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Yeni Bir Tür Topluluğa İhtiyacımız Var!
Dünyada da, Türkiye’de de yeni bir hareket gelişiyor. İklim baskı ve
stresinin giderek arttığı günümüzde, aktivist-yazar Bill McKibben’ın
işaret ettiği gibi, yeni tür topluluklara ihtiyaç olacak: Dirençli, esnek,
son derece ademî merkezî; ama aynı zamanda birbiriyle kesintisiz
iletişim halinde, derinlemesine bağlantılı topluluklara.
“Yeryüzüne ne yaparsak,
kendimize de onu yaparız.”
Reis Seattle.
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Bu gezegen üzerinde hayatın çok kritik, hatta –hiç de
kelime oyunu yapmaya kalkışmadan adlı adınca söylersem– en can alıcı dönemecine girmiş bulunuyoruz bence.

İnsanlığın ve onunla birlikte tüm canlıların ve kültürlerinin altıncı büyük yok
oluş sürecine doğru hızla yol
aldığını söyleyen bilim insanlarının sayısı azımsanacak
gibi değil.
Bir bilge yazar, Jon KabatZinn, yeryüzü ile hayatlarımız arasındaki ilişkiyi “her

düzeyde mütekabiliyet ve
dayanışmanın ortak yaşar
(sembiyotik) dansı” olarak
tanımlıyor. “Bireyler ve insan
türü olarak bu mütekabiliyet
ve karşılıklı bağımlılık halini
daha fazla görmezden gelemeyiz artık,” diye de ekliyor.
Ne var ki, temel gerçeği
görebilmek sandığımız kadar kolay değil. Talmud’dan
bir alıntıyla: “Biz, şey’leri
oldukları gibi görmüyoruz.
Kendimiz gibi görü yoruz
onları.”
Oysa yeryüzü canlıları ile
kültürleri bir şekilde esenliğe
çıkacaksa eğer, bu, çok büyük
ölçüde, biz insanların kolektif
davranışına, kendi hayatlarımızı nasıl yaşayacağımıza ve
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gelecek nesilleri nasıl “yaşatacağımıza” dair vereceğimiz
kararlara bağlı.
Nasıl?
Yerel, yatay ve yavaşça...
Daha önce de yazmaya çalışmıştık: Dünyada da,
Türkiye’de de yeni bir hareket
gelişiyor. İklim baskı ve stresinin giderek arttığı şu zamanlarda, aktivist-yazar Bill
McKibben’ın işaret ettiği gibi,
yeni tür topluluklara ihtiyaç
olacak: Dirençli, esnek, son derece ademî merkezî; ama aynı
zamanda birbiriyle kesintisiz
iletişim halinde, derinlemesine
bağlantılı topluluklara.
Hemen yanı başında ikinci
bir eksen daha belki: Hem yerel, hem ülke sathına yayılmış,
hem de küresel bağlantıları
sağlam bir hareket olmalı bu:
Az zamanda çok işler yapması,
kısacası, dünyayı yeniden kurması bekleniyor.
Olamaz mı?
Pekâlâ olur.
Ama bir şartla: Bu yolu
kendilerine dert edinmiş yeni tür yurttaşların hareketini kurabilirsek ancak. Gezi
Parkı’ndaki komünde ilk girişilen işlerden birinin bostan
kurmak olması, bu bakımdan
hayli anlamlı bir göstergeydi.
Peki umut?
Şair Goethe’ye soralım:
“Her durumda ümit etmek
yeise kapılmaktan daha iyidir,”
diyor.
Aktivist-yazar Rebecca
Solnit’e soralım:
“Kavgaya girersek kazanabiliriz belki,” diyor o da. Ve
ekliyor: “Ama girmezsek, kaybedeceğimiz garanti.”
Ömer Madra

Bir Ekolojik Köprü Olarak
DÜNYA ORGANİK TARIM KONGRESİ
2011'de Güney Kore’ de
yapılan 17. Dünya Organik
Kongresi’ne giderken, bir sonraki kongreyi İstanbul’a getirebilmeyi umuyorduk. “Ekolojik
Köprüler Oluşturmak ” temasıyla ev sahipliğine aday
olurken niyetimiz şu ydu:
Türkiye’nin organik tarım potansiyelinin uluslararası alanda tanınması, kamuoyunda bu
konuda daha fazla farkındalık
ve duyarlılık yaratılması, hazırlık sürecinde ekolojik tarım
ve yaşamla ilgili çalışan tüm
paydaşların bir araya gelmesi
ve yeni işbirliği alanları yaratılması. İstanbul kenti, IFOAM
Genel Kurulu tarafından oy
birliğiyle seçildikten sonra da
yol haritası bu önceliklerle belirlendi ve iletişim ağları oluşturmak sürecin ağırlıklı bir
parçası oldu.

Buğday Derneği
olarak, amacımız.
aynı amaç için
çalışan ancak
belli nedenlerle
çalışmalarını
birleştiremeyen
tarafları ve farklı
bakış açılarını bir
araya getirmek.
Buğday Derneği olarak,
bütün çalışmalarımızda ilgili
paydaşları bir araya getirerek, farklı çözümlerin geliştirilmesini destekleyecek proje
modelleri yaratmayı amaçlıyoruz. Projelerimizin çoğunu
ağ oluşturma ve bilgiyi yaygınlaştırma amacıyla ortaya
çıkarıyor ve çözümü bunların getireceğine inanıyoruz.

Türkiye’deki organik sektörünü bir araya getirmeye ya da
Türkiye’de benzer girişimlere
katkıda bulunmaya da çalışıyoruz. Birleştirici niteliğimizi
kullanarak Türkiye’de organik
tarımın ileriye gitmesine katkı
sağlamak istiyoruz.
Dünya Organik Kongresi,
deneyimleri ve dünya çapında
uzmanlıkları bir araya getirip
daha fazla sinerji yaratmak ve
katılımı artırmak için bir fırsat
yaratacak. Ayrıca Türkiye’deki
organik tarım hareketini bir
araya getirmek için önemli bir
itici güç olacak.
Buğday Derneği Yönetim
Kurulu B aşkan ı Güne şin
Aydemir, “Bu kongre, hazırlık
sürecinde ilgili tarafları eşit
mesafede ve ortak amaçlarda
bir araya getirmeyecekse ve
yeni işbirliklerine vesile olmayacaksa sadece bir etkinlik,
yorgunluk sebebi ve gereksiz bir yük olacaktır omuzlarımızda,” diyor ve ekliyor:
“Amacımız, aynı amaç için
çalışan ancak belli nedenlerle
çalışmalarını birleştiremeyen
tarafları ve farklı bakış açılarını bir araya getirerek etkileştirmek. Kongreyi, bereketli bir
çalışma ortamı oluşturmak
için bir araç olarak görüyoruz.”
IFOAM da kendi misyonunu, "organik tarımı, tüm çeşitliliğini gözeterek yönlendirmek, birleştirmek ve bir sonraki noktaya taşımak" olarak
tanımlıyor. Organik dünyayı
bir araya getiriyor ve uluslararası konferanslar, komite
toplantıları ve diğer forumlarla organik tarımın durumu ve
devamı 4. sayfada
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İlk Yazı
Bir buğday tanesi, ilk yağmur damlalarının dokunuşu; güneşin ışınlarını doğru eğimden göndermesi ve toprağın doğurganlığı ile filizlenir,
gelişir, genç ve güzel, yemyeşil bir bitki olur. Sonra yazın kuraklığı ve
sıcaklığı ile sararmaya başlar. Bitki, bütünü ile ölüme, çürüyüp toprağa
dönmeye hazırlanırken, en üstte, başakta yeni tohumlar oluşur. ‘Can’,
hayatsal bilgiler, yeni buğdayların potansiyeli bu tohumlarda toplanır
ve zamanı geldiğinde... spiral bir sonraki halkadan devam eder döngüsüne yeni buğdaylar çimlenirken.
Evrende, en küçük hücreden gezegenlere, güneş sistemlerine kadar
tüm varlıklarda bu spirali görebiliriz. Gece-gündüz, dünyanın dönmesi
onu her sabah bir ileri noktaya getiriyor, mevsimler oluyor, her yıl, bir
sonrakinden devam ediyor yaşamına gezegenimiz. Sonsuz spiraller iç
içe, hepsi birbirine bağlı, mükemmel bir düzende hareketlerine devam
ederken, içinde yaşadığımız modern iletişim ağı, bir yandan belli konulardaki bilgi akışını, ulaşımı, pek çok çağdaş işi hızlandırmakta, diğer
yandan da bizi çokça kendimize yabancılaştırıp, diğer insanlardan,
çevreden ve evrenin doğal döngülerinden kopartmakta. Bu, bizim algılayabildiğimizce olayın olumsuz, acı yönü.
Benim hissetiğim ise Çin denge işaretinde sembolize edildiği gibi, olumsuzluğun en yoğun olduğu yerde bir beyaz nokta, patlamaya hazır
olgun bir tohum var. Bizim de içimizde, gezegenin spiralinde yaklaştığı,
insanlığın, yeniden özüne dönmüş, evren ile bütünlüğünü hissederek
yaşayacağı zamanın duyguları gizli. Günümüzde, doğu felsefelerine,
alternatif tıbba, bilinçli beslenmeye, kendini tanımaya yönelik çalışmalara, organik tarıma, ekolojik yaşam kurma hareketlerine hatta habitat
toplantıları, temiz politika arayışları-genel ekonomi sorgulamaları dahil,
yapıcı, olumlu hareketlere yöneliş tamamen içimizdeki tohum enerjisinin kıpırdanmasıdır.
İstiyoruz ki elinizdeki bu bülten, Türkiye’de bu konularda insanların
iletişimine yardım eden, pratik bilgilerle donatılmış, okuyucularının sahibi olduğu yaşayan bir çatı haline gelsin. Bu çatıyı da sizlerle, gereken
alanı kaplayacak büyüklükte ve sağlam yapalım.
Yeni yılda hepimizin yaşamı bir buğday tanesininki kadar ‘SAF’-‘TEMIZ’
ve ‘TAM’ olsun...

