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SONBAHAR 2012
...dağılıp gidiyor
sararmış, kurumuş
yapraklar bunun
adı sonbahar...
–A. H.
Tanpınar
Buğday hareketinin 22 yıldır attığı tohumlar,
10 yıldır Buğday Derneği'nin projeleriyle meyve veriyor...

İklim Değişikliği

ISSN 1309-3363

Soframızda
Kuzey Buz Denizi’ndeki erime en yüksek seviyeye ulaştı.
Vahim sonuçlar doğuracak
hava olaylarıyla karşı karşıyayız ama insan eliyle verdiğimiz
hasarları iyileştirmek yine bizim elimizde...
Tarımsal üretim, iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanların başında geliyor
ve toprakta, havada, suda
meydana gelen değişimler
doğrudan gıdamıza yansıyor.
Türkiye’de organik tarımın
öncülerinden Kuşadası’nda
üretim yapan Gürsel Tonbul,
“Küresel ısınmanın her türlü
kötü etkisini artan biçimde
hissediyoruz” diyor. Tonbul,
bahar aylarının giderek kısaldığını, kışların daha soğuk,
yazlarınsa daha sıcak yaşandığını gözlemlemiş: “Ekim dikim planlarımızı değişen iklime göre ayarlamaya çalışsak
da, sıcağa veya soğuğa maruz kalıp ciddi verim kayıpları
yaşıyoruz. Düzensiz yağışlar
ve aşırı mevsimsiz sıcaklar
ürünlerimizi yakıyor. Daralan
üretim periyodu nedeniyle uğradığımız zarar bizi üretimden
vazgeçirebilir.”
Sadece tarla bitkileri değil

İllüstrasyon:
Bryan Nance

Mevsimler eskisi gibi değil; yağmur ya yağmıyor
ya da ortalığı seller götürüyor. Sıcaklar eskisi
gibi değil; çok sıcak, soğuklar da öyle…
İklimdeki değişiklikler tarımsal üretimi ve
soframıza gelen gıdayı derinden etkiliyor.
meyve bahçeleri, bağlar ve
zeytinlikler de bu iklim anormalliklerinden payını alıyor.
Tonbul, “Bitki ya çiçek açamıyor, ya açtığı çiçeği meyveye
dönüştüremeden döküyor.
Meyve bağlasa bile bu kez de
güneş yanığı oluyor. Sulama
verimi aşırı sıcaklardan düşüyor. Pek çok sıkıntı ve yeni
bitki hastalıkları ortaya çıkıyor. Ürün verimi de, kalitesi de
düşüyor” diyor.
İklim değişikliği diğer bölgelerde de tarımsal üretimde
vahim sonuçlara yol açıyor.
Amasya-Gümüşhacıköy’deki
TaTuTa çif tçisi İb rahim
Bayrak da “Yağımur artık 10

kat hızla yağıyor ve ortalığı
birbirine katıyor. Bu ilkbaharda aşırı sıcaklar çiçekleri
yaktı, ağaçlar da artık aşı
tutmuyor. Bir de ateş yanığı
hastalığı yayıldı ağaçlarda,”
derken, 60 yıllık ömründe
böyle yağış hiç görmediğini de
ekliyor. İklimdeki değişimler
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Tohum Alma ve Saklama

ürünlerdeki hastalıklarda da
artışa neden oluyor. Antalya
Elmalı Akçaeniş Köyü’nden
TaTuTa çiftçisi Serdar Tanal
da bir yandan verim çok olurken bir yandan karaleke enfeksiyonu gibi hastalıklar ve
zararlıların arttığına, yağış
olmadığı için sulama yapsalar
da verimin hayvanları ve insanları nerdeyse aç bırakacak
kadar düşük olduğuna dikkat
çekiyor.

Ne değişecek?
İklim değişikliğinin en önemli
sonuçlarından biri gıda krizi. Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Tayfun Özkaya’ya göre,
tarım ürünlerindeki spekülatif
hareketler ve bu ürünlerin yakıt olarak kullanılmasının yanında küresel iklim değişikliği
de gıda krizinin temel nedeni.
Özelleştirmeler sonucu stokların çok uluslu şirketlerin
eline geçtiğine dikkat çeken
Özkaya, bunun aşırı fiyat oynamalarında belirleyici olduğunu söylüyor.
İklim değişikliğinin verimi
ve üretim maliyetlerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen
Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı Ahmet
Atalık’a göre kuraklık, ani yağışlar ve atmosferdeki karbondioksitin artması, verimi,
hasat zamanını ve otlatma
verimini olumsuz etkilerken,
yağış ve sıcaklıktaki tutarsızlıklar toprağın nemini, mikroorganizmaların faaliyetlerini
ve toprak üretkenliğini etkiliyor: “Araştırmalar, tahıl üretimimizin yüzde 15-20 civarında gerileyeceğini gösteriyor.
Sıcaklıktaki artış hayvansal
üretimi de sıkıntıya sokacak.
Buharlaşma artacağından
kar yağış zamanı ve miktarı
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düşecek. Yeraltı ve yerüstü
su kaynakları zayıflayacak bu
da tarımsal verimi azaltacak.
Eriyen buzullar, verimli kıyı
düzlüklerinin su altında kalmasına yol açabilir. Yabancı
ot istilaları, hastalık ve zararlıların artışı ve erozyon da
karşılaşacağımız diğer etkiler.”

Böyle devam ederse...
İklim değişikliği ile iklim kuşaklarının 500 km kuzeye
kayacağını belirten Atalık’ın
ülkemize dair tahminleri ise
şöyle: “Güneydeki pamuk tarımı ve narenciye üretimi kuzeye
kayacak. Doğu Karadeniz’de
yetişen fındığımız muhtemelen ülkemizi terk edecek.
Güneydeki su kaynaklarımızın
büyük bölümü kuruyacak ya
da azalacak, sulardaki ısınma
nedeniyle bildiğimiz balıkların
yerini Süveyş kanalı yoluyla
Akdeniz, Ege ve Karadeniz’e
ulaşan Hint Okyanusu balıkları alacak ve hamsi gibi kuzeye gidemeyecek balıklarımızla
vedalaşacağız.”
Climate Project Derneği
Türkiye Temsilcisi Ergem
Şenyuva, “Bugün 7 milyarız
ama dünyamız 2050'de 9
milyar insana ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği, su ve
gıda kaynaklarımızı ciddi şekilde etkiliyor. Tarım, iklim değişikliğinden en çok etkilenen
sektörlerden ama aynı zamanda iklim değişikliğine %13,5
oranında katkıda bulunuyor.”
diyor ve rakamların, durumun
ciddiyetini gözler önüne serdiğini vurguluyor:

Ne yapabiliriz?
Durum vahim ama yeryüzündeki yaşamın ve gıdamızın bu
değişimden minimum düzeyde
etkilenmesi ve bu değişime
uyum sağlayabilmesi için hâlâ

Rakamlarla
İklim
Değişikliği
ve Gıda
Rusya, Ukrayna,
Kazakistan,
Avustralya gibi
buğday üreticileri
seller veya aşırı
sıcaklardan 2013’de
ciddi bir üretim
düşüşü bekliyor.
Dünyada üretilen
gıdanın yüzde 30'u,
yani 1,3 milyar tonu,
masamıza gelmeden
harcanıyor. Bu
israfı düzeltmek,
kaynaklarımızı doğru
kullanmamız için çok
önemli.
Artan kuraklıkla
gıda fiyatlarının
önümüzdeki yıllarda
yüzde 50 artması
bekleniyor
Türkiye'de 40 milyon
hektar yani ülkenin
yüzde 52'sinden
fazlasında tarım
yapılıyor. İkli değişikliği
ile ilgili sistematik
bir çalışma gıdamızı
güvence altına alabilir.
şansımız var: Uzmanlara göre
iklim değişikliklerine karşı izlememiz gereken yol, üretim ve
tüketim biçimlerimizi değiştirmekten geçiyor.
Ahmet Atalık, tatlı su kaynaklarını tutan orman ve meraların kapladıkları alanların
genişletilmesi; tarım arazilerinin amacı dışında kullanmaktan vazgeçilmesi gerektiğini
söylüyor: “3 milyon hektar

araziyi suya kavuşturmamız
gerek. Su havzalarımızı işgal
etmemeli, sularımızı kirletmemeliyiz. Acilen kendine yeterliliği hedefleyen tarım politikaları üretmeliyiz. Tarımda
seragazı emisyonlarını azaltacak tedbirleri almalı, doğayla
uyumlu tarıma önem vermeliyiz. Bütün bunları yaparken de
uyum için kuraklığa dayanıklı
bitki çeşitleri geliştirmeliyiz.”

Yerel üret, yerel tüket...
Özkaya’ya göre de iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi anlayış değişikliğiyle
mümkün: “Yerel üret, yerel tüket anlayışı, küresel ısınmada
büyük paya sahip endüstriyel
tarımın yerini almalı. Bunun
için küçük ve orta tarım işletmelerinin yaşatılması, tarımsal desteklerin küresel
şirketlerin hakimiyetini önleyecek tarzda tasarlanması
gerekiyor. Yerel tohumlara
önem vermek ve su hasadı
gibi yöntemler kullanılmalı."
İklim değişikliğine uyum
göstermek yolunda da adımlar atılması gerekiyor. Kuraklığa ya da aşırı yağışlara uygun ürün desenleri üzerinde
yapılabilecek çalışmaların
yanı sıra acil ve ani durumlarda uygulamaya sokulacak
önlemler de alınabilir. Prof.
Dr. Özkaya, ulusal stoklar
kadar uluslararası ortak gıda
stokları da oluşturulabileceğini ve çiftçilere yerel stoklar oluşturmaları konusunda
yardımcı olunması gerektiğini söylüyor. Gelişmekte olan
ülkelerin tarımını özgürce
geliştirebilmesinin önemine
dikkat çeken Özkaya, kooperatiflere ürün alımı için
dü-şük faizli kredi verilmesinin önemine dikkat çekiyor.
Mine Eroğlu

Değişen İklimler
Yapraklar dökülmeden, güllerin dalında tomurcuklar varken donuverdi hepsi birden.
Bu çevrecilerin iklim değişikliği kehanetini mi doğruluyor yoksa! Belki de, öyle
olmayabilir mi, rastlantı eseri bu sene de
böyle mi oluverdi iklim, sonbaharı atlayıverdik ve bunun da iklim değişikliği ile ilgisi
yok mu aslında, zaten bu elliyedi yılda bir
böyle mi olur, yüzondört yıl önce de mi böyle
olmuştu?
Ne önemi var? Nasıl olsa iklim değişse
de değişmese de bizler çok farklı davranmıyoruz, iklimleri, doğa olaylarını yerlerine
yarattığımız değerler, çabalar, gelişmeler
içinde fark bile etmiyoruz belki de. Bizim kişisel acılarımız, hazlarımız, paramız, gücümüz bizim iklimimiz oluveriyor zamanla ve
tabii ki hep birbirimizinkinden farklı, kendi
koşulları olan ve kendi yağmurları, kuraklıklarına göre dünyayı yönetmek isteyen bir
sürü farklı iklimler.
Doğa ise hatırlatmada sürekli, dünyanın
her yanı aynı iklim koşullarından etkileniyor,
aynı hava, aynı su, aynı toprak birbiri ile
evren ile bağlantı içinde dengesini kurmaya
çalışıyor ve o yönde değişiyor her an, dönüşüyor hep birlikte.
Belki bir gün biz de hep beraberce...

