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Mısır Ekmeği, Yoğurt ve Bal  

Camili’de Yaşamak 
 



Camili Biyosfer Reservi, Karadeniz, 

Türkiye 

Camili Havzası Artvin ili sınırları içinde 

yer alır.  

2005 yılında UNESCO Dünya Biyosfer 

Rezervleri Ağı ve Orman ve su İşleri 

Bakanlığı işbirliği ile Türkiye’nin ilk 

Biyosfer Rezervi olarak ilan edilmiştir 



 Biyosfer rezervleri araştırma, eğitim ve rekreasyonel faaliyetler 
açısından önemli alanlardır.  

 Biyosfer rezervleri erozyon kontrolü, toprak verimliliği, akarsu rejiminin 
düzenlenmesi, yeraltı su kaynaklarının devamlılığı, azot döngüsü ve 
hava ve su kirliliğinin önlenmesine dönük temel yaşam destek 
sistemlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik örnekleri içerir. 



Mısır ekmeği, yoğurt 

ve bal 



 Altmış kilometrelik Borçka-Camili yolunda, Borçka ilçe merkezine yaklaşık 25 

kilometre mesafedeki 1.870 rakımlı Camili Geçidi’nden yol alırken, ormanın 

izin verdiği ölçüde açılan dar yolda zaman ve mekân kavramını 

yitirebilirsiniz.  

 Camili Geçidi’nde 1.870 m. olan rakım Camili Köyü’nün bulunduğu 

havzada 350 metreye düşerken, havzanın etrafını çevreleyen Karçal 

Dağları’nda (Karçal Dağları’nda isimsiz bir tepe) ise 3.490 metreye kadar 

çıkar. Bölgenin coğrafyası, iklimi ve ormanın yoğunluğu, ormanla etrafınızın 

çevrildiği, adeta yeşilin ve dağların arasında kaybolduğunuz hissini verir size. 

.. 

 Kaybolmuş ama bir o kadar da özgür. 



 Artvin’den Camili’ye varmak için önce 
doğanın önünüze çıkardığı karlı yolları 
aşmak gerekir. Yaklaşık 130 yıl önce 
atalarının göç ettiği yollarda bugün de yılın 
5 ayı kardan kapanan yolları aşmaya 
çalışıyor burada yaşayanlar. 

 Macahel’de ulaşım 1968 yılına kadar yaya 
olarak sağlanmış, daha sonra toprak bir yol 
yapılmış, fakat kış mevsiminde yolun 5 ay 
boyunca kapalı olması yol çalışmalarını 
etkilemiş ve yöreye araçla ulaşım 
sağlanamamış. Yol geliştirme çalışmaları 
değişik tarihlerde aralıklı olarak devam 
etmiş. Yörenin uzun yıllar süren ulaşım 
sorununa kesin bir çözüm getirmek 
amacıyla yol asfaltlama çalışmaları 2013 
yılında bitmiştir. 



Bir bildiği var doğanın… 

 

 

Camili’de yaşayıp da geçit vermez yollarla 

ilgili anısı olmayan hemen hemen yok.  

Bunlardan birisi de 26 sene Sağlık Ocağı’nda 

ambulans şoförlüğü yapmış şimdi emekli; 

Mevlüt Özaydın. 

Ambulans şoförü diye tanıttık kendisini ama 

Mevlüt Bey’in anlattıklarından anlaşıldı ki, 

aslında 1992 yılına kadar ambulans yokmuş 

Sağlık Ocağı’nda. Ciple taşımış hastaları. Yol 

geçit verirse tabii.  

En çok doğum zamanı gelmiş kadınları taşımış 

Mevlüt Bey. Yol 4,5 saat olunca arabada 

doğuma sık rastlanıyormuş.  

Unutamadığı bir anısı 2 çığ arasında kalması ile 

ilgili. “Hastayla birlikte sadece ikimizdik” diye 

başlıyor anlatmaya; “İki çığ arasında kaldık. 