Victor Ananias
Buğday Bülteni 1. sayı, 1997

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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geleceğiyle ilgili yapıcı diyalogları destekliyor. Dünya Organik
Kongresi de bunun en önemli
araçlarından biri; organik tarım hareketini birleştirmek,
organik tarım aktörlerinin
ağlarını geliştirmek ve işbirliği
için uygun platform yaratmak
amacıyla düzenleniyor.
18. Organik Dünya
Kongresi, organik tarım ve
bileşenleriyle ilgili uluslararası bir topluluğun bir araya
gelmesi, organik tarım fikri ve
felsefesi çerçevesinde güncel
konuları tartışması, bu konulardaki gelişme ve tecrübelerin
paylaşılması ve yeni ortaklıkların başlatılması için önemli
ve beklenen bir etkinlik.
Geçmiş kongreler, hazırlık
süresinde dahi, pek çok yeni
işbirliği ve ortaklığın doğmasına, olumlu sonuçlar alınacak yeni projelerin başlamasına vesile olmuş. Bundan
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önceki kongre, 2011’de Güney
Kore’nin Paldang şehrinde düzenlenmiş ve o da benzer ağların oluşturulmasına fırsat
yaratmış. Bölgesel organik bir
ortaklık olan “IFOAM Asya”,
kongre sonrasında hayata
geçmiş.
18. IFOAM Dünya Organik
Kongresi de, IFOAM şemsiyesi altında bölgesel ortaklıkları
güçlendirmek için fırsat yaratmaya çalışacak.
Ülkemizde de konuyla ilgili taraflar gitgide çeşitleniyor, bu konulara ilgi duyan
insan, kurum ve kuruluşların
sayıları artıyor. Bu tarafların
bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, söz
konusu tarafların bir iletişim
ağında bir araya gelmesi ve
böylece yeni ortak çalışmalara
başlamaları, bununla birlikte
var olan çalışma sonuçlarının
kongrede aktarılarak yeni güç

birliklerinin oluşturulması da
çok önemli.
Bu kongreyi, Türkiye’deki
sivil toplum örgütleri arasında
da “köprüler oluşturmak” için
bir fırsat olarak görüyoruz.
Türkiye’de doğa dostu tarım
ve yöntemler konularında çalışan STK’lar arasında bir iletişim ağı kurulması ile sonuçlanmasını arzuladığımız bir
STK Forumu da düzenlemek
üzere çalışıyoruz.
Türkiye’de gerek yerelde
gerekse ulusal ölçekte, organik tarım ve ilişkili konularda
faaliyet gösteren STK’ların tümünü hedeflerken; bu sayede
ortaya çıkacak işbirlikleri, deneyim ve bilgi paylaşımından,
söz konusu STK’ların yanı sıra,
bu iletişim ağı sayesinde yeni
katılacak STK’ların da yararlanmasını amaçlıyoruz.
Duygu Kayadelen
Proje Koordinatörü
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STK'lar Arasında Köprüler Kurmak...
18. IFOAM Dünya Organik Kongresi
kapsamında gerçekleştirilecek STK
Forumu’nun organizasyonu için Heinrich
Böll Stiftung Derneği desteğiyle düzenlenen hazırlık toplantılarının ikincisi, 1
Ekim 2013’de İzmir’de yapıldı.
“Gıda ve Toplum/Türler” teması ile
yapılan toplantıya, Ekolojik Tarımın
Organizasyonu Derneği (ETO), Ekolojik
Yaşam Derneği (EKODER), Sürdürülebilir
Ekolojik Tarım Derneği (STD), Tarım
Ekonomisi Derneği, Kültürel Araştırmalar
Vakfı, Tarımsal Kalkınma Derneği,
Agrida Tarım ve Turizm Derneği, Çiğ Süt
Üreticileri Grubu, YADEM Çevre Koruma
ve Ekolojik Tarımı Geliştirme Derneği,
İzmir Veteriner Hekimler Odası, Ege
Orman Vakfı ve Sabancı Üniversitesi
STK Birimi ve Marmariç Ekolojik Yaşam
Derneği temsilcileri katıldı.
Kongre ve STK Forumu hakkında bilgi verilen toplantının katılımcıları kendi
çalışmalarını anlattılar, STK forumunda
tartışılabilecek konularla ilgili görüşlerini

Buğday'a Hoş Geldiler!
Yeni üye ve gönüllü koordinatörümüz
Su Burns, ofis koordinatörümüz Umut
Aktaylı, iletişim sorumlumuz Ece Nahum
ve Ali Atasever'e "hoş geldiniz" diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.
Üyelik ve gönüllülükle ilgili her türlü konuda su@bugday.org adresine
yazabilirsiniz.
Sevgili Selma Yılmaz’ın emekli olmasıyla bayrağı ondan devralan Umut ile
iletişim kurmak isterseniz adresi umut@
bugday.org.
Buğday’ın basınla iletişimini, e-bülteni,
web haberlerini ve sosyal medya duyurularını ise artık Ece Nahum yapacak.
ece@bugday.org
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belirttiler ve kongrede yapabilecekleri
yan etkinliklerle ilgili önerilerde bulundular. Toplantıda STK Forumu’nun hazırlıklarını yürütmek için kurulan çalışma grubuna katılmak isteyenler de belirlendi.
Buğday Derneği ev sahipliğinde 1315 Ekim 2014’te İstanbul’da yapılacak
18. IFOAM Dünya Organik Kongresi
kapsamında, organik tarım ve ilgili
konularda çalışan sivil hareket bileşenleri arasında ekolojik köprüler kurmak amacıyla gerçekleştirilecek STK
Forumu’nun hazırlığı için ilk toplantı
Haziran ayında İstanbul’da yapılmıştı.
Hazırlıklar, 6 Aralık’ta ve 2014 başında
İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantılarla devam edecek. Proje Koordinatörü
Duygu Kayadelen, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi önderliğinde 25-27 Eylül
2013’te Samsun’da düzenlenen Türkiye
5. Organik Tarım Sempozyumu’nda da
kongre ile ilgili bir sunum yaptı.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden
gelen yaklaşık 250 bilim insanın katıldığı
sempozyumda açılan standa Kongre ilgili
bilgi verildi, katılımcıların soruları yanıtlandı. owc2014@bugday.org 
Bilişim Koordinatörümüz Mehmet
Gürmen de geçtiğimiz aydan itibaren,
bilişime verdiği emeğin yanı sıra, Tohum
Takas Ağı Koordinatörlüğü pozisyonunu da üstlendi. Daha önce gönüllümüz
olan ama ekibe yeni katılan Ali Atasever,
Buğday'ın giderek artan bilişim işlerinde
Mehmet'e destek olacak.
Yönetim kurulumuzun eski üyesi Ayşen Ergene de uzun zamandır
Çamtepe'de ekolojik eğitim veren Buğday
Derneği'nin, şehirde ve kurumlara yönelik yapılacak ekolojik yaşam eğitimlerine
destek olmak için kolları sıvadı. Ayşen ile
iletişim için aysen@bugday.org adresine
yazabilir, kurumsal eğitim taleplerinizi
iletebilirsiniz. 

Tohum Takas Ağı 2013
Buğday Derneği'nin yürüttüğü Tohum
Takas Ağı projesini, geçtiğimiz dönemde de Adım Adım Oluşumu'nun yaşam
dostu koşucularının topladığı bağışlarla
yürüttük. Amacımız, en az 20 farklı yerel
tohumun gerekli analizlerden geçirilerek
sisteme kaydedilmesi ve çiftçiler arası takas yoluyla ekim alanlarının genişletilerek
tohumluk üretimiydi.
Toplamda 27 yerel tohumu sisteme dahil ederek amacımızı yüzde 140 oranında
gerçekleştirdik!
Ocak ve Temmuz'da yaptığımız Çiftçi
Eğitim ve Buluşma Toplantıları da son
derece verimli geçen, yeni çiftçilerimizin
ağımıza katıldığı, tohumdan tohuma süreç ve yerel tohumlar konusunda ortak
bilgi haznemizin çoğalıp, büyüdüğü etkinlikler oldu.
Sistemimize yeni katılan çiftçilerle
birlikte, kayıt altına aldığımız yerel tohum
sayısı 36'ya ulaştı. Bu da geçen yıla göre
yüzde 60'lık bir artış demek.
Tohum Takas Ağı'na üye çiftçilerin
envanterindeki yerel tohum sayısı ise 60'ı
geçti.
2013, hem Tohum Takas Ağı için, hem
de ülkemiz, hatta belki de dünya için birçok yeniliği hayata geçirdiğimiz, modelimizi tam anlamıyla oturttuğumuz bir yıl
oldu. Bunları sıralarsak...
•İster şehirli, ister çiftçi; ister geçimlik
ister ticari üretim yapan her yerel tohum
dostunun, gücü ve zamanı oranında yer
alabileceği, 3 ana paydaşlı bir modeli
oturttuk. Tohum Takas Ağı'nın hızla ve
ama son derece sağlıklı büyümesini sağlayacak bu modelin ayrıntılarını yasasintohumlar.org sitemizdeki şema ve açıklamadan öğrenebilirsiniz.
•Çiftçiler, uzmanlar ve Buğday
Derneği'nin ilgili yetkililerinden oluşan
Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi'ni
kurduk. Komite toplam üç toplantı
yaptı, Temmuz'da yapılan toplantıdan

sonra, Buğday Derneği Tohum Takas
Ağı Yönlendirme Komitesi Ana Metni'nin
son halini www.bugday.org adresinde
yayınladık.
•Bu yıldan itibaren, envanter altına
alarak takas yoluyla çoğaltılmasına başladığımız tohumların virütik, fungal ve
bakteriyel analizlerine de, alanında uzman üniversite kurumlarıyla işbirliği dahilinde başladık. Bugüne kadar 36 tohuma
toplam 118 test uygulattık. Test sonuçları
sağlıklı çıkan tohumları takas ederek
paylaştık.
•Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz Çiftçi
Buluşması'nda Türkiye ve hatta dünya
için bir ilk olan, çevrimiçi tohum envanteri
veritabanını açtık. Buğday Derneği'nin özkaynaklarıyla yürüttüğü bir çalışma olan
veritabanı şu anda sadece çiftçilerimize
açık, ancak 2013'ün son haftalarında bu
sistemi şehirde yerel tohumlarla balkon
bahçeciliği yapmak isteyenler dahil olmak
üzere herkese açacağız.
Veritabanımızın asıl başarısı ise şu
oldu: Her tohumun kayıt altına alınan
ve tüm özelliklerinin paylaşıldığı formların takip edilmesi sayesinde, tohumun
geçmişe dönük tüm seceresini “bir tık”la
öğrenebiliyor olmamız... Üstelik, veritabanı, bilgisayar ve internet kullanımına ayıracak pek vakti olmayan çiftçilerimizden
de tam not aldı ve daha ilk günden aktif
olarak kullanılmaya başlandı.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Bütün bunların yanı sıra onlarca atölye
düzenledik; yerel tohumlar, kırsal yaşam
ve tarım konusunda, yaşamı savunanlarla
birçok etkinlikte bir araya gelerek yerel
tohumları anlattık. 10'a yakın radyo programına katıldık, çeşitli yazılı medya kuruluşlarına röportajlar verdik, çocuklarla
buluşup tohumu ve geleceğimizi anlattık.
Daha detaylı bilgilere yasasintohumlar.
org sitesinden ulaşabilirsiniz.
Tohum Takas Ağı, kendini tohumlara vakfetmiş çiftçilerimizin, Buğday
Derneği'ni destekleyen sizlerin, hepimizin
ortak çalışmasıyla, emeğiyle, katkısıyla
hayat buldu, filizlendi, kök saldı.
Yeni dönemde de Adım Adım'la tohumlarımız için koşacağız. Önümüzde
Avrasya Maratonu var. Sizi de bekleriz.
İlk adımlarınızdan biri, misal, Buğday
Derneği'ne üyelik aidatınızı ödemek olsun.
Geleceği beraber kuralım... 

