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Değirmen Hikayeleri  
Sürdürülebilirlik arıların bal yaptığı 
ve insanların doğaya hayran kaldığı 

yerdedir. 
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Giriş 
Eylem olmadan sürdürülebilirlik olmaz. 
Giulia, 11 yaşında, Cascina Mulini Asciutti’de ekmek yaparken 

Değirmen Hikayeleri (Stories of the Mill), kar amacı gütmeyen bir İtalyan kuruluşu 
olan CREDA onlus’un çalışmalarına atıfta bulunmaktadır. Anlatı, merkez bürolarınca 
Monza Parkındaki Cascina Mulini Asciutti’nin sürdürülebilirliğine yönelik kültürel 
üretim Merkezindeki deneyimler ile CREDA Onlus’un faaliyet gösterdiği bölgelerdeki 
projelerden elde edilen deneyimleri kapsamaktadır. 

Üç hikaye, Cascina Mulini Asciutti’deki aşağıda belirtilen faaliyetlerden derlenmiştir: 

•Monza Parkında gezintiye çıkıp çiftlik evini ziyaret eden vatandaşların 
deneyimleri, 
•Okullar ve gruplar için düzenlenen açık havada öğrenim projeleri, 

•Çocuklar ve gençler için doğada yeşil haftalar, 

•Ve ziyaretçilere açık Pazar günleri faaliyetleri. 

Bu öykülerde her yıl bu bölgeyi ve doğal-kültürel mirası görmeye gelip hayran kalan 
yüzlerce insanın çok renkli deneyimlerinin bir özeti sunulmaktadır. Bu insanlar, 
değirmenin öğütme taşları yanı başındaki öğütülmüş tahılların kokusunu, 
savaklar açıldığında kanal suyunun gümbürtüsünü, fırında pişirilen ekşi mayalı 
ekmeğin ve bisküvilerin tadını, şehrin eteklerindeki bu yemyeşil bölgenin eşsiz 
ve huzurlu havasını, çimenlerde oturup tadı çıkarılan özgürlüğü ve doğayla 
doğrudan kurdukları teması tekrar hissetmek için sık sık geri dönerler. 

Öyküler, doğanın yanı başında çalışan arıcı, değirmenci ve gerçek buğday 
taneleriyle yapılan ekmeği yapan usta gibi zanaatlere yönelik tutkuları ve 
ziyaretçilerin bu faaliyetleri nasıl algıladığına dairdir. 

Öykülerde iki ayrı perspektife yer verilir. 

Bunlardan ilki, Cascina Mulini Asciutti’nin büyülü doğası içerisinde bulunan tarihi su 
değirmeninin iyileştirilmesi, desteklenmesi ve erişilir kılınması için çalışan bir grup 
insanın deneyimine dayanmaktadır. Bu grup, eğitim görevlerini sürdürürken, bu 
kırsal bölgeye özel geleneksel zanaatleri de deneyimleme fırsatı bulmuştur. Bu farklı 
deneyimin derinlemesine keşfi ile uğraşırken özellikle çiftlik işlerine özgü 3 zanaate 
merak sarmıştır: Arıcılık, değirmencilik ve ekmek-pizza yapımı. Daha fazla 
öğrendikçe, bu özgün mesleklerin Cascina Mulini Asciutti bölgesinin kültürel ve 
doğal mirasının keşfi için kullanılabileceğini ve aynı zamanda öğretim kaynakları 
olabileceğini farketmişlerdir. 

İkinci perspektif, zaman zaman, sık sık ya da belli projeler için bu bölgeyi ziyaret 
eden ve sonunda buraya dair kopmaz bir bağ geliştiren yediden yetmiş yediye 
bütün insanların deneyimlerine dayanmaktadır. 
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Bu “gerçek dünya” işi –arıcı, fırıncı ve değirmenci- “yeşil sektör” faaliyetlerinin dar 
bakış açısının çok ötesindedir. Burada yapılanlar insanların doğayla bağ kurmalarına 
ve çalışma ve öğrenim hayatlarında, hatta boş vakitlerinde sürdürülebilir yaşam 
alışkanlıkları edinmeye yönelik düşünce ve eylemlerini geliştirme olasılıklarını 
anlamalarına ve benimsemelerine yardımcı olmaktadır.  

Anlatacağımız değirmen hikayelerinin, ilgi alanları ve eğitim gerekleri kapsamında 
doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak ile ilgili duygusal ve kişisel değerlerimizi 
keşfetmenize yardımcı olacağına inanıyoruz.. 

Değirmen hikayelerini anlatarak, yaşadığımız, eğitim gördüğümüz veya seyahat 
ederken ziyaret ettiğimiz yerlere dair hassasiyet ve empatinin artırılması, doğa 
sevgisinin, gezegenin doğal ve kültürel miraslarına yönelik sevginin desteklenmesi, 
insanları temas kuracakları, heyecanlanacakları ve eyleme geçebilecekleri gerçek 
ve özgün etkinliklere teşvik etmeyi umuyoruz. 

Öğretmenler bu hikayeleri öğrencilerine ilham vermek, farklı yeterlik ve beceriler 
üzerinde çalışmak üzere kullanabilirler. Öğrencilerin, sürdürülebilir bir toplumda 
olumlu roller üstlenmek için bir dizi düşünme odaklı yeterlikler geliştirmesi 
gerekecektir. Değirmen hikayelerinin asıl amacı, öğrencilerin kendilerini eyleme 
geçmeye yeterli hisetmelerini sağlamaktır. “Bunu ben de yapabilirim” düşüncesini 
öğrencilere iletmek çok değerlidir. Değirmen hikayelerinden; örneğin iyi yapılmış 
ekmek, kanaldaki suyun dengesi veya arılar, çevredeki ekosistemlerden ilham 
alarak, ben de yapabilirim diyebilmek gibi… 

Bu hikayelerle öğrenciler farklı alanlardaki olaylar ve kavramlar arasındaki bağlantı 
ve ilişkileri de tanımlayabileceklerdir: Örneğin, çiftlikte yaşamanın sistematik 
doğasını anlayacak, benzerlikler, farklılıklar, tutarlılıklar, tutarsızlıklar ve sonuçlarla 
sebepleri tanımlayabileceklerdir. 

Bu hikayeler üzerinde çalışarak ve saha çalışması yaparak geliştirilebilecek bazı 
yeterlikler şunlardır: 

• Doğayla ilişkimizin farkına varmak, doğayla denge içinde yaşama ihtiyacını 
anlamak; 

• Bilgi ve yöntemleri, doğal dünyayı açıklamak ve insan etkilerine karşı olumlu 
çözümler keşfetmek için kullanmak; 

• Girişimcilik ruhu geliştirmek ve fikirleri eyleme dökebilmek; 
• Sürdürülebilir kalkınma kavramını kendi hayatımızdan örneklere uygulamak, 

kendimizi ve çevremizdekileri bu kavrama uygun davranışlara yönlendirmek; 
•   Döngüsel ekonominin ne anlama geldiğini anlamak ve bunun 
gerçekleştirilebileceğini algılamak; 
• Dünyaya dair eleştirel, ilgili bir bakış açısı geliştirmek; 
• Bilgiye dayalı fikirler ve kararlar verebilmek; 

• Farklı perspektifler geliştirmek ve diğer insanların perspektiflerini 
anlayabilmek; 

• Kendi yetenekleri üzerinde düşünmek ve olumlu ve sürdürülebilir bir yolla 
eyleme geçmek üzere özgüven kazanmak; 
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• Yaşama dair planlar geliştirmek ve uygulamak, yaşamboyu öğrenmeye dair 
sorumluluk almak. 

Değirmen Hikayeleri kültürel miras, bilgi birikimi, kırsal yaşama dair gelenekler ve 
alışkanlıklar ile tarım ve el sanatları faaliyetlerini ortaya çıkaracak şekilde gerçek 
ve somut örneklere odaklanmakla birlikte, aşağıdaki konu ve durumları da 
içermektedir: 

• Fritjof Capra’nın “Yaşayan Sistemler” olarak adlandırdıkları dönüşüm, enerji 
akışı, denge, dayanıklılık ve değişim gibi ekoloji ilkelerine dayalı olarak doğal 
sistemlerin nasıl çalıştığını, 

• Tüm doğal olguların karşılıklı bağımlılığını benimseyen ve yaşamın biyolojik, 
bilişsel, sosyal ve ekolojik boyutlarını bütünleştiren sistematik bir anlayışı, 

• Doğal ve kültürel mirasın nasıl dünyayı ve etrafımızdaki doğayı koruma ve 
kollama isteğini güçlendirebileceğini, 

• İnsandan, doğal ve teknolojik dünyaya, yerel ölçekten küresel toplum ölçeğine 
kadar doğal ve kültürel mirasın nasıl farklı bilgi alanları ile ilişkili olabileceğini, 

• Her şeyin nasıl ekonomik, sosyal, ekolojik düzeyde karşılıklı bağımlı ve bağlantılı 
olduğunu, 

• Kişisel ve toplumsal düzeyde topluluklar ve kuruluşlar inşa edilmesi ve gezegen 
için sürdürülebilir bir gelecek temin edilmesi ile ilişkili olarak sürdürülebilirlik 
boyutunun irdelenmesini. 