Kürekle cipe yol aça aça ilerledim, yavaş 

yavaş indim tepeden aşağıya”.  



 Doğa belki de sunduğu ayrıcalıkları kollamak için geçit vermez insanlara ve 

hatta diğer canlılara. Belki de Camili, Camili olarak kalamazdı bunca yıl, 

kolayca geçit verseydi, karla kaplanıp kapanmasaydı yollar her yıl 5 ay. 

 Doğanın sunduğu ve sakındığı ayrıcalıkların insan yaşamını nasıl 

şekillendirdiğini köye varır- varmaz anlamak mümkün; hatta ilk akşam 

yemeğinde… 



 Düzenli Köyü’nde bir Macahel evi:  

 

 Yaşlılar Korosu’nun şefi İsmail Ertürk ve 

oğlu Hayrettin Ertürk’ün eşleri ile birlikte 

yaşadığı ev burası. Geniş bir oturma 

odası, dört bir yanda sedirler, ortada 

yemek masası, kuzine, üzerinde 

çaydanlık.  

 

 

 

Akşam yemeği 



 Evin hanımları Kafkas arılarını kıskandıracak kadar çalışkan, güler yüzlü, 

samimi, durmaksızın servis yaparlar:  

 Naneli yoğurt çorbası, yoğurtlu patlıcan, fasulye turşusu, mısır ekmeği, etli 

patlıcan, barbunya, yoğurt, pilav, dolma. Yemeklerin tadı damağımızda, 

özellikle kişnişin girdiği yemeklerin tadı anlatılamaz, ancak yenir.  

 Bunca lezzetli yemeğin yanında sofraya mis kokulu bal ve yoğurt gelir. 

Kâselerin içinde yoğurt, bal karıştırılıp, mısır ekmeği lokmalara bölünerek 

eklenir.  

 Canınızın çekmemesi mümkün değil.  Tadı görüntüsünden kat kat üstündür:  

 “Mısır ekmeği, yoğurt ve bal”: Bazılarımız sabahları mısır gevreği yemeye 

alışkınız; hani, market raflarında rengârenk paketlerde sergilenenlerden. 

Üstüne biraz da süt ekleriz, karton kutularda satılıp, günlerce buzdolabında 

saklanabilenlerden.  

 

Aklınıza gelmez mi; neden daha önce hiç 

denemediğiniz bu tadı? 



 Neden başka bir yerde değil de Macahel’de?  

 Mısır ekmeği, yoğurt ve bal; doğanın kendilerine sunduklarını, bölgede 

insanların değerlendirmesinin en güzel örneği.  

 

 Yaşadıkları coğrafyanın kendilerine sunduklarını, doğaya teşekkür edercesine 

keyifle, lezzetle, ağırbaşlılıkla yaşamlarına katmalarının en güzel göstergesi.  

 Tıpkı, Trabzon’da hamsiyle, Urfa’da isot biberi ile, İzmir’de otlu börekler ile 

doğanın o coğrafyalara verdiklerinin değerlendirilmesi gibi.  

 



  

Bugün 

Küreselleşme ve doğanın sunduklarının dünyanın bir yerinden 

diğerine taşınması ile Türkiye’de okyanus ötesinden gelen muzu 

bulmak mümkün, Alanya muzunun yanındaki tezgâhlarda hem 

de. Doğanın insanlara Ekvator coğrafyası ile sunduğunu, havaya 

tonlarca karbon salma pahasına gemilerle taşıyıp, Türkiye’de 

tüketmek.  

 

 

Tercih meselesi!   

 

 

 



papa ya da puding ! 

 

 İkramların ardı arkası kesilmez.  

 Örneğin “Papa”, Adese ya da Gürcü (kara) üzümü ve mısır unundan 

yapılan bir tatlı.  