Tohumları Takasa Açtık

Geleceğin sağlıklı tohumları için hep
birlikte attığımız adımları kutlamak için
12 Ekim Cumartesi günü bir araya geldik.
Buğday Derneği’nin yürüttüğü Tohum
Takas Ağı Projesi çerçevesinde, dernek
üyesi çiftçilerimizin çoğalttığı yerel tohumları, Şişli %100 Ekolojik Pazar’da
takasa açtık.
8 |
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Gıdasına sahip çıkmak isteyen herkesi tohum ve gıda özgürlüğü üzerindeki tehditlere
karşı tüm dünyada harekete geçmeye davet
eden “Tohum ve Gıda Özgürlüğü İçin Eylem
Günleri” kapsamında düzenlenen etkinlikte, aralarında Girit kabağı, bakla, dereotu,
roka, reyhan, beyaz pazı, pembe domates,
babaanne domatesi, pırasa ve kara kabağın
da bulunduğu yerel tohumları takasa açtık.
Yaklaşık 50 tohumseverin, 7 çeşit
içinden istedikleri 3 çeşidi seçme şansını
yakaladığı buluşmada 150 paket tohum
dağıttık, kışlık ve yazlık tohumların nasıl,
ne zaman ekileceği konusunda paylaşımlarda bulunduk. Buluşmada ayrıca, Adım
Adım Oluşumu ve doğa dostu çiftçilerin
desteğiyle yerel tohumların sisteme dahil
edildiği Tohum Takas Ağı projesi hakkında
bilgi de verdik. 

Tohum Takas Ağı Web Sitesi Açıldı
Tohum Takas Ağı projesinin takas işlemlerinin gerçekleştirileceği internet sitesi
halen sadece çiftçiler arasında kullanılıyor.
Elinde tohumu olan ve takas yapmak isteyen tüm kullanıcılar için de 2013 yılı sonunda hizmete açılacak. Yeni geliştirilen bu
sistemde her kullanıcı, siteye kaydını yaptıktan sonra elindeki tohumları detaylı bilgi
formları ile kayıt altına alarak kişisel veritabanına ekleyebilecek; istediklerini arazisinde
ekime ayırabilecek ve bunun kaydını tutabilecek, istediklerini de sistem içindeki diğer
kullanıcılarla takasa açabilecek. Kullanıcılar
aynı zamanda bölge ve tohum çeşidine göre
diğer kullanıcılar tarafından takasa sunulan tohumları site üzerinde arayabilecek, tohumun ekim bilgi formlarını, fotoğraflarını
ve seceresini izleyebilecek. Tohum Takas Ağı
internet sitesinin sadece takas hizmetinin
altyapısıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda
tohum ve ekim-dikim konularında zengin
bir dijital kütüphaneye dönüştürülmesi,
içerik açısından sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.
www.tohumtakas.org 

Monsanto Kampanyamızın Takipçisiyiz
Buğday Derneği olarak geçtiğimiz yaz
aylarında Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış, çokuluslu agro-kimya
devi Monsanto'nun “BioDirect” markasıyla
tüketiciyi yanlış yönlendirebileceği tehlikesine dikkat çekmiştik. Organik tarım mevzuatımız gereği sadece organik tarımla
üretilen ürünlerde kullanılabilen “bio” kelimesinin GDO devi Monsanto tarafından
kullanılmasının, tüketiciyi yanıltacağını
duyurmuştuk.
Kampanyamıza çok güçlü bir destek
geldi. “Monsanto'nun halkı yanıltmasına izin
vermeyin!” çağrımıza 15 binin üzerinde yaşam savunucusu yanıt verdi, imza attı.
Buğday Derneği olarak bu kampanyayı
yürütürken, bir yandan da kampanyanın
muhatabı olan Türk Patent Enstitüsü'ne
yazılı ve gerekçeli itirazımızı yapmıştık.
Geçtiğimiz haftalarda ise, bu itiraza
cevap geldi. Şirketin, söz konusu yeni
“ürünü” için yaptığı patent başvurusu
kabul edilmişti. Enstitü'nün verdiği gerekçeli karar şu minvaldeydi: “Biz bir fikri
mülkiyet olan markanın tescilini yapıyoruz. Firma, bu markayla mevzuata aykırı
(yani, organik tarımla ilgisi olmayan tarım
zehirleri üretimi) üretim ve satış yapmak
isterse, bu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın sorumluluk alanıdır.”

Bu karar bizim için hayal kırıklığıyla dolu bir son değil. Mücadelenin bittiği an hiç
değil. Tam tersine, yaşamın devamlılığını
savunanların, doğayla barışık bir yaşam
ve dünyanın özlemini duyanların, kendini
adalet ve hakikate vakfedenlerin ne kadar
haklı ve önemli bir mücadelenin içinde olduklarının bir kanıtı.
Buğday Derneği olarak hem bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi,
hem de yaşam için, yerel tohumlar için,
doğayla barışık bir tarım ve dünya sistemi için gülümsemeye, alın teri dökmeye
devam edeceğimizi tekrar ediyoruz. Ve
gerçekleştirdiğimiz projelerle bu sözümüzün arkasında (ve GDO’nun tam karşısında) dimdik duruyoruz. Sayısı sekizi
bulan %100 Ekolojik Pazarlarımız, TaTuTa
(Tarım-Turizm-Takas) Ağı’mız, Tohum
Takas Ağı’mız, Çamtepe Ekolojik Yaşam
Merkezi’nde verdiğimiz ekolojik eğitimler
ve yayınlarımızla, sürdürülebilir yaşamın
ve gıdanın ve bunların garantisi olan
atalık tohumlarımızın destekçisiyiz.
Ve biliyoruz, yalnız olmadığımızı. Her
birimiz, birbirimizin varlığını bilerek devam ediyor yaşamı dönüştürmeye.
Sizleri bir kez daha 17 Kasım’daki
İstanbul Maratonu’nda tohumlar için
koşmaya davet ediyoruz. 

Haydi Tohumlar İçin Koşmaya

Tohum Takas Ağı Projesi'nde 2014

Tohum Takas Ağı Kampanyası'
na destek için tüm Buğday camiasını 17 Kasım’da İstanbul
Maratonu’nda koşmaya/yürümeye
ve bağış toplamaya çağırıyoruz.
Bunun için takip edeceğiniz adımları ve Tohum Takas Ağı hesap
bilgilerini www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=6623
linkinde bulabilirsiniz. 

Tohum Takas Ağı projesinin onaylanan
yeni kampanyasında geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bir çiftçi eğitim ve buluşması düzenlenecek.
Bayramiç ve Seferihisar tohum takas şenliklerine katılacağız. Ayrıca, yeni açılacak Tohum
Takas Ağı web sitesinin tanıtımı, kullanıcıların
sisteme entegrasyonu, takas ağına katılan
çiftlikler tarafından tohumluk amacıyla üretilen ve üretilecek tohumların analizi ve 20 adet
tohumun üretici çiftlikler arasında ihtiyaç miktarı ile sınırlı takası da planlar arasında. 
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Buğday Derneği ve Adım Adım
Yardımseverlik Koşu Grubu, hem üyelerini
bir araya getirmek hem de mantarların
dünyasını öğrenmek için 17 Eylül’de buluştu. Buluşmada mantar uzmanı Jilber
Barutçiyan "Mantarlar hakkında bilmek
istediğiniz her şey" başlıklı bir sunum yaptı.
Salt Beyoğlu'nda 21 Eylül’de Buğday
Derneği'nden Gizem Altın Nance'in sunumuyla "Şehirde ekolojik yaşam sohbeti ve
kompost atölyesi" düzenledik.
Belgrad Ormanı'nda Adım Adım
Oluşumu'na yeni dahil olmuş üyelerle 21
Eylül’de bir araya geldik, hem Buğday'ı,
hem de tohumun mucizesini anlattık.
Taş Mektep ile 18-21
Eylül'de Adatepe’de Ekmek ve
Kışa Hazırlık Atölyesi yaptık.
Atölyede organik tam buğday
ekmeği, lor-peynir, domates
ve biber salçası, tarhana,
turşu ve erişte yapıldı.
Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatifi
(ÇAYEK) ile 5-6 Ekim’de Çanakkale’de
“Eko-Kadın Eğitimi” düzenledik. Eğitime
katılan 35 kadın tüketim alışkanlıklarının
yeniden gözden geçirilmesinden, alternatif
tıp yöntemlerine kadar pek çok konuda
bilgi sahibi oldu.
24-26 Ekim’de Uludağ Üniversitesi’nde
yapılan Türkiye II. Organik Hayvancılık
Kongresi’nde Batur Şehirlioğlu "%100
Ekolojik Pazarlar", Berkay Atik, "Ekolojik
Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi,
Tecrübe Takası" konulu sunumlar yaptı. Kongrede derneğimizi ve 18. Dünya
Organik Kongresi’ni de tanıttık.
Yeşil Düşünce Derneği ve Yunan Yeşil
Enstitüsü’nün 26-27 Ekim’de Taxim Hill
Otel’deki Çılgın Projeler Konferansı’nda
“Ekolojik Bağlamda Yıkıcı Projeleri Nasıl
Durdurabiliriz?” konulu panele, Buğday
Derneği'nden Oya Ayman, “Başka
Çılgınlıklar Mümkün” sunumuyla katıldı.
23-25 Ekim’de Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nde yapılan III. Sulak
Alanlar Kongresi kapsamındaki “Sulak
10 |
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Alanlar ve Medya” paneline deneğimizden
Oya Ayman konuşmacı olarak katıldı.
Tohum takas etkinliklerinin İç
Anadolu’daki ilk buluşması Buğday
Derneği'nin de katılımıyla Ankara
Çankaya’da yapıldı.
“Mehmetalan Köyü Misafir Evleri"
Projesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı
desteğiyle, Sarıkız Ltd. tarafından,
Edremit'in Mehmetalan Köyü’nde yürütülüyor. Derneğimizin de ortak olduğu proje,
Kaz Dağları’nın doğal, kültürel değerlerinin,
ekolojik yaşam için önemli mekânlarının
tanıtımına ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına katkı vermeyi amaçlıyor.
UNDP GEF Küçük Destek Programı
(SGP) fonuyla yürüttüğümüz "Doğal ve
Yerli Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım
Projesi”nin çalışmaları sürüyor. Küçük
çiftçilerin ürünlerini bilinçli tüketicilere
aracısız ulaştırabilmesiyle ilgili mevzuat araştırması yapılıyor. Katılımcı Onay
Sistemleri'ne Türkiye'de örnek teşkil etmesi amacıyla Çanakkale Ekolojik Yaşam
İnisiyatifi (ÇAYEK) ile bir de pilot uygulama sürdürülüyor.
Brüksel'de 28-30 Ekim’de, üyesi olduğumuz European Environmental Bureau
Tarım Çalışma Grubu toplantısına ve
akabindeki konferansa katılarak “yeşil
reform”la ilgili güncel bilgiler edindik.
Adım Adım gurubunun tohumlara destek amacıyla katıldığı Runtalya
Maratonu 2 Mart 2014 günü Antalya'da
koşulacak. Maratona 31 Aralık’a kadar
indirimli kayıt yaptırılabilir. Son kayıt tarihi
ise 23 Şubat 2014. www.runtalya.com.tr
BUĞDAY'IN TAKVİMİNDEN...