Son olarak CREDA Onlus hakkında kısa bilgi (Centro Ricerca Educazione 
Documentazione Ambientale): Yaşadığımız bölge ve mekanın korunması ve 
kollanmasına yönelik olarak sürdürülebilir kalkınma ve vatandaş katılımını eğitim 
projeleri, çevre, sürdürülebilirlik ve bilime dair öğrenme, farkındalık ve iletişim 
faaliyetleri ile teşvik eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dernek 1987 yılında, 
dört diğer ulusal kuruluşun talebiyle kurulmuştur: WWF (Dünya Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı /World Wildlife Fund), Legambiente, Italia Nostra ve Agesci (İtalyan 
Kılavuzlar ve İzciler Derneği /Association of Italian Guides and Scouts). 



 6

Dernek yıllar içinde konumunu sağlamlaştırarak çevre eğitimi ve sürdürülebilir 
kalkınma için eğitim konularında bir başvuru merkezi haline gelmiş, diğer 
kuruluşlarla, çevre eğitimi merkezleriyle, derneklerle, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte işbirliği yapmaya başlamıştır. 

Derneğin başlıca faaliyet alanları şunlardır: 

1. Sürdürülebilirlik projeleri. 

2. Eğitim ve açık havada öğrenim. 

3. Monza Parkında kültürel organizasyonlar ve kültürel miras projeleri  

Kuruluşun tüm projeleri, yerel toplumun eyleme geçmesi, yaşamın ve çevrenin 
kalitesini geliştirmesi hedefi doğrultusunda tasarlanmaktadır. 

CREDA Onlus’un misyonu ise: 

• Doğa ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, eğitim ve öğrenim 
faaliyetlerine ve aktif katılıma yerel toplumun dahil edilmesi, 

• Davranış değişikliği ve sürdürülebilirlik değerlerinin teşvik edilmesi, 
• Vatandaşlar, öğrenciler ve ziyaretçiler için sürdürülebilir kalkınmaya dair 

başlıca sorunları ilk elden faaliyetler yoluyla deneyimleme olanağı tanınması,  
• Sürdürülebilir kalkınmanın karmaşıklığı ve sistematik vizyonunu insanların 

gerçek hayatları ile bağlantılandırmalarına olanak tanıyan projeler, eğitimler 
ve deneyimler tasarlanması, insanların karşılıklı bağlılık –sen, ben ve 
çevremizdeki dünya– farkındalığı kazanmasının temin edilmesi ve insanların 
olumlu eylemlere girişme yönünde desteklenmesidir. 

Kuruluşun merkez bürosu Monza Parkında bulunan, 1800’lerin başlarında inşa edilen 
bir çiftliktir. Kuruluş Cascina Mulini Asciutti’nin, okullar ve topluluk için 
sürdürülebilirlik temalı kalıcı bir eğitim ve öğrenim kaynağı tesis etme hedefiyle 
bölgenin tüm farklı alanlarını dahil eden bir kültürel gelişim projesi üzerinden 
işlevini geri kazanması hususunda kararlıdır. 
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Konum  
Hikayelerin geçtiği yer İtalyan yarımadasının kuzey bölgesindeki Monza şehri 
yakınındaki Monza Parkı içerisinde bulunan, Cascina Mulini Asciutti adı verilen bir 
kırsal yerleşimdir (Anlamı: Kuru Değirmen Çiftliği) 

  

Şekil 1: İtalya’nın kuzey kesimindeki Lombardy bölgesinde yer alan Monza Şehri 

Monza Parkı, Lombardy Bölgesinde doğal değere sahip koruma altında bir yeşil 
alanlar bütünü olan Lambro Vadisi Bölgesel Parkının bir parçasıdır. Harika manzara, 
doğal ve kültürel miras özellikleri barındıran ve kentsel çevre ile sarılmış bir doğal 
koruma bölgesidir. 

Park, başlıca tarihi Avrupa şehir parkları arasında yer alır ve bunlar arasında Turin 
yakınındaki La Mandria Doğa Parkı (6.571 ha), Londra’daki Richmond Parkı (955 ha) 
ve Dublin’deki Phoenix Parkından (712 ha) sonraki duvarlı en büyük park özelliği 
taşır. 

Son iki yüzyılda Lombardy Bölgesini şekillendiren en önemli olaylarla iç içe geçmiş, 
yüzyıllarca öncesine dayanan bir tarihi vardır. 1805 yılında Napoleon zamanında 
naiplik görevinde bulunan Eugene de Beauhaurnais’in talebiyle kurulmuş ve Villa 
Reale’i tasarlamış mimar Piermarini’nin öğrencisi olan Luigi Canonica tarafından 
tasarlanmıştır. 

Çevre düzenlemesi yapılmış bir park olan Monza, merkezinde geniş çimenlik 
alanlar, Villa Reale yakınında resmi bir bahçe (Kraliyet Bahçeleri), tarihi çiftlikler 
çevresinde kimi tarım arazileri ile Lambro Nehri kıyısında yoğun ağaçlık alanlardan 
meydana gelmektedir. 



 8

688 hektarlık alan kaplayan park, İtalya’nın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden 
birinde buluna Monza şehrinin kuzeyinde yer almaktadır; Parkın çevresindeki 15 
kilometre yarıçapındaki bölge, İtalya’nın en yüksek ikinci nüfus yoğunluğuna 
sahiptir, bölgede neredeyse 2.400.000 kişi yaşamaktadır. 

Tüm bu özellikleriyle Monza Parkı bu bölge ve sakinleri için manzarası, doğal, tarihi 
ve miras değeriyle hayati ve benzersiz bir alandır. İnsanların 19. yüzyıl Brianza’sına 
bir bakış atabilecekleri küçük bir bölgeyi barındırmaktadır: Ormanlar, çayırlar, tarım 
alanları, Lambro Nehri, çiftlikler ve villalar... 

Monza Parkı, İtalyan sosyolog Aldo Bonomi’nin asla bitmeyen şehir olarak 
adlandırdığı, Milano’dan başlayıp kuzeye Monza’ya kadar ve zamanla daha da 
ilerisine uzanan kentsel bölgedeki insanların bir nefes almak adına doğal çevreyi 
deneyimlemesi için en önemli alan niteliğindedir. 

  

Şekil 2: Pembe renk, Milan’dan Monza’ya kadar uzanan alanın nüfus yoğunluğunu temsil 
etmektedir. Monza Parkının yeşil renkte gözüken şekli, Milan’dan Monza’ya uzanan pembe renkli 
sonsuz kentsel alan içinde bir ada olarak görünmektedir.  
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Şekil 3: Şehir tarafından tamamen sarılmış Monza Parkı. Sarı çember içinde işaretli alan, 
hikayelerin geçtiği Cascina Mulini Asciutti’yi göstermektedir. 
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Hikayelerin geçtiği Cascina Mulini Asciutti, 1960’lara kadar çavdar, mısır ve buğdayın 
taşta öğütüldüğü 6 değirmentaşı bulunan bir su değirmeniyle karakterize edilen 
kırsal yapılar bütünüydü. Alanda ayrıca, kırsal merkezi tamamlayan, bir seferde 40 
kg’a kadar ekmek pişirilebilen büyük bir toplu fırın, at ahırı dahil iki çiftlik ahırı, 
geçmişte işlenen pek çok yeşil alan ile bitki ve hayvan türleriyle çok ilginç ve canlı 
bir ekosistem barındıran bir değirmen oluğu bulunmaktadır. Kırsal merkez, bütün 
Lambro Nehri bölgesinde 19. yüzyıldan kalma tek sağlam ve çalışır haldeki 
değirmeni barındırmaktadır. 

  

Şekil 3 1833 yılında Mimar Tazzini tarafından tasarlanan Cascina Mulini Asciutti. Mimari yapı 
bütünü, Monza Parkı için tasarlanan tarımsal model içerisindeki su değirmeni kimliği için 
güçlü bir kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. 

