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incecik yağmur
solucan çıkar hemen
süpürür kışı
–Burcu
Meltem

Tükenen Bir Dünyada

Türetici Olmak

Gıdasına sahip çıkan alıcıların da üretimin içine katıldığı, çiftçinin
sorunlarını fark ettiği, çözümler ürettiği, aracısız ve güvene dayalı
yeni bir ilişki biçimi ortaya çıkıyor.
Slowfood’un kurucusu Carlo
Petrini, yaşadığımız çağda
gıdamıza sahip çıkmamız için
artık sadece ne üretici ne de
tüketici olamayacağımızı iddia ediyor ve her birimizin
üretim - tüketim birliktelikleri
kurarak “türetici” olabileceğimizi söylüyor. Dikkatimizi
gıdamıza ve günlük kullanımımız için gereken ürünlere
çevirerek, bu ürünlerin kaynaktan, alışveriş çantamıza
gelene kadar geçirdiği üretim
aşamalarından her birimizin
sorumlu olduğumuzu bizlere
hatırlatıyor. Petrini’ye göre,
türetici, rolü gereği
çağımız insanının

daha önce karşılaşmadığı
ve bu nedenle de içinden bir
türlü çıkamadığı sorunlara
çözümler “türetir”. Türetici,
bu türetme eylemi için bir iş
birliği, yeniden kafa kafaya
vermek ve bıkmadan usanmadan denemek, yanılmak,
tekrar denemek zorundadır.
Yeryüzünü Tüketmemek İçin
“Ekolojik Ayak İzi” kavramının mucidi William E. Rees,
bu kavramı keşfettiği sırada
bir öğle yemeğinde tabağına
bakarken çocukluğuna dönüşünü anlatır bir
yazısında.
Rees,

küçük bir çocukken büyükbabasının çiftliğinde bahçeden gelen sebzelerle yapılmış
yemekleri yediğini hatırlar ve
o an için karşısındaki tabakta duran ve dünyanın uzak
köşelerinden gelen ürünlerle hazırlanmış yemeğini kıyaslar. İki tabak arasındaki
fark Rees için ilgi çekicidir.
İnsanoğlu, kullanım alışkanlıkları ve yaşam biçimiyle
dünyanın doğal kaynakları,
yaban hayatı ve doğal alanları üzerinde ciddi bir ayak izi
bırakmaktadır. O ilhamla, öğrencisi Matthis Wackernagel
ile birlikte ekolojik ayak izi
kavramını geliştirirler.
Gıda üretimimiz ve tedarik sistemimiz yeryüzünü en
çok tüketen insan faaliyeti.
Toprak yapısının ve su kaynaklarının bozulmasından,
biyolojik çeşitliliğin azalmasına, iklim değişikliğinden 

ISSN 1309-3363

28
Ne Yersek Oyuz
İllüstrasyon:
Bryan Nance

30
Dost Otlar

sosyal adaletsizliğe, sağlıksız
beslenmeden kirliliğe kadar
pek çok konuyu içine alıyor.
Düşündüm de, gıdamızın
içeriği değişirken, sahip olduğu doğal tat kaybolurken,
ve yerine sentetik yeni tatlar
katılırken biz neredeydik diye?
İnsanlık olarak dikkatimizi
nereye vermiştik, neyi kaçırdık da arka planda bugün sorunlar olarak karşımıza çıkan
durumların temelleri atıldı biz
farkına varmadan?
İnsanlık olarak dikkatimizi modernleşmeye, sanayileşmeye, özgürleşmeye,
doğanın sınırlarını kırmaya
ve onu yenmeye vermiştik.
Aklımız, zihnimiz ve bedenlerimiz tamamen bu yönde
çalıştı, bu yönde bilgi ve teknoloji üretti, bu yönde kullandı. Zamanımızın tümünü,
yaşamın değil de paranın
nasıl kazanılacağına yatırırken, bir yerlerde birileri bizler
için çeşitli ürünler üretmeye
devam etti. Bunlar içinde gıdanın yeri çok büyük elbette.
Bir noktada bu ürünlerin üreticileri ile kullanıcıları (belki
tüketici demek daha doğru
olur bu noktada) arasındaki
ilişkiler tamamen koptu. Bu
ürünlerin alıcısı artık nereden geldiğini, kim tarafından
yapıldığını bilmediği ürünleri
tüketmeye; üretici de hiçbir
zaman tanımayacağı insanlar için üretmeye başladı.
Bilinçler Uyanıyor
Rahmetli bilgemiz Masanobu
Fukuoka, insanın kendi ihtiyaçlarını doğayı hiç tedirgin
etmeden karşılayabileceğini
söylüyor. Ve ekliyor, “Ne zamanki bir başkasının ihtiyaçları için üretmeye başladık, o

noktada doğa ile sözleşmemiz bozuldu.”
İşte tam da bu noktada,
"zararın neresinden dönsek
kârdır" mantığıyla, uyanan
bilinçler, şuurlu kullanıcılar ortaya çıkmaya başladı.
Şimdi artık, sadece üretici
veya sadece tüketici olamayacağımız bir noktadayız.
Gıdasına sahip çıkan alıcıların da üretimin içine katıldıkları, çiftçinin sorunlarını fark
ettikleri, çözümler ürettikleri
aracısız ve güvene dayalı yeni
bir ilişki biçimi ortaya çıkıyor.
Bugün dünyanın birçok
yerinde tüketici kooperatifleri
ile üretici kooperatifleri işbirliği yapıyor. Tüketiciler ağızlarına layık gıdanın tanımını
kendileri yapıyor ve bu tanıma göre üretim yapması için
üreticiyi teşvik ediyor. O üreticinin ürününü alım garantisi
sunuyor. Bununla yetinmiyor,
iyi günde kötü günde arkasında olacağını garanti ediyor.
Yeni yeni gelişmeye başlayan bu heyecanlı çalışmaları
çeşitli şekillerde isimlendirmek mümkün. Bazılarına,
“Topluluk Destekli Tarım”;
bazılarına “Katılımcı Garanti
Sistemleri” deniyor. Bazı ülkelerde yasalar bu ürünlerin
üçüncü bir şirketin sertifikasyonuna tabi tutulmadan
“organik, ekolojik, biyolojik”

Bilinçler uyanıyor,
şuurlu kullanıcılar
ortaya çıkmaya
başlıyor. Şimdi artık,
sadece üretici veya
sadece tüketici
olamayacağımız bir
noktadayız.

ürün olarak kabul edilmesine
izin veriyor. Ülkemizde de bu
yönde birçok çalışma başladı.
Her biri kendine özgü yollarla, sağlıklı gıdanın üretimini
kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu
çalışmaların en mutluluk verici boyutu ise bunu sadece
gıdanın üretimi açısından değil, bir yaşam biçimi olarak ele
alıyor olmaları. Bu yönleriyle
politik bir duruş da sergiliyorlar. Gıdanın ve üretimin yerelliğini, küçük üreticinin kendine yeterliğini, tohumların
şirketlere değil toplumlara en
başta da çiftçilere ait olduğunu savunuyorlar. Doğanın
korunmasını destekliyorlar. En
güzel tarafı da bu grupların
sürekli bir öğrenme alanı ve
ilişkisi yaratıyor olmaları.
Boğaziçi Üniversitesi’nde
kurulan BÜKOP; Ankaralı
dostlarımızın Doğal ve Bilinçli
Beslenme Grubu; Erdek ,
Ocaklar’da Başka bir Gıda
Mümkün Girişimi; Havran’da
Karainek; Balıkesir’de Yaşam
Dostu Ürünler Dağıtım ve
Paylaşım Grubu; Bigadiç’ten
Bigadiç Sepeti; Çanakkale’de
Ekolojik Yaşam İnsiyatifi
(ÇAYEK); Yeryüzü Derneği
Tüketim Kooperatifi bu grupların başlıcaları.
Bunlara Foça’daki Yeryüzü
Pazarı, İstanbul’daki Yeşil
Tab ak , interne t üzerin den işleyen kutu projeleri,
Toprakana Platformu gibi
çok yönlü projeleri de ekleyince yerelde, küçük üretim
ve geleneksel gıdayı koruyan
ciddi bir dayanışma ağının
kurulduğunu görebiliyoruz.
Göğsümüz kabarıyor. Çok
şükür diyoruz!
Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği olarak,
yıllar önce birkaç kere toplum
devamı 4. sayfada
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Hastalığa Şükretmek
Tüm toplumsal ve bireysel hastalıklarımız aslında iyileşmeye, şifaya,
yaratıcılığa, üretkenliğe götüren birer araç.
Bir tohumun filizlenmesi, kabuğunu çatlatıp bir yandan toprağa, bir
yandan gökyüzüne doğru uzamaya başlaması müthiş bir güç, umut, verimlilik ve aynı zamanda acı içeren bir olay! Tohum harekete geçmeden
önce gayet mükemmel yapıda, sakin, bir ihtiyacı olmayan kendi içinde
tam bir halde iken birdenbire gömleğini yırtıyor, tüm geçmiş yapısını
çürütüyor, yok ediyor ve içinden yepyeni bir hayat çıkıyor, eski meyve,
tohumun tanesi toprağa dönen bir eski bedenden ibaret oluyor.
Bizim hastalıklarımız, yaşamda karşımıza çıkan her zorluk da aslında içimizde patlayan, filizlenen bir tohumun göstergesi. O dönemde
yaşadığımız acı da tohumun patlaması esnasında içimizde yırttığı eski
kabuk! Zamanında çok işimize yarasa, bizi beslemiş olsa da acı veriyorsa ondan vazgeçme, o parçamızı patlayan tohumun gübresi yapmaya
ve unutmaya, yaşamımızdan çıkartmaya hazır olmak gerek.
Onun için birçok kültürde olduğu gibi bizim de kültürümüzde hasta
olana “acil şifalar” dilenir! Hastalık ile ilgili bir şey söylenmez, “şifa”
dilenir! Hastalık şifanın tersi değil ona giden yoldur. Nasıl ki sinir sistemimizin sayesinde birçok acıyı zamanında duyup bir sürü tehlikeden
korunuyorsak hastalıklar, dertler de aynı mekanizma ile yaratılmış birer
destek bize yaşamlarımızda verilmiş.
“Hastalığa şükretmek” her ne kadar zor olsa da yapabileceğimiz,
yukarıda bahsettiğim gücümüzün farkındalığını en azından kendimize
teyit eden ve bize çıkış yolunu da bulduran önemli bir anahtar olabilir.
Günümüzün hızla artan hem bireysel hem de toplumsal hastalıkları bence hepimize şifanın kaynağını buldurabilecek nitelikte bir destek bir yandan. Tek yapacağımız şifaya ve ona giden yola inanmak, emek vermek.
Hepimize acil şifalar dilerim.

