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DEĞİRMENCİ
ARICI FIRINCI



ARICI, DEĞİRMENCİ ve FIRINCI

Hikayeler iki ayrı perspektifte verilmektedir

1. Cascina Mulini Asciutti’nin büyülü doğası içerisinde bulunan

tarihi su değirmeninin iyileştirilmesi, desteklenmesi ve erişilir

kılınması için çalışan bir grup insanın deneyimine dayanmaktadır.

Bu kişiler bu deneyimi keşfederken 3 çeşit zanaate merak

sarmıştır: Arıcılık, Fırıncılık ve Değirmencilik

2. Bölgeyi ziyaret eden ve sonunda buraya dair kopmaz bir bağ

geliştiren yediden yetmiş yediye bütün insanların deneyimlerine

dayanmaktadır.



DEĞİRMEN HİKAYELERİNİN AMACI:

 Yaşadığımız, eğitim gördüğümüz veya seyahat ederken ziyaret ettiğimiz

yerlere dair hassasiyet ve empatinin artırılması

 Doğa sevgisinin, gezegenin doğal ve kültürel miraslarına yönelik sevginin

desteklenmesi

 İnsanları temas kuracakları, heyecanlanacakları ve eyleme geçebilecekleri

gerçek ve özgün etkinliklere teşvik edilmesi.

 Öğretmenler bu hikayeleri öğrencilerine ilham vermek, farklı yeterlilik ve

beceriler üzerinde çalışmak üzere kullanabilirler.

 Değirmen hikayelerinin asıl amacı, öğrencilerin kendilerini eyleme

geçmeye yeterli hisetmelerini sağlamaktır. “Bunu ben de yapabilirim”

düşüncesini öğrencilere iletmektir.



HİKAYELERİN GEÇTİĞİ YER

• Monza şehri yakınındaki Monza Parkı içerisinde bulunan,

Cascina Mulini Asciutti adı verilen bir kırsal yerleşimdir



 688 hektarlık alan kaplayan Monza parkı,
İtalya’nın en yoğun nüfusa sahip
bölgelerinden birinde buluna Monza şehrinin
kuzeyinde yer almaktadır

 Park harika manzarası olan, doğal ve kültürel
miras özellikleri barındıran ve kentsel çevre ile
sarılmış bir doğal koruma bölgesidir.

 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 bir seferde 40 kg’a kadar ekmek
pişirilebilen büyük bir toplu fırın, iki çiftlik ahırı,
pek çok yeşil alan ile bitki ve hayvan türleriyle
çok ilginç ve canlı bir ekosistem barındıran bir
değirmen oluğu bulunmaktadır



 CREDA Onlus (Dernek) bütün

merkezin mimari restorasyonunu

üstlenmiş durumdadır.

 CREDA bölgeyi eğitsel bir kaynak

havuzu haline getirmiştir.

 İnsanların kendisi, diğerleri,

etrafındaki dünya dahil her şeyle

bağlantılı olduğunun hissedileceği ve

gezegen için sürdürülebilir bir

gelecek temin edilmesi kapsamında

sürdürülebilirliği keşfedecekleri bir yer

haline getirmektedir.



1. GELECEK İÇİN BAL

Christina bir öğretmendir.



 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. Bu

arada arıların uçuşlarını gözlemeye

bayılıyorum.



 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

kendilerine hem pratik hem de teorik olarak

yanıtlanabilecek iyi araştırma soruları

sorabilmelilerdir. Dolayısıyla, bir arıcı hem bilim

insanı hem de öğrencidir.





Kovanlıktan Açık Hava Sınıfı

 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...





2. HEPİMİZİ ÇALIŞTIRAN SU 

 Luca, biyoloji mezunu. Creda’da

ekoloji ve sürdürülebilirliğin

yaygınlaştırılması ve eğitimi
üzerine çalışmalar yürütüyor.

 Şu sıralar kendisini bir değirmenci

olarak görüyor.



 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. 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.







Su Değirmenleri ile Deneyime Dayalı 

Öğrenme Ortamı

 Su değirmenimiz gibi gerçek öğrenme ortamında deneyime dayalı
öğrenme ile enerji akışı, doğal döngüler, denge ve dayanıklılık gibi

konuları öğrenebilir ve çevremizdeki doğa ile uyum içinde

yaşamanın yollarının farkına varabiliriz.



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).



3. EKMEĞİN İYİLİĞİ

 Hikayenin kahramanı Daniela, okullara ve kamuya yönelik eğitim
programlarının tasarlanması ve idaresinden sorumlu ve doğada eğitim
konusunda uzman. Kendisi insanların gezegenimizde daha sürdürülebilir bir
yaşam için değişim yaratabilmesi için çalışmaktadır.



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.



 Cascina Mulini Asciutti’de bir ekmek
üretim zinciri projesi hazırladık ve odun
fırınını su değirmeninin öğütme
faaliyetleri ile beraber topluluk
projelerine açmayı planlıyoruz.
Bölgemizde artık ekmek yapacak tahıl
üretemediğimizi ve kullandığımız unun
nereden geldiğini dahi
bilemediğimizden dolayı bu projenin
yapılmasına karar verildi. Bu proje ile
bazı çiftçilerle anlaşarak bölgemizde
gerçek tohumlarla buğday yetiştirilip az
miktarda ekmek üretilmesinde karar
kılındı.





 Bu proje organik unla 60 aileye

ekmek üretimi ve odun

fırınımızda ekmek pişirme

denemesi ile kısıtlı kaldı. Şu

sıralar fırının yalıtılıp ısıya

dayanıklı zeminin restore

edilmesi için gerekli fonu

oluşturmaya çalışıyoruz.

 Ancak fırın pişirmeyi bırakmış

değildi. Zaman zaman ekmek

ve pizza pişirmeye devam ettik



FIRIN EVİMİZ OLDU!

 “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.



 Meşakkatli bir ateş yakma sürecinden
sonra fırınımızı yakmayı başardık ve bu
kadim fırınımızda enfes pizzalarımızı
pişirdik.

 Aynı zamanda yeşil hafta programına
katılan çocuklara da pizza pişirmeye
devam ettik. Buradaki gençlerle birlikte
nasıl güzel kokulu hamurlar yapılacağını
öğrendik, ağaçları ve hangi odunun fırın
için daha uygun olduğunu keşfettik, külleri
bahçemizi beslemek için kullandık. Ve
tabii ki Cascina’da kalan çocuklara
yemek hazırladığımız için sorumluluk
almayı öğrendik.



Değirmen hikayeleri 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 dönen insanların hikayesidir…



Çevrenizde değirmen hikayeleri gibi 

doğal ve kültürel mirasın bir arada 

olduğu hikayeler var mı?



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

Facebook: Me We Whole Workshops

Erasmus+ Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için 

Eğitim Yeterliklerinin GeliĢtirilmesi: Ben, ülkem, 

dünyamız / Ortak SKE Kitabımız (Me, my country, our 

world / Our common ESD Book)

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