CREDA Onlus bütün merkezin mimari restorasyonunu üstlenmiş durumdadır. Bu 
sahada tüm yenilemeleri kapsayan bir kültürel geliştirme projesi tasarlanmıştır. 
Hedefler, bütün yapının tarihi kimliği ve eski değirmencilik faaliyeti ile geleceğimiz 
arasındaki yakın ilişkinin vurgulanması, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yenilik, 
yaratıcılık ve teknoloji temaları geliştirilmesidir. Kırsal merkez, enerji, elektrik, 
soğutma-ısıtma sistemleri, aydınlatma, inşaat teknikleri ve atık yönetiminin 
sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak, akılcı ve yenilikçi bir “akıllı” temel 
çerçevesinde yenilenecektir. 



11

Bu saha, sadece yarım hektarlık alanda pek çok benzersiz ilginç değerler 
barındırmaktadır. İtalya’nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden birinin ortasında, 15 
kilometre yarıçapta 2.4 milyondan fazla insanın yaşadığı  bir alandaki Cascina 
Mulini Asciutti, pek çok bölge sakininin neredeyse kapısı önünde yer alan bir vaha ve 
okullar ile vatandaşlar için çok kolay erişilir bir açık hava öğrenim sahası niteliği 
taşır. Giderek insanların aşağıdaki gibi faaliyetleri gerçekleştirebileceği bir ortam 
halini almaktadır: 

• Acele etmeden zaman geçirmek, rahatlamak, doğanın döngüleri ve ritmiyle 
yeniden bağ kurmak; 

• Yüksek biyoçeşitlilik niteliği (hem botanik hem yaban hayatı bakımından) 
gösteren bir ortama kendilerini bırakmak; 

• Kültürel miras, bilgi birikimi, kırsal yaşama dair gelenekler ve alışkanlıklar ile 
tarım ve el sanatları faaliyetleri barındıran,  gerçek ve somut bir diyarı 
keşfetmek. 

Bunların tümü bir arada bu bölgeyi bir eğitsel kaynak havuzu, yani insanın kendisi, 
diğerleri, etrafındaki dünya dahil her şeyin bağlantılı olduğunun hissedileceği ve 
kişisel ve toplum düzeyinde topluluklar ve kuruluşlar inşa edilmesi ve gezegen için 
sürdürülebilir bir gelecek temin edilmesi kapsamında sürdürülebilirliği keşfedeceği 
bir yer haline getirmektedir. 

  

Şekil 4 Değirmeni ziyaret eden ve açık hava faaliyetlerine katılan aileler ve bölge sakinleri  
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Şekil 5 Cascina Mulini Asciutti sahası için uygulamaya konulan kültürel iyileştirme 
projesi. Projenin adı “Enerjiler değirmeni” anlamına gelmektedir. Eğitim faaliyetleri 
için laboratuvarlar, bir keşif odası, doğayı gözlemlemek ve deneyimlemek için yeşil 
alanlar, kalıcı ve geçici sergiler için mekanlar, bir permakültür bahçesi, tahıl 
öğütme için bir oda ve enerji üretme için bir oda ile bir topluluk fırını ve bir 
kovanlık barındırmaktadır. 

12 
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Gelecek için bal 
Cristina arılara gerçekten bayılıyor. 
Alplerdeki aile kovanlığını doğumundan sadece on gün sonra ziyaret etmiş. 
Arılara ilk görüşte hayran olan Cristina, burnunu bu işe sokmak için fazla 
beklememiş: küçüklüğünden beri, daha önce de büyük babasına ait olan 
kovanlıkta babasının arılarını bakıp büyütmüş. Kısa zaman önce ise kendi arıları 
olması fikrini gerçekleştirmeye koyulmuş ve Cascina Mulini Asciutti’de 40 
peteklik bir kovan kurmuş.  Cristina şimdiye dek öğrendiklerinin sorumluluğunu 
almak ve her şeyden çok da çocuklar, gençler ve yetişkinler ile bu inanılmaz 
hayvanlar arasındaki ilişkiyi destekleyip kolaylaştıracak gerçek bir çevre 
yaratmak istemektedir. 
Cristina bir öğretmendir.. 
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Arı tutkum gelişimim ve büyümemin öylesine derinlerine işlemiş ki, ne kadar 
eskiden başladığımı dahi hatırlamıyorum. Küçüklüğümden beri babamı, hem 
çalıştığı tarımsal araştırma merkezinde hem de boş zamanlarında arılara bakarken 
gördüm. 
Daha sonra eğitim alanı seçimimde de insan ve toplum bilimlerine yönelik derin 
tutkum galip geldi. Ama uzun yıllar süren araştırma ve teorik çalışmalardan sonra 
bir şeylerin eksik olduğunu hissettim: üretmeyi özlemiştim, teori ve uygulamayı 
bağlantılandıracak bir faaliyete ihtiyacım vardı ve yine doğada çalışmak istiyordum. 
Küçük bir çiftlik faaliyeti başlattım ve aile geleneği olan arıcılığı seçtim. 

Ziyaretlerimin daha seyrek olduğu kışın kısa bir ara haricinde yıl boyunca 
kovanlığımda çalışıyorum. En güzel ay Mart, çünkü gelecek olan bal için bekliyor 
oluyorum. Sabahın sakinliğinde, yüzümde güneş, bisikletimle Park’taki kovanlığıma 
ulaşıyorum. Bu dönemde sadece kovanları açıp arılarımın büyüyüp gelişmesini 
gözlemliyorum. Birkaç ziyaretten sonra, hava durumu uygun olursa daha güçlü 
aileleri ayırıp kovanlığı genişletmek için yeni çekirdek koloniler kuruyorum. Bu 
esnada, kraliçe üretimi amaçlı çiftleşme kovanlarını gözlemleyip yeni kraliçeler için 
ana arı bölümü yerleştiriyorum. Kovanların öğleden sonranın erken saatlerinde 
kapatılması gerekiyor, ama ben kovanları kapatmadan, yılın bu zamanında renkli 
polenlerle yüklü olan talacı arıların uçuşlarını gözlemlemeye bayılıyorum. 

Özellikle arıların tahmin edilemez olmasını seviyorum. Arılar her yıl farklı davranır 
ve başka bir iklim veya bölgeye taşırsanız da davranışları değişir. Aynı kovanlık 
içinde, her kovanın arıları farklılıklar sergiler. Neredeyse, her ailenin kendi 
karakteri olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum kraliçe ve onun genleriyle 
belirleniyorsa da, her şeyi DNA’ya yükleme hatasında bulunmamalısınız. Arılar 
davranışlarını değiştirebilir, kendilerini farklı durumlara adapte edebilir ve 
öğrenebilirler. Ama tabii ki kraliçe arı çok önemlidir ve her şeyin ötesinde 
kraliçenin nasıl olduğunu ve neler yaşadığını bilmek ve anlamak önemlidir. O 
yüzden, kolayca tanıyabilmek için kraliçeyi renkli bir nokta ile işaretliyorum. 
Doğum yılına göre bir renk seçiyorum. Kraliçe ise bundan rahatsız oluyor gibi 
gözükmüyor. 
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Arıcıların öncelikle iyi gözlemci olması gerektiğine inanıyorum. Bir arıcı arı 
kovanına farklı bir evrenmiş gibi nasıl gireceğini bilmeli ve arıları anlamayı, 
davranışılarını tahmin etmeyi öğrenmelidir. Arıcılar iyi filozoflar olmalıdırlar, doğayı 
gözlemlemeyi çok sevmelidirler. Bu yüzden bir arıcının doğa bilimcisi olması tercih 
edillir bir durumdur. Arıcılar kendilerine hem pratik hem de teorik olarak 
yanıtlanabilecek iyi araştırma soruları sorabilmelilerdir. Dolayısıyla, bir arıcı hem 
biliminsanı hem de öğrencidir. Ayrıca arıcılar, kovanları açmak ve yeni bileşenler 
inşa etmek üzere ellerini nazikçe ve becerikli biçimde kullanabilmelidir. Bir arıcı 
pek çok başka şey de olabilir: Arıcılıkta tüm öğretilerimiz, araştırmalarımız ve 
tutkularımız faydalı olabilir. Bu yüzden de şaşırtıcı olmayan biçimde arıcılık sektörü 
her meslek dalından uygulayıcılarla doludur. 
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Bana Cascina Mulini Asciutti’de nasıl bir arıcılık yaptığım sorulduğunda, hiç 
duraksamadan uygulanabilir (feasible) arıcılık yaptığımı söylüyorum. Şimdilerde pek 
çok tüketici “onaylı organik” ürünleri tüm kötülüklere karşı bir garanti gibi görüyor. 
Oysa aslında organik olmasına karşın kötü tarım yapmanız mümkündür. 
Tüketicilerin balımı nasıl çalıştığımı görerek satın almasını isterim, bu yüzden 
kovanlığım herkese açıktır, herkes ziyaret edebilir. Benim arıcılık anlayışım, arılara 
özenli davranmaktır; örneğin kovanların gelişimi ve bal toplama konusunda doğal 
döngülere uygun çalışırım. Tüketicilere de saygılı olduğumdan, kovanda kimyasallar 
ve kalitesiz ürünler kullanmıyorum. Tabii burada zor olan, çevresel ve ekonomik 
sorunlar arasında bir denge bulmak, zira özellikle benim gibi küçük ölçekli 
üreticiler için fayda-maliyet ayakta kalmanın olmazsa olmazı. 