Victor Ananias
27 Kasım 2004
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NTV Yeşil Ekran,
ve Vogue'un hayata geçirdiği sosyal
sorumluluk projesi
kapsamında, geliri
Buğday Derneği’nin
yerli tohumların
korunması ve yaygınlaştırılması için
yaptığı çalışmalara
aktarılmak üzere tasarlanan bez
çantalar satışa sunuldu. Çevre sorunlarına
dikkat çekmek, kamuoyunu çevre konusunda
bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık
yaratmak amacıyla 2008 yılından bu yana
yayımlanan NTV Yeşil Ekran, ünlü tasarımcılar Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Nihan Peker
ve Özlem Kaya'ya hazırlattığı çantalarla,
Türkiye’de güvenli gıdanın sigortası yerli tohumların korunması için çalışan Buğday
Derneği’nin çabalarına destek oluyor.
Tamamen doğal malzemeden üretilen tohumsever çantaları, seçili D&R, Mavi,
Vakkorama ve V2K mağazalarında satılıyor.
Çantalar, ayrıca unnado.com ve idefix.com
sitelerinde de satışa sunuluyor. 20 liraya alacağınız bir çantayla siz de bir tohumu kurtarmaya yardımcı olabilirsiniz. 

Bu
Çantalar
Tohum
Kurtarıyor

Buğday Hareketi olarak 22’inci, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği olarak 10’uncu yılımızı kutluyoruz. Bugün itibariyle üye sayımızı
2560‘a yükseltmiş olmanın, üyelerimizin göğsünü kabartacak işlere imza
atmanın gururunu yaşıyoruz. Hepinize üyemiz olarak ve üyemiz kalarak
ailemizi büyüttüğünüz için sonsuz teşekkürler.
Buğday Derneği, 2 yıl önce, ortaya çıkardığı değerler ve yaptığı çalışmaların sonuçları hakkında öncelikle üyelerini bilgilendirme, yarattığı
fırsatlardan öncelikle üyelerini faydalandırma kararını aldı. Bunun çok
önemli nedenleri var:
Öncelikle, bir derneğin üyelerinin o derneğin ortaya koyduğu vizyon
ve değerleri paylaşan, yaşamında da uygulamaya koyan kişiler olmaları.
Üyelerimiz, derneğimizin varoluşunu doğrudan, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle ve yürekten destekleyeceğini taahhüt etmiş
kişiler. Bu nedenle Buğday Derneği çalışanlarının büyük emek ve özveri
ile ortaya koyduğu çalışmaların toplumda sonuca ulaşması siz değerli
üyelerimizin varlığına, bu değerleri günlük yaşamınızda da sürdürmenize
bağlı. İkinci olarak, Derneğimizin çalışmalarını devam ettirebilmesi için
belli bir bütçeye ihtiyacı bulunuyor.
Değerli üyemiz, unutmayınız ki, Buğday Derneği, her türlü güç koşulda
dahi olsa çalışmaktan vazgeçmedi. Sizin de parçası olduğunuz ekolojik
bir yaşam kültürü yaratmaya ve paylaşmaya devam etti. Bu çalışmaların
sonuçlarını eminiz ki hissediyor, gözlüyor ve fark ediyorsunuz. Ancak sağlıklı bir kurumsal yapı ve sürdürülebilirlik için sizin de çorbada tuzunuzun
olması gerektiğini ifade etmek isterim.
Kayıtlı üyelerimizin büyük bir kısmı yıllık aidatını düzenli olarak ödeyebilirse, masraflarını minimumda tutmaya gayret eden Buğday Derneği’nin
sürdürülebilirliğine büyük bir katkı yapmış olacaklar. Oysa şu anda bu
rakam Dernek üyelerimizin toplam sayısının sadece %5’i.
Bu mektupla sizlerden açık olarak ve samimi bir şekilde bu yüzdeyi
artırmak için destek istiyoruz. Lütfen aidatlarını düzenli olarak ödeyen
üyelerimizden olunuz! Emin olun, bu küçük katkı iyi huylu bir maya misali
Derneğimizin çalışmalarını çoğaltacak, bereketini artıracak, daha fazla
insana ulaşmasını sağlayacak.
https://www.bugday.org/portal/aidatborcu.php adresinden aidatınızı
öğrenebilir ve kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Otomatik ödeme talimatı
vererek aidatınızı her yıl düzenli olarak ödeyebilir ve derneğe desteğinizi
aksatmadan sürdürebilirsiniz.
Hamurun mayası sizden, ekmeği yapmak ve lezzetlendirerek tekrar
size sunmak bizden!
Güneşin Aydemir
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

4 |

2012 SONBAHAR | www.bugday.org

Fotoğraflar: NTV Yeşil Ekran

Sevgili Buğday Derneği Üyesi,

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Tohumlar İçin Koşuyoruz!
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’
nin, Adım Adım Oluşumu desteği ile Ekim 2011’de
Valilik'ten aldığı kampanya izniyle yürüttüğü
Tohum Takas Ağı projesi başarıyla tamamlandı.
Toplanan 57 bin 318 lira ile farklı bölgelerde yetiştirilen 42 cinsten, 155 yerel çeşidin ekimi sağlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinde olmak üzere
toplam 27 çiftlikte 4 bin 715 dönüm arazi projeye
dahil edildi. Kampanyanın; çiftçi, tohum ve ekim
alanı olarak talebin fazlalığı, Türkiye’nin biyolojik
çeşitlilik ve yerel tohumlar açısından çok büyük
bir potansiyele sahip olması, bu potansiyelin
en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekim ve takasın
sağlıklı yapılabilmesi için gerekli eğitici kaynak
oluşturma, eğitim, danışmanlık, analiz ve kayıt
sisteminin oluşturulabilmesi amaçlarıyla Valilik
Makamı’na uzatma talebimizi 14 Eylül 2012’de
gerçekleştirdik.
Proje çerçevesinde ekimi yapılan tohumlar,
takas için ambarlarda bekletiliyor, projenin ikinci aşamasında 2013 baharı gelmeden yerel tohumları ekip çoğaltmak isteyen çiftlikler ve diğer
tohum severlerle paylaşılarak takas sistemi oluşturulacak. Takas sistemine katılan çiftçiler için
proje danışmanlarınca eğitimler düzenlenecek,

> > >

çiftlikler için kriterler getirilecek, teknik kayıt
formları oluşturularak tohumların gelişim süreçlerinin izlenmesi sağlanacak ve böylece takası yapılacak tohumların sağlıklı ve özelliklerini
yitirmeden üretimi sağlanacak.
Kampanya uzatma oluru alındığında önce 11
Kasım 2012’de Avrasya Maratonu’na daha sonra
da 3 Mart 2013’de gerçekleşecek Runtalya koşularına katılacak Buğday Derneği üyeleri ve Adım
Adım Oluşumu koşucularının çevrelerini Tohum
Takas Ağı projesine destek olmaya davet etmeleri hedefleniyor. Kampanyamızın destekçilerinden
dernek üyemiz Tugay Başar da herkesi Avrasya
Maratonu’nda beden perküsyonu yaparak 8 km
koşmaya davet etti "Ekolojik beden, ekolojik dünyada bulunur, içimizdeki ritim dışımıza taştıkça,
sesimiz ve ellerimiz, ayaklarımızın temposuna
güç katacak. Haydi hareketteki keyfi topluca
tatmaya!” diyen Tugay Başar, 40 kişilik bir grup
oluşturmak için çağrıda bulundu.
Kampanyaya destek olarak, Anadolu’nun dört
bir yanındaki çiftliklerde atalık tohumların çoğaltılmasını sağlayacak; aynı zamanda bu toprakların yüzlerce yıllık bilgisinin, lezzetinin, besin zenginliğinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için sağlam patikalar oluşturacaksınız.
Unutmayın… Verdiğiniz desteğin her kuruşu
binlerce yeni tohuma dönüşecek. 

TOHUM ve GIDANIN GELECEĞİ ÜZERİNE
MANİFESTOLAR
derleyen: Vandana Shiva

Bilgi için: http://bugday.org/portal/sadakat.php

Neden tohum özgürlüğüne ihtiyacımız var?
Çünkü tohumları köleleştirmeyi amaçlayan çeşitli yasal ve
teknolojik yapılar bugün yürürlükte.
Şimdi bizim yeni bir hareket örgütlemek için, dünya üzerindeki
yaşamın tümüyle köleleştirilmesini durdurmak için, geleceğimizin,
özgürlüğümüzün tohumları için birlikte eyleme geçmemiz
gerekiyor.

Çamtepe’de Eko-Yoga Kursu
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Okuyun ve harekete geçin!

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Zeynep Çelen ile Eko-Yoga kursu, Çamtepe
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde, 30 Ağustos-2 Eylül
tarihlerinde yapıldı. Dört gün süren kurs boyunca Kaz Dağları’nın büyülü doğasıyla iç içe olan
katılımcılar, yoga, meditasyon ve merkez farkındalığı dersleri aldı. Ekolojik yaşamla ilgili pratik
atölyeler ise ekolojik yaşam uzmanı ve derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir
tarafından verildi. Uydumuz aya göre yaşam
takvimi, ekolojik döngüler ve beslenme, doğa
dostu yaşam biçimleri hakkında sohbetler edildi. Katılımcılar serbest zamanlarda denize veya
şelaleye girip gönüllerince dinlendiler. 

SLOW FOOD DEVRİMİ
Carlo Petrini / Gigi Padovani

Sinek Sekiz Yayınevi

EKOLOJİ

Ernest Callenbach

PERMAKÜLTÜRE GİRİŞ İYİLERİN YANINDA
Bill Mollison

Vandana Shiva

EKOKÖYLER

Jonathan Dawson

Sakızgülü sok. Taranto apt. 7/5 Kadıköy, İstanbul Tel: 216 550 98 62 www. sineksekiz.com
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Tohum Takas
Projesi Destekçisi
ve Adım Adım koşucusu Berk Tüfekçi,
adımlarını “ deli
bezelye”, “tombul
bamya”, “pembe domates” ve diğer yerli
tohum çeşitleri için attı.
22-30 Eylül 2012 arasında yapılan
Likya Yolu Ultra Maratonu'nda Buğday
Derneği’nin Tohum Takas Ağı Projesi’ne
destek olmak üzere 250 kilometre koşan
Berk Tüfekçiyi kutluyor, desteği için çok
teşekkür ediyoruz.
Berk Tüfekçi'nin maroton öncesi ilettiği
mektubu www.bugday.org adresinde okuyabilir, Buğday Derneği'nin Tohum Takas
Ağı Kampanyası hakkında bilgi için http://
bugday.org/portal/sadakat.php linkini
tıklayabilirsiniz. 

Berk Tüfekçi,
Adımlarını
Tohumlar
İçin Attı

Siyez Festivali’ndeydik

Buğday ekibi olarak 3 Eylül Pazartesi gününü Kaz Dağları'ndaki Çamtepe Ekolojik
Yaşam Merkezi ve Dedetepe Çiftliği'nde bir
arada geçirdik.
Buğday'ın İstanbul, Ankara ve Kaz
Dağları'ndaki ekibini ve bazı gönüllülerini bir araya getiren bu toplantıda yaklaşık 30 kişiden oluşan Buğdaygiller olarak
Kaz Dağları'nın enfes ortamında Buğday
hareketinin tarihini, bugününü ve yarınını
konuştuk, birlikte yemekler yiyip sohbetler
ettik, çemberler oluşturduk, sevgili üyemiz
Tugay Başar ile kekeça (kendin kendini
8 |
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çal) yaptık. Ekolojik bir hayatın sürdüğü
TaTuTa çiftliği Dedetepe'yi gezdik, çiftlikte
İtalyan TaTuTa gönüllülerinin hazırladığı
enfes kahvaltı ve akşam yemeğini yerken,
Çamtepe'de ise arkamıza Kaz Dağları,
önümüze Ege Denizi'ni alarak Gülizar'ın
nefis yemekleri eşliğinde bir arada olmanın
keyfini yaşadık.
Günün bitiminde ise en kısa zamanda
yeniden bir araya gelmeyi dileyerek bir
kısmımız yollara düştü; şanslı olanlarımız
ise kalarak bir süre daha Kaz Dağları'nın
doğasının tadını çıkardı... 