13 Kasım - Yeşil Ev - Oya Ayman Kentte Ekolojik Dönüşüm
9-11 Kasım - Çamtepe Tohum Paketleme Buluşması
16-17 Kasım - Yeşil Ekonomi Konferansı
21 - 22 Kasım - TÜSEV - Sivil Toplumda Yeni
Yaklaşımlar Konferansı - Batur Şehirlioğlu /
Buğday Derneği %100 Ekolojik Pazarları
17 Kasım - Avrasya Maratonu
11 Aralık - Dünya Organik Tarım Kongresi
Yönlendirme Komitesi Toplantısı
2 Mart 2014 - Runtalya Maratonu

Fotoğraflar: Umut Aktaylı, Mine Eroğlu

> > >

H A B E R L E R

mevsimlik sofralar

Kış hazırlıklarının
yoğunlaştığı sonbaharda
pek çok yörede olduğu
gibi Niğde’de pekmez
kaynatılır. Yanında bir
de köfter yapılır. Köfter
nedir derseniz, işte size
tarifi...
Bir arkadaşım var, adı
Pınar. Uzun yıllar Ankara’da
mimar olarak çalıştıktan
sonra emekli olup memleketi Niğde’ye göç etti. Bir
yazışmamızda, yine bir sonbahar günüydü, bahçeden
yeni geldiğini, bir koca kova
elma topladığını anlatmıştı.
Zihnimde beliren imge öyle
güçlüydü ve öyle çekiciydi
ki, o anı hayalimde yaşattım
durdum. Önceki yıl kısmet
oldu, çekimlerimiz için, yine
sonbaharda, Niğde’ye gittik. Öyle heyecanlıydım ki.
Bahçelerden elma toplayacak,
Niğde’nin meyveli lezzetlerinden pişirecek (yörede taze ve
kuru meyveleri sadece tatlı
yapımında değil, yemeklerde
de bolca kullanıyorlar), hatta
bir de pekmez yapımını belgeleyecektik. Hava günlük
güneşlik, hepimizin keyfi
yerinde, dostlar muhteşem,
lezzetler olağanüstü. Büyülü
bir zamandı gerçekten, dün
gibi aklımda her anı. Pekmez
yapımı için Niğde merkeze pek
de uzak olmayan Bahçeli’de,
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Ünlü ailesine konuk olduk. Biz
gittiğimizde ailenin tamamı
pekmez işiyle uğraşıyordu. İki
gündür pekmez kaynatıyorlardı. Önceki gün kaynattıkları
pekmezin bir kısmıyla köfter
yapıp hasırların üzerinde güneşe yaymışlardı. Arılardan
mutlusu yok, vızıldaşarak
köfterleri tadıyorlardı. Pekmez
kazanı sürekli kaynıyor. Bir
taraftan da köfter pişiyor,
tabii başka bir kazanda...
Köfterin dibinin tutmaması
için düzenli olarak karıştırmak
gerekiyor. Öyle bir an geliyor
ki, bir kişi yetmiyor, 3-4 kişi
aynı anda karıştırıyor. Güneş
altında, şıpır şıpır ter akıtarak
çalışıyorlar, kadınlı erkekli.
Deneyimli hanımlar kaynama işinin tamamlandığına
kanaat getirdiğinde, köfter
büyük kepçelerle tepsilere pay
edildi. İşte işin en keyifli anı.
Beylerden biri koca bir poşet
dolusu kırılmış taze cevizle
geldi. Kazanın dibinde kalan
köfterin üzerine boşaltıldı

Çocuklar için
besleyici ve lezzetli
bir tatlı olan
köfteri evinizde
yapabilirsiniz...

cevizler. Hepimizin eline birer
kaşık tutuşturdular ve hadi
buyurun, dediler. Meğer işin
en keyifli yanı buymuş. Güle
söyleşe kaşıkladık köfterleri,
onca emekle yaptıkları bu kıymetli tatlıyı kış boyunca afiyetle yemelerini dileyerek.
Köfter
2 su bardağı pekmez
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı nişasta
(6-8 kişilik)
Un ve nişastayı tencerenin
içine eleyin. Bir bardak suyu
ekleyip pütürsüz hale gelene
kadar çırpın. Kalan suyu ve
pekmezi ilave edin. Orta hararetli ateş üzerinde sürekli
karıştırarak koyulaşana kadar
pişirin. Genişçe bir tepsiye
nişasta serpin, karışımı dökün
ve üzerini eşitleyecek şekilde
bastırarak yayın. Bir gün bu
şekilde beklettikten sonra
baklava dilimi şeklinde kesin.
Köylerde kışa saklanmak
üzere hazırlanan köfterler
dilimlendikten sonra güneşte
kurutulur, aralarına nişasta
serpilip küplere basılır.
Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

Fotoğraf: Tijen İnaltong

Yöresel
Bir Lezzet:
Köfter
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Fotoğraf: Zeynep Aksoy Arşivi

Beden ve
Duygularla
Ekolojiyi
Yaşamak
Yoga hocası olarak hep
doğama yakın olmak istedim. İlla 'toprak ana doğaya' yakın olmak değil. Sahte
herhangi bir davranışın etkili olduğuna inanmıyorum.
Ekolojik olmanın yolunun
duyarlı bir nesil yetiştirmekle mümkün olacağına
inanıyorum. Çocukların
kendilerine rağmen çevreye
hassas davranmalarından
ziyade, kendilerine duyarlı
oldukları için çevreye yansıtacakları sevgiyi ideal
buluyorum. Ancak bu nasıl
olabilir?
Çocuklarımızı boş
kanvas olarak görüyoruz, onları şekillendirmek
elimizde. Sözlerin ve davranışların arkasındaki
hissiyatı da fark ettiklerini
unutmamak iyi olur. Örnek
olarak ufak yalanlar:
“Oraya vurma oğlum
kuşlar uyanacak”(Bunu
arkadaşım cama vuran
oğluma cama vurmaması
için söyledi, ortada hiç
kuş yok halbuki!) Başka
bir örnek de duygusal
manipülasyon: “Yemeğini
ye yoksa Afrika'daki aç çocuklar ağlar” (Bunu söyleyen annemin arkadaşının
niyeti, oğluma yemeğini
yedirmekti).
Eğer ufak da olsa yalan
işitirlerse sürekli, yalan çocuklar için sıradan olmaya
başlar. Eğer duygusal

Gerçeklerle kalmanın
ve sade olmanın
ekolojiyle çok
alakalı olduğuna
inanıyorum.
müdahaleyle yetişirlerse
kendileri de öyle davranmaya başlar. Bunun
sonucu da ilerde kendini
şu örnekle gösterebilir:
“Evet, altın arıyoruz ama
mümkün olduğu kadar
az doğaya dokunarak.
Ne de olsa oradaki doğa
çok önemli değil, üstelik
ülkemizin zenginleşmesini
istemiyor musunuz? Fakir
mi kalsın?''
Oysa gerçekle kalmak,
her ne kadar sade ve kimi
zaman sıkıcı da olsa daha
dürüst oluyor. “Oraya vurma oğlum, sesten rahatsız
oluyorum. Üstelik cama
sert vurulduğunda kırılabilir”, “Yemeğini yemeni
istiyorum çünkü sonradan
aç kalırsan tekrar yemek
hazırlayamam. Üstelik iyi
yemeklerle sağlıklı büyümeni istiyorum.”
Gerçeklerle kalmanın
ve sade olmanın ekolojiyle

çok alakalı olduğuna inanıyorum. Hayal dünyasından uzak, gerçeklerle
kalabilenler çevreye daha
duyarlı davranan kişiler
oluyorlar.
Oğlumun dikkatini
nasıl hissetmesi gerektiğine çekmektense, onu,
hissettiğine saygı duyması
yolunda teşvik ediyorum.
Örnek olarak birini öpmek
istemiyorsa zorla öptürmek, ya da birini sevmiyorsa ve ona yakın olmak
istemiyorsa kendi hisleri
ile davransın istiyorum.
"Ayıp" olsa da...
Kendi beden sınırlarını
bilen ve onlara saygı duyan kişinin toprak ananın
sınırlarını da daha iyi algılayacağı kanısındayım.
Aynı kapıya çıkıyor- kendi
ile bağlantılı kişi çevresine
de daha bağlantılı oluyor.
Yogada olduğu gibi benim için ekolojik olmanın
yolu önce kendi iç halimle
başlıyor. Kendime olan
saygım, dürüstlüğüm, çocuğuma olan insani saygı
(ona yalan söylememek,
onu kandırmamak).
Zeynep Aksoy
www.advaytayoga.com
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Okuyun…
• Victor Ananias’ın son
günlerinde kaleme aldığı, bize armağanlarından Ekolojik Dönüşüm
Rehberi’ni dukkan.
bugday.org adresinden
sipariş edebilirsiniz.

• Miyase Bülbül’ün
“Alkali Yaşam,
Alkali Mutfak” kitabı
Alfa Yayınları arasından çıktı. Kitap,
alkali beslenmeye ve
alkali yaşam tarzına
dair pek çok ipucu
içeriyor.
•Bisikletseverler için yolda bisiklet
tamir kitabı "Bisiklet Sihirbazı", Bisiklet
Gezgini tarafından Flemenkçe'den
Türkçe'ye çevrilerek raflardaki yerini
aldı. Eric Schuijt’in yazdığı kitapta,
Frank van Riesen’e ait 200'den fazla
çizim var. Türkçe, İngilizce, Almanya,
Flemenkçe, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca ve Yunanca küçük bisiklet
terimleri sözlüğü bulunan kitap
82 sayfa.
info@bisikletgezgini.com
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• Yeşil Politika ve Özgürlükçü Düşünce
Dergisi Üç Ekoloji‘nin Gezi Direnişi
Özel Sayısı çıktı. 2003 yılında yayına
başlayan ve yılda ortalama bir sayı yayınlanan derginin 10. sayısı Gezi
direnişine ayrıldı. Derginin bu özel
sayısında Buğday
ekibinden Güneşin
Aydemir ve Oya
Ayman'ın yazılarını,
YK üyesi ve TaTuTa
çiftçisi Mustafa
Alper Ülgen’le
yapılan söyleşiyi
okuyabilirsiniz.
• Sokak Kitapları
arasından çıkan,
sivil toplum kuruluşlarından, uzman
akademisyen ve aktivistlere kadar birçok
önemli ismin yer aldığı,“Sürdürülebilir
Yaşam ve Enerji Söyleşileri”, teknolojik
değişim ve yeniliğin
doğurduğu politik
mücadeleleri, enerji
piyasasını ve yenilenebilir enerjinin
geleceğini tartışıyor,
organik tarım ve
permakültür tasarımıyla doğayı daha
iyi kavramamızı
sağlıyor.