Arıların bu aralar en tehlikeli düşmanlarından biri, arıya yapışıp dolaşım sıvılarını 
emen ve zayıflatan bir parazit:  varroa. Bu sorun karşısında acil durumlar dışında 
kimyasal ürün kullanmıyorum. Her şeyin ötesinde, aşırı güçlü ürünler kullanarak 
kestirme yollar aramayı veya tedavileri atlamayı sevmiyorum. Ama bu uygulamalar 
bazen kaçınılmaz biçimde arıların ölümüne yol açıyor. Varroa sorununa bulduğum 
çözümlerden birisi, biyomekanik tuzaklarla birlikte oksalik asit kullanmak: 
Kraliçeyi, varroa için çok çekici taze larvalarla dolu ayrı bir çerçeve içerisine alıp, 
varroa parazitlerini çıkarıp kraliçeyi serbest bırakıyorum. Bu yıl yeni yöntemler de 
deneyip kraliçe biyomekanik tuzaklarını deneysel bir kovanda daha da geliştirmeye 
çalışacağım. 

Ayrıca varroa’ya dayanıklı kraliçe arıların genetik seçiliminin evrimini de takip 
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ediyorum ve bu soyların parkımıza ulaşacağını düşünüyorum. Neyse ki arıcılıkta, 
zararlı oldukları ve her hastalığa da iyi gelmediği için antibiyotikler yasaktır. 
Kullanılmasına izin verilen ülkelerdeki arıların sağlıkları çok daha zayıf haldedir. 

Cascina Mulini Asciutti kovanlığında üretilen misket limonu balı 

Arılar, dünyadaki  yaşamın dengesi ve istikrarı için gerekli hatta hayati bir 
bileşendir. Tozlaşma olmadan ne üreme, ne yemek, ne bitki, kısacası ne de hayat 
kalır. Sanırım şimdilerde bu mesaj geniş kitlelere yayılmakta. 

Arılar tozlaşmadan başlıca sorumlu hayvanlar olmalarının ötesinde, üretilip bakılan 
tek polen taşıyıcı türdür. Bu da sağlık durumlarını, bu sayede doğal ortamın sağlık 
durumunu, kolayca ve sürekli olarak izleme olanağı vermektedir. Arılar çevreye dair 
çok iyi biyo-göstergelerdir. Arıların tarımsal uygulamalar veya diğer kirleticiler 
sebebiyle rahatsızlık belirtileri gösteriyor olması, yabani polen taşıyıcı türlerin de 
muhtemelen etkilendiği anlamına gelecektir. Bundan dolayı arılar çevre için alarm 
zili olarak düşünülmelidir. 

Parkın çevre durumu, bitki koruma uygulamalarının kısmen yasaklandığı da 
düşünülürse iyi olarak değerlendirilebilir. Ancak park dışındaki aşırı kentleşme ciddi 
bir sorun oluşturmaktadır zira nektar kaynaklarının hem kalitesini, hem de çeşitlilik 
ve miktarını azaltmaktadır. Arıcılıktaki krizin başlıca sebebinin bu olduğunu 
düşünüyorum. Dahası, yeşil alanların azlığı arıcıların sıkışmasına sebep olmakta, bu 
da arılar arasında hastalıkların yayılımını kolaylaştırmaktadır. Kovanların çok daha 
geniş bir sınır dahilinde dağıtılabilmesi gerekmektedir. 
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Öğrenmenin kendisi de harika bir deneyim. Bu his, kovanlıktan açık hava sınıfı 
yapma tercihimi açıklamaya yeterli olabilir. Ama aynı zamanda bir kovanlıkta 
öğrenmenin önemli olduğunu gösteren başka sebeplerde olduğunu düşünüyorum: 
Bunlardan ilki, arıların hep incelenmesine karşın pek çok hatanın devam 
ettirilmesinden dolayı arıcılık ile ilgili daha çok uzmana ve arıları seven daha çok 
insana ihtiyacımız olması. İkincisi, bir kovanlık doğal dünyayı öğrenmek için harika 
bir yer çünkü sadece arı türünün kendisini değil ekosistemde bulunabilecek bütün 
karşılıklı bağlantıları da inceleme fırsatı vererek bizi doğal dengeyi takdir etmeye 
teşvik etmekte. Üçüncü olarak da, kovanlıkta vahşi sosyal hayvanlarla gerçek temas 
halinde olmak bizi bilişsel kalıplarımızı ve benzerliklerle farklılıkları anlamaya 
yönelik bakış açımızı değiştirmeye iten bir etken olmaktadır. 
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Bana göre yeni arıcılar yetiştirilmesi hususu, faaliyetimizin sürdürülebilirliği için 
çok büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, eğitim ve öğretimin doğaya karşı 
hassasiyet ve saygı hususlarında nasıl belirleyici olduğunu gözlemleyebilmiş biri 
olarak, arıların kovanları boşaltmasının tek bir kovanla sınırlı olmadığını ve hızla 
ortak bir sorun haline geldiğini görebiliyorum. 

Eskiden gerçekleştirdiğim sosyal araştırmalarımda, bir meslek veya zanaatin 
öğrenim sürecinin nasıl da karmaşık olduğunun ayırdına varmıştım. Öğrenim 
sürecinin ders tipi talimatlara veya teorik eğitimlere indirgenmesinin faydası 
yoktur. Bir zanaati öğrenmek için, bu konuda çalışan insanları gözlemlememiz, püf 
noktaları ve hareketleri içselleştirmemiz gerekir. Hem çocuklar hem de yetişkinler 
için, bir şeyi yaparken bilinçdışı ve dolaylı yoldan gerçekleşen bir öğrenim söz 
konusudur. Dolayısıyla, temelden farklı bir eğitim süreci tasarlıyorum: Her zamanki 
ders anlatımları yerine, geleceğin arıcıları bir yıllığına kovanları takip edecek, 
kovanlıkta yardımcı olacak, ben çalışırken beni inceleyecek ve en iyi 
uygulamalarımı keşfedecektir. Bu, katılımcılar için kendi arı ailelerine bakmak 
konusunda doğrudan sorumluluk anlamına gelecek ve bu sayede benim fikrimce 
bütün kovanlık herkes için bir toplu miras, vatandaşlar ve okullara açık bir toplu 
kovanlık haline gelecektir. 

Çalışırken insanlarla doğrudan ilişki kurulmasının öğrenimi çok daha canlı ve etkin 
hale getirdiğine inanıyorum. Her şeyin ötesinde, bu yaklaşım öğrencilerin benim 
sorularıma değil arıların sorularına cevap vermesine olanak tanımakta ve 
araştırmayı bir teorik kılavuzun tekdüze sınırlarının dışına çıkarabilmektedir. 
Mesela: Arılar neden sokar? 

ARILAR NEDEN SOKAR? 
Alessandro 11 yaşında, hemen hemen her Cumartesi öğleden sonrası babasıyla 
parka gelip kovanlık yakınındaki çimenlik alandaki çimlere oturarak babasını 
voleybol oynarken izleyen bir çocuk. Alessandro voleybola ilgi göstermiyor, onun 
yerine arılara hayran ve utanıp sıkılmadan bana yaklaşıp yardımcım olup 
olamayacağını soruyor. 

“Hiç arı soktu mu seni?” diye soruyorum. Kovanlığı ziyaret eden insanlara, arı 
sokmasına karşı alerjileri olup olmadığını anlamak için sık sık bu soruyu soruyorum. 