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Buğday Ekibi Çamtepe’de Bir Araya Geldi

İhsangazi Siyez Bulguru Festivali’nde Siyez
bulgurunun tarihinin de paylaşıldığı panele
katılan ve bir sunum yapan Buğday Derneği
Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman,
“Kastamonu’nun Siyez bulgurunun dünyada eşi
yok” dedi ve yerel tohumların geleceğimizin teminatı olduğuna dikkat çekti. Panelde 12 bin yıl
önce ekilen ilk buğdayın günümüze kadar yolculuğunu anlatan Ayman, ilk buğdayın “einkorn”
olduğunu hatırlattı ve “Kültüre alınmış einkorna
‘Siyez’ adı veriliyor, ilk tarım köylerinde siyez ve
gernik, sonraki dönemlerde ise iri taneli, uzun
boylu ve kavuzsuz makarnalık buğday ve ekmeklik buğday ekilmeye başlıyor” dedi.
Sunumunda önemli bir tehlikenin de altını çizen Oya Ayman, “Uluslararası Mısır ve Buğday
Geliştirme Merkezi uzmanlarınca 1990 yılında
Türkiye’nin yüzde 31’inde modern çeşitler yetiştirildiği belirlenmiş. Bugün bu rakam yüzde
95’lere ulaştı. Yani bugün Türkiye’de yetiştirilen
buğdayın sadece yüzde 5’i yerli buğday” diyerek
yerel buğdayların
korunmasının ve
yaygınlaştırılmasının önemine dikkat
çekti. Siyez buğdayı
kuraklığa dirençli,
ilaç ve gübreye ihtiyacı duymuyor, hazmı kolay ve hastalar
ile bebeklere yedirilebiliyor... 

Tohumlara Özgürlük
Küresel Girişimi Kampanyasına
Destek Oluyoruz
Tohumlara Özgürlük Küresel Girişimi, 2
Ekim'den (Gandhi'nin doğum günü) 16
Ekim'e kadar (Dünya Gıda Günü), Tohumlara
Özgürlük konusunda tüm dünyada etkin ve etkili sivil toplum hareketi yaratmayı, böylelikle
bireylere ve hükümetlere "uyanın" çağrısı yapmayı amaçlayan bir kampanya başlattı.
Vandana Shiva'nın da destek verdiği kampanyada, 15 gün boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde tohum kampanyaları ve etkinlikleri
düzenleniyor.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği de 2-16 Ekim tarihleri arasında
%100 Ekolojik Pazarlarda ve TaTuTa ağında
etkinlikler düzenleyerek kampanyaya destek oluyor. Bunun dışında dernek çalışanları
kendi kampanyalarını yaratarak bu sayfadan
duyuruyorlar. Buğday Derneği etkinlikleri ve
çalışanlarının kampanyalarının yer aldığı facebook sayfası: https://www.facebook.com/
events/401013493287457/ 
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Yerel üretim ve tüketimin
önemine ve teşvik edilmesi
gerektiğine inanan, sadece İstanbul’a sıkışmış
bir taleple organik tarımın
yaygınlaşmayacağını savunan Buğday Derneği,
organik tarım yapan
üreticinin son kullanıcıya doğrudan ulaşmasını
sağlayan %100 Ekolojik
Pazarlar halkasına bir yenisini daha ekledi: Konya
Meram %100 Ekolojik
Pazar, Meram Belediyesi
ortaklığıyla Melikşah pazaryerinde 25 Ağustos
2012 Cumartesi günü açıldı. Meram %100 Ekolojik
Pazarı için çalışmalar beş
yıl önce başlamıştı. Konya
İl Özel İdaresi teşviki ile
Beyşehir ve Meram’da başlatılan organik tarım projesi sayesinde Meram’da
60, Beyşehir’de 110 çiftçi
organik tarıma geçti. Üç
yıl kadar önce de İl Özel
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İdaresi, Meram Ziraat
Odası, Selçuk Üniversitesi
ve Tarım İl Müdürlüğü’nün
oluşturduğu bir konsey, organik tarım faaliyetlerinin
şekillenmesi yönünde çalışmalar başlattı. Ürünlerin
pazarlanmasında yaşanan
sıkıntılar sonucunda, İl
Özel İdaresi’nin belediye
ile, Meram Belediyesi’nin de
Buğday Derneği ile iletişime
geçmesiyle pazarın kurulma süreci başlamış oldu.
Pazarda, taze sebze-meyvenin yanında zeytinyağı,
bal, tahıl ve bakliyat, kozmetik, kuru meyve, yemişler, yumurta gibi ürünler de
satılıyor. Üreticilerden teşvik amacıyla ilk yıl herhangi
bir bedel talep edilmeyecek. Mersin, Mut, Konya,
Ankara, Isparta bölgesinden 15 kadar üreticinin katılımıyla başlayan projede
ilk aşamada aracı kurumlar bulunmayacak. Buğday
Derneği’nin veri kayıt sistemine dayanarak Meram
Belediyesi’nce oluşturulan
bilgisayar programı ile
pazarın tüm giriş-çıkışları
da kayıt altına alınıyor.
Böylece herhangi bir üretici
veya ürüne dair satış verileri ve üretici stok takibi
daha sağlıklı yapılabilecek.
Pazar alanında organik
tarım söyleşileri ve belediyenin organizasyonuyla
organik tarım arazilerine
ziyaretler yapılması da
planlanıyor. www.bugday.
org/portal/haber_detay.
php?hid=5649
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Arazi
Denetimlerimiz
Devam Ediyor

Burhaniye'ye
Ekolojik Pazar

Buğday Derneği’nin ve
Kartal Belediyesi’nin %100
Ekolojik Pazarlarda satılan ürünlerde zirai ilaç
kalıntısı olup olmadığına
dair düzenli olarak yaptırdığı analiz çalışmaları
ve arazi ziyaretleri devam
ediyor. Bu çerçevede son
olarak %100 Ekolojik
Pazarlar üreticisi Murat
Polat'ın Silivri'deki arazisi denetlendi. Buğday,
akredite bir laboratuvar
olan Intertek’te yaptırılan analiz sonuçlarını ve
arazi denetimlerine dair
fotoğrafları, %100 Ekolojik
Pazarlar’da halkla ilişkiler
standlarında incelemeye
sunuyor.

kısa... kısa...
%100 Ekolojik
Pazarlarda ekolojik
yaşam, çocuk ve organik tarım konularında
etkinlikler, söyleşiler ve
atölye çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraflar: Mehmet Zengin (en solda), Buğday Arşivi (solda), Leyla Aslan Ünlübay

Meram
%100 Ekolojik
Pazar Açıldı

Ekolojik tarımın ve
ekolojik beslenme
talebinin yalnızca
büyükşehirlerde
kısıtlı kalınarak
yaygınlaşamayacağını
savunan derneğimizin
destek ve
danışmanlığındaki
ilk büyükşehirler dışı
ilçe ekolojik pazarı
Burhaniye’de hayata
geçti. Burhaniye Ekolojik
Pazarı, ilçe Belediyesi ve
Kaymakamlığı, ilçe tarım
müdürlüğü, ziraat odası
destekleri ve Burhaniye
Kent Konseyi Turizm ve
Çevre Çalışma Grubu'nun
çabalarıyla 17 Eylül 2012
günü açıldı. Yönetim
Kurulu Başkanımız
Güneşin Aydemir'in de
katılımıyla açılan Burhaniye
Ekolojik Pazarı için Kırtık
Köyü’nden 37 çiftçi ile
ekolojik sertifikalı üretime
geçen yıl başlanmıştı.
Katılımcı çiftçilerin
üretim takvimlerine göre
eylül ve ekim aylarında
pazartesi günleri açık
olacak pazardaki 22
tezgâhta pembe domates,
ceviz, beyaz barbunya,
tazefasulye, hububatlar,
çilek ve elma gibi ürünler
satışa sunulacak. Pazarın
kurulma sürecine dair
ayrıntıları http://www.
bugday.org/portal/haber_
detay.php?hid=5759
linkinde okuyabilirsiniz.

Ünlüler Organik
Ürünleri Tercih
Ediyor
Bir cumartesi günü, yolunuz Şişli %100
Ekolojik Pazara düşerse
tezgâhların arasında alışveriş yapan bir sanatçıyla
karşılaşma olasılığınız çok
yüksek... Pazarda hem
sağlıklı gıdaya ulaşan, hem
de çocukları ya da aileleriyle keyifli saatler geçiren
müdavimler arasında
Halit Ergenç, Bergüzar
Korel, Nil Karaibrahimgil,
Leman Sam, Şehnaz Sam,
Derya Köroğlu, Nejat
Yavaşoğulları, Alper Kul,
Tuncel Kurtiz, Tuğçe
Kazaz, Hülya Darcan,
Jülide Kural da var…

kısa... kısa...
Kartal %100 Ekolojik
Pazarın 3. yılı Aralık ayında
kutlanacak. Kutlama tarihini, Buğday’ın e-bülteni ve
www.bugday.org adresinden öğrenebilirsiniz.

Hatırlayalım...
12 Temmuz 2012’de
yayınlanan pazaryerleri
hakkında yönetmeliğe göre belediyelere
resmen organik pazar
açma yetkisi tanındı.
Yönetmeliğe göre organik pazarlarda organik
sertifikası olmayan
ürünler satılamayacak, pazarlara sadece
organik sertifikaları
olan üreticiler veya bu
üreticilerin mallarını
satan esnaf katılabilecek. 2006'da Şişli'de
bir avuç üretici ve
tezgâhla başlanan ve
organik ürün iç pazarının oluşmasında büyük
payı olan %100 Ekolojik
Pazar projesinin yarattığı etki sayesinde
bugün binlerce insan
sağlıklı ürüne ulaşıyor.
Yedi yıl önce hayal edilemeyen bir proje, artık
kanun ve yönetmeliklerce tanınır hale geldi.
Bunda büyük emeği
olan Victor’umuzu sevgiyle anıyoruz...
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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mevsimlik sofralar
önünde içi oyulmuş koca balkabakları görmüşsünüzdür. 31
Ekim, Amerikalılar için Cadılar
Bayramı’dır. Hava karardığında çocuklar özel kostümler
giyip kapıları çalıyor, şeker istiyorlar. Aynı gün Keltler ölülerin
ruhlarının dünyayı ziyaret edeceğine inanıyor. Meksikalıların
en önemli şenliği olan Ölüler
Günü de bu gece başlar.
Tijen İnaltong

www.mutfaktazen.blogspot.com

Anadolu’da ekinlerin olgunlaştığı zamana “orak zamanı”
deniyor. Orak zamanı hasat
zamanıdır ve bu zaman geldiğinde tarımla ilgilenen insanlar
tüm dikkatlerini hasada verirler. Hasat yapılıp bittiğinde
çoğu yerde şenlikler yapılır.
Bu yazıda dünyanın farklı yörelerinden hasat şenliklerini
anlatmak istiyorum.
Çin’de Ay Festivali her yıl
ay takvimine göre sekizinci
ayın 15’inde kutlanır. Hasat
sonu olarak da kutlanan festival boyunca evlerde büyük
sofralar kurulur. Bu festival
sırasında en çok ay keki yenir.
Ayın dört halini sembolize
etmek için dört yumurtayla
yapılan kekler badem ezmeli
veya fasulye püreli olabiliyor.
Balili çiftçiler pirinç tanelerinin
tombullaşması için özel çaba
harcar, hasadın iyi olması
için adaklar adarlar. Çeltikler
sarardığında hasat zamanı
gelmiştir. Bir demet pirinci
12 |
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Portakal Aromalı
Fırınlanmış
Balkabağı Püresi
1/2 kg dilimlenmiş
balkabağı
1 çay kaşığı portakal
kabuğu rendesi
1/2 portakalın suyu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir tutam rendelenmiş
muskat
Balkabağı için
verdiğim ağırlık kabuğu
soyulmuş halinin ağırlığı.
Kabuklu aldıysanız
yarım kilodan biraz
fazla olsun. Fırınınızı
200 dereceye ısıtın.
Tepsiye yağlı kâğıt yayın.
Portakal dilimlerini
(çok kalın olmasınlar)
yağlayın, üzerlerine
tuz ve biber serpin,
fırında 30-35 dakika
pişirin. Hafif ılındığında
parçalara bölüp diğer
malzemelerle birlikte
mutfak robotunda püre
haline getirin. İsterseniz
püreye bir kaç kaşık
yoğurt veya krema
koyabilir, biraz hardal
ekleyebilir, tatlımsı bir
püre olmasını isterseniz
az bal ilave
edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Tijen İnaltong