Victor Ananias
28 Mart 2006
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IFOAM’ın Katılımcı
Garanti Sistemi
Uluslararası Organik Tarım Hareketi
Federasyonu IFOAM, Katılımcı Garanti
Sistemleri’nin (KGS) gelişmesi, desteklenmesi
ve cesaretlendirilmesi konusunda da çalışıyor.
Oluşturdukları KGS logosu ile dünya çapında
bu amaçla kurulmuş çeşitli çalışmaları bir çatı
altında buluşturan IFOAM, KGS çalışmalarını
organik tarım hareketinin bütünleyici bir
parçası olarak görüyor. Yöntem ve yaklaşım
farklılıkları olmakla birlikte IFOAM’ın KGS’ler
için oluşturduğu Ortak vizyon ve Ortak idealler,
farklı KGS çalışmalarını tek bir platformda
bir araya getiriyor; temel ilkeler ve özelliklerin
tutarlılığını sağlıyor.
IFOAM, KGS programlarının esas olarak
ekolojik tarımı desteklediğini, sentetik-kimyasal
ilaçların, gübrelerin ve GDO’ların kullanımına
karşı olduğunu, çiftçiler ve tarım işçileri için
ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal adalet
sağladığını belirtiyor. KGS'ler aynı zamanda
yerele ve aracısız buluşmaya odaklanmış
olduğu için; topluluk oluşturmak, çevreyi
korumak ve yerel ekonomileri desteklemek gibi
yararlı sonuçlar da doğuruyor.
IFOAM’ın KGS’ler için belirlediği
temel ilkeler şöyle:
1) Ortak vizyon:
Sistemin neden, nasıl ve kime hizmet
edeceği konusunda farkındalık
2) Katılımcılık:
Üretim kalitesinin güvenilirliğini sağlayacak
temel unsur olarak üretici ve tüketicilerin
sisteme aktif katılımı
3) Şeffaflık:
Sertifikalandırma sürecinin tüm
katılımcılar için net olması
Elif Balçık
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destekli tarım projesini hayata geçirmiştik. Başlangıçta
sevgili Victor’un Bodrum
Restoran’dan yolladığı “geleneksel gıda küfeleri”, ardından
Çıralı’dan gelen yeşil kutular,
ekolojik e-pazaryeri ve son
olarak İstanbul Cumhuriyet
Köy’de iki yıl yürütülen BAHÇE
projesi. Bunların her biri bugün süren pek çok kutu,
bahçe projelerine ilham kaynağı oldu. Buğday, TaTuTa ve
%100 Ekolojik Pazar Projeleri
ile de üretici-kullanıcı zincirini tamamlamaya ve bu yönde
öğrenme alanları oluşturmaya
devam etti.
Şim d i ye ni b ir p ro j e miz var. GEF Küçük Destek
Programı’nın desteği ile başlattığımız Doğal ve Yerli Ürüne
Aracısız ve Güvenli Ulaşım
Projesi’nin temel hedefleri
katılımcı ve aracısız gıda zincirlerini konu alan çalışmalar
arasında ülke çapında bir iletişim ağı kurmak, bu ağın genişlemesi, yeni projelere destek
olması için tecrübe aktarımı
sağlamak, sorunlarını çözmek
için araçlar oluşturmak ve
Çanakkale yerelinde bir modeli ayağa kaldırarak burada oluşan tecrübeyi yaymak.
Projenin iki yerel ortağı da
var: Bayramiç Yeniköy Ekolojik
Yaşam ve Tohum Derneği ile
Nusratlı Köyü Kültür ve Turizm
Dayanışma Derneği.
Dünyamız insanın eline bakıyor! Görüyor ve inanıyorum
ki, o insan bunu başaracak.
Üretim ve kullanım zinciri tamamlanacak, doğa ve gıda ile
aramızdaki bağ onarılacak…
Evet başladı bile… Hepimize
hayırlı uğurlu olsun!

mevsimlik sofralar

Fotoğraf: Tijen İnaltong

Yeşil
Anılar
Bir pazardayım. Yerlerde
sepetler, sepetlerde otlar.
Bildik otlar da var, değişik
olanlar da. Ebegümeci var
mesela. Bodrum’da deli
kenker denen eşek dikeni
(Onopordum illyricum L.)
var, enginarın yabanisi var,
iri dallarıyla. Işgına benzer
bir ot çıkıyor karşıma. Adı
nedir, nasıl pişirilir anlatacak kimse bulamıyorum. Bir
sofraya konuk oluyorum.
Sade, eski bir evin daracık
bir odasındayım. Bir tabakta
ot kavurması. Meraklıyım ya,
seviyorum ya otları, soracağım elbet. “Bu otu çok sever,
baharda bol bol yeriz,” diyor
Said, ama adını bilmiyor.
Ebegümeciymiş, ertesi gün
pazarda “bu mu” diye sorunca onaylıyor. Ege’de yahut
Akdeniz’de olduğumu sanıyorsunuz değil mi?
Oysa bu anılar Fas’ın eski
kentlerinden Fez’de düşmüş
zihnimin mücevher kutusuna. Said oralı. Yemeği yapan
da nur yüzlü anneciği. Ne

garip değil mi? Bambaşka
kültürlerin, başka coğrafyaların insanıyız ama zevklerimiz aynı. Zevki bırakın bilgimiz aynı. Doğa, Akdeniz’le
Atlas Okyanusu’nun birleştiği
yerde kurulmuş bu büyülü ülkede de insana aynı bonkörlükte sunuyor armağanlarını.
Ve bu renkli coğrafyanın insanı da aynı sevecenlik, aynı
coşkuyla sofrasına konuk
ediyor bu armağanları.
Faslılar otları seviyor.
En başta da naneyi. Fas’ı
ziyaret ettiyseniz ülkede
çayın bol naneli içildiğini
biliyorsunuzdur. Gün boyu
sokaklarda öbek öbek nane
demetleriyle karşılaşıyorsunuz. Çaydanlığa ya da
uzun, zarif çay bardaklarına

Evrenin bütün
şifasını taşıyan,
insanı dinlendiren
kana kana içilecek
bir bardak doğal çay
gibisi var mı?
Nane, kekik,
adaçayı, melisa,
mercanköşk...

tepeleme dolduruyorlar tazecik nane yapraklarını. Siyah
değil yeşil Faslı'nın çayı ama
bol çay kullandıklarından
acı da. Şekerle azaltıyorlar
acısını. Nanenin ferahlığı
sıcağı dayanılır kılıyor olmalı
yaz günlerinde. Yürürken
bazen elime bir dal nane
tutuşturuyorlar, çiçek niyetine. Marakeş ve Fez'in
ünlü tabakhanelerini gezmek
isterseniz kapıda verilen bir
dal nane ağır kokuya dayanmanızı sağlıyor.
Bu zor işi yapan bezgin
işçileri uzaktan seyretmek isterseniz sorun yok, o zaman
nane dalını doğrudan size
ikram edilen çaya daldırabilirsiniz. Zaten kendinizi kötü
hissedeceksiniz izlerken, öyle
bir suçluluk hissi yerleşecek
yüreğinize. Siz gezip tozarken, o ağır işi sırtlanan gözünün feri kaçmış insancıklara
bakmaya utanacaksınız.
Son bir anı: Fez’deyim
yine. Eski Fez’in giriş kapısı Bab Boujloud’un hemen
dış kısmında, caminin yanı
başındaki kahvenin dingin
kahvecisi karışık bitki çayı
hazırlıyor isteyene. Nane, kekik, adaçayı, melisa, mercanköşk... Evrenin bütün şifasını
taşıyan bir bardak doğal
parfümlü çay. Kana kana içilecek kadar güzel, insanı dinlendiren, iyileştiren bir içecek
bu. Yanında bir kaç zeytin ve
labne benzeri yerel peynir sürülmüş irmikli Fas ekmeğiyle
unutulmaz bir kahvaltı.
Bilmem yemek tarifi mi
beklerdiniz, her zaman olduğu gibi? Bu sefer dimağımı
sağaltan birkaç güzel çayı
anlatayım istedim, şifa olması dileğiyle.
Tijen İnaltong

www.mutfaktazen.blogspot.com
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Baharın Sonu
ve Yaz Geliyor!
Yaz, köyde Hıdrellez ile başlar. Her ne kadar bizim için
yaz ayları Haziran ile başlasa da, köylüler Hıdrellez’i
mevsim dönümünün miladı
NİSAN 2013
2 / Çiçeklerin açma zamanı
3 / Bülbüllerin ötmeye
başlaması, SONDÖRDÜN
8 / Kırlangıç Fırtınası
10 / YENİAY
15 / Lale Mevsimi
16 / Kuğu Fırtınası
17 / İLKDÖRDÜN
22 / Dünya Günü
24 / İpekböceğinin
yumurtadan çıkması
25 / DOLUNAY
29 / Serçelerin yavrulama
zamanı
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
2-3-11-12-20-21-22-30
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 20-21-22
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
4-5-6-13-14-15-23-24-25
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 4-5-6-23-24-25
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
7-16-17-18-26-27
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
1-8-9-10-19-28-29

sayar. Bahçede, tarlada
yapılacak birçok iş için
bu mühim gün beklenir.
Zira Hıdrellez’de bitkilerin
yöneticisi ve hayvanların
yöneticisi su başlarında
bir araya gelir, doğanın yenilenmesi için
gereken o boruyu üfler. Ve
her ne olursa olur, daha
önce cemrelerle canlanan
doğa, bu kez döllenmeye
açar kendini. Birçok bahçe
işi Hıdrellez sonrası yapılır.
Bir zamanlar bir yörükten

dinlemiştim, “Hıdrellez’e
kadar toprak hastadır, o
nedenle hiç bir şey yapılmaz”
demişti.
Hazırlıklı olun, yaz göçmenleri her yerde görülmeye başlayacak. Bülbüller
şakıyacak ve kırlangıçlar o
uzun ve muazzam uçuşlarını
yapacaklar. Dört bir yanda
çiçekler açacak, renk âlemi
gözlerimizi okşayacak. Ve
kokular burnumuzu yoklayacak. Heyecanla bekliyoruz!

MAYIS 2013
1 / Bahar Bayramı
2 / SONDÖRDÜN
4 / Çiçek Fırtınası
5 / Hıdrellez (5 Mayısı 6
Mayıs’a bağlayan gece
kutlanır)
10 / YENİAY
13 / Mevsimsiz soğuklar
14 / Dünya Çiftçiler Günü (Bazı
kaynaklarda 5 Mayıs olarak
geçer)
17 / İLKDÖRDÜN
18 / Gül Mevsimi
20 / Kokulya Fırtınası
21 / Ülker Fırtınası
23 / Denizkaplumbağalarının
Akdeniz sahillerimize gelişi
25 / DOLUNAY
26 / Toprakta suyun azalması
28 / Sıcakların başlaması
29 / Koyun kırkma zamanı
30 / Kabak meltemi

HAZİRAN 2013
1 / SONDÖRDÜN
5 / Dünya Çevre Günü ve
Haftası
7 / Ekin biçme zamanı
8 / Dünya Okyanus Günü,
YENİAY
10 / Ülker Doğumu Fırtınası
15 / Toprak Bayramı
16 / Güney rüzgârlarının
esmesi, İLKDÖRDÜN
17 / Dünya Çölleşme ve
Kuraklıkla Mücadele Günü
20 / Uzun günlerin başlangıcı
21 / En uzun gün. Yaz mevsimi
başlangıcı
22 / Gün Dönümü Fırtınası
23 / DOLUNAY
24 / Yaprak aşısı zamanı
26 / Uzun günlerin sonu
27 / Kızılak Fırtınası
29 / Yaprak Fırtınası
(2 Temmuz'a kadar)
30 / SONDÖRDÜN

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
1-9-10-18-19-27-28
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 18-19
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
2-3-11-12-13-20-21-22-2329-30
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
2-3-20-21-22-23-29-30
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
4-5-14-15-24-31
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
6-7-8-16-17-25-26

Güneşin Aydemir

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

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

B U Ğ D A Y ' D A N

H A B E R L E R

> > >

Tohum Takas Ağı Çiftçileri
Toplandı
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Victor’umuzu Andık
Ekolojik yaşamı destekleme konusunda öncü projelerin yaratıcısı, Buğday Derneği’nin
kurucusu Victor Ananias’ı, aramızdan ayrılışının ikinci yılında Bodrum Bitez’deki kabri
başında ve kurucusu olduğu Şişli ve Kartal
%100 Ekolojik Pazarlarda ve eliyle inşa ettiği
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde özlemle
ve sevgiyle andık. Ruhu şad olsun! 