Alessandro sorumu yanıtlamayıp bana dikkatle bakmaya başlıyor ve “Bu arılar senin 
mi?” diye soruyor, “Kaç tane kovanın var? Ne yapıyorsun? Neden arıları 
dumanlıyorsun, ya korkup beni sokarlarsa?”...  
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Gülümsüyorum ve bu esnada yanımıza gelen babasıyla bir sonraki ziyaretleri için 
sözleşiyoruz. Sonraki Cumartesi, Alessandro uzun pantolon, yüksek kenarlı 
ayakkabılarıyla kovanlıkta ilk keşfine hazır olarak geliyor. Arıcı maskesini ve 
eldivenleri takıp, gereçlerimi taşımama yardım ediyor. Ben kovanları dolaşıp 
petekleri kontrol ederken Alessandro beni takip ediyor ve son derece rahat 
olduğunu farkediyorum. Eldivenli elinde dinlenen bir arıyı gözlemliyoruz. Üç çift 
ayağını inceliyoruz; arkadaki çift sepetimsi bir küçük hazneye sahip, arı renkli 
polen toplarını burada toplayıp kovanına taşıyor. Ardından vücudunu inceliyoruz, 
biraz tüylüce. Yanımda getirdiğim bir büyüteçle çenelerini ve nektar ile su emmek 
için kullandığı hortumunu gözlemliyoruz. 

Son olarak karın kısmında iğnesini görüyoruz. 
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“İğnesi bir zehir kesesine bağlı” diye anlatıyorum, “arının iğnesinde küçük kancalar 
vardır ve iğne arının  sindirim sistemine bağlıdır. O yüzden arı sokup uçmak 
istediğinde iğnesiyle birlikte sindirim sisteminin bir kısmı da deride kalır. Ve arı 
ölür.” 

Bunun işçi arıların aileyi işgalcilere ve muhtemel tehlikelere karşı korumaya yönelik 
nasıl da uç bir strateji olduğundan ve bu böceklerin nasıl da bütün topluluğun 
faydası için birlikte çalıştığından bahsediyoruz. Yaz aylarında arıların kanat çırpıp 
sıcak havayı dışarı atarak, hatta dışarıdan su toplayıp boş peteklere püskürterek 
nasıl kovan sıcaklığını 36-37 derecede tutmayı başardığını anlatıyorum.  Kışın 
sıcaklık 8 derecenin altına düşünce de aksi yöndeki çabalarını anlatıyorum. Bu 
böceklerin bir aile olarak işbirliği yapma becerisi, birey için hayatı sürdürülemez 
kılacak hava koşullarının üstesinden gelmelerini sağlıyor. Soğuk fazla olduğunda, 
tek bir arının ısı üretimi artık yeterli gelmez. O zaman arılar birbirine yardım 
etmek için kaynaşıp katman katman bir küme oluşturur. Dış taraftaki arılar 
kanatlarını çırpıp kaslarını çalıştırarak ısı üretir. Bunlar yorulduğunda, 
arkadaşlarının kendilerine gelmesine izin vermek için iç taraftaki arılar onlarla yer 
değiştirir. Bu ısı üretimi, iyi yalıtımlı kümeyle birlikte arıların -40 °C’ye kadar düşen 
hava sıcaklıklarında hayatta kalmalarını sağlamaktadır. 

Alessandro bana hayranlıkla bakıyor, arılar kalbini tamamen çalmış gibi. 
“Şimdi bir işçi arının zaman içinde neden beni sokabileceğini anlıyorum” diyor. Ve 
bir sonraki ziyareti için birlikte gerçekleştireceğimiz projelere artık hazırız. 
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Hepimizi çalıştıran su  
Luca, biyoloji mezunu ve davranış bilimlerinde yüksek lisans derecesine sahip. 
Ekosistemlerin enerji dengeleri ve stratejik çevresel değerlendirme hususları 
üzerinde çalışma yapmıştır. 
CREDA kuruluşuna katılmasından bu yana, ekoloji, göstergeler ve 
sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılması ve eğitimi üzerinde çalışmaktadır. 
Kültürel iyileştirme projesinde ve Cascina Mulini Asciutti’nin işlevsel yenilenmesi 
konusunda proje yöneticisi konumunda. 
Açık havayı tercih ediyor ve fırsat buldukça tekneyle açılmayı seviyor. 
Çok yakın zamana kadar, hidrolik kanatlar, dişliler ve enerji iletim sistemleri ile 
ilgilenebileceğini hayal dahi etmemişti. 
Şimdi ise değirmenci olabileceğini düşünüyor. 

  

Cascina Mulini Asciutti değirmenlerinin restorasyonu üzerinde çalışmaya 
başladığımda, ilk hedefim yaklaşık elli yıl önce kaderine terk edilmiş su çarkları, 
dişliler, makineler ve diğer malzemeleri kurtarmak oldu. Tarihi belgelere göre bu 
çiftlik 1834 yılında, Barca’nın Çizelgesinde (Barca's Chart-1615) ve Lambro Nehrinde 
düzinelerce değirmen gösteren Catasto Teresiano’nun haritasında (Map of Catasto 
Teresiano-1721)  belirtildiği gibi daha önce de tahıl öğütme amaçlı bir değirmenin 
bulunduğu aynı noktada inşa edilmişti. 

Bütün bu tesisler uzun zaman önce yok oldu; kimi binalar restore edildi ama 
faaliyetleri sona erdi ve Lambro Nehri kıyısında bir zamanların hummalı değirmen 
faaliyetlerinin yalnız tanıkları olarak orada burada dağınık halde bulunan birkaç 
çark ve öğütücü olarak kaldı. 
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Bu yerdeki gerçek atmosferi hissedebildiğimiz için tutku ve özenle çalışmaya 
giriştik: Gizli miras ve bilgi birikimi tozlu terkedilmiş halinden sıyrılmayı ve 
günışığına tekrar çıkmayı bekliyordu. Önümüzde, kanala simetrik olarak 
yerleştirilmiş iki oda içerisinde üçer ağır değirmen taşı bulunuyordu. Moloz  ve odun 
yığınının içerisinde, çoğunun kullanım amacı unutulmuş terkedilmiş pek çok nesne 
bulunmaktaydı. Hemen dışarıda, yapı bütününün iki üyesi arasında değirmen 
oluğunda sular köpürmekteydi ve hala çalışan savakları, suyu kanala almak için 
kullanılan, geçmişte altı çarkın bulunduğu altı taş oluğu ve son olarak da ara bölme 
kapağının hemen üzerinden sızan suyu gözlemledim. Hem sahip olduğu ses enerjisi 
ile hem de su yüzeyinde seken bir yalıçapkını ile, bu iki öğütme mekanının sadece 
nesnelerin sergilenmesinden öte amaçlara hizmet edebileceğine işaret etmekteydi. 
Molozları temizleyip, parçaları sınıflandırıp ve dişlilerle makine parçalarından 
tozları temizlerken, bu mirasın hikayeler, kokular, sesler ve en önemlisi herkesin 
tahıllarını una dönüştürülme işini deneyimleme fırsatı veren somut bir deneyim 
olarak nem ve bakımsızlıktan kurtarılıp hayata döndürülebileceğinin ötesinde 
dönüştürülmesi gerektiği hususunu düşündüm ve  böyle bir şansa sahip olmamız 
hoşuma gitmeye başladı.  
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Gerçek ve somut bir şans çünkü bölgemizdeki, kanalları ve olukları bakımsızlık ve 
kaderine terkedilmekten dolayı kullanılmaz hale gelmiş pek çok diğer değirmenin 
aksine, Monza Parkında su hala akıyordu! Taştan kanallarda akan ve hidrolik çarkları 
çeviren su hareketini yaratan, Molinara (kelime anlamı; Değirmenin) adı verilen 
değirmen oluğu içerisine yönlendirilen ve 200 yıl önce aktığı gibi akan Lambro 
Nehrinin gücüydü. 

Böylece bizim için ve bize yardım eden nice akıllı insan ve gönüllüler için tarihten 
bir parça keşfetme serüveni böyle başladı. Tasarımcılar ve zanaatçilerin, bu yeri 
çalıştıran nice değirmenci ile birlikte su enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek 
için, üstteki değirmen taşının alttaki üzerinde dönmesini ve ardından devam edip 
güzel kokulu buğday, çavdar veya mısırdan nihai ürününü ayıklamasını sağlamak 
için icat edip tasarladığı mekanik cihazlara hayranlıkla bakma fırsatı bulduk. 