Dünyadan
Hasat
Şenlikleri

pirinç tanrıçası Dewi Sri’ye sunarlar. Mehrgân da, İranlıların
sonbahar festivallerinden.
Perslerin İslamiyet öncesinde
inandıkları Mehr adlı tanrıya
atfen düzenlenen bu hasat
festivali, Nevruz kadar büyük
bir bayrammış. Altı gün süren
festival boyunca İranlılar
yeni giysiler giyiyor, masalara
kutsal kitapları Avesta, ayna,
su, meyve ve sebzeler, çiçek,
şeker, gül suyu gibi malzemeler konuyor. Bir tabakta
gümüş para, tohumlar, badem
ve fıstık oluyor. Şerbet içilerek
başlayan kutlamalarda ayna
önünde dua edilip kucaklaşıldıktan sonra tabaktaki
tohumları birbirlerinin üzerine
atıyorlar.
Afrika’da hasat gelenekleri kapsamında kutlanan
Kwanzaa, 26 Aralık’ta başlıyor
ve yedi gün sürüyor. Festival
süresi Afrika kültürünün yedi ilkesini sembolize ediyor:
Umoja (birlik), kujichagulia
(hür irade), ujima (imece),
ujamaa (ortak ekonomi), nia
(amaç), kuumba (yaratıcılık)
ve imani (inanç). Festivalde
çeşitli sebze yemekleri ile
kekler hazırlanıyor. Sonbahar
döneminde Amerika’da bulunduysanız ekim sonunda evlerin

Anne olmak içinizdeki bazı devleri uyandırır,
devlerin en kocamanı ise çocuğunu koruma güdüsüdür.

Yediğim, içtiğim, sürdüğüm, giydiğim şeylerin
taşıdığı zehir olma potansiyeline gözü açılmış bir
insandım. Üstüne bir de
anne oldum!
Anne olmak içinizdeki
bazı devleri uyandırır,
devlerin en kocamanı ise
çocuğunu koruma güdüsüdür. Çocuğumu soğuktan, sokaktaki kediden,
köpekten korusam bir
şeycik olmazdı da, benim
çocuğumu korumaya karar verdiğim alanlar başıma birçok iş açmıştır.
Çocuğunuzu tarım
ilacından, nişasta bazlı
şekerden, GDO’dan, parabenden, gıda boyasından
korumaya kalkarsanız
o zaman sık sık eleştiri,
onaylanmama ve hatta
saldırı ile karşılaşırsınız.
Tatildeyiz, masada
çeşit çeşit yiyecek var.
Ladin bana soruyor; “Anne
ben bunlardan hangisini
14 |
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abartılı bulan anneler
bana şöyle diyor: “Ama olmaz, çocuğun bünyesinin
her şeye alışması lazım.”
Bünyenin alışması gereken
“mikroptur” güzel kardeşim, yukarıda saydığım
şeylere ise ne bünyelerimiz
ne de doğa alışıyor. Bünye
de doğa da onlarla ne yapacağını bilemiyor ve birike birike sonunda ikisi de
iflas bayrağını çekiyor.
Bir acemi anne, facebook takipçisi Sevin
Kanatger’in geçen günlerde hepimize verdiği ayarı
burada tekrarlamak isterim: “İnsan anne olunca
hiç apolitik olur mu, daha
da politik olur’’. Politika,
yediğimiz içtiğimiz şeylerle
ilgilidir ve en çok anneleri
ilgilendirir.
Esra Sert
Anne, gazeteci

Fotoğraflar: Esra Sert

"Anne Ben
Bunlardan
Hangisini
Yiyebilirim?"

yiyebilirim?’’. İki yaşındaki
kızıma meyve suyu taze sıkılmış olmadığı için içemeyeceğini, onun için zararlı
olduğunu anlatıyorum,
anlıyor. Bir çocuk doktoru,
kızıma olabilecek en berbat şekeri ikram ediyor,
Ladin’in şeker yemediğini
söylüyorum; bir psikoloğa görünmemi öneriyor.
Halbuki Ladin o sırada bir
enfeksiyon geçiriyor ve
şekerin bağışıklık sistemini
zayıflattığını artık herkes
biliyor. Antibiyotik varken,
ama ne gam!
Ladin’e paketli gıdalar
yedirmiyorum, sebze ve
meyvemi %100 Ekolojik
Pazardan alıyorum, eve
çamaşır suyu ve benzeri
şeyleri sokmuyorum, güzel
kokan her türlü kozmetikten aşırı derecede şüpheleniyorum. Durumumu

H A R E K E T T E

B E R E K E T
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Katılın...

Tüm dünyada en yaygın alternatif
sağlık sistemi olan Homeopatinin
geçmişi ve bugününü bilmek
isterseniz geliri Buğday Derneği
ve Homeopati Derneği'ne
aktarılacak olan Homeopati Giriş
Kursu ve İlkyardım Semineri'ne
katılabilirsiniz. Kurs, Homeopati
Derneği Başkanı Dr. Günnur Başar
önderliğinde, 13-20-27 Kasım Salı
günleri saat 17.00-21.00 saatleri
arasında Galata Şifahanesi'nde...
http://bugday.org/portal/haber_
detay.php?hid=5798

İzleyin...

Tıklayın, Katılın...

Dünyada her sekiz kuş türünden birinin
nesli tehlike altında bulunduğu günümüzde
Doğa Derneği'nin 14.'sünü Erzurum'da 19-21
Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Türkiye Kuş
Konferansı ayrı bir önem taşıyor. İzleyin…

Atmayın...

Piller çöpe atıldığında içerdikleri kimyasallar
çevreyi kirletiyor. İşyerlerinize www.tap.org.tr
adresinden isteyeceğiniz atık
pil kutularında
pillerinizi toplayarak
geri dönüşümlerini
sağlayabilirsiniz. Yeni
pil alırken ise şarjlı
olanları tercih edin.
Böylece pillerinizi
defalarca kullanabilirsiniz.

Zumbara, para yerine zamanın
kullanıldığı, yetenek ve tecrübelerin
paylaşıldığı bir pazaryeri. Hayatı
kolaylaştırıyor, güzelleştiriyor.
Zumbara dünyasına katılın...
www.zumbara.com

İhbar Edin...

Buluşalım...
Bu yıl 15-18 Kasım
tarihlerinde Harbiye
Askeri Müze’de
düzenlenecek
Naturel Beden,
Zihin ve Ruh
Sağlığı Festivali’nde
buluşalım.

Keşfedin...

Yeni eğitim sistemi tartışmaları sürerken
http://www.baskabirokulmumkun.net/ adresinden
Başka Bir Okul Mümkün Derneği'ni ve çalışmalarını
keşfetmeye ne dersiniz?

Destekleyin...

Tohumlara Özgürlük Küresel Girişimi, 2 Ekim'den
(Gandhi'nin doğum günü) 16 Ekim'e kadar (Dünya
Gıda Günü), Tohumlara Özgürlük konusunda etkin ve
etkili sivil toplum hareketi yaratmayı, böylelikle bireylere
ve hükümetlere "uyanın" çağrısı yapmayı amaçlıyor.
Vandana Shiva'nın da destek verdiği kampanyada, 15 gün
boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde tohum kampanyaları
ve etkinlikleri düzenleniyor. Kampanyanın Türkiye'deki
destekçilerinden Buğday Derneği de 2-16 Ekim arasında
etkinlikler gerçekleştiriyor. www.bugday.org

Bilin...

Tezgâhta çinakop mu var! 174'ü arayın ve
“yavru lüfer satış ihbarı yapmak istiyorum”
deyin... Bir ihbar da yazılı yapın, alo174@
tarim.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletin. Aynı ihbarı bimer@basbakanlik.gov.
tr ve il tarım müdürünüze de yapabilirsiniz
(İstanbul için: atepe@istanbultarim.gov.
tr). Bir ihbar da ilçe tarım müdürünüze!
İstanbul'un ilçe tarım müdürlükleri hakkında
bilgi için: www.istanbultarim.gov.tr

Türkçeye çevrilen
HypnoBirthing kitabında
Marie Mongan, acının doğumun doğal bir eşlikçisi
olduğu efsanesini çürütüyor, bedeni gergin ve kapalı tutan korkuyu serbest
bıraktığımız zaman nazik
doğumun yaşanacağını
kanıtlıyor. Kitap sipariş için
bilgi@dogumakademisi.com

Okuyun...

"Gerçek Ekmek" raflarda! Türk insanının en
çok tükettiği ve üzerinde en çok tartıştığı gıda
ekmek... Hayy Kitap'tan çıkan "Gerçek Ekmek"
kitabı “İşte en sağlıklı gerçek ekmekler böyle
yapılır” diyerek tartışmaya son veriyor!

Katılın...

"Türkiye ve Diğer Akdeniz
Ülkelerinde Coğrafi
İşaretler ve Yerel Gıda
Değer Zincirlerinin
Yönetişimi" başlıklı kongre,
10-14 Ekim'de Antalya'da...

Gidin...

Seferihisar Belediyesi, ninelerimizin dedelerimizin bize
bıraktığı tohum mirasını yaşatmayı sürdürüyor. Geçen
yıl düzenlenen Tohum Şenliği'nin ardından şimdi yine
yerel tohumları yaşatmak için harekete geçtiler ve ikinci
Tohum Takas Şenliği'ni 13-14 Ekim 2012'de düzenliyorlar.

H A R E K E T T E

B E R E K E T

Doğaya Güvenin!
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Doğa hata kabul etmez. Cildiniz de!

Kitaplığınıza Katın...

Vandana Shiva’nın derlediği “Tohum ve
Gıdanın Geleceği Üzerine Manifestolar”
kitabı Aykız Doğan’ın çevirisiyle Sinek
Sekiz yayınları arasında
yayımlandı.
Tohum özgürlüğü kampanyalarının devam
ettiği bugünlerde okumanın
ve kitaplığa
katmanın tam
zamanı…

Etkisini doğadan, gücünü kanıtlanmış bilimsel
çalışmalardan alan rareblossom ürünleri, tamamen
doğal ve organik içeriklerden oluşuyor. Büyük bir
özveri ve aşk ile yaratılan, sertifikalı tam organik
rareblossom ürünleri, güzelliğinizi bütünlemek için
her adımda doğadan ilham alıyor. Çünkü tıpkı doğa
gibi, cilt sağlığı da asla hata kabul etmiyor.

rareblossom Sipariş Hattı:
0212 535 77 75

Talep Edin...
Mektup Gönderin...

