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Yalçıner Çiftliği

Tohum, bitkilerin varoluşu-
nun devamını mümkün kılan 
en önemli üreme materyali. 
Daha geniş bir bakış açısıyla 
tohum, gıda bağımsızlığı ve bu 
noktadan hareketle de toplum 
özgürlüğü olarak düşünülebi-
lir. Nasıl özgürlüğün ve deva-
mın kısıtlandığı bir ortamda 
sağlıklı topluluklar oluşturmak 
mümkün değilse, tohumun bir 
ticari meta olarak görülüp eri-
şiminin kısıtlanması gıda gü-
venliği açısından tehlikeli bir 
girişim olarak görülebilir. Bu 
nedenle Buğday Derneği olarak 

Özgür ve Temiz Gıda İçin

Yaşasın Yerel Tohumlar!
Yerel tohum sadece özgürlük değil; aynı zamanda bilgelik demek, paylaşım demek, 
doğayla barışık çok çeşitlilik demek. 

yürüttüğümüz Tohum Takas 
Ağı projesiyle, yerel tohumların 
bir meta olarak tescillenme-
den, anonim şekilde üreticinin 
elinde serbest kalmasına ve bu 
sayede özgür gıdaya ve özgür 
toplulukların yaşatılmasına 
destek olmaya çalışıyoruz.

Tohum Bilgedir!
Yerel tohum sadece özgür-

lük değil; aynı zamanda bil-
gelik demek, paylaşım demek, 
doğayla barışık çok çeşitlilik 
demek. Tescilli kısır tohumların 
aksine, yerel tohumun bilgeliği 

yaşından geliyor. Yerel tohum-
lar, binlerce yıldır toprakla bu-
luşarak genlerinde, kuraklık, 
sel, don vb. pek çok doğa ola-
yına karşı ayakta kalmayı ba-
şarabilmenin gururuyla "bilge" 
sıfatını hak ediyor. Meyvesine 
gelen böcekle, gölgesinde bi-
ten otla ve yaprağındaki man-
tarla iyi geçinmeyi öğrenmiş 
bilge tohumlar, hasat zamanı 
hayatta kalabildikleri için do-
ğal seçimle bir sonraki nesli 
oluşturmuşlar. Bu tohumlar, 
toprağın sınırlı bir kaynak ve 
mükemmel bir denge unsuru 
olduğununun farkındalığıyla, 
topraktan hangi elementi ne 
zaman ve ne kadar isteyece-
ğini de biliyorlar. 

Bu yüzden yerel tohumlar, 
ilaç ve zamansız atılan su-
ni gübrelere ihtiyaç duymaz. 
Kendi dengesini kendi kurar. 
Bu mükemmel ahenk içinde en 
doğal, en güzel ve bugünlerde 
"özlediğimiz" tatları sunar.
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Tohum Takas Ağı projesi 
bu bilge tohumların devamı-
nı amaçlayan bir ağ yapılan-
ması. Buğday Derneği olarak 
proje dahilinde, elinde yerel 
tohumu bulunan çiftçilerin, 

bu tohumlarını takas etme-
lerini sağlayacak bir altyapı 
oluşturduk. 

Takas Ağ ı’nda bugüne 
kadar analize gönderilen 
toplam 79 çeşit yerel tohum 

bulunuyor. Bunların dışında 
75'den fazla henüz analize 
gönderilmemiş ancak 2014 
yılı içinde gönderilecek tohum 
var. Ayrıca tüm bu 154 çeşidin 
yanı sıra, Tohum Takas Ağı’na 
yeni katılan üreticilerin takasa 
açtığı tohumlarla, söz konusu 
çeşit sayısının 2014 yılı so-
nunda 250 civarına gelmesini 
hedefliyoruz.

www.tohumtakas.org
Bugünlerde tüm bu takas 

işlemlerini, bu işlemlerin izle-
nebilirliğini ve tohumla ilgili 
bilgileri bir arada tutabilmek 
ve paylaşabilmek adına www.
tohumtakas.org sitesini, kendi 
olanaklarımızla geliştirdik ve 
üyelerimizin kullanımına aç-
tık. Yerel tohumlarını gönüllü 
olarak üyelerimizle de takasa 
açan çiftlikler sayesinde, 20'ye 
yakın çeşitten kısıtlı sayıda to-
hum, takas amaçlı ekilmesi için 
hobist (bahçesi olan) üyeleri-
mizin de erişimine açıldı.