Abone
Olun...

Türkiye’nin yeşil iş ve yaşam
dergisi EKOIQ, iki aylık aradan
sonra kasım ayında yeniden
yayımlanmaya başladı. Abone
olarak destek verebilirsiniz.
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Kayıt Olun...
13-15 Ekim 2014’te Buğday Derneği ev sahipliğinde
İstanbul’da düzenlenecek olan 18. IFOAM Dünya Organik
Kongresi’nin kayıtları başladı. Dünyanın en büyük organik
etkinliği olan kongrenin 3 günlük kayıt ücretlerinde Buğday
üyelerine yüzde 5 indirim de var. www.owc2014.org

İzleyin
...
• Heinrich Böll Stiftung Derneği,
16-17 Kasım 2013 tarihlerinde
İstanbul Galatasaray’daki Cezayir
Toplantı Salonu’nda "Yeşil Ekonomi
ve Müşterekler" konulu uluslararası
bir konferans düzenliyor.

• BioFach 2014 Organik Gıda
Ürünleri Fuarı, 12-15 Şubat 2014
tarihlerinde Almanya'nın Nürnberg
şehrinde yapılacak.

• Naturel Beden, Zihin ve Ruh
Festivali, 12-15 Aralık 2013
tarihlerinde Harbiye’deki Askeri
Müze’de düzenlenecek.
• Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali,
sürdürülebilirlik kavramının soyut ve
yoruma açık boyutlarına ışık tutarak
dünyanın farklı yerlerinden örnekler
sunuyor. Festivalin bu yılki teması,
tarihleri ve mekânları hakkında bilgiyi
web sitesinden ve sosyal ağlardan
takip edebilirsiniz. Kaçırmayın!
• Rehberimizin yazarı ve doğal tıp
uzamanı Şaduman Karaca, koruyucu

<
<
<
<
<
<
<

sağlık seminer dizisine başladı.
Sağlığını korumak isteyen herkese
açık seminerler her perşembe saat
19.30-21.30 arasında Kadıköy
Moda’da düzenleniyor. Karaca,
koruyucu sağlık için yoga kursu
ve Aralık ayında detoks kampı da
düzenleyecek.
www.sadumankaraca.com
• Zeytinburnu Sağlık Çevre
Okulu’nda bahçe düzeninden
tohum saklamaya, tıbbi bitki çayı
demlemeden doğal tariflere ve çocuk
programlarına kadar zengin bir
program var, izleyin. www.ztbb.org
• 5. Organik Doğal, Organik, Sağlıklı
Ürünler Fuarı 9-12 Ocak tarihleri
arasında İstanbul Expo Center'da.
Standımıza bekliyoruz.
www.tureksfuar.com.tr
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Katın...

Yapın...

Evde ekmek hamuru
yoğururken içine
biraz sirke katın,
böylelikle
hamuru
daha kolay
yoğurabilirsiniz.

Elma sirkesini evde yapıp, cildinizi temizlemek için tonik olarak da kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
2 adet organik elma kabuğu
1 litre içme suyu
1 litrelik cam, kapaklı kavanoz
1 tatlı kaşığı deniz tuzu
1 tatlı kaşığı toz şeker
Elma kabuklarını,
tuzu, şekeri ve
suyu, kavanoza
koyun ve kapağını
kapatıp çalkalayın.
10 gün sonra ev yapımı sirkeniz ve toniğiniz hazır! (Tarif için www.yesilist.com’dan
Müge Suyolcu’ya teşekkürler).

Tıklayın...

>> Çevre Direnişi Atlası,
Türkiye'deki çevre ihtilaflarını,
yerel hareketlerin ve çevre aktivistlerinin bilgi birikiminden
yararlanarak bir araya getiriyor.
Yeni çevre tahribatlarını da bildirebileceğiniz web sitesinin adresi
www.direncevre.org
>> Kardeş Bitkiler Grubu, bloğunu
güncelledi. Bloğa yeni eklenen yazılardan biri “sonbahar bakımı ve
varroa mücadelesi” başlığını taşıyor. kardesbitkiler.blogspot.com
>> www.zehirsizev.com doğaya
ve insan sağılığına zarar vermeyen yeni tarifler paylaşmaya devam ediyor. Siteye son eklenenlerden biri de ağız çalkalama sıvısı.
>> Zelazo bir değiş tokuş, üretim,
sanat ve alışveriş alanı. Tasarım,
teknoloji ve sanat alanında yetkinleşmiş kişilerle öğrenmeyi
amaçlayanları buluşturuyor, bu
buluşmaların ortak ürünlerle sonuçlanması için gerekli mekân ve
malzeme desteğini sağlıyor.
www.zelazolab.com

Uzaklaştırın...

İmzalayın...

Kent Hareketleri, konut hakkını
savunmak için 6306 sayılı Kanun’un
iptaline ilişkin imza kampanyasını
change.org adresinde imzaya açtı.
Manavgat'a HES yapmak isteyen
şirketin finans kaynaklarını engellemek
için change.org’ta yer alan kampanyaya
imzalayarak destek verin.

Gönderin...

Kullanmadığınız oyuncakları yeni açılan ve
klinikte hiç oyuncakları olmayan Antalya
LÖSEV’e gönderir misiniz?
Adres: Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. 11/7
Muratpaşa-Antalya Tel: 0242 316 06 63

Küçük bahçelerde sebze ve çiçeklerin çevresine odun külü
dökerek, saksılı saksılarınızın çevresinin zımpara kâğıdıyla kaplayarak salyangoz ve
sümüklü böcekleri uzaklaştırabilirsiniz.
18 |

2013 GÜZ | www.bugday.org

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi

| 19

E K O L O J İ K

P A Z A R L A R

> > >

Seferihisar
%100 Ekolojik
Pazar Artık
Haftada 2 Gün
Buğday Derneği ve
Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle, açıldığı günden
bu yana cumartesi günleri kurulan Seferihisar
%100 Ekolojik Pazar'da
tezgâhlar artık pazar
günleri de açık olacak.
Cumartesileri Ulamış köyü
girişinde kurulan pazar,
ekim ayı sonu itibarıyla
her cumartesi Seferihisar
merkezinde köy pazarı
alanında, pazar günleri de
eski yerinde Ulamış'taki
Shell benzin istasyonu
karşısında kuruluyor.
Haziran ayında açılan
Seferihisar %100 Ekolojik
Pazarı, hem ürünlerinin
kalitesi, hem uygun fiyatları hem de pazarda
gerçekleşen ekolojik yaşam etkinlikleriyle dikkat
çekiyor.
Pazar müdavimleri
Ağustos, Eylül ve Ekim
ayında pek çok atölye ve
söyleşiye katıldı. Fide dikimi, uçurtma yapımı, yaş
maya ve organik undan
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ekmek, keçe, gerçek temizlik gibi atölyelere katıldılar, geleneksel el sanatları sergisini gördüler. Pek
çok kez bebek ve çocuk
eşyaları takası da düzenlenen pazardaki söyleşilerde ise konu bazen organik bal, bazen organik
süt-süt ürünleri bazen de
organik tavukçuluk oldu.

Kocasinan
%100 Ekolojik
Pazar Sezonu
Başarıyla
Kapattı
Kayseri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü,
Kocasinan Belediyesi
ortaklığı, Kapadokya
Organik Tarım Üreticileri
Birliği Derneği ve Buğday
Derneği destek ve danışmanlığında 21 Temmuz’da
açılan Kocasinan %100
Ekolojik Pazar başarılı bir
sezon geçirdi.
• Pazarda sezon boyunca
44 bin 469 kilo domates,
biber, salatalık, fasulye,
patlıcan gibi yazlık sebzeler; 35 bin 373 kilo kayısı,

elma, üzüm, çilek kiraz gibi meyveler satıldı. Üretim
döneminin sona ermesi
sebebiyle pazar, ekim ayı
sonunda 2013 yılı itibarıyla sezonu bitirdi.
• Kocasinan %100
Ekolojik Pazar'da müdavimlere çeşitli konularda
bilgilendirici etkinlikler yapıldı. Kayseri İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü
çalışanlarının yaptığı ve
dört hafta süren çalışmada müdavimlere gıda
satın alınırken dikkat edilecek noktalar, turşu ve
kışlık domates sosu yapımı, kurutulmuş meyvelerin
beslenmemizdeki önemi,
reçel ve kompost yapımı,
sütün beslenmemizdeki yeri, peynir ve yoğurt
yapımı konularında bilgi
verildi.
• Pazardaki beş üreticinin ürünlerine, Eylül
ayında proje ortağı Tarım
İl Müdürlüğü’nce zirai
ilaç kalıntı analizi yapıldı.
Analiz sonuçları temiz
çıkan ürünler ve üreticileri şöyle: M. Emin Sever
/ üzüm, Muhsin Yunak/
taze fasulye, Safiye
Çıkrıkçıoğlu / elma, Ahmet
Demirtaş / süzme çiçek
balı, Mehmet Kendir ve

Fotoğraflar: Buğday Arşivi
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Organik
Hayvansal
Ürüne Talepte
Şişli %100
Ekolojik Pazar
Etkisi
Halil Ertutar /domates.
• Kayseri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü,
organik tarım projesi
çerçevesinde Karahıdır
Köyü'nde üretim yapılan arazilere gezi
düzenledi. “Organik
Tarımın Geliştirilmesi ve
Yaygınlaştırılması” projesi
kapsamında yapılan çalışmaların sahada ilgililer ve
üreticilerle paylaşılmasını
amaçlayan müdürlük,
üreticilerin ilgisini organik tarıma çekmeyi ve
Kayseri’de daha çok yayılmasını hedefliyor. Proje
kapsamında 10 ilçede 53
üretici tarafından bin
372 dekar alanda geçiş
1, geçiş 2 ve organik sertifikalı üretim yapıldığını
belirten Kayseri İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Özkan Kayacan,
zor koşullarda tarım yapan yöre çiftçisine daha
fazla gelir getiren, katma
değeri yüksek, sürdürülebilir tarımsal uygulamaları
benimsetmeyi amaçladıklarını söylüyor.
Kayseri Kocasinan %100
Ekolojik Pazar, 2014’ün
tarımsal üretim sezonunda yeniden müdavimleriyle
buluşacak.