Ölçümler, deneyler, su akışı ve debisinin gözlemlenmesi, kanalın çevresel 
durumunun analizi, projeler, değirmencilerle görüşmeler, marangozlara ve demir 
ustalarına ziyaretler...  
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Böylesi farklı ve birbirini tamamlayan bilgi birikimleri ve becerileri bir araya 
getirerek sonunda altı değirmen taşından en iyi korunmuş durumdaki ikisini 
çalıştırmayı başardık. Bunlardan birinin, besleme hunisine tahılların 
yüklenmesinden değirmen eleğinde ürünün ayıklanmasına kadar devam eden un 
üretim zincirini de yenilemeyi başardık. 
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Değirmen taşları bütün değirmenin kalbidir. Kaliteli un elde etmek uzun ve 
karmaşık bir süreçtir. Taşların sürekli bakımı yapılmalı, düzgün bir şekilde 
uzaklıkları ayarlanmalı ve son olarak üst taşın alt taş üzerindeki dönme hızı 
düzeltilmelidir. Aralarında doğru boşluk olduğunda hem tohum ezilmeyip sadece 
soyulur hem de iki taş yanlışlıkla birbirine değdiğinde una hapsolan yanık kokusu 
önlenebilir. 

Bazen, taşların arasının temizlenmesi ve kaba yapılarının yenilenmesi amacıyla üst 
öğütücü taşın kaldırılması gerekir. Taşların ağırlığından dolayı bu kolay bir prosedür 
değildir; hala bize yardımcı olan şey, 200 yıl öncesine dayanan makara sistemidir. 
Bundan sonra, sivri uçlu çekiç ve biraz güç kullanarak unun değirmentaşı arasından 
çıkışını kolaylaştırmak adına iki taşı birbirinin aksine yönde merkezden çepere spiral 
yivler açmak suretiyle oymanız gerekir. 

  
Değirmen taşıyla uzun sürede öğütülerek elde edilen bu un, endüstriyel olarak 
üretilenden çok farklıdır. Aslında bu tüm tahıl tanelerinin un olarak işlenmiş halidir. 
Tek fark, öğütme sonrasında unun değirmen eleğinde tam ve yarım taneler şeklinde 
boyutlarına göre elenmesidir. Dahası, böylesi bir su değ i rmeninde 
değirmentaşlarının dakikada 50-100 dönüş  hızı sayesinde, endüstriyel öğütme 
silindirlerinin dakikada 300-350 dönüş hızında ortaya çıkan unun ısınması ve 
yağlı içeriklerin oksitlenmesi sorunundan kurtulabilirsiniz. 
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Ne zaman suyun girmesi için bölme kapağını açsam bu bana büyük keyif verdi. Ve 
hala birbirine tam uyup harika işleyen tüm mekanizmalar ve dişlileri izlerken 
hayran kalıyorum. Motorsuz veya elektriksiz hiçbir şeyin çalıştığının görülmediği 
zamanımızda, su değirmeni neredeyse mucizevi bir görüntüdür.  

Gelin görün ki aslında her şeyi çalıştıran su 
gücüyle doğal yollarla üretilen ve 
mekaniğe dönüşünce derhal makinelerin ve 
dişlilerin hareket ettirilmesini sağlayan bir 
enerjidir. Özellikle Orta Çağda, su 
değirmenleri hidrodinamik güçle çalışan 
kollu tokmaklardan bıçkıhanelere kadar 
pek çok teknik uygulamaya olanak tanıyan 
çok önemli bir icattır.  
Ama bugün bile, bu bilgi özellikle 
sürdürülebilirlik teması ve çevre kalitesini 
düşünerek yerel ölçekte küçük topluluklar 
iç in üret i leb i lecek c idd i proje ler 
kapsamında , (örneğin elektrik üretimi 
gibi) tekrar değerlendirilebilir. 

Şu anda aşmamız gereken zorluk, park 
yak ın ında ya şayan top lu luk la r ve 
vatandaşların kısa gıda zinciri projeleri için 
un üretmek üzere sürece katılımının 
sağlanmasıdır. Bu sürecin daha başındayız 
ve bir yandan iyi un yapma sanaytını 
öğrenirken, diğer yandan su değirmenini 
okullara ve ziyaretçilere açmaktayız. 

Su değirmenimiz gibi gerçek öğrenme 
ortamında deneyime dayalı öğrenmenin 
enerji akışı, doğal döngüler, denge ve 
dayanıklılık gibi konuları öğrenmek ve 
çevremizdeki doğa ile uyum içinde yaşamak 
için en kolay yol olduğuna inanıyoruz. 
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UN DEĞİRMENCİNİN SOYADI  

Bu yıl bir bahar sabahı, bütün bir günü su değirmenimizde geçirecek bir ilkokul 
sınıfını karşıladım. Mart ayından itibaren her gün, doğayla ilgili, dünyamızı ve 
çevremizdeki ekosistemleri anlamak ve keşfetmek için her yaştan öğrencilerle 
birlikte faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Örneğin, bu çocuklar su değirmenini işlerken 
görecek, ardından suyun nereden geldiğini ve değirmen taşlarını hareket ettirmek 
için nasıl enerji ürettiğini görmek üzere çiftlik etrafındaki kanalların izlerini 
aramaya gidecekler. Daha sonra, yulaf, yumuşak ve sert buğday, çavdar ve mısır 
tanelerini öğütmeyi deneyecekler. Sonunda ise öğleden sonra atıştırması için Pan 
Meino kurabiyeleri hazırlayacaklar (Pan Meino kurabiyeleri, mısır ve buğday unu ile 
olgunlaşmış çiçekler kullanılarak yapılan yerel bir geleneksel bisküvi çeşididir). 

Bütün çocukları etrafıma topladıktan sonra, savağı kaldırmak için ağır levyeyi elime 
aldım. Suyu serbest bırakırken, yüzümüzde ferah bir esinti hissettik. Su akışından 
kaynaklı olarak aniden hareket eden havanın hissiydi bu. Hafif bir esinti olmasına 
karşın ürperdik. Bu sırada hayranlık sesleri, suyun kükreyişi ve önce yavaş, 
ardındansa giderek hızlanan ve bir damlacıklar bulutu çıkartarak dönen çark 
kanatlarının gümbürtüsünden dolayı artık birbirimizin sesini duyamaz haldeydik. 
Dişlilerin dönmesi ve hareketi değirmen taşına iletmesini izlemek için öğütme 
odasına girmek üzereyken torunuyla bisiklet üzerinde bir büyük baba çıkageldi. 
Hemen bize yaklaşıp heyecanlı gözlerle bir hikaye anlatmaya başladı. Sessizliği 
sağlamak için savağı geri indirdim ve herkes yaşlı adamı dinlemek için daire halinde 
oturdu. 
“Küçük bir çocukken, herhalde on beş yaşlarında falandım, buraya çiftliğin son 
değirmencisi Marco Farina’nın yanına yaz işi için girmiştim-” 
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Tam bu anda bilmiş bir sırıtışla bir öğrenci sözünü kesti; “Nasıl olur da fırıncının adı 
Farina (kelime anlamı Un!) olabilir, uyduruyorsun!” Herkes eğlenen bir havadaydı 
ve bu adam hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. 
Ve işte 1950’lerde, son değirmenci bu işi bırakmaya karar vermeden hemen önce 
neler olduğunu öğrendik. Büyük baba o zamanlar ders çalışmak istemeyen yapılı bir 
oğlanmış, en azından kendisi bize öyle anlattı. Monza şehir merkezindeki tahıl 
ambarından su değirmenine öğütülmesi için mısır çuvalları taşıyormuş. Bu iş için bir 
amcanın sepetli bisikletini kullanıyormuş. Cascina Mulini Asciutti’ye yaklaştığında 
değirmen hemen hemen her zaman işler halde olurmuş.  Değirmenin gürültüsünü 
uzaktan duyar ve tahılları una çevirtmeden önce beklemesi gerektiğini anlarmış. 
“Her zaman beklerken temizlenmesi veya tamir edilmesi gereken bir şeyler olurdu” 
dedi parlayan gözleriyle bizleri izlerken. Sonra heybesini sırtına yükleyip son 
derece ustalıkla ahşap besleme hunisine boşalttı. Anlatısı sırasında öğütme 
odasında etrafındaki her ayrıntıya aşina bir tavırla gezinirken biz de onu takip 
ettik. 
“Hah buraya dikkat, adımınıza dikkat!” dedi yaşlı adam ve besleme hunisine çıkan 
ahşap merdivene  işaret etti: “Görebiliyor musunuz? Benim zamanımda da hep 
eğrilirdi ve düşüp mısırı devirmemek için çok dikkatli olmam gerekirdi”. Yüz 
ifadesinden, pek çok kez düşüp mısırları her yere saçmış olduğunu ve Marco 
Farina’dan kesin azar yediğini anladık. 
Yaşlı adamın yani değirmenci çırağının küçük torunu ile bisiklet gezisine devam 
etmek üzere yanımızdan ayrılışını izledik. Öğrenciler soru sormayı ve resim 
çekmeyi bir an bırakmıyordu. Öğretmenleriyle birlikte, hikayesini dinledikleri 
tarihin tanığını okul buluşmasında ebeveynleriyle tanıştırmaya karar verdiler. Ve bir 
kez daha bu yerde yaşayan hikayelerin pek çok olduğunu ve seslerinin artık 
kaybolup gitmeyeceğini anladım. 
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Ekmeğin iyiliği  
Daniela, okullara ve kamuya yönelik eğitim programlarının tasarlanması ve 
idaresinden sorumlu ve doğada eğitim konusunda uzman. Görevi insanları çevre 
sorunların karmaşıklığı ile tanıştırıp sürdürülebilirlik konularıyla başa çıkma, 
eylemde bulunma ve gezegenimizde daha sürdürülebilir bir yaşam için değişim 
yaratılması konularında bir fırsat tanımaktır. 
Yürümeye, özellikle sessizliği, canlandırıcı havası, iç içe ormanları ve rengarenk 
likenlerine hayran olduğu Alplerde yürüyüş yapmaya bayılıyor.  
İlk göz ağrısı olan mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji konularını hatırlatan 
Cascina Mulini Asciutti’de üretilen ekşi mayanın içindeki bakteriler ve 
mayalardan dolayı son zamanlarda ekmek yapımı konusuna girmiştir. 