BioFach 2013’e Katıldık
Buğday Derneği ekibi, her yıl olduğu gibi bu yıl
da Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen
Biofach 2013'e katıldı. 13-16 Şubat tarihlerinde yapılan fuarda Buğday Derneği'ni Güneşin
Aydemir, Yeşin Aydemir ve Berkay Atik temsil
etti. Organik tarım ve gıda alanında dünyanın en önde gelen fuarlarından Biofach’a,
dünyanın her yerinden üreticiler ve konuyla ilgili binlerce kişi katılıyor. Başta IFOAM
ve FIBL temsilcileri olmak üzere, 2014'de
Buğday'ın İstanbul'da düzenleyeceği IFOAM
Kongresi'nde yer alacak paydaşlarla görüşmeler yaptığımız fuarda Türkiye'den katılan organik üreticilerle temaslarda bulunduk, kongreyi
anlattık, işbirliği olanaklarını konuştuk. Birçok
farklı standda kongre tanıtım broşürlerinin
sergilenmesini ve dağıtılmasını sağladık. Ayrıca
fuar kapsamında gerçekleşen sektörel sunumlardan bazılarına katıldık. 

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Tohum Takas Ağı Projesi kapsamında
2013'ün ilk çiftçi eğitim toplantısı, 2224 Ocak’ta Yalova'da Türkiye’nin farklı
bölgelerinden 39 çiftçi ve yerli tohum
sevdalılarının katılımıyla yapıldı. Türkiye’de
ve dünyada tarımsal yapının gidişatı
konusunda sunumlar ve tartışmaların
yapıldığı toplantıda Kars’tan Boğatepe
Derneği, Ankara’dan Doğal Besin ve
Bilinçli Beslenme Grubu ve Çanakkale’den
Ekolojik Yaşam ve Beslenme girişiminden,
üretici ve tüketici kooperatifleri ve örnek
uygulamalar gerçekleştiren grupların sunumlarına yer verildi.
Buğday Derneği'nden Güneşin Aydemir,
ve Batur Şehirlioğlu yerli tohumun önemini, getirdiği çözümleri, derneğin konuya
bakışını anlattılar. Dr. Gülay Beşirli ise
tohum ekimi, izolasyon ve hasat konularında kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdi.
Tohum Takas Ağı’nın yeni dönemi için
geliştirilen üç paydaşlı modeli projenin
koordinatörü Durukan Dudu, bu modelle
geliştirilen çevrimiçi veritabanı ve kullanılış biçimini derneğin bilişim danışmanı
Mehmet Gürmen aktardı.
Buluşma kapsamında Buğday ailesi ve Tohum Takas Ağı’na üye uzman
çiftçilerden oluşan “Tohum Takas Ağı
Yönlendirme Komitesi” toplantısı yapıldı.
Projenin önümüzdeki aylarıyla ilgili stratejik kararların alındığı toplantının heyecan
verici “meyveleri” yakında toplanmaya
başlanacak. 

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Ekokadınlar Buluştu
Kadınlar doğanın, toprağın bilgisini taşıyor. Geleneksel bilginin sahiplenilmesi
ve aktarımı, tohumların saklanması ve
çoğaltılması, tarımsal üretim, şifa, güzellik, temizlik, ev ekonomisi, gelecek neslin
eğitimi gibi konuların hepsi kadınların
etkinlik alanı içine giriyor. Kadınlar sadece
üretimde değil, aynı zamanda geleneklerin
aktarılması için de çok önemli rollere sahip. Tohumları, geleneksel bilgiyi, masalları kadınlar taşıyor; tutuyor, geliştiriyor
ve anlatıyor; böylelikle yaşamı dönüştürüyorlar. Evlerimizi ve dolayısıyla dünyamızı
yaşanacak bir “yer”, "yuva" haline getiriyorlar. Kadınlar sadece üretimin değil
aynı şekilde tüketimin de şekillenmesinde
rol oynuyor. Moda gibi bir sektörü kadınların talepleri belirliyor. Bu talepler ise
tamamen tüketim doğrultusunda yönlendiriliyor. Kadınlar yaşamın dönüşümünde

önemli bir role ve sorumluluğa sahip. Bu
dönüşüm ekolojik yönde olursa, üretim de
bu yönde değişecek.
Buğday, kadının dönüştürücü gücünden
hareketle, 9-10 Mart tarihleri arasında
İstanbul Galata’daki Şifahane’de bir
EkoKadın programı düzenledi. Geleneksel,
doğa dostu bilginin aktarılması ve uygulanmasındaki rolüyle kadının dönüşüm için
yapabileceklerinin vurgulandığı Ekokadın
buluşmasının ikincisinin Eylül 2013'te
Çanakkale'de yapılması planlanıyor.
www.bugday.org 

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Victor, Maija-Leena’nın resminde...
Victor'un, gençliğini İstanbul'da geçiren
ressam arkadaşı Maija-Leena, Finladiya'da
açtığı resim sergisinde, İstanbul'u anlatan
resimlerin yanı sıra, Victor'un zeytin çuvalı
taşırken mutlulukla gülümseyen portresine
de yer verdi...
".... son günlerde küçük evimin salonu ve mutfağı hep resimlerle doldu. Ve
Victor'un resmi de duvarımda asılı. Onun
her an bizi seyrettiği bir resmin içinde olduğunu görüyorum. Ve ona soruyorum:
Neredesin Victor? Ne yapıyorsun? Onunla
her gün birlikteyim, arkadaşlarıma onu
anlatıyorum. Onu, Türkiye'deki diğer arkadaşlarımı ve elbette çok sevgili Türkiye'yi,"
diyor Maija-Leena.
Gençliğini İstanbul'da geçiren MaijaLeena, yaşı ilerlemiş olsa da çok genç bir
ruh taşıyor içinde. İstanbul'da büyüttüğü
oğullarından Erkki ile Victor da arkadaştı.
Türkiye'den ayrıldıktan yıllar sonra MaijaLeena Buğday Derneği'nin TaTuTa projesinin başladığı yıllarda (2004) Türkiye'ye
gönüllü olarak geldi ve Pastoral Vadi'de
gönüllü oldu. Ardından 2007 yılında ikinci
kez gelerek Buğday'ın Kaz Dağları'ndaki
yeni ofsinin ilk adımlarında gönüllü oldu.
Ve son olarak 2010 yılında İstanbul'da 7-8
aya yakın bir süre kaldı. Bu süreçte Victor
MaijaşLeena'yı her İstanbul'a gittiğinde

ziyaret ediyordu. Ve Maija-Leena ona
yaptığı resimleri gösteriyordu. Victor'un
son zeytin hasadında, Maija-Leena yine gönüllü olarak Kaz Dağları'na gitti.
Orada, Victor, Güneşin ve Şebnem'e zeytin
toplamada yardım etti. Meğerse sadece
yardım etmekle kalmamış, o anları zihnine
resmetmiş.
Finlandiya'ya döndükten sonra açtığı
resim sergisinde o günlere ait parçalar
var. Çok sevdiği İstanbul'u anlatan birkaç
resim ve Victor'un zeytin çuvalı taşıdığı sıradaki mutlu, gülümseyen yüzü... 

Artık Bir Organik Ürün Rehberi Var!
Buğday Derneği ve National Geographic Türkiye dergisi
işbirliğiyle derginin Mart 2013 sayısına ek olarak “organik”
hakkında merak edilen soruları yanıtlayan bir rehber yayımlandı: 101 Soruda Organik Ürün Rehberi. İçeriğini Buğday
Derneği adına Batur Şehirlioğlu ve Neslihan Şimşek’in hazırladığı, Oya Ayman’ın editörlüğünü yaptığı 64 sayfalık rehber,
“organik” sözcüğüyle ilgili kavram karmaşasını düzeltirken,
tüketicinin merak ettiği “Organik gıdalar nasıl denetleniyor”,
“Etiketinde organik yazan her gıda gerçekten organik mi”,
“Organik ürünler neden pahalı” gibi soruları da yanıtlıyor. 
10 |
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Buğday’la Sohbet Akşamları
Adım Adım Oluşumu işbirliğiyle Buğday’la
Sohbet Akşamları düzenledik. Yerli tohumun öneminden ekolojik beslenmeye pek
çok konuda konuşup, bilgilerimizi paylaştığımız sohbetlere Slow Food Türkiye
lideri Defne Koryürek, Buğday Derneği YK
Başkanı Güneşin Aydemir, eş genel müdürleri Batur Şehirlioğlu ve Gizem Altın Nance,
Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya Ayman,
Tohum Takas Ağı Koordinatörü Durukan
Dudu ve %100 Ekolojik Pazarlar ziraat
mühendisi Yahya Demirci katıldılar. 