Türkiye’nin 2006 yılı öncesi ve sonrası hayvansal
üretim verileri, Şişli %100
Ekolojik Pazarın üretim
ve talepte büyük pay sahibi olduğunu gösteriyor.
Şişli %100 Ekolojik Pazar
2006 yılında açıldığında
hayvansal üretim bir UHT
süt markası, bir yumurta
markası ve arı ürünleriyle
sınırlıyken gelinen noktada ilçe marketlerinde bile
organik yoğurt ve yumurta bulunabiliyor.
Türkiye’de iç pazara
yönelik ilk süt türevi
ürünler grubunu sunan
Elta Ada, üretim alanı
olan Gökçeada’dan sonra
ürünlerini ilk olarak Şişli
%100 Ekolojik Pazar'da
tüketiciyle buluşturdu.
2005 ve 2006’da 1 olan
yumurta tavukçuluğu
yapan üretici sayısı 2007,

2008’de 5’e yükseldi.
Talep olunca, hiç bulunmayan etlik piliç ve süt
türevi ürünlerin üretimi başladı, 2005’te 1,
2006’da 3 olan büyükbaş
hayvan üreticisi sayısı
2008’e gelindiğinde
19’a çıktı.
Şişli %100 Ekolojik
Pazar'da 2013 yılında
satışa sunulan yumurta markası sayısı 10-11,
kırmızı et grubu (sucuk,
kıyma vs.) marka sayısı
5, süt ve süt ürünlerinde marka sayısı 7, tavuk
marka sayısı 5, bal ve
arı ürünleri ise 18-22.
Bir dönem alabalık satışı da denendi ancak
ekonomik olmadığı için
sürdürülemedi.
Bütün bu hayvancılık
verileri, 2006’dan sonra pazarlar, perakende
zincirler ve dükkânlarla
zincirleme bir talep artışını gösteriyor. Bunda
da Haziran 2006’da açılan Şişli %100 Ekolojik
Pazar'ın medyanın da
desteğiyle getirdiği popülerliğin, bilinirliğin, farkındalığın etkisi büyük.
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Tekelioğlu’nun
TaTuTa’lı Çiftçileri

Manisa Salihli’ye bağlı
Tekelioğlu Köyü, Türkiye’nin
ilk ekolojik tarım yapılan köyü. Tekelioğlu’nda
TaTuTa’lı iki çiftçi kardeş
yaşıyor: Mustafa ve Ali
Şener.
“Bir gün bu köye bir ziraat
mühendisi gelmiş ve köyün,
üreticilerin hayatı değişmiş”
desek yeri.
TaTuTa projesinin başladığı günlerden bu yana
sistemde yer alan Mustafa
ve Ali Şener Türkiye’nin ilk
ekolojik tarım yapılan köyü Tekelioğlu’nun kardeş
TaTuTa çiftçileri. 1989
yılında köylerine gelen ziraat mühendisi Atilla Ertem
sayesinde bilgilenmiş ve
ekolojik tarıma başlamışlar.
Mustafa Şener, “ekolojik
tarım insan sağlığına da
çevre sağlığına da zarar
vermiyor, tabii biz kendi
sağlığımızı da düşünerek
bu işe başladık,” diyor. Abisi
Ali Şener ise Atilla Ertem’in
ziyaretinden önce bir gazetede okuduğu köşe yazısıyla
ekolojik tarımla tanışmış.
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“Kimyasal ilaçların ve
gübrelerin insana, doğaya
zarar verdiğini düşünerek
ekolojik tarıma başladık,”
diyen Ali Şener, ilk günlerde
Atilla Ertem’in çok desteğini
gördüklerini söylüyor.
Satış ve Pazarlama
Sorunları Yok
Şener kardeşler ne iyi ki
ürünlerini pazarlamakta
herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Mustafa Şener 150
dönüm arazisinde üzüm
ve zeytin ağırlıklı üretim
yapıyor. Kendi ihtiyaçları
için de tahıl, sebze ve meyve ekiyor; üzüm ve zeytini
toptan firmalara satıyor.
Ali Şener de 400 dönüm
alanda üzüm, zeytin, buğday, tütün, domates ve
biber üretiyor. Bunları hem
firmalara toptan, hem
kendi açtığı dükkânında
perakende olarak satıyor,
dileyenlere kutu servisi de
yapıyor.
Gönüllülerin Çoğu Yabancı
Şener kardeşlere TaTuTa
sistemini soruyorum, memnun olup olmadıklarını...
Her ikisi de şimdiye değin
pek çok yabancı gönüllü
ağırladıklarını anlatıyor

ve sistemden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Mustafa Şener bu yıl
İtalyan, İsveçli ve ABD’li
gönüllülerle çalışırken,
Ali Şener’in çiftliğine ise
şimdiye kadar Japon, Rus,
Alman, Fransız, İtalyan gönüllüler gelmiş.
Gönüllü Sayısında Artış Var
Mustafa Şener, “Son iki
yıldır gönüllü sayısında artış
var. Genelde yabancı gönüllüler geliyor. Canla başla
ve inanın bizden çok çalışıyorlar,” derken; Ali Şener de
çiftliklerine konuk da, yerli
gönüllü de geldiğini ama
yabancı gönüllülerin sayısının daha fazla olduğunu,
onlardan çok zor ayrıldıklarını anlatıyor.

Fotoğraflar: Mustafa Şener Arşivi
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Peki dil sorununu nasıl
çözüyorlar, bu konuda
sorun yaşıyorlar mı merak
ediyorum. Mustafa Şener’in
kendi deyimiyle çat pat bir
İngilizcesi var, ama bu
konudaki asıl yardımcısı
üniversitede okuyan kızı.
Sonuç olarak dil ve gelen
yabancı gönüllülerle bir
iletişim sorunu yaşamıyorlar. Ali Şener de yabancı
gönüllülerle iletişim konusunda önemli bir sorun yaşamadıklarını söylüyor ama
altını çizmeden de edemiyor: “Keşke bir yabancı dil
öğrenseydim”.
“Çiftlikler Arası Takas
Artsın”
Sistemle ilgili düşünceleri
neler, önerileri var mı?
Mustafa Şener, sistemden
çok memnun olduğunu,
TaTuTa çiftlik toplantılarına
eşi ile birlikte gittiklerini ve
diğer çiftliklerle tanışmaktan çok mutlu olduklarını
söylüyor ve ekliyor: “Aman

sistem bozulmasın, daha
da gelişsin.” Önerisi ise
çiftlikler arası takasın
artırılması.
Halen kendisi bazı çiftliklere zeytinyağı veriyor, onlardan da, başta bal olmak
üzere ihtiyacı olan başka
bazı ürünleri alıyor.
Ali Şener de sistemde hiçbir
sorun yaşamadığının altını
çiziyor, başarının devamını
diliyor ve tüm Buğday ekibini duygulandırıp mutlu
eden şu cümleleri kuruyor:
“Buğday Derneği TaTuTa’yı
yürütsün. Bu, çok emek
verilen bir proje. Bize katkılarını anlatmama olanak
yok”. Victor duyuyorsun
değil mi?
Mine Eroğlu

www.tatuta.org adresinden önümüzdeki aylarda
gönüllü ve konuk kabul eden çiftlikleri öğrenebilir ve
onları ziyaret edebilirsiniz. Eğer daha önce deneyimlemediyseniz sonbahar aylarında yapılan zeytin ve
narenciye hasadına katılmanızı öneririz.

"Community Goes Farming"
Buluşmaları Sürüyor
Avrupa Birliği Hayatboyu
Öğrenme Programları'ndan
Leonardo da Vinci
Programı kapsamında
Buğday Derneği'nin katkılarıyla yürütülen "Community
Goes Farming" projesi buluşmaları devam ediyor.
Türkiye'den Buğday
Derneği'nin yanı sıra İngiltere, Almanya,
Slovenya ve Polonya'dan
ekolojik yaşamla ilgili
STK'ların ortaklığında oluşturulan, özellikle ekolojik
tarım, topluluklar ve eğitim alanlarına odaklanan
ve bu konularda deneyim
paylaşımını amaçlayan
projenin üçüncü toplantısı
18-22 Eylül tarihlerinde
Almanya'nın Schwerin şehrinde gerçekleşti.
Buğday Derneği'ni temsilen
Berkay Atik, Mohammad
Saleh ve Shereen Barakat'ın
katıldığı toplantı biyodinamik tarım ilkelerinin
uygulandığı Hof Medewege
eko-köyünde yapıldı. Proje
ortağı ülkelerin katılımcıları
toplantı kapsamında bölgedeki tarımsal üretim uygulamalarını gördüler, ekoturizm ve ekolojik niyetli
topluluk örneklerini ziyaret
ettiler, bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.Community
Goes Farming buluşmalarının dördüncüsü 2014 Mart
ayında Polonya'da, Ziarno
Ekoloji Kültür Derneği ev
sahipliğinde yapılacak.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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gün bilgesi

Yazın kavurucu sıcağıyla
tohumlar kendilerini kuru
toprağa atar ve ilk yağmurların gelmesini beklemeye koyulur. Bazıları için daha derinlere gömülmeleri ve soğuk
bir dönem geçirmeleri gerekir. Kış, tohumların bekleyişlerinin, uykuya dalışlarının

mevsimidir. Sonbahar bitkileri uykuya hazırlar.
Bir bitkinin ürettiği her
tohum çimlenmez elbet.
Tohumun çimlenmesi için
doğru zamanda doğru yerde olması gerekir. Eğer bir
önceki mevsim doğru yere

EKİM 2013
1 / Sıcakların sona ermesi
2 / Turnaların göçü ,
4 / Koç Katımı Fırtınası (5 Ekim'e
kadar), Hayvanları Koruma
Günü
5 / YENİAY
6 / Dünya Kuş Gözlem Günü
11 / İLKDÖRDÜN
12 / Yerel Hakların Özgürlük
Günü
15 / Dünya Yağmur Ormanları
Haftası (21 Ekim’e kadar)
15 / Yağmur mevsiminin
başlaması & Meryem Ana
Fırtınası ve Dünya Kadın Çiftçiler
Günü
16 / Dünya Gıda Günü
18 / Kırlangıç Fırtınası,
DOLUNAY
19 / Ağaç dikme zamanı
21/ Bağ bozumu zamanı
22 / Bağ Bozumu Fırtınası
26 / Suların soğumaya
başlaması
27 / Balık Fırtınası, SONDÖRDÜN
31 / Ağaç budama zamanı
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
(domates, salatalık, patlıcan
gibi) için uygun ekim günleri:
1-2-3-11-12-20-28-29-30
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 11-12-20
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler (havuç, patates, pancar
gibi) için uygun ekim günleri:
4-5-6-13-14-21-22-23-31
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 4-5-6-13-14-31
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
7-8-15-16-24-25-26
Yapraklı sebzeler (lahana,
ıspanak gibi) ve sulama için
uygun günler: 9-10-17-18-19-27

düştüyse koşullar uygun
olduğu anda çimlenmeye
başlar tohumun içindeki can.
Düşmediyse de ya bir başka
canlının yemi olur, ya da çürür yeniden toprağa karışır
bir mineral veya vitamin veya
protein olarak. Bu nedenledir
ki bir bitki ömrü süresince
binlerce tohum üretir.
Her kış olduğu gibi bu kış
da tohumlar uyuyacak ve
taze bir ilkbahar havasını
bekleyecekler kendilerini göstermek için. Değişen iklimlere
uyum sağlayacak, verimli
tohumlara güçlü can’lar diliyorum bu kış…
Güneşin Aydemir