  

Dünyadaki uygarlıkları en çok birbirine bağlayan bir gıda varsa, o da ekmektir. 
Basitliği içerisinde bilgi ve gelenekleri, insanlığın gerçek bir kültürel hazinesini 
saklayan inanılmaz bir gıdadır. Ekmek binlerce yıldır dünyanın apayrı ve uzak 
köşelerinde mayalı, mayasız binlerce farklı şekilde ve farklı tahıllardan 
yapılagelmiştir. Benim ekmeğim, doğal olarak bulunan  laktik asit bakterileri ve 
maya kullanılarak, mayanın doğal fermentasyonu ile yapılır. Gerçek tahıl 
tanelerinden rafine edilmeden hazırlanmış buğday unu kullanıyorum. Yakın 
zamanda kendi ekşi mayamı yetiştirmeye de başladım. Her şey yavaş yavaş 
başladı; çalıştığım yerde, buğday ve mısır öğütme amaçlı değirmenli ve büyük 
fırınlı bir çiftlikte havada asılı koku,  bir  kiliseyi andıran küçük bir evde kalırkenki 
hissiyat; sanki her şey ekmek pişirme anını kutsar gibiydi. 
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Doğal ekmek kabartma ilgimi çekti ve denizler, dağlar aşmış, pek çok un, pek çok 
el ve kalp ve pek çok fırına hamur vermiş  fırıncı ekşi mayasından küçük bir parça 
eve getirdim. 

O zamandan beri haftada bir kez buzdolabında tuttuğum mayaya akşamdan bir 
parça un ve ılık su ekliyorum. Ertesi sabah ise mutfağımı -hafif asitli- bir orman ve 
mantar kokusu sarmış oluyor. Mayalar ve bakteriler böylece canlanmış ve 
çoğalmış oluyor: bu canlı karışım şimdi yeni una ve suya karıştırılıp hamuru 
fermente etmesi ve kabartması için hazır. 

Hamur yoğurmayı Cascina’da, birlikte doğal fırıncılık dersleri düzenlediğimiz 
fırıncıların usta ve bilge ellerinden öğrendim. Aslında genelde sanılanın aksine 
maya aşırı güçlü yoğrulmamalıdır. Unu ekşi mayanın her tarafına yavaşça döküp 
biraz su eklemelisiniz. Ardından unu yavaşça karıştırıp defalarca katladıktan sonra 
hafif nemli bir bezle örtip kabarmaya bırakmalısınız. İki-üç saat sonra, mayayı yeni 
unla besleyebilir, hamuru katlayıp hafif vuruşlarla inceltebilirsiniz. Bir saat daha 
dinlenmesi ve kabarması sonrasında pişirmeye geçebilir, fırında 220 derecede 
yaklaşık kırk dakika veya somun yüzeyine sıkı bir yumrukla hafifçe vurunca içi boş 
gibi ses geldiği zamana kadar ekmeğinizi pişirebilirsiniz. 

  

Evimdeki fırında ideal pişirme sürecine henüz ulaşabilmiş değilim. Hala aşırı sert 
bir kabuğun oluşup kabarmayı ve mayalanma sırasında üretilen gazların salınmasını 
engellemesin diye sıcaklıklar ve uygun nem koşullarını bulmak üzere denemeler 
yapıyorum. Yine de sık sık somunum tabandan kırılıp köpekbalığı ağzı gibi bir 
görüntüde kalabiliyor. Mümkün olsaydı ekmeğimi Cascine’daki odun fırınında 
pişirmek isterdim. Bu eski ve koca fırınla şimdiye dek yaptığımız denemeler güzel 
sonuçlar verdi; güzel kokulu ekmekler ve harika pizzalar... Bu ısıya dayanıklı 
taştan yapılma fırınlarda, ekmek fırını haznesinin alt kısmından büyük miktarlarda 
ısı alabilmektedir. 
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Taştan fırın, hafif yapılı, içindeki yumuşak kısımda bol kabarma boşlukları bulunan 
ekmekler ortaya çıkartmakta. Odun fırınında yemek pişirmek enerji isteyen bir iş. 
Öncelikle ateşi güzel yakacak odunla yakmalısınız. Isıya dayanıklı tuğlalar beyaza 
döndüğünde, fırın sıcaklığı yaklaşık 220 dereceye ulaşmış demektir. Bu anda fırını 
bir fırça ve ıslak bezle kömür ve külden hızlıca temizleyebilirsiniz. Ardındansa, 
mümkün olduğunca fazla somunu hızlı ve belirgin hareketlerle fırına koymalısınız. 
Sonunda, fırını Cascina Mulini Asciutti’de 200 yıldır  kullanımda demir kapakla 
kapatmalısınız. Pişirme bittikten sonra ekmekleri çıkarıp soğumaya bırakabilirsiniz. 
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Cascina Mulini Asciutti’nin kültürel gelişimine dair yürütülen genel bir projenin 
faaliyetleri kapsamında, bir ekmek üretim zinciri projesi hazırladık ve odun fırınını 
su değirmeninin öğütme faaliyetleri ile beraber topluluk projelerine açmayı 
planlıyoruz. 
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Bu tipte ekmek yapımı için tarımsal gıda zinciri kurulumu bölgemizde Spiga & 
Madia toplum projesi sayesinde daha önce denenmiştir. Bu projenin hedefi, üç 
çiftçi, bir değirmenci ve beş fırıncı ile Milan’ın kuzey bölgesinde yaşayan ve 
Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S., Etik Satın Alma Grupları) grubuna dahil olan 
60 aile arasında bir ağ kurmaktı. Bu gruplar, çoğunlukla organik gıda ve diğer sık 
kullanılan malları doğrudan üreticilerden, her iki tarafa da adil olacak biçimde 
satın almak üzere işbirliği yapan çok sayıda tüketiciden meydana gelmektedir. 

Bölgemizde artık ekmek yapacak tahıl üretemediğimizi ve kullandığımız unun 
nereden geldiğini dahi bilemediğimizden dolayı bu projenin yapılmasına karar 
verildi. Bu topluluk organik çiftçilik deneyimi bulunan bazı çiftçilerle birlikte 
bölgemizdeki tarım topraklarında gerçek tohumlarla buğday yetiştirilmesi ile 
başlayarak az miktarda ekmek üretilmesi hedefinde karar kıldı. 