Buğday Derneği'nin de içinde bulunduğu Tabiat Kanunu İzleme Girişimi
destekçileri, yeni yasama yılında görüşülecek Tabiat Kanunu için Eylül
ve Ekim ayı boyunca milletvekillerine
mektup gönderecek. İyi bir Tabiat
Kanunu için siz de mektup gönderin.
Ayrıntılı bilgi ve milletvekili mail adreslerini http://www.bugday.org/portal/
haber_detay.php?hid=5740 linkinde
bulabilirsiniz.

TRT'de tam 22 yıldır yayımlanan
"Bu Toprağın Sesi"nin susturulmasına sessiz kalmayın, siz de
aşağıdaki numara ve mail yoluyla
Türkiye tarımı konusunda pek çok
önemli işe imza atan bu programın devamını isteyin, talep edin...
aktifhat@trt.net.tr, Tel: 0312 463
2330-34, Faks: 0312 463 2335

Doğadan gelen sağlık lezzetle birleşti!

Doğanın bize verdiği haliyle, organik sertifika
kuruluşlarının kriterlerine uygun geniş ürün
yelpazesi; YAKATARLA markasıyla lezzeti ve
sağlığı sofralarınıza getiriyor. Besin değeri
açısından zengin ve faydalı özellik taşıyan organik
YAKATARLA ürünleri, üretim aşamasında olduğu
gibi paketleme aşamasında da hiçbir katkı
maddesi içermiyor.

Arının...

Kışa Merhaba Deyin

26-27-28 Ekim'de FethiyeYakaköy'de kışa merhaba buluşması var. Üç gün üç gece sürecek
buluşma süresince yürüyüş mesafesinde kamp, gezi, piknik yapılacak. 0532 273 68 03-Buket,
0532 437 91 77-Cem

Doğal Tıp Uzmanı ve
Fitoterapist Şaduman
Karaca’nın Arınma
Kampı 6-10 Ekim’de
Çeşme Ilıca'da,
Fitoterapi Temel Eğitim
Programı ise 25 Ekim'de
Ödemiş-Birgi’de...
eserfitoterapi@
gmail.com,
0506-53 54 044

Yakatarla Sipariş Hattı:
0212 535 77 75
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kömmeler hazırlanır, bölgeye özgü oyunlar oynanır. Birçok bölgede köyün en yoksul ailelerine
harman sahipleri tarafından dayanışmak için
buğday yardımı yapılır. Buğday harmanı kaldırıldıktan sonra buğdaylar köy çeşmelerinde yıkanır. Sonra kalaylanmış büyük bakır kazanlarla
yıkanan buğdaylar, odun ateşiyle kaynatılır,
kaynatılan buğday 3-5 gün bir bez üzerinde
güneşte kurutulur. Kuruyan buğday, taş değirmenlere götürülerek öğütülür. Un ve bulgur elde
edilir. Bundan 25-30 yıl önce Anadolu'nun birçok yöresinde su değirmenleri de vardı, ancak
ne yazık ki günümüzde artık çok az sayıda su
Anadolu’nun önemli bir bölümünde çetin kışlar
değirmeni var. Kış kapıyı çalmadan kışın ısınmak
yaşanır. Bu nedenle zorlu geçen kışa yazdan
için de hazırlık yapmak gerekir. Yakılacak odun
başlanarak adım adım hazırlanmak gerekir. Kış da istiflenir. Çatısı olmayan kerpiç evlerin üstü
hazırlıkları yöreden yöreye mevsimsel ve sosyal
kışın kar suyundan ötürü damlamaması için safarklılıklar gösterse de aşağı yukarı aynıdır. En
manlı çamurla sıvanır. Bazı dağ köylerinde kışın
temel ortak nokta, köylülerin
yollar kapalı olduğundan,
ürettikleri ürünleri gerek
köylüler kar düştüğünde
hasat döneminde gerekse
köylerinde bulamayacakları
Anadolu insanı
de harman kaldırma döneyiyecek ve diğer ihtiyaçlarını
yaz aylarını, özellikle
minde, işleri birlik ruhuyla,
şehirden toptan alırlar.
de sonbahardan
imece kültürüyle yapmaBazı aileler ya tek başıkar düşene kadar
larıdır. Bundan dolayıdır ki
na ya da ortaklaşa kışın et
olan dönemi kışa
hazırlanarak geçirir.
Anadolu'nun birçok bölihtiyaçlarını gidermek için
gesinde bu imece kültürü
koyun, keçi ve dana gibi
şenlikler ve festivallerle sürhayvanları keser, kavurma
dürülür. Festivallere o yörenin en ünlü meyvesi
yaparlar. Köy insanı kendi ihtiyaçları dışında
ya da sebzesi adını verir. Kayısı festivali, kiraz
hayvanlarını da unutmaz, onların saman, arpa,
festivali, bağbozumu şenliği, domates festivali,
fi, yonca gibi yemlerini de hazır eder.
fındık festivali…
Deyim yerindeyse Anadolu insanı yaşamını
Kış gelmeden önce, ürünler hasat edildiksürdürmek için adeta karınca gibi büyük bir azim
ten ve harmanlar kaldırıldıktan sonra üretilen
ve emekle kışa hazırlanır ve bu zorlu mevsimi sürdoğal ve yöresel ürünler geleneksel yöntemlerle
dürülebilir yaşam döngüsü içinde karşılar.
Hasan Karaman, info@ekozelorganik.com
kadınlar tarafından mamül ürünler haline
dönüştürülür. Hemen her yörede hazırlanan
ürünlerin başında peynir, tereyağı, reçel, pestil,
pekmez, kurutmalık, tarhana, turşu, salça vardır. Bunların yanı sıra kışın yemek üzere yörenin
meyveleri de kurutulur. Anadolu insanı kuru
meyveye “kak” der. Elma, üzüm, armut, dut, kayısı en çok kurutulan meyvelerdir.
Ürünler hazırlanırken kadınlar kendi aralarında halk şarkıları söyler, fıkralar anlatırlar.
Köylerde en önemli kışa hazırlık ritüelleri buğdayın harmandan kaldırılma zamanı yaşanır.
Harman zamanı en güzel yöresel yemekler ve

T A T U T A

TaTuTacılar
Avanos ve Kirazlı’da
Buluştular
Çiftlikten Sofranıza,
Sağlık Veren Ürünler

Anadolu Kışa
Hazırlanıyor
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Organik Sertifikalı
• Tavuk ve Et • Meyve ve Sebze
• Krem ve Şampuan • Zeytinyağı
• Sağlıklı Kahvaltılıklar
Her Cumartesi Vitaminera'da
Mevsimsel, Organik Meyve-Sebze günü

TaTuTa Çiftçileri, 24-26 Temmuz'da
Nevşehir Avanos'ta, Ağustos ayının
ilk üç gününde ise Kuşadası’nın ekolojik üretimiyle bilinen Kirazlı Köyü’nde
buluştular. Buğday Derneği temsilcileri ve TaTuTa çiftçilerinin yanı sıra
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Tohum
Takas Ağı projemize katılan tohum severlerin de katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda Tohum Takas Ağı, atalık
tohumların korunması, yaşatılması ve
paylaşımı üzerine enine boyuna konuşuldu, TaTuTa çiftliklerinin bu konudaki rolünün altı çizildi. Yenilenen TaTuTa
sisteminin ve proje kapsamındaki yeni
fikirlerin aktarıldığı toplantıların ardından bölgesel geziler gerçekleştirildi.
Katılımcılar bu gezilerde kırsal turizm
ve organik tarım konusundaki gelişmeleri de gözlemlediler.

Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul

0212 661 7829

Fotoğraflar: Hasan Karaman

www.vitaminera.net vitaminera@gmail.com

Fotoğraf: Buğday Arşivi
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aysun the sütçü ile çalışmaları ve TaTuTa hakkında
söyleştik.

Sütçülük işine nasıl
başladınız?

aysun the sütçü

“Hedefimiz
52 Haftayı
Dört Gönüllüyle
Geçirmek...”
Gündönümü Çiftliği,
İstanbul’a bir buçuk saat
mesafede büyükbaş hayvancılık yapan bir TaTuTa
Çiftliği… Hayvanlarının
mutluluğunu gözeten çiftlik, yılın on iki ayı gönüllü
alıyor. Gönüllü desteği
istedikleri konular bahçe
işleri, meyve-sebze, bakımonarım, ev işleri, hayvanlar, üretim ve pazarlama
konuları... 148 tane hayvanları var, onları beslemek için çevredeki yaklaşık
200 dönümlük arazide
ziraat yapıyorlar. Bu arazilere inek gübresi dökerek
toprağı zenginleştiriyorlar. Çiftlikte çalışanlarla
birlikte dokuz kişi yaşıyor.
Aysun Sökmen’in nam-ı
diğer aysun the sütçü’nün
asıl mesleği iktisat, eşi ise
vurmalı çalgılar öğretim
görevlisi. Bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra
hayvancılık yapmaya başlayan aile, süt üreticiliğinin
yanı sıra çiftlik için meyve
ve sebzecilik de yapıyor.
22 |

Bize “sütçü” deniyor ama
süt alıp satmadığımız için
bu tanım ne yaptığımızı
tam yansıtmıyor. Aslında
bu “inekçi” diye tanımlanamadığımızdan kaynaklanıyor. “Süt” işimizin sonucu ve sürdürülebilirliği
için satış değeri olan nihai
ürünü. Asıl işimiz aslında
“üreme-jinekoloji”. Bunu
başarılı yapabilmenin yolu
ise mutlu ve sağlıklı bir
inek sürüsü... 12 sene önce
bu işe “cahil cesareti” ile,
doğayla iç içe bir ortamda
her gün gelen süt tankerine, makineymişçesine
ineklerden sağılan sütü
verip düzenli fatura kesebileceğimizi, şehirden
uzakta daha üretken bir
şekilde hayatımızı kazanabileceğimizi sanarak
başladık.

Çiğ süt üretiminin diğer üretim şekillerinden
farkı ne? Çiğ süt daha
mı sağlıklı? Türkiye'deki
uygulamaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Çiğ sütü mukayese edemezsiniz, çünkü çiğ süt
bir hammadde. Sadece
inekten elde ediş ritüeli
işletmeden işletmeye farklı
olabilir. Çiğ sütü endüstriyel ve işlenmiş sütle
kesinlikle karşılaştırmamak lazım. Eğer işlenmiş
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ürünlerin hammaddeye
göre daha sağlıksız olduğunu düşünüyorsanız
evet çiğ süt daha sağlıklı
tabii ki. Türkiye’de çiğ süt
kalitesine dair hem çok iyi
hem de çok yanlış şeyler
oluyor. Çiğ süt kalitesini
oluşturan üç etken ineğin
genetiği, sağlığı ve sağım
hijyeni. Her geçen gün
sağım hijyenine bağlı çiğ
süt kalitesi artıyor. Ancak
hayvan sağlığı adına yapılması gereken çok esaslı
görevler var. Genetik adına da ülkemiz mutfağına
uygun süt üretecek inek
ırkları süratle azalıyor
-daha çok süt veren inekler daha az kuru madde
içeren süt üretiyorlar.
Böylece geleneklerimize
uyan ve ihtiyacımız olan
bol yağlı, proteinli sütlere göre sütün kalitesi
düşüyor.