Buğday Ekoloji Ajandası,
Beş Yıldan Sonra Yeniden Bizlerle!
Buğday Ekoloji Ajandası, aidatını ödeyen
üyelerimize, otomatik ödeme talimatı
verenlere ve yeni üye olanlara ücretsiz

gönderilecek.
Ekoloji Ajandası
edinmek isteyenlerin www.
bugday.org adresindeki formu
doldurmalarını
rica ediyoruz.
2013 ajandamızın ana konusu, Tohumlar.
Tohum nasıl
alınır ve saklanır?, Yerli tohumlar neden
önemli?, Yerli tohumlarımızı korumak için
siz neler yapabilirsiniz?, Buğday Derneği tohumları korumak için neler yapıyor? sorularının yanıtlarını ajandamızda bulabilirsiniz.
Ajandada tohumun yanı sıra ay takvimi;
tüketime yönelik değil, doğa için özel günler ve her gün için hepimizin yapabileceği
farklı bir ekolojik ipucu da yer alıyor. Birden
daha fazla ajanda almak isteyenler Buğday
Dükkân'dan satın alabilirler. 
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Buğday Derneği
koordinasyonuyla
gerçekleştirilecek 18. IFOAM
Dünya Organik
Kongresi'nin hazırlıkları kapsamında, 29 Mart 2013’te
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı
gerçekleştirildi.
Katılımcıları Dünya Organik Kongresi
hakkında bilgilendirmek ve Türkiye'deki
organik tarım çalışmalarının kongreye taşınması konusunda görüşlerini
alarak yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan toplantıya, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın yanı sıra, Kültür
ve Turizm, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji, Gümrük ve Ticaret, Avrupa
Birliği bakanlıkları, TÜBİTAK, GAP Bölge
Kalkınma İdaresi, Ege, On Dokuz Mayıs
ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülteleri,
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği,
Organik Güvenilir Gıda Federasyonu,
Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği, Organik Ürün Üreticileri ve
Sanayicileri Derneği ile IMO-Control'den
temsilciler katıldı.
Toplantıda kongrenin programı, bölümleri, kongre kapsamındaki etkinlikler
ve tanıtım ve sponsorluk çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcıların,
organik tarım alanında yürüttükleri faaliyetlere ve kurumlarına yönelik öneriler
getirdikleri, sorularına yanıt aldıkları
toplantıda kongrenin Türkiye'de organik
tarıma yönelik farkındalığı artırmak için
çok önemli bir fırsat olduğu ve bu fırsatı
iyi değerlendirmek üzere herkesin üzerine
düşeni yapacağı konusunda fikir birliğine
varıldı. Kongreye hazırlık sürecinde, benzer toplantılar devam edecek.
Buğday Derneği, 18. Dünya Organik
Kongresi'ni, organik dünyadan ve benzer
amaçları taşıyan paydaşlar ortaklığında
gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Bilgi için: duyguk@bugday.org 

> > >

18. Dünya
Organik Kongresi
Paydaşları
Belirleniyor
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Gerçek Temizlik Atölyeleri Yaptık
Rehberimizin bir önceki sayısının ana
konusunu “Gerçek Temizlik” olarak seçmiş, doğaya zarar vermeden de temizlik
yapabileceğimizi gösteren tariflere yer
vermiştik.
Büyük ilgi gören tariflere yer verdikten sonra, gönüllülerimizin de katkısıyla, %100 Ekolojik Pazarlarda “Gerçek
Temizlik Atölyeleri” gerçekleştirdik.
"Şimdi doğa dostu temizlik zamanı"
sloganıyla düzenlediğimiz etkinliklerde
herkesin evinde kolayca hazırlayabileceği, doğayla dost temizlik malzemelerinin
tariflerini katılımcılarla paylaştık, beraberce bu malzemeleri hazırladık ve elde
ettiğimiz sonuçları hep birlikte gördük!
Desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize, rehberdeki makalemizi yazan,
gönüllülerimizi gerekli bilgilerle donatan
Mercan Uluengin’e teşekkürler! 

ÇAMTEPE’NİN TAKVİMİNDEN...
25 Mayıs-2 Haziran/Şifa Okulu I
1-7 Temmuz/Yaşam Okulu
29 Ağustos-1 Eylül/Zeynep Çelen’le Eko-Yoga
12-20 Ekim/Şifa Okulu II

Fotoğraf: Buğday Arşivi

BUĞDAY’IN TAKVİMİNDEN...
11-16 Mayıs/Eco-YiA Toplantısı, Dedetepe
23-26 Mayıs/WWOOF Toplantısı, Portekiz
21 Mayıs/Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri Töreni
30 Mayıs/Buğday İçin Konser, Ghetto

Fotoğraf: Buğday Arşivi

Doğaya âşık
bir anne...
Kendimi bildim bileli
anne olmak istedim. Bu
dileğime görece geç bir
yaşta, yaklaşık 7 ay önce
eriştim. Ve fakat hiç de
hayal ettiğim gibi tozpembe olmadı ilk günlerimiz. Hayli sarsıldım, neye
uğradığımı şaşırdım. Hem
zor bir doğum oldu, hem
de yavrumun dünyaya
alışması sancılı geçti. Bu
zorlu dönemde beni iyileştiren, mutluluk veren
iki yer oldu.
İlki pek tabii ki doğa.
Doğaya âşık bir kadın
olarak SumruKuşumun
doğayla iç içe büyümesi
14 |

Hava nasıl
olursa olsun,
hemen her
cumartesi günü
SumruKuşumla
Şişli %100 Ekolojik
Pazara gidip hem
insanının, hem
sebze-meyvelerin
sağlıklı havasından
soluyoruz.
yumuşacık yosunları, mis
kokulu toprağı, çuhanın
pembesini, menekşenin
morunu, kıtır kıtır kozalak açan papağanları,
çığlık çığlığa martıları,
güzel kızıma adını veren
sumruların uçuşlarını
izlemek büyük bir mutluluk veriyor. Eli kara
dokunduğunda, yüzüne
yağmur damlaları düştüğünde, ayağı Karadeniz’e
bastığında, rüzgârı
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hissettiğindeki şaşkınlık ve merak ifadesinin
hakkını hiçbir kelime veremez. Beni mutlu eden
diğer yerse Feriköy’deki
Şişli %100 Ekolojik Pazar.
Henüz 13 günlükken,
yorgun geçen bir gecenin
sabahında geldiğimiz
pazarda, o güne kadar
en fazla 40 dakika uyuyan SumruKuşum onca
gürültünün arasında tam
iki saat uyudu. Ben de
gönlümce sohbet edebildim dostlarımla. Sağlıklı
ürünler aldık ve mutlulukla eve döndük.
O gün bugündür hava
nasıl olursa olsun, hemen
her cumartesi günü pazara gidip hem insanının,
hem sebze-meyvelerin
sağlıklı havasından soluduk, tadından aldık.
Sumru, mevsim geçişlerini pazarda da dinledi
bizden. Sonbaharda elini
güz yemişlerine, kışın
karnabahara, ilkbaharda hodana dokundurdu.
Pazar ürünleriyle yapılan
gözlemelerin, böreklerin mis kokusunu çekti
içine. Mutlu ve güler
yüzler arasında dolaştı.
SumruKuşumun böylesi
renkli ve sağlıklı bir ortamda gelişiyor olması
büyük bir şans.
Şimdi kuş göçü zamanı. Ona leylekleri, kartalları, kırlangıçları anlatmaya sabırsızlanıyorum
anlayacağınız...
Burcu Meltem Arık

Fotoğraf: Burcu Meltem Arık Akyüz Arşivi

vazgeçilmezim. Bunun
için hemen her fırsatta
deniz kenarına, yakındaki parka, Belgrad
Ormanı’na koştuk.
Sonbahardan ilkbahara
mevsim geçişlerini izledik. Anlattıklarım ona
henüz Klingonca gelse de
doğaya karşı duyduğum
heyecanı hissettiğine çok
eminim.
SumruKuşumla yaprakların dökülüşünü,
bulutları, yağmuru, karı,

Fotoğraf: Burcu Meltem Arık Akyüz Arşivi
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Okuyun…
Hakikatçi ve Cinistan’la Binbir
Gece Masalları’nın peşine düşen
Buğday Derneği Yönetim Kurulu
üyesi, Atlas dergisi genel yayın
yönetmeni Özcan Yüksek, üçüncü
kitabı “Kayıp Deniz”le, okurları,
bizzat masalların içine girmeyi
başaran bir kahramanla, Korkut
Can’la tanıştırıyor.

Şebnem Özkan’ın yeni kitabı, bizi
Kızılderililerin kullandığı bir bilgelik
sistemi olan Şifa Çemberi ve rehber
hayvanların yol göstericiliğiyle
tanıştırıyor. Bu kitapla, Türkiye’de
ilk kez Rehber Hayvan kartları
okuyucusuyla buluşuyor. Şifa Çemberi
bilgeliği, 52 adet rehber hayvanın
enerjisiyle bütünleşiyor…

Philip Bartlett Smith ve Manfred
Max-Neef’in Ekonominin Gerçek Yüzü
“güç ve açgözlülükten şefkat ve ortak
paydaya” kitabı Yeni İnsan Yayınevi
Yeşil Politika Kitaplığı’ndan çıktı.

Açın...

Bir bardak karbonat, ardından bir
bardak sirke onun
ardından da bir- iki
litre kaynar su döküp doğaya zarar
vermeden lavabolarınızı açabilirsiniz.

Öğrenin...
Türkiye
Permakültür
Araştırma
Enstitüsü, son
derece verimli
bir soba olan
Roket Soba'nın
nasıl yapıldığı
bilgisini web
sitelerinde hem
yazılı hem de
görüntülü olarak paylaşıyor.
permaculture
turkey.org

Bazı tıpçılar bugünün tıbbını sorgulayarak, “tıp bu değil” diyor. Tıbbın acilen
sorgulanması, bilimselliğinin tartışılması, temelden yeniden ele alınması gerektiğinden yola çıkan bir grup hekim, Prof.Dr. İlknur Arslanoğlu’nun editörlüğünde “Tıp Bu Değil” kitabını yazdı.

Katılın...
Kaydolun…
Bu yaz bahçelerinde yazlık
sebzelerini yetiştirmek
isteyen İstanbullular
için Yeryüzü Derneği
Kent Bahçeleri Projesi’ne
kayıtlar başladı. Arıcılık
yapmak isteyenlere de
müjde, dernek bu yıl arıcılık
faaliyetine de başlıyor.
www.yeryuzudernegi.org

Datça Yarımadası'nda bir teknede
Denizde Şifa Çalışması düzenleniyor. Altı
gün sürecek bu çalışmaya katılmak için
www.homeopatidernegi.org adresine
başvurabilirsiniz.

İmecevi bu sene hasat festivalini 8-14
Temmuz tarihlerinde düzenliyor. Festivalde
peynir, sabun, keçe atölyeleri de yapılacak.
www.imeceevi.org

Yeryüzü Derneği, 15-29 Haziran
tarihlerinde Adapazarı Pamukova'daki
Yeryüzü Ekoköyü'nde Permakültür Tasarım
Kursu'nun ikincisini düzenleyecek.
iletisim@yeryuzudernegi.org

Karaburun Bilim Kongresi'nin 8.'si
bu yıl “iktidar ve dayanışma” temasıyla
4-7 Eylül tarihlerinde KaraburunMordoğan’da düzenlenecek.
www.kongrekaraburun.org

Üçüncü Uluslararası Kerpiç Konferansı,
11-14 Eylül tarihlerinde İstanbul Aydın
Üniversitesi'nde yapılacak.

Atın...

İki şişe ya da iki kabın
üstüne pil ve kapak yazıp
apartmanınızın önüne
koyun ve içine birer pil ve
kapak atın.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, III. Sulakalanlar Kongresi'ni
23-25 Ekim tarihlerinde Samsun'da
düzenleyecek. Kongre, doğa, bilim ve insan
etkileşimini dikkate alarak sulakalanlarla
ilgili bilgi birikimini artırmak, tehditleri fark
etmek, koruma kullanım dengesini sağlayacak
sürdürülebilir çözümlere yönelik farklı fikir ve
stratejilerin geliştirilip tartışılacağı bir
platform oluşturmayı amaçlıyor.
www.sulakalanlar.2013.org
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İzleyin…
Rüya Arzu Köksal’ın “Bir
Avuç Cesur İnsan” belgeseli, doğa için, yaşam
için ve çocukları için isyan
eden, nehirlerini şirketlere vermemekte kararlı
Karadenizli köylülerin, o
nehirleri satmakta ısrarlı
olanlara isyanının filmi.