  

Spiga & Madia kesinlikle kolay bir proje değildi. Durumu uygun ve hassasiyet sahibi 
çiftçiler, bölgemize ve iklimimize uygun tohumlar ve küçük miktarlarda tahılı 
yavaşça taşta öğütecek bir geleneksel değirmen bulunması gerekliydi. Projenin 
karşılaştığı sorunlar temelde değirmende öğütme işleminden önce tahılların ve 
daha sonrasında unun korunmasıyla ilgiliydi. Sonunda, katılımcı bir süreç izlenerek 
aileler ekmek için uygun fiyatı ve tüketici için şeffaf bir maliyet belirledi. Ancak 
işin karmaşıklığına karşın, insanların katılımının yerel ölçekte üretim modellerini 
şekillendirmede gereken farkı yaratabileceğini göstermiş oldu. Sonuç olarak, bu 
proje ailelerin güçlenmesini de sağlamış oldu.  
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Aileler bir topluluk olarak büyüdüler ve olumlu bir değişiklik için eyleme geçmeye 
yönelik kendi yeteneklerinin farkına vardılar. Hem nakliye işlemlerinin çevresel 
etkisini azaltan bir yerel ürün, hem süreçte yer alan emekçilere saygı adına bir 
adil ticaret ürünü hem de organik undan yapıldığı ve toprağı koruyacak şekilde 
doğal halinde bırakıldığı için insanlar ve çevre için iyi bir ekmek almış oluyorlardı. 

Bu projeye katılımımız hem Spiga & Madia projesi kapsamında üretilen organik 
unla 60 aileye ekmek üretimi hem de odun fırınımızda ekmek pişirme denemesi ile 
kısıtlı kaldı. Maalesef, haftada 80 kg’dan fazla ekmeğin özellikle kış mevsiminde 
sürekli üretimi, fırınımızla ilgili projeyi geçici olarak askıya almamıza sebep olan 
bazı yapısal sorunlar ortaya çıkardı. Fırının yalıtılıp ısıya dayanıklı zeminin restore 
edilmesi için bazı yerel dükkan sahiplerinin de yer aldığı bir sosyal sorumluluk 
alışveriş projesi kapsamında gerekli fonu oluşturmaya çalışıyoruz. 

Ancak fırın bu esnada kesinlikle pişirmeyi bırakmış değildi. Projelere ev sahipliği 
yaptı, ekmekler ve pizzalar ve hatta şehrimizdeki kültürel bir etkinlik için kolektif 
bir çalışma yaparak 80 somun ekmek pişirildi. 
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FIRIN NASIL EVİMİZ OLDU? 
Fırın insanlarla ekmek tutkumuzu paylaşmak, insanlar ile bu gıda arasındaki yoğun 
ilişkiyi daha da derinleştirmemize olanak tanıdı. Her biçimiyle ekmek, sanat, iş, 
zanaat ve gelenek demektir ama bu kadar da değil; aynı zamanda ziyafet ve 
eğlencenin, insanların birlikte yemek için beraber yemek hazırlama isteğinin bir 
aracısıydı. 

Bu tam da benim, bir yıl boyunca birlikte çalıştığımız bir grup gençle 
deneyimlediğim durumdu. Cascina Mulini Asciutti’de bir yaz haftası gönüllü 
çalışması deneyimlediler: değirmen oluğunun temizlenmesi, fırın yakınındaki yeşil 
alandaki yabani otlar ve sarmaşıkların ayıklanması, Cristina’ya arı kovanları için 
yardım edilmesi ve tabii keçiboynuzu ağaçlarının gölgesinde dinlenme... 
Tüm mekanlar arasında üssümüz fırın alanı oldu. Yeşil haftalar faaliyetlerine 
katılan çocukların oynayıp eğlendiği çiftliğin geri kalanından biraz uzakta, sessiz 
bir bölge olduğu için seçtik. Çalışmalarımızı planladığımız ve oturup sohbet 
ettiğimiz yer burasıydı, fırını temizleyip yaz boyu işler hale getirmeye karar 
verdiğimiz yer de burası oldu. 

Fırın neden çiftlikten uzak? Fırın çiftlik yapısına mı aitti yoksa küçük bir eve mi 
ekliydi? Bu küçük ev/fırında yaşayan/çalışan insanlar kimdi? Buraya dair nice soru, 
nice derin düşünceler vardı, ta ki bu fırın için ve içinde ne yapabileceğimizi 
düşünmeye başlayana kadar. 
Fırının üstündeki küçük odanın tavanından örümcek ağlarını temizlerken Marco 
“Çalışmak için buraya gelebilirdim” diye itirafta bulunmaktaydı. 
Herkes onu onaylamıştı çünkü oda gerçekten harikaydı, ağaçların tepesindeymiş 
gibi görünüyordu. Duvardaki üç pencereden birinden, böcek avlarken bir yandan 
ıhlamur ağacına sıkı sıkı tutunmuş bir ağaçkakan gözüküyordu. 
“Ben burada pizza yapardım” diyordu Martina ve daha cümleyi bitiremeden 
hepimiz ona katılıyorduk. Görevleri bölüşmüştük; kimi odun toplamaya, kimi 
malzeme bulmaya, kimi ateş ve pişirme işleri için gerekli diğer araç gereçleri 
toparlamaya gitmiş ve temizlik için hala fazladan insan kalmıştı. Ama tabii hepimiz 
yoğurmak ve pişirmek istiyorduk! 
Ateş yakmak ne kadar zor olabilirdi ki? Her yolu denememize rağmen havalar 
ısınmasına karşın odunlar muhtemelen yeterince kuru değildi. Herkes kuru odun 
aranmaya başlamıştı, hatta Chiara doğal ve eve ait gereçlerle sürtünmeyle ateş 
yakmaya çalışıyordu ki sonunda, hepimizin mutluluk çığlıkları ve dumanlar 
arasında  fırın haznesini ateşlemişti. 
Fırın içindeki sıcaklık çok yavaş artıyordu, odun fırınımız salyangoz gibiydi! 
“Kaç saat alacak peki? Bu evdeki elektrikli fırından çok çok farklı bir şey” dedik ve 
açlıktan ölmek üzere olduğumuz için makarnaya talim ettik. 
Ateşi elimizden geldiğince koruyup akşama kadar düzgün kesilmiş ve kurumuş 
odunlarla besledik. Ateşçimizin yeteneğinden şüphe ederek uykuya daldık ancak 
biliyorduk ki eğer böylesi kadim bir fırında pişirirsek pizzamız enfes olacaktı. 
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Ertesi gün her şey hazırdı, fırın hala sıcaktı ve ateş binlerce alevin içinde dans 
ediyordu. Önceki geceden hazırlayıp dolaba koymak durumunda kaldığımız 
hamurumuzu çıkartıp açtık, üzerine domates, bahçeden fesleğen ve mozzarella 
peyniri serptik. 
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Pizzalarımızı fırına koyduk ve derhal ekmek aroması burun deliklerimizi doldurup 
bizi mutlu etti; sanki taze pişen pizzalar bizi ısıtıp kalplerimizi açıyor gibiydi. 
Sohbet ettik ve pizzalarımızı yedik; ama iyi yedik. Yeşil hafta programına 
katılıp, çiftliği saran taze pişen pizza kokusuna kapılan birkaç çocuk bizi 
yakaladı. İşte tam o anda büyük bir fikir aklımıza geldi. Neden yeşil haftalar 
programına katılan çocuklara çadırda uyumak için mola verdiklerinde pizza 
pişirmeyelim? 

İşte takip eden bütün yaz boyu sürecek fırıncılık ve pizzacılık deneyimimiz böyle 
başladı. Haftada bir bu gençler arasından zamanı ve imkanı olanlarla birlikte nasıl 
güzel kokulu hamurlar yapılacağını öğrendik, ağaçları ve hangi odunun fırın için 
daha uygun olduğunu keşfettik, külleri bahçemizi beslemek için kullandık. Fırın 
hakkında ve çevresel koşullar ile ateşi besleme yöntemlerimizin pişme süresini 
nasıl da etkilediği hakkında giderek daha çok şey öğrendik. Ve tabii ki Cascina’da 
kalan çocuklara yemek hazırladığımız için sorumluluk duygusunu öğrendik. 
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Gerçek bir ortamda gerçek bir ihtiyaç için (hep açlıktan ölüyoruz çünkü!) pizza 
yapma deneyimimiz hem benim için ve hem de gençler için sürdürülebilirliği 
öğrenme bağlamında çok önemliydi. Bu deneyim hem merakımızı kamçıladı hem 
de buraya dair hassasiyetimizi artırdı. 
Dahası, bu gençlere işbirliği yapma, katılım ve sorumluluk alma olanağı tanımış 
oldu. Ekmeğin iyiliğiyle beraber anlamlı bir yerde birlikte olmanın iyiliğinin yanı 
sıra, fırınıyla beraber eski su değirmeninin giderek evimiz olmaya başladığını 
keşfettik. 
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