Gündönümü’nden,
kızlarınızdan söz
edelim biraz da...

Fotoğraflar: Gündönümü Çiftliği Arşivi
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Bir ineğin tamamen meradan beslenebilmesi için
6 dönüm araziye ihtiyacı
var. Maalesef hem o kadar
çok arazim yok, olsa bile
sulamaya yetecek bir sermayemjz yok. Ancak yine
de mekânımızı iyi kullanmaya çalışarak kızları her
gün dışarı çıkarıp güneşi
hissetmelerine, otlamalarına özen gösteriyoruz,
onları uzun uzun fırçalıyoruz. İnekler de insanlar
gibi, mutsuz olduklarında
sağlıkları bozuluyor. Eşim
Mehmet’le birlikte bu işi
yapmaya karar verdik.
Zaten o desteklemese ve
üretimi planlamasa buraya kadar başarmamız
mümkün olmazdı; iyi bir
ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bu kadar zor
olacağını tahmin etmemiştik ama tüm engellere

rağmen tüm gücümüzle
bu çiftliğin var olması,
sürdürülebilmesi ve başkalarına örnek olması,
cesaret vermesi için uğraşıyoruz. Amacım çiftliği
kendini çekip çevirebilecek
noktaya getirmek ve şehre
geri dönmek zorunda kalmadan ailem ve kızlarımla
mutlu mesut yaşamak
istiyorum. Şehirleşmeyle
birlikte itilen, itibarını yitiren köylülük yani ziraat
ve hayvancılık mesleğinin
onurlu ve bir gün yeterli
gelir getirecek bir meslek
olduğunu kanıtlamayı ve
köylerden şehirlere göçe
mani olacak şekilde örnek
olmayı amaçlıyoruz.

TaTuTa sizin için
ne ifade ediyor?
Ayakta kalabilmek için
çok çalışmak gerekli. Çiğ
süt üretim kalitesine dair yapılan hataların yanı
sıra politik, ekonomik ve

stratejik de çok hata yapılıyor. Bunun sonucu olarak
üretim girdileri artıyor ve
mesleki bilgi yetersizliğinden sütü global fiyatların
çok üzerinde bir fiyata
mal ediyoruz. Bu anlamda
sosyal bir hayata “elveda”
diyorsunuz ve kendinizi işe
kaptırıp köreltme tehlikesini dahi üstleniyorsunuz.
Biz, tam bu nedenle
TaTuTa ağındayız. Gelen
misafirlerle sosyalleşebiliyor, onların gözünden
kendimizi algılayabiliyor ve
körelmeksizin sürekli bir
gelişim içinde olabiliyoruz.
TaTuTa’da yeniyiz, bu
amaçla 4 tek kişilik,2 çift
kişilik bir lojman inşa ettik.
Üç sene sonra 52 haftayı
en az 4 gönüllü ile dolu
geçirebilmeyi hedefliyoruz.
Berkay Atik
Çiftlik hakkında daha fazla bilgi
edinmek ve ziyaret başvurusu
yapmak için www.tatuta.org adresinden TaTuTa’ya üye olun.
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Alkali Beslenerek Sağlığımızı Koruyabiliriz
Alkali yani yaşayan, canlı gıdalarla beslenmenin tarihi uzun yıllar öncesine dayanıyor.
Sylvester Graham 1820’li yıllarda vejetaryen ve canlı beslenmenin ilk savunucularındandı. Doktorları, kasapları ve hayvan
yetiştiricilerini tehdit ettiği gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Graham’ın takipçileri
kendilerine Grahamites adı verip bu konuda
kitaplar yazarak onun fikirlerini yeniçağlara iletmeye çalıştılar. Bu konuda en iyi bilinen isimlerden Ann Wigmore, buğday çimi
suyu içerek kanseri yenmesinin ardından
1963 yılında Boston’da Hippocrates Healty
Institute (HHI) adlı merkezini kurmuş ve
kanser hastalarını alkali besleyerek tedavi
etmeye başlamıştı. Merkez halen Boston’da
ve hastaları tedavi etmeye devam ediyor.
Alkali beslenme biçimi günlük yaşamda
yüzde 50 yeşillik, yüzde 25 meyve, yüzde 25
kuruyemiş öneriyor. Besinlerin kaç kalori
olduğu değil, neyin neyle yendiği önem kazanıyor. Tohumları ve kuruyemişleri yemeden önce en az 6 -12 saat suda bekletmek
enzimleri hareket temelli tutmaya yetiyor.
Önemli olan sağlıklı bir insanın yüzde 70-75
oranında canlı beslenmesi, bunun sağlıklı
beslenme takıntısına dönmemesi ve yetersiz beslenilmemesi.
Doktorlarca aksi söylenmedikçe sağlıklı herkes bu beslenme biçimini benimseyebilir. Yutma problemi olanlar öğüterek
beslenebilirler. Alerjiler bile vücudun bu
beslenmeye alışmasıyla genellikle ortadan
kalkıyor. Bağırsak iltihabı olan hastalara da
alkali beslenme öneriliyor.

Hayvansal protein olan süt, yumurta,
peynir, balık, kırmızı et, tavuk gibi besinler
kesildikten sonra uygun saklanırlarsa daha geç oksidasyona uğrarlar. Bu besinlerde
oksidasyon, renk değişimi ve acılaşan tatla
başlar, kokuşmayla devam eder, sonunda
besinler çürüyerek yok olur.
Okside olmuş besinler içerdikleri protein,
karbonhidrat, vitamin ve mineral miktarlarını yitirmeye başlayacakları için besleyici
değerlerinin kalitesi de düşer. İçerisinde,
aynı vücudumuz gibi bir miktar serbest radikali bulunduran meyve ve sebzelerin tümünü, oksitlenmeden, mümkün olduğunca
canlı, taze ve çiğ olarak tüketmek sağlığımız için gerekli besin değerlerini en yüksek
oranda almak anlamına gelir.
Tükettiğimiz gıdaların organik, canlı ve
yaşayan gıdalar olması, içerdikleri antioksidanlarla vücudumuzdaki oksitlenme

Hem mutlu olup, hem de sıkıntı
çekmeden sağlıklı beslenmek
mümkün. Üstelik hiç de zor ve
lezzetsiz değil. Nasıl mı? Alkali
beslenerek ve daha çok alkali,
yani canlı besin tüketerek...
fazla asidin yıllar içinde birikerek vücudu
aynı demir gibi paslandırmasıdır. Bu, besinler için de böyledir. Olgun bir meyveyi
veya sebzeyi dalından kopardığınız andan
itibaren ya da kesip bıraktığınızda oksidasyonu, yani çürümeyi başlatmış olursunuz.
Zira her meyve ve sebze, hücreleri içerisinde canlılığı için binlerce enzim taşır ve bu
enzimler meyve veya sebzeyi kesip havayla temas ettirdiğinde oksijenle buluşarak
kimyasal reaksiyona girer ve oksitlenme
dediğimiz kararma başlar.
Bazı besinlerde oksidasyon daha hızlı
bazısında yavaştır. Avokado, muz, elma,
armut gibi besinler kesildikten sonra kesim yerinden kararmaya başlar. Onun için
bu gıdalar kesilir kesilmez tüketilmeli, bekletilmemeli veya havayla teması kesilmeli.
Havayla teması kesen ve oksidasyonu geciktiren bazı metotlar da uygulayabiliriz.
İyi suyun içerisine koymak, oksitlenmeyi
önleyen C vitamini içeren limon/greyfurt
suyu kullanmak, üzerine limon suyu sıkmak, seramik bıçak kullanmak, saklama
koşullarına özen göstermek gibi...

Oksidasyon, elektronların bir atom veya
molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkidir. Demirde paslanma, eşyalarda
çürüme olarak tanımlayabileceğimiz oksidasyon, insan vücudunda elektronlarını
kaybetmiş hücre sayısının yani serbest radikallerin çoğalması, vücuttan atılamayan
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Fotoğraflar: Fulya Narin

Neden Alkali Beslenme?

yani asit fazlası sonucu oluşan toksinleri
temizleme gücüne sahip olmaları açısından önemlidir. Antioksidanlar, adı üstünde
oksitlenmeye yani toksin kirlenmesine karşı
koyarlar. Paslanmayı geciktirirler.
Paslanmayı geciktirmek yaşlanmayı, vücudun yıpranmasını ve eskimesini geciktirmek hücreleri yüksek performansta tutmak
demektir. Vücudumuz da zaman içersinde
soluk aldığımız havanın, şehir hayatında
karşı karşıya kaldığımız kirlenmelerin, yüksek ısıda pişirilmiş veya işlem görmüş gıdaların, kullanılan kimyasalların ve vücudun
çıkardığı asidin etkisiyle paslanır ve eskir.
Asidoz yüzyılın vebası olarak adlandırılıyor ve bildiğimiz her hastalık için zemin
hazırlıyor. Vücudu detoks beslenmeyle
temizlemek ve bunu yaşam biçimi haline
getirmek sağlık, canlılık ve gençlik için tek

çıkar yoldur. Canlı, organik gıdalarla vücudun PH yani asit/ alkali dengesini gözeterek beslenmek vücudumuzu toksinlerden ve
onların yarattığı kanser, yüksek tansiyon,
şeker, kalp, aşırı şişmanlık, kireçlenme ve
alerji gibi hastalıklardan korur.
Vücudumuzdaki her sıvının bir PH değeri
vardır ancak en önemlisi kanımızdır. İnsan
kanı hafif alkalidir. Kanımızın PH değeri
7.35 ile 7.45 arasındadır ve bu değer bize
vücudumuzun PH yani asit/alkali dengesini verir. Vücudumuzun PH dengesi enerji
üretimi, vitamin ve minerallerin kullanımı,
toksinlerden temizlenme, yağ-karbonhidrat
ve proteinlerin sindirimi, beyin ve sinir sisteminin görevlerini yerine getirebilmeleri, zararlı bakteriler, virüslere karşı koyma gibi
birçok hayati işlem için önemlidir.
İnsan vücudunun temel taşları hücreler, PH dengesinin oluştuğu hafif alkali ortamda tam performans çalışır. Hücrelerin
gerekli besini kanımızdan alıp kullanmaları,
zararlı maddeleri hücreden atabilmeleri,
oksijeni kanımızdan alıp, kana karbondioksiti vermeleri ve günlük aktiviteler için
PH dengesine ihtiyacı vardır. Bu nedenle
vücudumuzda oluşan tüm metabolik olaylar, vücudumuzun işleyiş prensibi kanımızın
PH değerini 7.35 ile 7.45 arasında tutmak
üzere programlıdır. Kanımızın PH’nın asit
tarafa kaymasına asla izin verilmez.
Eğer bu hummalı çalışmaya katkı sağlamak, sağlığımızı korumak istiyorsak alkali, yaşayan gıdalarla beslenmeyi artırmalı,
daha çok taze organik meyve-sebze, 48
derece üzerinde ısı görmeden hazırlanmış
besinler, kavrulmamış kuru yemiş, çekirdekler, filizlendirilmiş gıdalar yemeliyiz.
Bu beslenme biçimi sizi korkutmasın, alkali gıdalar sadece salatadan ibaret değildir
ve son derece lezzetli ve sağlıklıdır. Her yemeği, çikolatalı puding, meyveli tart, ekmek,
kraker, kurabiye, cheese kek, havuçlu kek,
pate gibi 48 derece üzerinde ısı uygulamadan, yağ, un, şeker, tereyağı kullanmadan
yapabilir ve sağlıklı bir beslenme biçimine
ağız tadıyla geçebilirsiniz.
Miyase Bülbül, Cookingbrawo.com
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Hoş Geldin
Sonbahar!
EKİM 2012
1 / Sıcakların sona ermesi
2 / Turnaların göçü ,
4 / Koç Katımı Fırtınası (5
Ekim'e kadar), Hayvanları
Koruma Günü
6 / Dünya Kuş Gözlem Günü
8 / SONDÖRDÜN
12 / Yerel Hakların Özgürlük
Günü
15 / Dünya Yağmur Ormanları
Haftası (21 Ekim’e kadar),
YENİAY
15 / Yağmur mevsiminin
başlaması & Meryem Ana
Fırtınası ve Dünya Kadın
Çiftçiler Günü
16 / Dünya Gıda Günü
18 / Kırlangıç Fırtınası
19 / Ağaç dikme zamanı
21/ Bağ bozumu zamanı,
İLKDÖRDÜN
22 / Bağ Bozumu Fırtınası
26 / Suların soğumaya
başlaması
27 / Balık Fırtınası
29 / DOLUNAY
31 / Ağaç budama zamanı
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
2-3-11-12-13-20-21-30-31
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 11-12-13
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
4-5-6-14-15-16-22-23
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 14-15-16-22-23
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
7-8-9-17-24-25
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
1-10-18-19-26-27-28-29