Tıklayın…

Destek Olun…

Seferihisar Belediyesi Geleceğin Köyleri Hareketi’ni başlattı. Başkan Tunç Soyer, “Büyükşehir Yasası'yla birlikte 16 bin
köy kapanacak. Köylerle ilgili bir manifesto hazırladık ve
adını Geleceğin Köyleri koyduk. Köylerimizin kapanmaması
için büyük bir mücadele başlatıyoruz” dedi. Manifestoyu
okumak ve Geleceğin Köyleri Hareketi’ne katkı vermek için
ozelkalem@seferihisar.bel.tr ile bağlantıya geçebilirsiniz.

!

Buğday Derneği artan maliyetlerle başa çıkmakta
zaman zaman zorlanıyor. Üye aidatlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan mali sıkışıklıklar,
Derneğin ofis kirasını ödemekte zorlanmasına yol açıyor.
Buğday, kurumların ve duyarlı insanların bu konudaki
katkılarını bekliyor. Teşekkür ederiz. (0212) 252 52 55

İsraf
Etmeyin...

Toprak Mahsulleri Ofisi,
ekmek israfı konusunda
duyarlılık yaratmak
için “Ekmek İsrafını
Önleme Kampanyası”nı
başlattı. Kampanyayı
Buğday Derneği olarak
destekliyoruz.
ekmekisrafetme.com

Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme
Derneği işbirliğiyle ve
National Geographic
Türkiye tarafından
Mart 2013’te
yayımlanan
“101 Soruda Organik
Ürün Rehberi”ni
www.bugday.org
adresinde de
okuyabilirsiniz.

Toprağı daha iyi
tanımamızı, anlamamızı sağlamayı
ve toprak okuryazarlığını yaygınlaştırmayı amaçlayan
TEMA Vakfı’nın
“Toprak Yaşamdır!”
web sitesi açıldı.
toprak.tema.org.tr

B Ü Y Ü T E Ç
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Ankara’da bir Mahalle Bostanı: Çiğdemim
İlk çalışmaları geçen yılın Mayısı'nda
Mahalle sakinlerinin yanı sıra, permakülbaşlayan Çiğdemim Bostanı, doğal ürün
tür-ekolojik ürünler konusunda çalışmayetiştiriciliğiyle ilgili temel bilgileri paylar yürüten kişi ve kurumlar tarafından
laşmayı, beceri kazandırmayı,
ilgi gören proje, yerel basında
özellikle çocuklara ve gençsıkça gündeme gelmiş, iki
lere ürün yetiştirme alışde ulusal kanalın haber
kanlıklarını kazandırbülteninde yer almış.
Çiğdemim
mayı ve bitki türlerini
Bu yıl daha hazırDerneği, Güneşköy
tanıtmayı amaçlıyor.
lıklılar… Aksoy,
Her hafta değişgeçen dönem geç
Kooperatifi ve
mekle birlikte topbaşlandığı için
Permankara Grubu,
lamda 50 civarında
alanın tamamını
Ankara’da “Çiğdemim
bir katılımcı ve
kullanamadıklarını
Mahalle Bostanı”
faydalanıcı grubu
söylüyor ve ekliyor:
oluşmuş. 10 kişilik
"Bu dönem için yaz
projesini hayata
bir çekirdek kadro ise
aylarından tohum
geçirdiler.
sürekli olarak bostanın
toplamaya başladık.
tüm çalışmalarına katılBiriken tohumları bu yıl
mış. Yapılan ön hazırlık ve
tam zamanında dikeceğiz.
planlama toplantılarının ardınKatılımcı ve faydalanıcı sayısıdan alanda çalışmalara başlayan grup,
nı artırmayı, ürünlerin dağıtım ve payöncelikle küçük bir alanda sebze dikim
laşımı için bir sistem geliştirmeyi, tohum
alanı oluşturmuş. Alanın dikime hazırtakas etkinliği yapmayı, permakültür
lanmasında çok zahmet çekmişler ama
konusunda çeşitli seminerler ve eğitimler
iki haftalık bir çalışma sonunda alanları
vermeyi planlıyoruz. Ayrıca mahalledeki
oluşturmuş ve katılımcılarla birlikte buokulları da projeye katmayı ve çocuklarla
ralara fideler dikmiş, tohumlar ekmişler. bu etkinlikleri yapmayı istiyoruz.”
Fidelerin bir kısmı Güneşköy’den diğerleri
de komşular tarafından sağlanmış.
Domates, biber, patlıcan, maydanoz, tere, dereotu, soğan, karpuz, marul dikmiş, 600 m2’lik alanı Çankaya
Belediyesi’nin katkısıyla telle çevirmiş ve
damlama sulama sistemi oluşturmuşlar.
Kendi gübrelerini oluşturmak için kompost yapmış ve bostanda yapılan hemen
tüm çalışmalar için gönüllülerden destek
almışlar.
Çiğdemim Derneği’nden Fatih Aksoy,
“Dikimin ardından yavaş yavaş ürünlerin
ortaya çıkması herkesi sevindirdi. İlk denemede oldukça başarılı sonuçlar aldık.
İmece çağrılarıyla yaklaşık yarım ton
ürünü topladık ve katılımcılar arasında
paylaştırdık” diyor.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Şişli %100
Ekolojik Pazarda
Satışlar Haftada
15 Tona Yükseldi
Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği’nin
Şişli Belediyesi işbirliğiyle
2006 yılında kurduğu,
Türkiye organik pazarlarının öncüsü Şişli %100
Ekolojik Pazar sayesinde
haftada 10- 15 ton, yılda
ise yaklaşık 600 - 625 ton
organik taze sebze-meyve
İstanbul halkına ulaşıyor.
Buğday Derneği’nin gönüllüsü Sami Öztürk ile
birlikte hazırladığı kayıt
sisteminde yer alan verilere göre, Şişli %100 Ekolojik
Pazarda haftalık ortalama
12 ton taze sebze ve meyve satılıyor.
Satışların en yoğun olduğu
dönem güz ve kış ayları.
Yaz ayları ise en düşük satışların yaşandığı dönem.
Kasım ve aralık aylarında
haftalık satışlar 15 tonlara
20 |

yaklaşmakla birlikte yaz
aylarında bu satışlar 10
ton civarına düşüyor. 2012
yılının en az satış yapılan
ayı ise temmuz.
Buğday Derneği’nin denetim ekibi, satış rakamlarını her hafta titizlikle
kaydettiği pazara giriş ve
çıkış miktarlarının arasındaki farkı dikkate alarak
belirliyor.
Haftalık ortalama 1400
kilo satışla pazarda en çok
satılan ürün domates.
Domatesi sırasıyla muz,
elma, portakal, mandalina ve patates izliyor. Bu
ürünlerin haftalık satış
miktarlarıysa 530 ile 830
kilo arasında.
Maydonoz gibi adet veya
bağ şeklinde satılan birçok ürünün satış rakamı
ise özel olarak üretilen
bir program tarafından Buğday Derneği’nce
belirlenen katsayılarla
otomatik olarak çarpılmasıyla kilograma çevrilerek
hesaplanıyor.
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Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik
Pazar Standartları
ile organik pazarların
sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model şeklinde
yaygınlaşmasına öncü
olarak üstlendiği rolü,
hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye
taşıyor. Buğday Derneği
ile işbirliğindeki yerel
yönetimlerin yetkilileri,
artık haftalık olarak kayıt
altına aldıkları satış verilerini tarih, satıcı, üretici,
ürün, çeşit, miktar, fiyat
bazında internet veritabanına aktaracak ve
istenilen tarih aralığında
istenen üretici veya ürüne dair her türlü veriyi
istendiğinde tek bir tuşa
basarak elde edebilecekler. Bu sayede Buğday
Derneği %100 Ekolojik
Pazarlara ait tüm verileri
görebilecek ve istendiği
an sertifika kuruluşları
ya da Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
yetkilileri ile paylaşabilecek. Buğday Derneği
bilişim danışmanları ve
%100 Ekolojik Pazarlar
proje ekibi, yerel yönetimlerin ziraat ve gıda
mühendislerine önümüzdeki bahar aylarında bu
konuda eğitim vermeye
başlayacak ve sistem
2013 yılı içinde işler hale
gelecek.

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Her Şey Kayıt
Altında
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Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Şişli %100
Ekolojik Pazar,
Artık Daha
Bereketli
Şişli %100 Ekolojik Pazar
ekolojik tarım sektöründe
öncü ve yenilikçi özelliğini sürdürmeye devam
ediyor. Her yıl sonunda
yapılan başvurular Buğday
Derneği ve Şişli Belediyesi
tarafından pazara çeşitlilik sağlamak dahil birçok
kriter açısından değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda şubat ayı
başından itibaren kriterlere
uygun olan yeni üreticiler
Şişli %100 Ekolojik Pazar'a
kabul ediliyor. Şişli %100
Ekolojik Pazar yeni katılan
üreticileriyle artık daha
da bereketli... Dokuz yıldır ekolojik tarım yapan
Afyonlu üretici Cafer İpek;
Mersin Mut yöresinden
yer fıstığı, Antep fıstığı,
keçiboynuzu, kağıt badem gibi nadide ürünleri
olan üretici Mehmet Emin
Seven; Erdemli ilçesinin
Eğri Çayır yöresinden
ödüllü balı ile bal üreticisi
Murat Çay; Ege otları, narenciye ve diğer çeşitleriyle
Seferipazarlı üreticiler;
kurabiye, yufka, baklava,
börek gibi ürünleri ile Mert
Organik; pazarımıza yeni
katılan ve renk katan yeni
üreticiler... Kısa bir süre
sonra yeni sürpriz ürünler de Şişli %100 Ekolojik
Pazar'da İstanbullulara
sunulacak.

EkolojiKitap
Günleri ve
Yeryüzü Derneği
Kent Bahçecileri
Buluşması
Buğday Derneği ve ekolojik
konularla ilgili farkındalık
yaratmak amacıyla yayıncılığa başlayan Yeni İnsan
Yayınevi, 11-12 Mayıs
2013 tarihlerinde, Şişli
ve Kartal %100 Ekolojik
pazarlarda EkolojiKitap
Günleri’nin ikincisini düzenledi. Ekolojiyle ilgili
bilginin ve ekolojik yaşam
alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçlayan etkinlik
çerçevesinde ekolojiyle

ilgili konularda yayınlar
yapan yayınevleri kitaplarını sergiledi, yazarlar

okuyucularıyla buluşma
ve kitaplarını imzalama
fırsatı buldular. Şişli ve
Kartal %100 Ekolojik
Pazarlar aynı günlerde
Yeryüzü Derneği’nin Kent
Bahçeleri projesi kapsamında kent bahçecilerinin
buluşmalarına da ev sahipliği yaptı.
Yerel tohumların ve fidelerin yeni kent bahçecileriyle
buluşmasını hedefleyen
projede bu buluşma hem
tanışma, hem talepleri
paylaşma hem de projeye
kayıt olma olanağı verdi.