 İkisi de hemen az ötedeki tarladan. Üzüm ezilerek kaynatılır, pekmez haline 

gelince mısır unu eklenir üzerine.  

 Büyük şehirlerin “süper” marketlerinde rengârenk küçük poşetlerde satılan 

toz halindeki pudinglere inat, gerçek, doğal, katkısız.  

 



 Dahası var, “papa” yapılırken ortaya 

çıkan hiç atık yok: “Bizim yemediğimizi 

tavuklar yer” diye anlatır evin gelini 

Melek Hanım.  

 Üzümün sapı derseniz organiktir, 

atarsınız, toprağa karışır.  

 Toz puding ise… 

Üzümün sapı… 



 Elmalar toplanır toplanmaz hiç vakit 
kaybetmeden, onların içlerinden yarasız-beresiz 
en güzelleri seçilir. 

 Bir taraflarını ezip yaralamadan dikkatlice bir 
kaba koyup üzerlerinden su akıtılır, sonra da her 
biri yumuşak bir bezle kurulanır.  

 Sonra zeminde kupkuru yerde bir metre kadar 
derinlikte hazırlanan ve içinin her tarafı kuru 
ince sıkıştırılmış otlarla kaplı  çukura dikkatlice 
yerleştirilir.  

 Yerleştirirken de ağırlıkları nedeniyle 
ezilmemeleri için, aralarına aynı kuru ottan 
eklenir, çukurun üst tarafında 20 cm kalıncaya 
kadar … 

 Üstüne 10 cm kadar sıkıştırılmış otu koyduktan 
sonra kalan boşluk da kuru incecik un gibi 
topraklar örtülüp, bastırılır  ve üstünü de tahta 
kalaslarla örtülür.  

 Bu şekilde küçüklü büyüklü birkaç elma dolu 
çukur hazırlıanır. 

Toprak altında taze elma 



Camili’nin kadınları 

 Sabah saat 07.00’de mutfakta çalışmaya 

başlar Hacer (Hacer Yavuz) Hanım oğulları ile 

birlikte Camili köyünde 2 katlı 20 yatak 

kapasiteli bir pansiyon işletiyor.  

 İki oğlan, 1 kız çocuk büyütmüş Camili’de 



Özellikle yaz döneminde çok sayıda 

misafir ağırladıklarını anlatıyor Hacer 
Hanım; oğulları en büyük yardımcısıymış, 

rezervasyon, alışveriş, hesap-kitap işlerini 

onlar hallediyorlarmış.  

Bir de kız kardeşi Menşur… 
 

“Genellikle misafirler bir, en çok iki gece 

kalıyorlar, sonra yenileri geliyor. Çamaşır, 

ütü, yemek derken bazen zorlanıyorum” 

diyor.  

 

Ama şikâyeti yok, hayatın kendisine 

sunduklarına teşekkür ediyor. 



Burak, Menşur Hanım’ın oğlu, Camili Bölge 
Yatılı İlköğretim Okulu 5. sınıfa gidiyor.  

Bazı geceler teyzesinin evinde kalıp, okula 
oradan gidiyor. Bugün onlardan birisi:  

Burak okula giderken forma giymiyor, 
“herkes günlük giysileri ile gelir” diyor. 
Kahvaltıyı evde, öğlen yemeğini okulda 
yiyor. Kahvaltısını ederken, diz üstü 
bilgisayarda, internetten açtığı bir çizgi 
film izliyor.  

 

Camili’de internet kullanımı günlük 
yaşamın vazgeçilmezlerinden olmuş, cep 
telefonu da öyle. Internet bağlantısı 
problemsiz sürüyormuş, “aydan aya 
ödüyoruz faturasını” diyor Burak’ın teyzesi 
Hacer Hanım. 



 Burak pansiyonun hemen üst 

tarafındaki okuluna yürüyerek gidiyor 
her gün. 