Yerlerini başka haşaratlara bırakıp gitmişler gibi. Bakıyorum
köyde kış hazırlıkları hızlandı.
Son güneşlerle, son domatesler son salçalara; unlar tarhanalara, eriştelere; meyvelerin
sonu pekmezlere, pestillere
dönüşüyor.
Ağaçlarda narlar, ayvalar
büyüyor. Armutlar sulu, en
güzel zamanında. Ormandan,
meyveliklerden, zeytinliklerden
budanan odunlar kesiliyor,
aynı boyda diziliyor. Kış geliyor. Anladım!
Sonbahar, hüznün mevsimi. Ne klişe bir laf! Hüzünlü
bir neşe var bu mevsimde illa
ki hüzünlü. Neden olmasın ki?
Yıl yaşlanıyor. Zaman geçmiş,
ama hâlâ bahar…

Kentsel
Permakültür
Çalışması
Permablitz

Güneşin Aydemir

KASIM 2012
2 / Kuş Geçimi Fırtınası
4 / Lodos rüzgârları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası
7 / Fırtına, SONDÖRDÜN
9 / Çiy düşme zamanı
12 / Pastırma yazı
13 / YENİAY
16 / Haşeratın saklanması
20 / İLKDÖRDÜN
24 / Soğukların başlaması
28 / DOLUNAY
29 / Hiçbir Şey Satın Almama Günü

ARALIK 2012
1 / Keskin rüzgârlar
2 / Ülker Dönümü Fırtınası
4 / Uluslararası Mektup Atma
Haftası
7 / SONDÖRDÜN
9 / Karakış başlangıcı
11 / Dünya Dağlar Günü
12 / Karakış fırtınası
13 / YENİAY
19 / İLKDÖRDÜN
21 / En uzun gece. Kış
mevsiminin başlangıcı & Gün
Dönümü Fırtınası
28 / DOLUNAY
29 / Şiddetli soğuklar, Dünya
Biyolojik Çeşitlilik Günü

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
8-9-17-18-26-27
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 8-9
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
1-2-10-11-12-19-20-28-29-30
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 10-11-12-19-20
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
3-4-5-13-14-21-22
Yapraklı sebzeler için
uygun sulama günleri:
6-7-15-16-23-24-25

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
5-6-7-14-15-23-24
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 5-6-7
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
8-9-10-16-17-25-26-27
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 8-9-10-16-17
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
1-2-11-18-19-28-29
Yapraklı sebzeler için
uygun sulama günleri:
3-4-12-13-20-21-22-30-31

Meyve veren sebzeler (domates, patlıcan gibi), Kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler (havuç, patates gibi), Yapraklı sebzeler (lahana gibi)

Fotoğraflar: Özlem Çarkcıoğlu, Permabilitz İstanbul Arşivi (sağda)

Hasat Mevsimi:

Bağlarda üzümlerin sonu.
Bağbozumu biter. İncirler
dallarda tükenir. Cevizler
dökülmeye başlar. Çiftçiler
yavaş yavaş kışlıkları ekmek
için tohum keselerini çıkarırlar
ambarlarından. Hasat edilen
ve kış için ayrılan buğdaylar
ambarlara yerleştirilir. Bir
arkadaşım, mis gibi buğdaylarını ambara dökmeden önce
tabanına deli incirin yapraklarını serdi. Köyündeki bilge bir
ihtiyardan öğrenmiş…
Eh bilgiler de ihtiyarlamış
ya, yıl da ihtiyarlıyor ekim
ayında. Yavaş yavaş beli bükülüyor, sakalları ağarıyor.
Üşümeye başlıyor ya, sabahları ve akşamları ısıran
rüzgârlar da var. Deniz daha
az çekici, daha çok ürpertici
olmaya başlıyor.
Nerede o terden bizi bunaltan sıcak! Nerede sivrisinekler?

> > >

Permablitz İstanbul, Şubat 2011’de, Birkaç kez çalışmalara katılan meraklılar
Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) kendi bahçelerini de permablitzletmek için
mezunu ve kentte permakültür çerçeve- aday olabiliyorlar.
Ekibimiz, çalışmalara başladığından bu
sinde çalışmalar yapmak isteyen birkaç
destekçiyle kuruldu. İlk kez 2006’da, adını yana 6 bahçe ve teras uygulaması yaptı ve
permakültürün “perma”sı ve Almanca yıl- bu sezon 3 yeni bahçe daha yapmaya hadırım anlamındaki “blitz” kelimelerinin bir- zırlanıyoruz. Bu süreçte deneyim kazanan
leşiminden alarak Avustralya Melbourne’da tasarımcıların rehberlik etmesiyle bir sonbaşlayan model, hızla yayılan bir hareket raki sezon permablitzlenen bahçe ve kişi
haline geldi. Tamamen gönüllü ve gö- sayısının da artırılmasını amaçlıyoruz.
Olumsuzlaşan kent ve çevre koşulları
nülden yapılan Permablitz İstanbul çalışmaları, Permakültür’ün merkezinde sonucu Permakültüre ilgi duyanların çoğalolan "İnsana Özen Göstermek", "Doğaya ması, Permablitz İstanbul’a duyulan ilgi ve
Özen Göstermek" ve "İhtiyaç Fazlasının katılımın da gün geçtikçe artmasını sağladı.
Paylaşılması" olan üç etik prensibi hayata Permablitz’in uygulama günlerinden keyif
alanlar, kendilerini daha ileri seviyeye tageçirmek üzere yola çıktı.
Permablitz İstanbul ekibi, bu sezonun şıyacak PDC kurslarına da katılıyor. Kurs
yeni bahçelerini seçti bile. Geçtiğimiz dö- sonrası kentten ayrılamayanlar için bir tür
nemlerde deneyim kazanan PDC mezunu staj dönemi sağlayan süreç, yeni tasarımtasarımcılar, güz sezonundaki tasarım cı ve rehberlerin gelişmesiyle bu gönüllülük
sisteminin devam etmesini sağlıyor.
ekiplerine rehberlik ediyor. Tasarım
Yavaş ve emin adımlarla ilerekiplerinin merkezinde deneyim
leyen Permablitz İstanbul,
kazanmaya ihtiyaç duyan yeAdını
hizmet edebilecek tasarımni mezunlar, onlara destek
permakültürün
cıların çoğalması ve moolarak da olanaklar doğ“perma”sı ve Almanca
delin işleyişi bakımından
rultusunda permablitz
yıldırım anlamındaki
dendritik ve fraktal bir
çalışmalarına ilgi du“blitz” kelimelerinin
örüntü yapı sergileyeyan stajyerler olacak.
birleşiminden alan model, 6
rek permakültür tasaHer sezon tasarımyılda hızla yayıldı. Permablitz
rım ilkelerine canlı bir
ların tamamlanmasıİstanbul'un çalışmaları,
örnek de teşkil ediyor.
nı takiben, uygulama
2011 Şubat’ından
Deniz Üçok
ekiplerinin kurulması
bu
yana tamamen
Permablitz İstanbul
için yahoo üzerinden işgönüllü olarak
leyen Permablitz İstanbul
sürüyor.
İstanbul’da yaşayan ve Permablitz
grubu üyelerine duyuru yaİstanbul çalışmalarına katılmak isteyenler
pılıyor ve katılanlar bahçe çalışhttp://tech.groups.yahoo.com/group/permablitmalarında bilgi ve becerilerini geliştiriyor.
zistanbul/ adresinden gruba üye olabilir.
Bu ‘blitz’ günleri her seviyeden bilgi sahibi
Grubun çalışmaları ayrıca Facebook’taki
katılımına açık ve tasarımcıların uygulanahttps://www.facebook.com/groups/permablitz.
cak teknikleri anlatması ve gruplara uyguistanbul/ üzerinden de izlenebilir.
latmasıyla mini atölyeler şeklinde ilerliyor.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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içimizden biri

Boğaziçi Üniversitesi’nin
ortasında bir grup insan
ekolojik tarım yapıyor.
Grubun adı Tarlataban
İnisiyatifi. Bu harika işi
nasıl başardıklarını Zeynep
Kadirbeyoğlu anlattı.

Kampüsün ortasında
öylece duran arazi şimdi
bir tarla oldu ve üretim
yapılıyor. Bu olağanüstü
güzel iş nasıl başarıldı,
süreci kısaca anlatır mısınız? Tarlataban, gıda egemenliği üzerine yürütülen
tartışmalar sonucu çıktı.
Gıda egemenliği vatandaşların üretimden tüketime,
tüm gıda zinciri üzerindeki
denetimi geri kazanmalarıdır, gıdaya erişim hakkının
talep edilmesi ve halkın
tekrar karar mekanizmalarına katılmasının
sağlanmasıdır. Kampüsteki
Boğaziçi Üniversitesi Mensupları Tüketim Kooperatifi
(BÜKoop) buraya doğru
bir adım atıyor ve üretici
çiftçilerle kentli tüketiciler
arasında bağlantı kurarak
28 |

Kaç kişisiniz? Nasıl bir
işbölümü var, tarlada işler
nasıl hallediliyor? Tarlataban ekibi yaklaşık 40-50
kişi ama her zaman herkes
müsait olmuyor. Geçen yıl
boyunca pazar günleri tar-

2012 SONBAHAR | www.bugday.org

lada güzel bir kahvaltının
ardından topluca çalıştık
ama hafta içi gidenler de
oluyor. Özellikle yazın her
gün sulamak gerektiği için
ve birçoğumuzun şehir
dışında olmasından dolayı
daha farklı bir çalışma
düzenimiz vardı. Tarlada
yatay bir örgütlenme var.
Süreçlere herkes katılabildiği kadar katılıyor,
alabildiği kadar sorumluluk alıyor ve sonraki
adımlara da beraber karar
veriyoruz.
Ürün almaya başladınız
mı, neler ektiniz? Bu yıl
çok bol miktarda domates
aldık. Domateslerimizden
84 kavanoz domates konservesi yaptık. Geri kalanını
Tarlabaşı’ndaki Göçmen
Dayanışma Ağı’nın mutfağına verdik. Bir kısmını
da kurda kuşa yem ettik.
Domates dışında biber, kabak, patates, roka, maydanoz, reyhan, havuç, mısır
ve lahana yetiştirdik. Tohumlar, Tohum İzi Derneği
ve Kokopelli gibi değişik
yerlerden geldi. Kokopelli,
Fransa'da bulunan, biyoçeşitliliği korumak amacıy-

la dünyanın her yerinden
topladığı atalık tohumları
çoğaltıp, çiftçilere ekmeleri
ve yaymaları için dağıtan
bir dernek. Kokopelli'nin
ücretsiz verdiği tohumlar
karşılığında tek istediği
üretilen tohumların dağıtılması. Tarlataban, böylece tek tipleştirilmeye ve
tekelleştirilmeye çalışılan
tohum dünyasına karşı da
bir duruş sergiliyor.