Seferihisar’da
%100 Ekolojik
Pazar
Ekolojik yaşam kültürünün
öncü sivil toplum örgütü
Buğday Derneği, ilk yavaş
şehrimiz, Türkiye’nin ilk
tohum takas şenliğinin
düzenleyicisi Seferihisar
Belediyesi ile yeni bir %100
Ekolojik Pazar projesine imza atıyor. Buğday
Derneği’nin Ege bölgesindeki ilk %100 Ekolojik
Pazarı olacak pazarda
temel kriterlerden biri de
yerellik. Ağırlığın İzmirli
üreticilere verileceği pazarda ithal organik ürünler
satılmayacak. Bunların dışındaki tüm %100 Ekolojik
Pazar standartlarının
geçerli olacağı pazar, 15
Haziran 2013 Cumartesi
günü açılacak.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Bayrak Ailesi Çiftliği

25 yıl eğitimcilikten sonra
organik tarım yapmaya
başlayan, Victor’un teklifiyle 2005 yılından bu yana
Amasya Gümüşhacıköy’deki
çiftliği ile TaTuTa sisteminde olan İbrahim Bayrak ile
söyleştik.
TaTuTa'ya nasıl ve ne
zaman katıldınız? 2005
yılında Gümüşhacıköy’de
akademisyenlerin ve sivil
toplum kuruluşlarının katıldığı bir organik tarım sempozyumu düzenlenmesine
öncük etmiştim. Victor da
gelmişti. Bahçedeki evimizi gördü, proje o zaman
yeniydi ve bana TaTuTa’ya
hemen girmemi söyledi. 19 Mayıs Üniversitesi
öğretim üyeleri de teşvik
ettiler, o zamandan bugüne
TaTuTa’dayım.
TaTuTa'dan sık gönüllü
başvurusu alan çiftliklerdensiniz, gönüllülerin
çoğu da yabancı. Dil sorununu nasıl aşıyorsunuz?
Başlangıçta beni ürküten
tek şey dil sorunuydu. İşin
içine girince bunun bir
22 |

sorun olmadığını anladım.
Biraz İngilizcem vardı.
Gelen gönüllülerin %80’i
yabancı… Şimdiye kadar
150 yabancı, 20 kadar
da yerli gönüllümüz oldu.
TaTuTa beni dil konusunda
da çok geliştirdi. Avrupa’ya
gittiğimde ve de gönüllülerimize kendimi ifade etmekte artık hiç zorlanmıyorum. TaTuTa’nın bu konudaki faydası benimle sınırlı
değil, bölgemizin Anadolu
Lisesi’nde ya da yüksek
okullarda okuyan gençleri
de bize gönüllü olarak gelip
çalışıyor, yabancı gönüllülerle konuşuyor ve dillerini
geliştiriyorlar.
Ekolojik tarıma geçtikten
sonra hayata bakışınızda
ne gibi değişiklikler oldu?
Organik tarıma geçmeden

önce sigara içer, avcılık yapardım. İkisini de bıraktım.
Hayata bakışım tümüyle
değişti. Eskiden evde eşime
pek yardım etmezdim, artık
işleri eşimle paylaşıyorum.
Boş oturacağıma salatayı
yapıyorum, sofrayı kuruyor
kaldırıyorum.
Çiftliğinizde hangi ürünleri, ne şekilde üretiyorsunuz? Meyve üretiyoruz biz.
Elma, ayva, armut, şeftali,
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kiraz, ceviz gibi 25-26 değişik meyve ağacımız var.
25 değişik elmamız var.
Kendi ihtiyacımız için de
sebze üretiyoruz.
Hangi ürünleri üreteceğinizi nasıl, neye göre
belirliyor, nasıl saklıyorsunuz? Bölgemiz meyveciliğe uygun. 10 dönümde
tarım yapıyoruz. Ürünleri
birbirini destekleyenlerden
seçiyoruz. Ayvaları kırağı
yakarsa cevizi yakmaz ve
biz masraflarımızı karşılayarak kendimizi döndürebiliriz. Tüm organik tarım
yapanlar bir araya geldik,
arkadaşımızın 20-25 tonluk
soğuk hava deposunda
saklıyoruz ürünlerimizi.
Nasıl satıyorsunuz peki
ürünlerinizi? Bunu hiç
sormayın işte, en büyük
dert bu. Üretmek benim
için çocuk oyuncağı ama
satışta çok zorlanıyoruz.
Biz İstanbul, Ankara ve
İzmir’den uzaktayız, ulaşımımız ters, organik pazarlara katılamıyoruz. Genel
olarak alıcıları internetten
buluyoruz. Az satıyor,
paramızı almakta zorluk
çekiyoruz.

Fotoğraflar: Oya Ayman
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Çiftliğinizde tarım dışında nelerle meşgulsünüz?
Tavuklarımız var. 300
tonluk havuzumuzda 1000
kadar sazan balığımız, bir
de köpeğimiz var. Eşim
çilek, ahududu, böğürtlen,
ayva gibi meyvelerimizden
organik reçel ve marmelatlar yapıyor.
Bütün bu zorluk ve zahmete rağmen ekolojik tarımda
ısrar etmenizde sizi cesaretlendiren nedir? İnatçı
bir yapım var, bir şeyi yapacağım dersem mutlaka
yaparım. Bölgede organik
tarıma başlayan ilk kişiyim.
Bütün yatırımımı organik
tarıma yaptım. Bu işi çok
sevdim. Organik beslenmek bambaşka bir zevk.
Mümkün olduğunca organik besleniyor, bulamayınca
çok az yiyorum. İnsanların
da organiğe gereken önemi
vermelerinin vakti geldi.
Doğa bizden intikamını
almadan önce kendimizi
affettirmek için organik tarım yapmalıyız. Tarımla uğraşan herkes bunu yapmalı,
çünkü fark etmeden ailesini
ve çocuklarını zehirliyor.

Yollardayız!
TaTuTa proje sorumlusu arkadaşımız Berkay Atik,
proje kapsamındaki ve proje adaylık başvurusu
olan çiftlik ziyaretlerine devam ediyor. Berkay, 29
Ocak - 1 Mart tarihleri arasında İzmir, Manisa,
Aydın, Datça, Dalyan, Fethiye, Burdur, Konya
ve Antalya’da toplam 30 çiftliği ziyaret etti.
Çiftliklerin eksik bilgilerini tamamlayan, mevcut
bilgileri güncelleyen, Buğday'daki gelişmelerden
onları haberdar eden Berkay, aday çiftliklere de
projelerin detaylarını anlattı, bilgi formlarını doldurdu ve yerinde incelemelerde bulundu. Ulaşımı
toplu taşıma araçlarıyla sağlayan arkadaşımız,
ulaşımın olmadığı çiftliklere otostopla gitti, hiçbir
aracın olmadığı bazı yerlerde ise dağ tepe yürüdü.
Koordinatörler Toplantısına Katılacağız
WWOOF (Organik Çiftliklerde Uluslararası
Fırsatlar Oluşumu) Avrupa Koordinatörler
Toplantısı, 23-26 Mayıs 2013 tarihlerinde
Portekiz'in Aljezur bölgesinde gerçekleşecek.
Yeni kurulan federasyon, ülkeler arası iletişim
ve işbirliği, genel kurulun Türkiye'de yapılması
gibi gündem maddelerinin olduğu toplantıda
WWOOF Türkiye'yi Buğday Derneği TaTuTa Proje
Koordinatörü Berkay Atik temsil edecek. Berkay'ın
toplantı katılım giderleri için TaTuTa üyesi çiftlikler
dayanışma ruhuyla mali desteklerini ortaya koydular, teşekkür ediyoruz.
WWOOF ve Federasyon hakkında:
Buğday Derneği’nin TaTuTa projesiyle 2004'ten
beri Türkiye temsilcisi olduğu WWOOF
(Worldwide Opportunities on Organic Farms
/ Organik Çiftliklerde Uluslararası Fırsatlar
Oluşumu) federasyon kurma kararını takiben
Buğday, Ağustos 2012’de kurucu üye olma yolunda adım attı. Uzun süren çalışmaların ardından
Mart 2013'te federasyon, resmi kimlik kazandı.
Böylece 52 ulusal örgüt ve bünyesinde 49 ülkeyi
barındıran WWOOF Independents (Bağımsızlar)
tek çatı altında toplanacak. WWOOF kapsamında
11 binin üzerinde çiftlik yer alıyor ve bu çiftlikleri
her yıl yaklaşık 80 bin gönüllü ziyaret ediyor.

Mine Eroğlu
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksek Okulu’ndan Savaş Artuğer, Aziz Gökhan Özkoç ve Hakan
Kendir’in yazdığı “TaTuTa Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin
Öneriler” adlı makale, International Journal of Social and Economic
Sciences dergisinde basıldı.
 Fethiye Tlos'taki Tangala Çiftliği, 23-26 Mayıs tarihleri arasında katılımcılarının beyaz peynir ve labne yapımını öğreneceği Evde Peynir Atölyesi
düzenliyor. Kontenjanları hızla dolan bu atölyenin tekrarı için evdepeynirkurs@gmail.com adresine yazabilir, facebook'ta evde peynir sayfasını
ziyaret edebilirsiniz.
 Çankırı Yapraklı Doğanbey Köyü'ndeki TaTuTa çiftçimiz Hüseyin Genç, geçtiğimiz Ocak ayında Almanya’ya gidip oradaki iki ekolojik çiftliği ziyaret etti. Hüseyin Genç’in izlenimlerini www.bugday.org adresinde okuyabilirsiniz.
 Datça’daki Knidia Çiftliği’nde Mart ayında kış sonrası toparlanma başladı.
Kalınacak yerler elden geçirildi, gerekli tamiratlar yapıldı. Yabani olarak
yetişen otlar toplandı ve ayıklandı. Bağlarda ve bahçelerde sürüm yapıldı.
Mutfakta kullanılan sebze ve otların ekimi yapıldı. Nisan ayında ise önceki ay başlanılan işlere devam edildi. Çağlalar toplandı ve turşusu yapıldı.
Ağaç dipleri çapalandı. Bağlarda ve bahçelerde sürüme devam edildi.
Çiftliğin mayıs ayı programında ise asma yapraklarının toplanması ve salamura yapılması var.
 Mudurnu Yarışkaşı Konağı'nın sahibi Nevzat Anlıtan, konağın karşısında
15 dönümlük bir alanda bu yaz permakültür uygulamaları yapmayı planlıyor. Proje için permakültür tecrübesi olan gönüllüler aranıyor. İlgilenenler
www.tatuta.org adresinden Yarışkaşı Konağı'na başvurabilirler.
 TaTuTa çiftliklerinin en kıdemlilerinden Tanal Ailesi Çiftliği ot yolma, ekolojik inşaat ve bilgisayar işlerinde yardımcı olacak gönüllüler bekliyor.
www.bugday.org
 Çankırı'nın Doğanbey köyündeki TaTuTa çiftçimiz Hüseyin Genç, düzenlediği doğal gıda atölyelerinin duyuru, kayıt ve rezervasyon işlerinde destek
verecek gönüllü arıyor. http://www.ucelmadogaltarim.com
 TaTuTa çiftliği Gündönümü, veteriner hekim arıyor. CV için ik@gundonumu.biz.tr

TaTuTa Postası’na yaptığınız ve yapacağınız etkinliklerinizi bekliyoruz! mine@bugday.org
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Bu Tahıllar Rasayana'dan...