 Burak’ın okula gittiği kısa yolu 

çevreleyen Camili’ye bakarsanız, 

büyük şehirlerde sabahın erken 
saatlerinde yol kenarlarında servis 

bekleyen çocuklar gelebilir gözünüzün 

önüne.  

 Okula giderken bir cennetin içinden 
geçtiğinin farkında mı acaba Burak 

diye düşünürsünüz. Kim şanslı, kim değil 

karar veremezsiniz.  



 

Filiz Gülbin (Macahel Arıcılık A.Ş.’de Ana Arı Üretim 

Uzmanı) pırıl pırıl gülen, zeki bakışlı, 

samimi, güzel mi, güzel bir genç hanım.  

 

1988 yılında Camili köyünde doğmuş. “Ben 

doğduğumdan beri çok şey gördüm, geçirdim” diye 

başlıyor söze.  

 

“Örneğin ilkokul hayatımda çok zorluk çektim. İlkokul ve 

ortaokulu burada okudum. Liseyi okumak için Borçka’ya 

gittim. İki erkek kardeşim var. Ailemin desteği ile okudum.  

 

Ama benden daha da zor durumda olanlar vardı; 3 

saatlik yolu yaya gelen arkadaşım çoktu. Her gün sabah 

gelip, akşam dönüyorlardı.  

 

Bir şeyler yapmak gerektiğini hissediyordum. Burada olgun 

büyüdüm. Her şeyin farkındaydım. Üniversiteyi kazandım. 

Muğla Üniversitesi’nde İşletme okudum. Bitirdikten sonra 

2004’te Camili’ye döndüm. O zamandan beri Macahel 

Arıcılık A.Ş.’ de çalışıyorum.  



 Filiz’in annesi de ana arı üreticisi. “Benim bu 
işe başlamamda annemin etkisi çoktur” diye 
anlatıyor:  

 “Babam mevsimlik işçi, annem babama 
destek olmak, aile bütçesine katkı sağlamak 
için başlamış ana arı üreticiliğine.  

 Ana arı üretmek bizim gelir kaynağımız. 
Annem, babam beni ve kardeşlerimi bu işten 

kazandıkları parayla okuttu. Annemden 
sonra yengem de bu işi yapmaya başladı.  

 

 Arı üreticiliği yapan pek çok kadın var 

burada; buradaki kadınlar arılardan 
korkmuyor!  



Burada para lazım değil! 
 

Camili köyünden Efeler köyüne doğru giderseniz ve yolda 

kısa bir mola verirseniz akan suyun sesinden neredeyse 

konuşmalarınızı duyamazsınız.  

 

Bu yol üzerinde bir eve Tanrı misafiri olarak gidebilirsiniz. 

Evlerden biri, ev derken, koskoca bir ev ama etrafındaki 

bahçe evin 5 hatta 10 katı.  

 

Mevsim sonbahardır, hava güzeldir, bahçede yapılacak iş 

çoktur, herkes bahçededir, herkes iş başındadır. 

 

Yaşlı bir teyze sermiş fındığı yere, birkaç tane alıyor bir 

tarafa ayırıyor, sonra birkaç tane daha. 

Ne yaptığını merak edip sorarsınız, “Fındığı temizlediğini” 

söyler. Kötü olanları ayırır bir kenara, “atacak mısın onları” 

diye sorarsanız, “olur mu, yakarım” der. 



Bakkal 



Efeler köyüne sesi ta uzaklardan duyulan Efeler 

Deresine paralel yoldan varırsınız.  

 

Karçal Dağları’nın bir başka yerinde bu kez 

bulutlara daha da yakın bir orman denizinin 

içindesinizdir.  

 

Dört tarafı çepeçevre balkonla çevrili baş 

döndürücü bir pansiyon-eve konuk olursunuz.  

 

Burada pansiyonculuğun daha profesyonelce 

yapıldığına şahit olursunuz. Gelen misafirlere 

yayla turları, konser ve folklor gösterileri, 

tırmanış gibi seçenekler sunulur burada. 