Fotoğraflar: Tarlataban Arşivi

Zeynep
Kadirbeyoğlu

buluşturuyordu. Biz de
tarımı kampüse taşıdık;
kentlilerin sadece tüketici
olmayıp üretici de olabileceği, bunu da elbirliğiyle
yapabilecekleri bir alan
açmak istedik. Tarla süreci 2010 yılının Ağustos
ayında bir grup öğrencinin
çağrısıyla Olcay Bingöl
(Tohumizi Derneği ve Boğaziçi Mensupları Tüketim
Kooperatifi-BÜKOOP) ve
birkaç kişiyle bir toplantı yapmamızla başladı.
Yavaş ilerleyen bu süreçte
ilk olarak uygun bir alan
aradık. Üniversite binalarımızdan birinin çatısında
balkon bahçesi mi yapsak
diye düşündük ve sonrasında Yapı İşleri'nden
Suat Bey’in tavsiyesiyle
Üniversitemize bağışlanan
arazide bir tarla oluşturmaya karar verdik. Grubun
adı Tarlataban oldu ve web
sayfamızda da yazdığı gibi
“Tarlataban, kolektif emek
ve paylaşım ile doğayla
dost bir tarım etkinliğinin
yapılabileceğine ve bunun
üniversite yerleşkesinde bütüncül bir değişim
yaratabileceğine inanan
bir grup insanın Boğaziçi
Üniversitesi’nde bir araya
gelerek oluşturduğu bir
kolektiftir. Tarlataban
kolektifi, Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne odaklansa da üniversite içinden ve
dışından gelen katılımcılara
eşit derecede açıktır.”

Ekim dikim faaliyetleri
dışında arazide, toprağı
iyileştirmek üzere ya da
mutfak atıklarını gübreye
dönüştürmek gibi başka
uygulamalar da yapıyor
musunuz? Tarlayı otlardan
temizlemekte üniversite
bahçıvanları çok yardımcı
oldular. Bu sırada biz de
üniversitede yemekhanelerle konuşarak onların
organik mutfak atıklarını
aldık. Tarlada bir kenarda onları üst üste yığdık.
Aralara talaş, ısırgan otu
ve diğer yeşillikleri katarak
üzerini bir muşamba ile
örttük. Birkaç günde bir
karıştırarak iki hafta içinde

kompost gübremizi elde
ettik ve bunu da sebzelerimizi ekerken kullandık.
Bahçe ile ilgili hedeflerinizden söz eder misiniz?
Kampüsü kapsayan ve
içindeki bileşenlerin de
ilişkilenerek ortak olduğu
sürdürülebilir bir alan yaratmayı amaçlıyoruz. Her
ne kadar kısıtlı bir üretim
alanına sahip olsak ve bu
alanda sınırlı miktarda
üretim yapabileceğimizin
farkında olsak da kampüsteki bileşenlerin birbiriyle

Tarlataban
İnisiyatifi, kent
koşullarının
sınırlandırdığı
yaşam
alanımızda gıda
ile olan ilişkimizi
değiştirmenin,
tüketici yerine
üretici olmanın,
bunu da elbirliği
ile yapmanın
önemli ve gerekli
olduğunu
düşünüyor.

ilişki kurmasını sağlayarak
adil, erişilebilir, paylaşımcı
bir şekilde bu alandan faydalanmaktan ve yaşatmaktan yanayız. Kent koşullarının sınırlandırdığı yaşam
alanımızda gıda ile olan
ilişkimizi değiştirmenin,
tüketici yerine üretici olmanın, bunu da elbirliği ile
yapmanın önemli ve gerekli
olduğunu düşünüyoruz. Bu
kolektifi, gıdanın üretimden başlayarak soframıza
ulaşmasına varan süreçte
kapitalist üretim ilişkilerinin
bize dayattığı adaletsiz ve
ekolojik dengeyi yok sayan/
eden sisteme karşı üretilen
alternatif pratiklerin bir
parçası, bir adımı olarak
görüyoruz. Şehir yaşamının
kopardığı toprakla olan ilişkimizi yeniden kurabilmek
ve geliştirmek; bunu da
beraber üreterek ve düşünerek yapmak istiyoruz.
Kentte yaşıyorsunuz ve
ne yazık ki kentte toprağa
ulaşmak kolay değil. Bahçesi olmasa da insanlar
doğa dostu bir yaşam için
kentte neler yapabilir?
Çöplerimizi kaynağında,
yani evlerimizde ayrıştırmakla başlayabiliriz. Kâğıt,
metal ve plastikleri çöp
toplayıcılarına vererek camları ise belediyenin kumbaralarına atarak değerlendirebiliriz. Ayrıca rahat
bir balkon varsa solucan
kompostu yaparak organik
atıklarımızı da değerlendirebiliriz. Pet şişe kullanımını
azaltmak için su matarasıyla dolaşmak ve mümkün
olduğu kadar toplu taşıma
araçlarına binerek doğaya
en az yük olacak şekilde
yaşayabiliriz.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Yaşam Tohumla Başlar
Atalarımız “Ek tohumun hasını, çekme
yiyecek yasını” diyerek iyi tohuma dikkat
çekmişler. Tohum iyiyse yaşamı da o ölçüde iyi olur. Bu nedenle biz de önce iyi
tohumu nasıl elde edeceğimizi öğrenelim...
Tohumları fizyolojik olgunluk dediğimiz
“tam olma, olgunlaşma” evresinde toplamalıyız. Çünkü olgunlaşmayan şeyler
meyve veremez.
Çiçek açan bitkiler belirli bir süre çiçekli
kalır. Yavaş yavaş çiçekler solmaya, dökülmeye başlar. Artık tohumlar oluşmaya
başlamıştır. Tohumun içerisine girdiği kap
da kurumaya başlar, sararır, kahverengileşir ve kurur. Bu aşamada kabından
çıkarılan tohumlardan örnek alarak içerisindeki embriyonun yani tohum taslağının
sağlam olmasına dikkat edilir.
Olgunlaşmamış tohumlar diğerlerine
oranla hafiftir. Olgun tohumları ağırlığıyla
da tanıyabiliriz. Üretimde kullanacağımız
tohumlara “tohumluk” diyoruz. Peki, iyi tohumluk için nelere dikkat etmeliyiz?
Tohum alacağımız bitkileri iyi gözlemleyerek herhangi bir hastalık ve zararlı bulaşmamış sağlıklı bitkiler olmasına dikkat
etmeliyiz. Tohumu türün özelliklerini tam

30 |

2012 SONBAHAR | www.bugday.org

Tohumlarımızı
Temizleyelim

“Küçücük, fıçıcık içi dolu
dünyacık”tır tohum.
Küçücüktür ama kocaman
bir yaşamın yol haritasını
barındırır. Yaşamın kaynağıdır
o. Nasıl tohum alabileceğinizi,
aldığınız tohumları nasıl
temizleyip saklayacağınızı
öğrenmek ister misiniz?
olarak taşıyanlardan almamız gerekir. Saf
türün devamı için bu elzemdir. Alacağımız
tohumu toplamadan önce tanımalıyız.
Sağlıklı tohum örneğine göre toplayacağımız çeşitlerin durumuna bakabiliriz.
Yeterli irilikte, doğru renkte gibi özellikleri
bilerek bir eleme yapabiliriz.
Tohumlar tam kurumuş olmalı. Eğer
kurumadıysa sıcak bir ortamda altından
hava alabilecek raflar üzerinde kurutulabilir. Eğer az miktarda tohumluğumuz
var ise bir eleği ters kapatarak kolaylıkla
kurumasını sağlayabiliriz. Dayanıklı tohumlar kuru tohumlardır.

Etli kısımdan ayrılan tohumlar serilerek
kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra
paketlenir. Altın çilek, güzelavratotu, şekerciboyası gibi tıbbi bitkilerin tohumlarını
da bu şekilde alabiliriz.
Dereotu Tohumu: Şemsiye şeklinde
açan sarı çiçekler bir süre sonra kahverengileşmeye başlar ve beyaz, oval yassı
tohumlar oluşur. Tohumlar fazlaysa bir
çuvala doldurulur ve sopayla dövülür.
Rüzgârda savurarak ve uygun elekten
geçirerek tohum harici parçalar ayrılır.
Rezene, anason, kimyon tohumlarını da
bu şekilde alabiliriz.

Tohumları Nasıl Alıyoruz?
Toplayacağımız türe göre önce makas,
eldiven, bone, maske, saklama paketi gibi malzemeleri yanımızda bulunduralım.
Otsu bitkilerin mutlaka içine saklandıkları bir kapları bulunur. Bu kılıfları da kuru
olduğundan içerisinden tohumu çıkarmak
kolaydır. Bazılarında ise tohumu ayırmak
için bir mekanik güç gerekir. Eğer gerekli
hasat makinesi yoksa bu işlemi sopalarla
döverek yapabiliriz.
Ağaç tohumları, yere döküldükten sonra veya dal üzerindeyken toplanır. Yere
dökülen ilk tohumlar olgun olmadığından
atılır. Geride kalan diğer tohumlardan uygun olanlar alınır.
Domates Tohumu: Domatesler tam olgunlaşmış olmalı. Ortadan ikiye bölünen
tohumlar kaşık yardımıyla etli kısmından
ayrılır. Gazete, kurutma kâğıdı ya da kâğıt
havlu üzerine serilir veya elekten geçirilir.

Nazım Tanrıkulu, www.nazimtanrikulu.com,
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi
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Çimlenme ömürlerini uzun süre
koruyabilmeleri için tohumları saklamadan önce dezenfeksiyona tabi
tutmalıyız. Tohumlarda bulunan
mikrop, mantar, virüs, bakteri ve
böcekleri böylece uzaklaştırabiliriz.
Sarımsak solüsyonu ile yıkama:
Birkaç diş sarımsağı bir bardak suya
koyup hava almaması için üzerini
kapatarak beklemeye bırakın. Bir
gün bekletin. Elde ettiğiniz solüsyonla kuru tohumları yıkayıp kurutun.
Kekik solüsyonunda yıkama:
Eskiler domatesi kurutmak için kekiğin antimikrobiyal özelliğinden yararlanmış. Bir avuç kekiği bir sürahi
kaynar suya koyun, bir gece bekleyin.
Bu suyla tohumları yıkayıp kurutun.
Sirkeli suyla yıkama:
Bir ölçü sirke, 10 ölçü suyla hazırlayacağınız doğal sirkeli suda tohumları yarım saat kadar bekletip
kurutabilirsiniz.

Nasıl Saklayabiliriz?
Tohumların belirli bir çimlenme
zamanı vardır. Bu süreden sonra
tohumlar canlılıklarını yitirmiş olur.
Tohumları beklettiğimiz ortam ışık
almayan, nemden uzak ve serin bir
yer olmalı. Derin dondurucuda bekletebiliriz. Ancak nemlenme nedeniyle bozulabilir. Bunu önlemek için
vakumlanmış paketleri derin dondurucuya koyabiliriz. Tohumları beklettiğimiz kaplara meşe odunu külü
koyarak nemini uzaklaştırabiliriz.
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