Rasayana, ekolojik tahıl grubu ürünlerini bir yıl
önce satışa sundu. %100 Ekolojik Pazarlarda
da bulabileceğiniz Etko ekolojik sertifikalı bu
ürünler sade, meyveli, kuruyemişli ve ruşeymli
çeşitleriyle müsli; arpa tanesi, buğday ve çavdar ezmesi; çorbalık tahıl karışımı, kabuklu
prinç ve mısır unundan oluşuyor. Lif açısından
son derece zengin olan buğday ve çavdar ezmelerini çorbalara, salatalara karıştırabilir, süt,
yoğurt, bal, pekmez ve meyvelerle yiyebilirsiniz.
Rasayana'nın 300 ya da 500 gramlık paketlerde satışa sunduğu bu grup üründen size arpa
taneli bir de tarif veriyoruz.

Arpa Salatası
Malzemeler: 1 su bardağı
arpa,1 kutu konserve mısır,
1 kavanoz kornişon turşu, 1
su bardağı ceviz, 4-5 adet
taze soğan, yarım demet
maydanoz, 1 çay bardağı
haşlanmış bezelye, 2 adet

havuç, 2 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, tuz,
limon, nar ekşisi, zeytinyağı.
Yapılışı: Arpalar çok az
pembeleşinceye dek kavrulur. Üzerini geçecek kadar
suyla diri kalacak şekilde
haşlanır. Yeşil soğan, biber,

havuç ve maydanozlar ince
ince kıyılır. Ceviz irice dövülür. Kornişon turşular tavla
zarı büyüklüğünde doğranır. Genişçe bir kapta bütün
malzeme arpa ile harmanlanır. Sos malzemeleri karıştırılır ve üzerine dökülür.
Afiyet olsun.

içimizden biri

İbrahim
Balta
Bir süredir Şişli %100
Ekolojik Pazarda
olamasa da en renkli
simalarımızdan biri
o. Dalaman doğumlu.
Tarım Bakanlığı bünyesinde 25 yıl ziraat
teknikeri olarak görev
yaptı. Bu arada Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni ve Ege
Üniversitesi Sera ve
Süs Bitkileri bölümünü
bitirdi. Emekli oldu.
Yedi yıldır organik
tarımla uğraşıyor. Balık
tutuyor ve Türk Sanat
Müziği korosu çalışmalarına katılıyor.
Organik tarımı tercih
nedenlerinizi anlatır
mısınız? Organik tarımla
ilk buluşmamız Buğday
Derneği ve Fethiye
Tanıtım Vakfı (FETAV)
iş birliğiyle köyümüzde
yapılan toplantıyla
oldu. Bizden bir yıl önce
Fethiye Dereköy'de
başlayan organik tarım
çalışmalarını Pastoral
26 |

Neler ürettiniz, nasıl
pazara sundunuz? Biz
organik tarıma meyvecilik
özellikle de narenciye
üretimiyle katıldık.
Köyümüz Fethiye'nin en
önemli narenciye üretimi
potansiyeline sahip.
Portakal, mandalina,
limon, greyfurt, avokado,
nar, erik ve zeytin
üretimi yaptık. Bir yıllık
geçiş döneminden
sonra İstanbul’da Şişli
%100 Ekolojik Pazara,
daha sonra da Antalya
%100 Ekolojik Pazara
ürünlerimizi götürerek
tüketicilerle buluşturduk.
Buğday Derneği ve
Victor ile tanışmanızın
size katkıları neler oldu?
Aslında organik tarıma
uygun üretim yapıyorduk
ancak Buğday Derneği
ve Victor ile bunun
isminin organik tarım
olduğunu öğrendik.
Ayrıca organik tarımın
inceliklerini, pazarlamayı,
grup çalışmasına,
üreticiye ulaşma yollarını
oluşturduk. Victor dünya
görüşü çok farklı bir
arkadaşımızdı. Bizlerin
de dünyaya bakışımızı
değiştirdi, sağlıklı
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beslenmeyi, sağlıklı
üretmeyi bizlere aşıladı.
Zorluklar da
yaşamışsınızdır kuşkusuz,
neler yaşayıp bunları
nasıl aştınız? En büyük
zorluğum yabancı
otlarla mücadele oldu.
Özellikle ilk iki yılda
hastalık ve zararlılarla
mücadele ettik, önemli
ölçüde ürün kaybettik.
Sertifika şirketine,
laboratuara ödenen
ücretler kargo, ambalaj,
yol ve konaklama
giderlerinin yüksekliği
bizi çok zorladı. Gerek
Buğday Derneği gerekse
FETAV ve organik tarım
yapan diğer arkadaşlarla
yaptığımız görüşmelerle
bu zorlukları aşmaya
çalıştık. Köyümüzün
okur-yazarlık oranı çok
yüksek. Gençlerin büyük

Organik tarım
yapan veya
yapacak
arkadaşlar sabırlı
olsun, inançlarını
kaybetmesin ve
mümkünse birlik
halinde çalışsınlar.

Fotoğraflar: Çetin Korkmaz (soldaki)

Vadi’nin sahibi mimar
Ahmet Kizen ve FETAV
önderliğinde Yanıklar'da
da başlatmak istediler.
Emekli bir ziraatçı olarak
kendime yakın gördüm.
Zaten bahçemizde ilaç
kullanmadan, hayvan
gübresiyle üretim
yapıyordum.

Fotoğraflar: Çetin Korkmaz (soldaki)

bölümü ya üniversite
okuyor, serbest, devlet
memuru ya da turizm
alanında çalışıyor.
Bahçe- tarla işleriyle
uğraşanların hemen
hemen tamamı yaşlı ve
emekli kesim. Yaşadığımız
diğer zorluk ise bedensel
güç isteyen tarımsal
üretimde çalışacak
eleman bulamıyor olmak.
Tüm bahçe işlerimizi
emekli öğretmen eşim ve
ben yapıyoruz. Bu da bizi
yoruyor.
Arazinizin bir kısmının
yola gitmesi, büyükşehir
yasasıyla da köylerin
belediyelere bağlanması
nedenleriyle sıkıntılar
yaşıyorsunuz. Değişen
iklim nedeniyle
ağaçlarınız da donmuş...
Fethiye-Muğla karayolu
köyümüzün içinden
geçiyor. Geçen sene
double yol çalışması
bahçemizin bir
kenarından geçti. İki
avokado, üç portakal
ve iki mandalina
ağacımızı istimlak sınırı
içinde kaldığından
kesmek zorunda kaldık.
Önümüzdeki yıllarda
yapılacak yan yol
nedeniyle bir miktar
daha istimlak edileceği
söyleniyor. Muğla'nın
büyükşehir olmasından
sonra kardeşlerden
bazıları hisse satışını
düşünüyor. Sertifika
şirketi doğal olarak yol
cephesinde tampon
bölge oluşturuyor. Bu
durumda bahçenin bir

kısmı hasat dışı kalıyor.
Zaten organik tarım
yapmakla ürün kaybımız
vardı. Bir de geçen
sene şubat ayında aşırı
soğuklar ve don nedeniyle
ürün miktarımız dörtte
bire düştü. Bu nedenlerle
bu yıl pazara sevk
edeceğimiz ürünümüz
çok azaldığından sertifika
kuruluşunu çağırmadım.
Bundan sonrasına dair
neler planlıyorsunuz?
Bahçemizde bize düşen
hisse içerisinde yine
organik tarıma uygun
üretim yapmaya devam
ediyorum ve bunu
sürdüreceğim. Bilgi ve
tecrübelerimiz ışığında
ihtiyaç duyan arkadaşlara
yardıma hazırım. Balık
tutmaya, denize girmeye,
bahçede çalışmaya, Türk
Sanat Müziği şarkıları
ve yöresel türküleri
söylemeye devam
edeceğim.
Deneyimli biri olarak
organik tarım yapanlara
ya da yapacaklara
önerileriniz neler
olabilir? Organik tarım
yapan veya yapacak
arkadaşlara tavsiyem
sabırlı olmaları, inançlarını
kaybetmemeleri ve
mümkünse birlik halinde
çalışmaları. Hem üretici
hem pazarlamacı
olurlarsa bu işin altından
kalkmaları çok zor.
Özellikle pazarlamayı
sağlam ve güvenilir
kişilerle yapsınlar.
Buğday’ın %100 Ekolojik

Pazarları, sadece bir pazar
yeri değil aynı zamanda
sosyal aktivitelerin de
olduğu bir yer. İnsanların
sohbetler, arkadaşlıklar
oluşturduğu, çocuklarıyla
rahatlıkla gezebildikleri
ve sosyal etkinliklere
katıldıkları alanlar.
Sadece gelir değil kültür
seviyelerinin de yüksek
olduğu, sanatçılardan,
bilim insanlarından pek
çok müşterisi var. Bu
pazara katılmaktan
ve böyle müşterilerle
tanışmaktan son derece
memnunum. Bize bu
pazarları kazandıran,
çok erken kaybettiğimiz
Victor'a Allah'tan rahmet,
başta Batur ve Leyla'ya,
ve tüm Buğday Derneği
çalışanlarına, üretici ve
ürünlerimizi pazarlayan
arkadaşlara, çok değerli
tüketicilerimize sevgi
ve saygılarımı sunuyor,
uğraşlarında başarılar
diliyorum.
Mine Eroğlu
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Beslenme
ve Sindirim
Hipokratın “Ne
Yersek Oyuz” sözü ne
tüketirsek bedenimizin
ve ruhumuzun “o”
olacağını çok güzel
anlatıyor...

Hekimliğin babası olarak kabul edilen
Hipokrat “Ne Yersek Oyuz” sözünü söylerken
gıdalarımızın kalitesinden ziyade çeşitliliğini
vurgulamıştı. Zira, Koslu Hipokrat’ın
bundan yaklaşık 2500 yıl önce yaşadığı
dönemde gıdaların besleyici değeri olması
gerektiği kalitedeydi ve o da bunu biliyordu.
Bu duruma göre, gerçekten ne tüketirsek
bedenimiz ve ruhumuz “o” olacaktı.
Hipokrat, ayrıca “gıdalarınızı taze
tüketin, mümkün olduğunca sebze tüketin
ve hayvansal gıdadan kaçının“ demiş, yılda
en az iki kez oruç tutularak oluşabilecek
asidik, toksik maddelerin atılmasını salık
vermiş, halka sağlıklı kalabilmenin yollarını
göstermişti.
Antik Yunan döneminde filozoflar da
özellikle baklagil tüketildikten sonra zihinsel
çalışmaların zorlaştığını gözlemlemiş,
kuru fasulye gibi kapalı kapsüllü gıdaların
tüketiminin düşünmeyi engellediğine
inanmışlardı. Baklagiller kuru gıda olarak
tüketildiklerinde bedenimizde asidik
ortama neden olurlar. Tüm bunlara
tahıl ürünlerinden elde edilen gıdaların
bedenimizde dönüşümü sonucu şeker açığa
çıkararak asidikleşmeye neden olduklarını
da eklemek gerekiyor. Bu asidik oluşumlar
eğer arınma veya diğer dışa atım yollarıyla
28 |
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giderilmezse bağışıklık sistemini zorlar,
dolayısıyla başta kanser olmak üzere birçok
hastalığa neden olur. Tıbbi Alman Topluluğu
Derneği'nin "Bütüncül "başlıklı yayını bu
sürecin nasıl geliştiğini ve hangi sonuçlara yol
açtığını vurguluyor:

Sindirim Bozukluklarının Nedenleri

“Sindirimin ve metabolizmanın kronik hasarı
medeniyetin beslenme vasıtasıyla insanlara
verdiği en önemli zarardır.”
Dr. Franz Xaver Mayr’ın (1875-1965)
yukarıdaki ana tanısı çok sayıdaki bilimsel
araştırmalar tarafından ispatlandı. Özellikle
yanlış ve aşırı beslenme sonucu sağlığımız
yavaş yavaş ve hiç fark etmeden bozulabilir.
Yanlış beslenmenin ve bozuk sindirimin
sonuçlarından biri bağırsaklardaki
fermantasyon ve çürüme süreçleri sonucu
açığa çıkan “toksinler” bedenimizde asidik
etki yapar; dolayısıyla toksikleşmeye götürür.
Bu toksik durum genel olarak metabolizmal
süreçler sonucu bedenden atılması gereken
atık maddelerin (cüruflar) tamamına verilen
isimdir. Bunların bazıları keskin zehirlerdir ve
bağırsakları ve tüm bedeni sıkıntıya sokarlar.