Çöp yok! 



 Camili Havzası’nda bir eve misafir giderseniz mutlaka yemeğe alıkonulursunuz. 
Allah ne verdiyse; sıcacık mis kokulu mısır çorbası, kocaman bir tepsinin içinde, 
kuzinede pişmiş nefis patates yemeği, tavuk, dolma ve turşu. Arkasından 
tavşan- kanı çaylar. 

 Burada bir kez daha tanık olursunuz; çantanızdan çıkaracağınız bir kağıt 
mendili atacak yer ararken pansiyon/evin sahibi Fehmi Bey, “fırlatıver uzağa” 
deyiverir. “Çöp kutusu?” dersiniz. 

 “Burada hiç çöp olmaz ki çöp kutusu olsun” der; “Yemek artıklarını tavuklar, 
inekler yer, kağıt, karton kullanmayız, ambalajlı bir şey bulunmaz çünkü 
burada, cam kavanozları zaten tekrar kullanırız, plastik hiç bulunmaz, bunların 
dışında alışkın olmadığımız bir çöp gelirse elimize e onu da uzağa doğru fırlatıp 
atıveririz, yok olur gider. 

 Geri dönüşümün ne demek olduğunu, hangi atıkların geri dönüşümünün 
mümkün olduğunu, hangi atıkların nasıl atılması gerektiğini, hangi renkteki 
torbada hangi atığın toplanması gerektiğini, evde biriken atıkların nereye 
gönderileceğini anlamaya çalışan bizleri düşünürsünüz… 

 

 

 





Mısır ekmeği, yoğurt ve bal”; doğanın 

sunduklarına saygı duyarak yaşamanın 3 sözcükle özeti.  

 Pek çok tanımı olmasına rağmen, sürdürülebilir kalkınma kavramını Camili 

özelinde en iyi tanımlayan 3 sözcük. 



Ancak, biyosfer rezervleri gibi sadece 

özel niteliklere sahip alanlarda mı söz 

konusu olmalı doğa ve insanın birbirini 

anlayabilmesi, doğanın sunduklarının, 

yaşamın değerinin anlaşılması?  



Örneğin, insan yapımı bir çevrede, örneğin biyosfer 

rezervlerinde olduğu kadar ortak değerleri, ortak 

geçmişi olmayan insanların yaşadığı büyük şehirlerde 

nasıl kurulabilir sürdürülebilir kalkınma kavramını 

destekleyen yaşamlar?  

 İnsanlar nasıl doğanın sunduklarının değerini bilebilir, 

korur, sakınır hale gelebilir? Nasıl koruyabilirler 

geleneklerini, kültürlerini, geçmişlerini ve geleceklerini?  



İnsan yapımı şehirlerde yaşamı sürdürürken 

mümkün değil mi Camili’yi ve oradaki yaşamı 

örnek almak?  

Yaşam kalitesini yükseltmek, teknolojiden, 

gelişmekten vazgeçmeksizin doğanın bir 

parçası olduğumuzu hatırlamak?  

 



 Herkes için mutluluk ve huzur kaynağı olmalı yüksek 

plazalardaki işyerlerinden çıkıp, ağaçlarla kaplı bir 

parkta kuğuları beslemek, akşamları evlerimizde 

yaşadığımız şehrin hemen yakınındaki kasabanın 

bahçelerinde yetiştirilmiş salatadan yemek, güneş 

enerjisi ile çalışan su ısıtıcıları kullanmak… 

 



http://mewewhole.com/tr/anasayfa/ 

Facebook: Me We Whole Workshops 

 

 

Erasmus+ 

Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yeterliklerinin 

Geliştirilmesi: 

Ben, ülkem, dünyamız / Ortak SKE Kitabımız  

(Me, my country, our world / Our common ESD Book) 

http://mewewhole.com/tr/anasayfa/
http://mewewhole.com/tr/anasayfa/