KASIM 2013

ARALIK 2013

2 / Kuş Geçimi Fırtınası
3 / YENİAY
4 / Lodos rüzgarları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası
7 / Fırtına
9 / Çiy düşme zamanı,
İLKDÖRDÜN
12 / Pastırma yazı
16 / Haşeratın saklanması
17 / DOLUNAY
24 / Soğukların başlaması
26 / SONDÖRDÜN
29 / Hiçbirşey Satın Almama
Günü

1 / Keskin rüzgarlar
2 / Ülker Dönümü Fırtınası
3 / YENİAY
4 / Uluslararası Mektup Atma
Haftası
9 / Karakış başlangıcı,
İLKDÖRDÜN
11 / Dünya Dağlar Günü
12 / Karakış fırtınası
17 / DOLUNAY
21 / En uzun gece. Kış
mevsiminin başlangıcı & Gün
Dönümü Fırtınası
26 / SONDÖRDÜN
29 / Şiddetli soğuklar, Dünya
Biyolojik Çeşitlilik Günü

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

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

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

Tohumlara
Özgürlük

içimizden biri
şaşırtan şeyler var mı?
İlk zamanlar ağaç dikmek
ve evimizi onarmakla
geçti. Şaşırtan pek bir şey
yaşamadık.
Sonra ekipten birkaç
arkadaşınız da size katıldı.
Onların gelişiyle hayatınız
kolaylaştı mı?
Elbette kolaylaştı. Daha
fazla işgücünün ortaya
çıkmasıyla daha fazla iş
halletme olanağı doğdu.

Erkan Buğday
İstanbul’dan sonra
yeni bir yaşam için
Dernekli Köyü’nün
terk edilmiş mahallesi
Marmariç'e adım atan
ilk iki kişiden biri o. Bir
cesaret örneği olarak
yaşam alanını değiştirmeyi, şehirden kırsala
göç etmeyi ciddi olarak
düşünenlere ilham verebilir. Erkan Buğday’ın
bu konuda önerilerini
dikkate almakta
yarar var!

Avustralya’da aldığınız
permakültür derslerinin
ardından Marmariç,
Türkiye Permakültür
Araştırma Enstitüsü’nün
merkezi oldu.
Avustralya’ya giderken bu
günkü gibi aynı zamanda
bir eğitim köyü olmayı da
planlıyor muydunuz?
Hayır, planlamıyorduk.
Oraya sadece
permakültürü öğrenmek
amacıyla gitmiştik.
Bir gününüz nasıl geçiyor?
Mevsimine göre değişiyor.
Yakacak odun toplamak,
ağaç budamak, inşaat,
tamir, tadilat, hasat işleri
belli bir döngüde gidiyor.

Türkiye’de son yıllarda
ivme kazanan ekolojik
yerleşimler hareketindeki
gelişmeyi nasıl görüyorsunuz? Sizce yurt dışındaki
ekolojik yerleşim örnekleri
ile Türkiye’deki örnekler
arasında fark var mı?
Yurtdışındaki örnekler
hakkında çok bilgim yok.
Birçok konuda olduğu gibi
Türkiye bu konuda yurtdışı
örnekleri takip ederek
başlamakla birlikte özgün
örneklerini de yaratıyor.
Marmariç’e
yerleştiğinizden beri
yapmak isteyip de
yapamadığınız şeyler
neler?
Somut bir şey aklıma
gelmiyor. Son kertede
insan zaten yapmak
istediği şeyi yapar diye
düşünüyorum.
Kırsalda doğa dostu bir
yaşama geçiş yapmak
isteyen insanlara öncelikli
olarak ne önerirsiniz?
İyi düşünmelerini ve
harekete geçmeden önce
mevcut yerleşimlere gidip
deneyim kazanmalarını
öneririm.

Bomboş bir köyde sıfırdan
başlamak büyük bir
cesaret örneği. Neydi sizi
motive eden?
Bu işte yalnız olmadığını
bilmekti.
Fotoğraflar: Oya Ayman

İlk zamanlar nasıl geçti,
neler yaptınız ve yeni
yaşamınıza nasıl uyum
sağladınız? Sizi bu
yaşam tarzıyla ilgili daha
önce aklınıza gelmeyen,
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Mühim Olan Hastalanmamak…

Koruyuculuk, zarar vermemek ve zararı
engellemek, önleyici prensip olarak her şifacının
olmazsa olmazıdır. Çin İmparatorluğu
döneminde hekimler maaşlarını ev ahalisini
hasta etmedikleri sürece alabiliyorlardı.
İnsanlık, binlerce yıllık tarihi boyunca sağlığın
korunmasına önem verdiği için bugüne gelebildi,
hastalıkları başarıyla tedavi ettiği için değil.

Koruyucu Tıp Nedir?
Sağlığımız bir tane, ama hastalıklarımız
birden çok olabilir. Ruh, zihin ve beden
sağlığımız bir bütün olarak uyum içindeyse
kendimizi afiyette hissederiz. Sağlığımızın
boyutlarından birisi bozulursa yenisini
bulmak mümkün değil; o nedenle bu dengeyi
bozmamaya çalışmak, sürdürülebilir yaşam
felsefesine daha uygundur. Sağlığı korumak,
hastalıkların tedavisi peşinde koşmaktan
daha anlamlı, daha kolaydır. Bütüncül bir
yaklaşımla, doğal tıbbın kendi tanımına uyan
bir şekilde “kendi kendimizi sağaltan güçleri
harekete geçirerek” hastalıkları önlemeyi ve
onlardan korunmayı sağlarız. Doğal tıp tabii
ki hastalıkları da tedavi etmeye yöneliktir ama
öncelikli amaç, sürdürülebilirliği açısından
hastalıklardan korunmaktır.
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18. yüzyılın sonlarında tanımlanan doğal tıp
konseptine göre şu beş temel direk, sağlığımızı
korur: Işık, hava, su, hareket, beslenme +
huzur.
Doğal tıp konseptinin oluştuğu dönemlerde,
beden-ruh ve zihin birliği şimdiki kadar
birbirini etkilemiyordu. O nedenle, 18.
yüzyıldaki hekimlerin öngördüğü beş temel
direğe huzur faktörünü de eklemeliyiz. Çünkü
günümüzde psikolojik sorunlar daha yoğun
yaşanıyor, psiko-somatik şikâyetler artıyor.
Ruh rahatsızlıklarının somaya yani bedene
yansıyarak, onun üzerinden kendini ifade
etmesini günümüz modern tıp ölçüm aletleri
tanımlayamadığı için, hastalık nedenleri
de “yok” kabul ediliyor. Oysa hastalıklar
var. Kanser gibi bir hastalık hâlâ bir hücre
mücadelesi olarak algılanıp, kemoterapilerle
çözülmeye çalışılıyor. Kanserin binlerce sebebi
olabileceği nedense idrak edilemiyor.
Dünya tıp akımlarında şifalı beslenmenin
koruyucu sağlık için önemi vurgulanır hep.
“Ne yersek, oyuz” sözü Hipokrat’tan beri
söylenir. Tükettiğimiz gıdanın hem niteliğinin
hem de niceliğinin önemini vurgular. Bunun
için her büyük medeniyetin bir beslenme
anlayışı vardır.

Fotoğraflar: Şaduman Karaca

Koruyucu sağlık, doğal tıbbın ve geleneksel tıbbın en temel
prensibidir. En doğal ve zarar vermeyen tedavi yöntemleriyle çalışır,
sağlıklı olmayı ve kalmayı teşvik eder. Hastalığı tedavi etmekten
daha önemlisi sağlığı korumaktır. Gelin bunun için
doğal tıbbın tavsiyelerine kulak verelim…

Osmanlı hekimleri sağlıklı yaşamın
kurallarını belirlerken, aynı zamanda da
koruyucu sağlık kurallarını şöyle sıralamışlar:
1. Hava ve iklimle ilgili tedbirler 2. Yemeiçme 3. Hareket-spor 4. Duygusal sağlık 5.
Uyku ve kuralları 6. Bedensel arınma.

Dünyadaki Tıp Ekolleri Ne Diyor?
Ayurveda: Hastalıkların nedeni
metabolizmanın bozulmasında görülür
ve hastalıklardan korunma beslenme
şekliyle sağlanır. Hareket (yoga asanaları
yani duruşları), ışık (meditasyon), hava
(pranamaya) ise zaten Hinduizm’e göre
yaşamın gereklilikleridir.
Çin Tıbbı: Her şeyden önce insanlara
düşüncede ve uygulamada bir dengede
olmalarını önerir, yani yin ve yang dengesinde
yaşamı sürdürmek en üst prensiptir. Sonra
hareket gelir. Tai Chi, qi gong ve koruyucu
hekimlik olarak beş elemente göre sağlıklı
beslenme öngörülür. Akupunkturdan
geliştirilmiş olan akupresur (parmak
baskısı=şiatsu) da enerjinin akışını sağlaması
açısından önemli bir koruyucu önlemdir.
Enerji çalışmaları da kişinin yatkınlığına
ve kabulüne göre önemli koruyucu sağlık
çalışmalarıdır. Biyorezonanz, kozmik enerji
çalışması gibi... Kineozoloji gibi enerji ölçme
yöntemleriyle de birçok hastalık önceden tespit
edilerek erken hastalık önleyici çalışmalar
yapılabilir.
Antropozofik Tıp: Anlamlı bir yaşam
anlayışını, dengeli bir ruh arılığını ve zihnin
eğitilmesini önerir.
Fitoterapi: Bitkilerle tedavi, her ne kadar
adı üzerinde bir tedavi yöntemi olsa da, aynı
zamanda koruyucu hekimlik alanında da
kullanılır. Papatya, nane, lavanta, ıhlamur,
zencefil gibi rahatlatıcı ve yatıştırıcı özellikler
gösterir. Isırganotu, karahindiba, devedikeni,