Fermantasyonla Açığa Çıkan Maddeler
Düşük moleküllü alkol (Metanol, Etanol),
Yüksek moleküllü alkoller, sözüm ona zehirli
alkol karışımları(Bütanol, Propanol), Aldehitler

(Formaldehitler), Karbondioksit. Bazıları
da çürümeyle açığa çıkan maddelerdir:
Amonyak, Metan, Azot oksitleri (NO,
NO2, N2O4), Kükürt dioksit, hidrojen
sülfür, Fenoller, Fenol türevleri, Alifatik
ve aromatik aminler, poliaminler,
Nitrozaminlerin
Doktor F.X. Mayr’a göre gıdanın
kalitesi önemli olduğu kadar, gıdanın
nasıl alındığı da çok önemlidir. Çok hızlı
yemek, kontrolsüz, çok geç ve çok fazla
yemek beslenme konusunda yapılan
en büyük yanlışlar arasında sayılabilir.
Dr. Mayr’ın formülü şudur: İnsanın
beslenme durumu (sağlık durumu)
gıdanın kalitesi ve sindirimin kalitesine
eşittir.

EKOKÖY
www.kazanderevadisi.com
kazandere@yariskasi.com
0 374 217 46 96

Sonuç
Beslenmeye dayalı bozukluklar
sonucunda öncelikle fonksiyonel
sindirim şikâyetleri oluşur: Gaz oluşumu,
geğirme, ishal, kabızlık, irritabl bağırsak
hastalığı, karnın üst bölgesinde baskı,
ağız kokusu ve horlama gibi. Zamanla
sindirim organlarında ağır bozukluklar
oluşur: Karaciğer yağlanması, pankreas,
mide ve bağırsak hastalıkları. Yüksek
tansiyon ve metabolizmal hastalıklar
ortaya çıkar: Şeker hastalığı ya da
damar tıkanıklığı gibi. Yanlış ya da fazla
gıda tüketimi dolayısıyla metabolizmanın
zorlanması sonucu ilk bakışta beslenme
ve sindirimle ilgili görünmeyen değişik
kötü hissetme durumları görülür:
Kronik yorgunluk, sabahları kendine
gelememe, bedensel verimsizlik, sık sık
enfeksiyon yaşama, baş ağrısı, migren,
birçok hareket organında romatizmal
şikâyet, uykusuzluk, sinirlilik durumu ve
stres eşiğinin düşmesi, bedensel kötü
hissetmeye dayalı depresif durumlar.

Çiftlikten Sofranıza,
Sağlık Veren Ürünler
Organik Sertifikalı
• Tavuk ve Et • Meyve ve Sebze
• Krem ve Şampuan • Zeytinyağı
• Sağlıklı Kahvaltılıklar
Her Cumartesi Vitaminera'da
Mevsimsel, Organik Meyve-Sebze günü
Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul

0212 661 7829

www.vitaminera.net vitaminera@gmail.com

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com

Kaynak: Bütüncül F.X.Mayr-Tıbbı Alman Topluluğu Derneği (Die Deutsche Gesellschaft für
ganzheitliche F.X. Mayr-Medizin e.V.) Çeviren: Şaduman Karaca
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Yakınımızdaki Dost Otlar
Dikkatle baktığımızda önemli olan her şeyin yakınlıkla ilişkili olduğunu görürüz. İyi
ve güzel olanları da yakınımızdan başlayarak uzaklara yaymak gerektiği salık verilir. Yakından uzağa doğru zincirlenerek
çoğalan bir iyilik, gerçek iyiliğin nüvesini
oluşturur. Tabiatta da bunu görebiliriz.
Çevremizde yaygınlığına zıt bir tanımlama
ile “yabancı ot” olarak adlandırdığımız
bitkiler ihtiyacımız olan şifayı ve gıdayı bir
bütün olarak içlerinde barındırır. Bu bitkilerin başında çobançantası, karahindiba,
ballıbaba, labada, ebegümeci, sinirliot,
gelincik, kuş otunu sayabiliriz. Gıda bitkilerinin yetişme imkânı bulamadığı kış
aylarında yani kasım-mart ayları arası
bulunabilen bu bitkiler tedavide, baharat
ve yiyecek olarak, erozyonla mücadelede
ve yeşil gübrelemede kullanılırlar. Yemek
için genç kısımlarını toplamalıyız (tohuma
kaçan kısımları “kart” olacağı için toplamamalı). Eğer pazardan alıyorsak çok
emin olduğumuz bitkileri almalı, aralarına
zehirli bitkiler de karışabileceğinden iyice
kontrol etmeden almamalıyız.

Çobançantası

(Capsella Bursa-Pastoris)
Kaldırım taşlarının araları, duvar dipleri gibi zor alanlarda
yaşamayı başarırlar. Latincede
Capsella bursa-pastoris
adıyla bilinir. Capsa çanta,
kese/Pastoris çoban demektir.
Türkçede çobançantası, çıngırdaklıot, çemberotu, cıngıldaklıot, kuşkuşotu (Eskişehir,
Sivas), kuşekmeği, kuş mancası (Van), medik, acıgıcı (Kars),
acıbici (Antalya), it pancarı,
yayla pancarı, dağ marulu
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(Bodrum), kaya marulu, serçe gözü, kuşgözü, çıynak, çırnak, ayşecik isimleriyle
bilinir. Bütün dillerde birbirine yakın anlamlar ifade eden isimlendirmeleri vardır;
genelde çoban ve kuşlarla ilgilidir.
Dünyada 200’den fazla türü olan,
tropik bölgelerin dışında geniş bir yayılış
alanına sahip olduğu bilinen çobançantasının ülkemizde Capsella bursa-pastoris,
Capsella rubella adlarıyla bilinen iki türü
bulunur. Ortaçağda kanamayı durdurduğu için kan bitkisi anlamına gelen
“sanquinaria” diye anılmıştır. İrlanda’da
cüzam hastalarının yardım toplarken çobançantasını kullandıkları rivayet olunur.
Brassicaceae, hardalgiller familyasından
30-70 cm boylanabilen tek yıllık otsu bir
bitkidir. Yaprakları bütün, mızraksı, uzun
saplıdır. Çiçekleri beyaz ve küçük olup
sap uçlarında veya yaprak koltuklarında
bulunur.
Hipokrat kadın hastalıklarına karşı
önermiştir. Hienonymus Bock, kanama
durdurucu özelliğinden söz etmiştir.
Nicholas Culpepar ergotizm (kutsal
ateş, St. Antony’s Fire) hastalığına, kulak
uğuldamasına
ve özellikle baş
bölgesindekiler
olmak üzere iç
ve dış yaralara
karşı kullanımını tavsiye
etmiştir. Lewis,
Materia Medica
adlı eserinde
sıkıştırıcı olarak
tanımlamıştır.
İngiltere’de
buzağıların
bağırsaklarını

Fotoğraflar: Nazım Tanrıkulu

Yaygınlıklarına zıt bir tanımlama ile “yabancı ot” dediğimiz bitkiler,
şifayı ve gıdayı bir bütün olarak içlerinde barındırır.

temizleyici olarak Amerika’da rahim düşmelerine karşı kullanılan bu bitki, kanama
durdurucu, tansiyon dengeleyici, bağırsak çalıştırıcı ve afrodizyak etkileri için
kullanılır.
Kökleri hariç taze toprak üstü kısımlarından yemek yapılır. A, C, K vitaminleri ile
potasyum ve kalsiyumca zengindir.

Kuş Otu

(Stellaria Media)
Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesindendir. Bir yıl yaşayan kuş otunun
Türkiye’de 6 türü bulunur. Toprak üzerinde kalan çiçekli kısmı gıda ve tıbbi amaçlı,
Avrupa’da da kozmetik cilt bakım ürünleri
ve cilt rahatsızlıkları için ilaç yapımında
kullanılır. Deri kaşıntıları, egzama, sedef,
hemoroit, yanık, yara ve ülser tedavisinde
kullanılan, neolitik dönem mezarlarında
tohumları görülen antik bitkilerden olan
kuş otunun tohumları, kümes hayvanlarının ve kuşların beslenmesinde de kullanılır.
Kökleri hariç taze toprak üstü kısımlarından yemek yapılır. A,C vitaminleri ile
silisyum kaynağıdır. Peynirli yufkalı böreği
güzel olur.

iç konulur. Üzerine çırpılmış yumurta ve
yoğurt sürülüp 45 dakika 200 derecelik
fırına bırakılır.

Karahindiba

(Taraxacum officinale)
Papatyagiller (Asteraceae) ailesindendir;
çok yıllıktır. Anayurdu Avrupa ve Asya’dır.
Yılın her döneminde görülebilir, her dem
taze bir bitkidir.
Tedavide ödem sökücü, karaciğer korucuyu, kan temizleyici, hazmettirici, iştah
açıcı olarak, yaprakları ise tedavi ve gıda
amaçlı olarak kullanılır. A, C vitamini ile
kalsiyum, potasyum ve demir açısından
oldukça zengindir.
Kökleri kurutulup çekildiğinde karahindiba kahvesi olarak içilir. Yaprakları
salata olarak kıymetlidir. Çiçek sapları
böcek sokmaları ve yanıkları hafifletir.
Yaprakları kahverengi kökleri de mora çalan bir renk verir. Bu özelliğiyle boya bitkisi
olarak değerlidir.
Nazım Tanrıkulu,
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi
www.nazimtanrikulu.com

Fotoğraflar: Nazım Tanrıkulu

Kuş Otlu Börek
Malzemeler: - 500 gr. kuş otu, - Sıvıyağ, 1 su bardağı pirinç, - 1 su bardağı süt, - 3
adet yufka, - Yarım çay kaşığı karabiber, Pul biber, -250 gr. peynir, - Yoğurt.
Yapımı: Kuşotu yıkanıp kıyılır. Islatılıp
şişirilen pirinç ilave edilir. Peynirler ufalanıp eklenir. Tepsi hafif yağlanıp yufkalar
dizilmeye başlar. Arasına hazırladığımız
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