Adım Adım Destekliyor
Proje, Adım Adım Oluşu-

mu’nun desteği ile devam 
ediyor. “İyilik peşinde koş” 
sloganı ile her yıl Avrasya ve 
Runtalya maratonlarında, 
Tohum Takas Ağı’nın bütçe-
sini oluşturmak üzere destek 
toplamak için yola çıkan Adım 
Adım koşucuları, sağlıklı, ger-
çek tohumların ve gerçek gı-
danın gelecek nesillere taşın-
ması için katkıda bulunuyor.

Takas Ağı’nda 
bugüne kadar 

analize gönderilen 
toplam 79 çeşit 

yerel tohum 
bulunuyor. 

Tohum Topları
Doğal tarımda tohum topları, rotasyonlu 

tahıl ekiminde, karışık ekim sebze bahçele-
rinde, kapsamlı toprak iyileştirme ve zengin-
leştirme çalışmalarında, harap araziler ya da 
çorak alanların yeşillendirilmesinde kullanılır. 

Burada temel saikler, a) hangi bitkinin ne-
rede, hangi bitkilerin yanında çıkacağını doğal süreçlerin belir-
lemesi b) serpilen tohumların kuşlar ve toprak hayvanlarınca 
anında tüketilmemesi c) tohumlara bir nevi “ana rahmi” ortamı 
sunularak kolaylıkla filizlenmesinin sağlanmasıdır.

Tohum topları killi toprakla hazırlanır, imkân varsa en ideali 
tuğla fabrikalarından alınabilecek toz kildir. Oran olarak; 1 ölçü 
karışık tohum, 3 ölçü kompostla karıştırılır, buna 5 ölçü killi 
toprak eklenir. Ufak alanlar için, tohum topları çocukların da 
katılacağı bir eş dost buluşmasında elle hazırlanabilir. Karışım 
2’şer ölçü su katılarak yavaş yavaş yoğurulur, cevizden biraz 
büyük toplar elle yuvarlanır.

Büyük araziler için, çok sayıda tohum topları en kolay, ufak 
bir harç karma makinesiyle yapılır. Hazırlanan karışım makine-
nin içine boşaltılır. Dönerken su püskürtülerek homojen şekilde 
ıslatılır. Karışım tek bir hamur haline gelene dek döndürülür. 
Hamur masaya alınır, bundan uzun sosisler yapılır, sosisler ön-
ceden hazırlanmış yaklaşık 3x3 cmlik delikleri olan tel kafesten 
geçirilir, düşen parçalar hızlıca yerde elle yuvarlanır.

Hazırlanan topların güneşte en az 24 saat kurutulması ge-
rekir. Kurutulan toplardan biri bir bardak suya konur; hemen 
dağılmayıp 10 dakika kadar bütünlüğünü koruyorsa, toplar 
hazırdır.

Tohum seçimi: En büyüğü kiraz çekirdeği kadar olabilir. 
Daha büyük tohumlar için daha büyük toplar yapılır ve her 
topa tek bir tohum yerleştirilir. Bu daha ziyade çorak alan ye-
şillendirmelerinde uygulanır. Karışıma amaca yönelik olarak her 

türlü tohum (özellikle yerörtücü-
ler) katılabilir. Çok ufak tohum-
ların fazla olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Uygulama: Genellikle sonba-
harda, yağışlı dönemin başlama-
sıyla toplar bol miktarda araziye 
atılır.
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Geleceğin Tohumlarını Buluşturmak