akdiken gibi şifalı bitkilerinse kan temizleyici,
idrar söktürücü ve organ güçlendirici etkileri
vardır.
Homeopati: Hahnemann’ın homeopatik
anlayışına göre, 200 yıl önce sağlıklı bir
yaşam şekli tedavi süreçlerinin de başarısını
beraberinde getirir.
Hayatı Düzenleyici Tedbirler:
Hastalıklardan korunmak için insanların
yaşam şeklinin sağlıklı olması en önemli
koruyucu faktördür.
Spritüel Çalışmalar: Meditasyon veya
benzeri spritüel çalışmalarla denge dışına
çıkmış ruhsal ve zihinsel ahengi tekrardan
dengeye getirmek de koruyucu yöntemlerden
biridir.
Ekoloji: Çevre faktörleri gıdadan
başlayarak hayatımızın her alanında hastalık
faktörlerini oluşturuyor. Temiz gıda, hava
ve su başta olmak üzere tüm diğer ekolojik
çalışmalar genel koruyucu hekimliğe girer.
Koruyucu sağlığı destekleyici daha birçok
uygulama sayılabilir, fakat bunlar her bireye
aynı derecede fayda getirmeyebilir. Kişi kendisi
için en uygun koruyucu tedbirleri deneyerek
bulabilir. Bir sağlık danışmanıyla kendisi için
en sağlıklı yaşam şeklini bulabilir.
Sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen
bireysel, sosyal, toplumsal ve çevre
faktörleri konusunda farkındalık oluşturup,
bilinç değişimine giderek ve bu konuda
uygulama yaparak sağlığımızı koruyabiliriz.
Tüm hastalıklar tamamen bu önlemlerle
korunamayabilir, bazen insanların iş ve yaşam
koşullarının değişmesi gerekir. Genetik olarak
doğumla birlikte getirdiğimiz hastalıklar
da vardır. Bunları kısmen de olsa koruyucu
önlemlerle ve doğal tedavi yöntemleriyle
hafifletmek hatta sağaltmak mümkündür.
Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
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Bahçelerimizin Mevsimlik Konukları

Salyangozlar ve Sümüklüböcekler
Börtü böcek kitabının yazarı, Ziraat Yüksek Mühendisi
Dr. Füsun Tezcan, ilkbahar ve sonbaharda özellikle de
yağmurdan sonra bahçelerimizde, balkonlarımızda sıkça
karşılaştığımız salyangoz ve sümüklüböcekleri yabancı otları
biçerek, sulamayı sabah erkenden yaparak ve onları elle
toplayarak uzaklaştırabileceğimizi söylüyor. Bunun için
evde kolaylıkla yapabileceğimiz sarımsak-acıbiber
karışımı bir de tarif veriyor.

Sardunyada salyangoz
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saklanabilecek evi, yani helezon şeklindeki kabuğu olanlara salyangoz deniyor.
Kabuğu olmayanlara ise sümüklüböcek.
Bulundukları ortama tutunmalarını ve
kolayca hareket etmelerini sağlayan bir
sıvıdan ibaret olan sümüksü madde nedeniyle böyle adlandırılmışlar.
Gelişmiş bireylerde erkek ve dişi üreme
sistemleri aynı birey üzerinde bulunsa
da, üremek için diğer bir bireye gerek
duyuyorlar. Yumurtalarını toprak içine
bırakıyorlar.
Ağızları marangoz törpüsü şeklinde.
Üzeri kitinsel çıkıntılarla kaplı olan ve “radula” adı verilen dil şeklindeki organı bitki
dokularını törpüleyip parçalamak için kullanıyorlar. Beslendikleri bitkilerin yaprak,
sürgün, çiçek ve meyvelerini kemirerek,
yaprakları dantel gibi yapar ya da sadece
damarlarını bırakırlar. Fideler ise biçilmiş
gibi görünür.
Bu yüzden de sorun olduklarında
ekolojik çözümler olarak, beslenme ve

Saksıdaki salyangozlar

Fotoğraflar: Dr. Füsun Tezcan

Salyangozlar ve sümüklüböcekler
özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında
yağmurlardan sonra çiçekler, sebzeler,
fide ve fidanlar üzerinde beliriverir. Hatta
bazen yoğunlukları o kadar fazla olur ki,
bahçe kenarlarında, geçtiğimiz yollarda
karşımıza çıkıverirler.
Yağmurlu ve nemli havalar dışında
çoğunlukla geceleri faaliyet gösterirler.
Bu şekilde onlarla beslenen değişik kuşlar,
böcekler, kurbağalar ve tarla farelerinden
korunurlar. Aynı zamanda salgıladıkları
sümüksü madde de daha geç kurur, nemli
gece saatleri veya nemli günlerde. Onları
kışın soğuk ve yazın çok sıcak günlerinde
yarık ve çatlaklar arasında, taş altlarında hareketsiz olarak görebilirsiniz adeta
uyur durumda…
Sümüklüböcekler ve salyangozların
adında “böcek” sözcüğü geçse de, siz
onları sakın böcek sanmayın! Yapı olarak
böceklerden çok farklı canlılar. Tehlike
veya olumsuz koşullar altında içinde

Gazanyada
salyangoz zararı

Bodrum papatyasında
salyangoz

barınmalarında rol oynayan yabancı otların biçilmesi, sulamanın sabah erken
saatlerde yapılması, küçük alanlarda ya
da yoğunlukları az olduğunda elle toplanmaları önerilir. Küçük bahçelerde sebze
ve çiçeklerin çevresine odun külü dökülmesi, saksılı bitkilerde saksının çevresinin
zımpara kâğıdıyla kaplanması da onları
uzaklaştırır. Bira ya da bira mayalı karışımla hazırlanan besin tuzakları bahçenin
değişik yerlerine bırakılarak tuzak kaplarında toplanmaları da sağlanabilir.
Salyangoz ve sümüklüböcekleri bitkilerden uzaklaştıran ve evinizde kolayca
hazırlayabileceğiniz doğal bir reçeteyi de
aşağıda bulabilirsiniz:
Sarımsak-acı biber karışımı:
• Dört diş sarımsak dövülerek ezilir.
• Üzerine iki çay kaşığı sıvı yağ eklenir,
karıştırılır.
• Daha sonra, bir çay kaşığı acı toz biber eklenir ve tekrar karıştırılır.
• Bir litre su, bu karışıma yavaşça karıştırılarak dökülür.
• Bu şekilde kapalı kapta bir gün
bekletilir.

Sebze ve çiçeklerin çevresine
odun külü dökebilir, saksılı
bitkilerde saksının çevresini
zımpara kâğıdıyla kaplarsanız
salyangoz ve sümüklüböcekleri
uzaklaştırabilirsiniz. Bira ya da
bira mayalı karışımla hazırlanan
besin tuzaklarını da bahçenin
değişik yerlerine bırakarak
bunlarda toplanmalarını
sağlayabilirsiniz.
• Tülbentten süzülüp, dört litre suya
karıştırılır.
• Bulundukları yerlere püskürtülerek
uygulanır.
• Uygulama alanı büyükse, aynı oranlarda daha fazla ilaç hazırlanır.
Buraya kadar anlattıklarımız bitkilerle
beslenerek sorun oluşturabilen türlerle
ilgiliydi. Bazı türler ise değişik hayvansal
canlılarla beslenen önemli ve yararlı canlılar arasındadır. Bu nedenle salyangoz ve
sümüklüböceklerin beslenme davranışlarını gözlemeden kesin bir karara varmamak gerekir.
Salyangoz ve sümüklüböceklerle diğer
sorun oluşturan etmenlerin yönetimi ile
ilgili daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki kitaptan ulaşabilirsiniz.
Tezcan, F., 2011. Börtü Böcek İçin Doğa
Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar. İzmir,
159 s. (bortu.bocek2011@gmail.com)
Dr. Füsun Tezcan
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İyilik yap, güven oluştur,
beraber dönüştür:

Good4Trust.org
Şehirdeki yaşantımızda bariz bir şekilde
görmesek de gezegenin yaşam destek
ünitelerinin yavaş yavaş çöktüğünün
pek çoğumuz farkındayız. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’ne uygun, aynı zamanda da Toprak Ana’nın haklarına saygılı bir toplum özlüyoruz.
Böyle bir topluma dönüşümü bireylere
ve kitlelere nasıl yayarız? Bireyler normal
hayatlarını yaşarken hepimizin özlem
duyduğu toplum için nasıl yardımcı olabilirler, betonlaşmış sistem nasıl akıcı hale
getirilir? Sürdürülebilir küçük toplumlardaki karşılıklı yardımlaşma, destek ve
iyilik, karşılıklı güven ortamı nasıl yaratılır?
Doğru yanıtlar ancak iyiliğin çoğaltılması,
kötülüklerinse oransal olarak azalması
ve iyi olduğunu bildiğimiz insanların arasında güvenin tesis edilmesiyle mümkün.
Good4Trust.org bu umuttan doğdu.
İşleyişini kısaca anlatacak olursam; iki tür
üyesi var: Türeticiler ve üreticiler. Birey
olarak bir türetici profili oluşturuyorsunuz ve size bir zeytin çekirdeği veriliyor.
Yaptığınız iyiliklerle bu çekirdeği suluyorsunuz ve suladıkça çekirdekten filize, filizden fidana, çiçekten meyveye yedinci evreye kadar yükseliyorsunuz. Zeytinlerinizi
sulamak için iyilik yapıyor ve paylaşıyorsunuz. Başkasına yazdığınız veya size yazılan
bir iyiliğe karşılık en fazla 7 damla suyu,

kendiniz takdir edip veriyorsunuz. Bir okul
inşa edebilirsiniz, bir öğrenci de okutabilirsiniz, Good4Trust.org'da profil açmış
Buğday gibi bir derneğe bağış yapabilirsiniz, üretici olarak başvurmuş ve kabul
edilmiş bir ekolojik ürün dükkânından
alışveriş yaparsınız veya bir çiftliğin kutu
projesine abonesinizdir... Hepsi aynı; her
birisi için kendinize 1 ila 7 arasında damla yazabilirsiniz. Siz iyiliklerinizle birlikte
sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu alışverişlerinizi paylaştıkça hem iyilik çoğalacak,
hem de sivil toplum kuruluşları ile ekolojik
ve sosyal sorumlu ürün ve hizmet üreten
işletmeler büyüyecek, güçlenecek ve yayılacak. Bu kadar basit.
Good4Trust.org kendi içinde demokratik
bir yönetişim sistemi içinde yönetilecek
ve bireylerin ekolojik ve sosyal sorumlu
kurum ve şirketlerden aldığı ürün ve hizmetlerden kesilecek çok cüzi bir katkı payı
ile ayakta duracak. Good4Trust.org'a dahil
olmak için tek yapmanız gereken, sayfaya gidip türetici olarak veya hizmet veya
ürün veriyorsanız üretici olarak kaydınızı
yapmak. Beraberce dönüştürmek üzere
Good4Trust’ta buluşalım.
Dr. Uygar Özesmi
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