(...) Bir tohum, dünyadaki bereketin simgesidir, barındırdığı 
yaşam potansiyeli sonsuzdur. Örneğin bir orta boy kavun iki 
sene uygun ortamda tüm tohumları tekrar ekildiğinde ilk sene 
2 bin adet, ikinci sene 4 milyon adet kavun verebilir. Tabii ki 
bu doğada böyle olmuyor, tüm varlıklar yaşam süreleri içinde 
sonsuz sayıda tohum ürettiği halde bunların bir kısmı birbiri-
ne yem oluyor, aralarındaki mükemmel ilişkiyle de birbirlerinin 
üremesini, yine birbirlerinin varlıklarını destekleyecek şekilde 
kontrol altında tutuyorlar. 
İnsanlık ise içinde yaşadığımız çağda bu doğa kuralının fazlaca 
ve hızlıca dışına çıktığından aynı anda üretim fazlası ve açlığı 
yaşıyor. Üstelik bu sadece ekonomik döngülerde gerçekleşmi-
yor, aynı zamanda ekolojik ve sosyal yapılara da aynı olumsuz 
etkiyi yapıyor. Örneğin “gelişmiş ülke” olarak sınıflandırılan tüm 
ülkeler doğal kaynakları, insan kaynaklarını ve artan üretimle-
rini bir yandan satarak tüketimi teşvik ediyor, diğer yandan da 
artan üretimin ihtiyacı olan girdileri daha ucuza mal etmeye 
çalışıyorlar. 
Bir kavun tohumu hiçbir zaman sadece kavunlara yarayacak, 
yüksek kâr hedefleyen, toprağın tüm kaynaklarını ve suyu sö-
mürüp kirleten bir yaşam sürmez. 
Buğday Derneği, insanın bunu doğaya bakarak kolaylıkla tak-
lit edebileceğini, tüm günlük üretim ve kullanım zincirlerinde 
“bereket”, “adil paylaşım” ve “yeterlilik” temelinde düzenleye-
bileceğine inanıyor. Medeniyeti ihtiyaç duyduğumuz (tüm in-
sanlık olarak) şekle getirmek küçük ve bölgesel çözümler değil 
küresel hatta evrensel bir formülle var olan formülü kullanarak 
mümkün. (...)

Victor Ananias

* Atlas Dergisi'nde yayımlanan Geleceğin Tohumları
başlıklı yazısından bir bölüm...

Bu yıl 2013 Avrasya ma-
ratonundaki koşu sayesinde, 
kampanyanın yıllık bütçesi 
olan 36 bin liranın neredeyse 
tamamı toplandı. Toplanan 
bağışlar, yerel tohum analizle-
ri, çiftçi eğitim ve buluşması, 
kargolama gibi faaliyetlerinde 
kullanılıyor. 

Geçen Aralık ve Ocak ayla-
rında toplam 33 çeşit tohum; 
bakteriyal, fungal ve virütik 
analize gönderildi. Bunlardan 
12 tanesinde CMV (cucumber 
mosaic) virüsü, 1 tanesinde 
de “alternaria spp.” fungal 
etmeni tespit edildiği için eki-
me gönderilmedi, imha edildi. 
Virüsler toprakta yıllarca ya-
şamaya devam ederek ilerki 
yıllarda diğer bitki türleri-
ne hastalık taşıyabiliyorlar. 
Dolayısıyla aldığımız sonuç-
lar, tohum analizlerinin, do-
ğa dostu tarım yöntemleriyle 
üretim yapan üreticilerimizin 
arazilerini ve tohumlarını has-
talıklardan korumada ne ka-
dar önemli olduğunu gösterdi. 

Gene Aralık ayı sonunda 
Tohum Takas Ağı Yönlendirme 
Komitesi toplantısını ve Ocak 
ayı sonunda Yalova Atatürk 
Bahçe Kültür ler i  Merkez 
Araşt ırma Enstitüsü'nde 
iki günlük Çiftçi Eğitim ve 
Buluşması'nı gerçekleştirdik. 
Rekor katılımla gerçekleşen 
buluşmanın eğitim kısmında 
tohumluk alma ve doğa dos-
tu mücadele konularında uz-
manlar detaylı paylaşımlarda 
bulundu. Üretici ağ yapılan-
maları üzerine sohbetler edil-
di, yeni bağlantılar kuruldu, 
sözler verildi ve ümitlerimiz 
coştu.

Mehmet Gürmen / Tohum 
Takas Ağı KoordinatörüFo
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Yaşam Okulu Dönüştürür...

Üye ve Gönüllülerimizle Buluştuk

B U Ğ D A Y ' D A N  H A B E R L E R   > > >

Buğday hareketinin öncüsü ve Buğday 
Derneği’nin kurucusu Victor Ananias ara-
mızdan ayrılalı üç yıl oldu. Ne kadar kısa ve 
bir o kadar da uzun bir üç yıl... Hemen her 
gün özlüyoruz, yad ediyoruz, hikâyelerini 
anlatıyoruz birbirimize. Bir yandan da hep 
yanımızdaymış, hiç gitmemiş gibi... Buğday 
olarak, attığı tohumları yeşertmeye çalışı-
yoruz var gücümüzle. Sizlerin desteği bize 
güç veriyor. Bu sene de sevgili Victor'u 
anarken sizi de yanımızda görmek bizi 
çok sevindirdi. Bodrum Bitez’deki meza-
rı başında, Şişli ve Kartal %100 Ekolojik 
Pazarlar’da ve Kaz Dağları’ndaki Çamtepe 
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde Victor'umuzu 
anmak üzere bir araya geldik.

Kitaplarıyla aramızda olmayı sürdüren 
Victor’un yaşamını anlatan ve yaşa-
ma bakış açısını ortaya koyan "Yaşam 
Dönüşümdür" kitabıyla onu tanıyanlar, 
Buğday aracılığıyla başlattığı çalışmalara 
destek oluyor. Victor'un vefatından önce 
kaleme aldığı "Ekolojik Dönüşüm Rehberi" 
ise dönüşüm için kendimize ayna tutma-
mızı sağlıyor. Kitapları, http://dukkan.
bugday.org/ web sitesinden satın alabilir-
siniz. Anısını yaşatan web sitesinden ya-
şamı ve ardında bıraktıklarıyla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek mümkün:
www.victorananias.org 

Bu yılın ilk üye ve gönüllü toplantısını, 
5 Şubat’ta Galata Şifahanesi'nde yaptık. 
Toplantıyı Buğday'ın hikâyesi ile açan 
YK Başkanı Güneşin Aydemir, Victor 
Ananias'ın bidiklerini aktarma aşkıyla 
ortaya çıkan Buğday hareketinin temelle-
rine ve Buğday adının nereden geldiğine 
değindi. Koordinasyon Kurulu Üyesi Oya 
Ayman Buğday'ı bir iletişim ve ağ hareketi 
olarak tanımlayarak, derneğin fanzin, 
dergi ve rehber halinde dönüşüm geçiren 
yayınlarını anlattı. Sosyal medya ve elekt-
ronik bülten ile ilgili detayları Ece Nahum, 
Ekim ayında İstanbul'da gerçekleşecek 
18. Dünya Organik Kongresi'nin ayrıntı-
larını Kongre Proje Koordinatörü Duygu 
Kayadelen paylaştı. Su Burns'ün derneğin 
üyelerine neden ihtiyaç duyduğunun altını 
çizmesinin ardından, Şişli %100 Ekolojik 
Pazar Proje Koordinatörü Leyla Aslan 
%100 Ekolojik Pazarlardaki denetlemeyi 
anlatarak davetlilerin sorularını yanıt-
ladı. Bilişim ve Tohum Takas Ağı Proje 
Koordinatörü Mehmet Gürmen tohum 
takas ağı projesini ve son gelişmeleri 
aktardı. TaTuTa Ekolojik Çiftlikler Proje 
Koordinatörü Berkay Atik ise TaTuTa 
çiftlikleri ile tanışma hikayesini anlattı ve 
katılımcılara çiftlik ziyaretleri yapmalarını 
tavsiye etti. 

Bu yıl 5. yılını dolduracak olan Yaşam 
Okulu yeni bir uygulamaya başlıyor: 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayların-
da Çamtepe'de Yaşam Okulu Deneyim 
Haftaları yapılacak. Katılımcılar, günlük 
bir düzen içinde hem çalışacaklar, hem 
birlikte üretmenin keyfini yaşayacaklar, 
hem de Yaşam Okulu'nun zengin kad-
rosunun paylaşacağı yaşamın olağan-
dışı bilgilerini öğrenecekler. Hem ellerin, 
hem zihinlerin çalışacağı ve ruhumuzun 
birliğin gücünü kavrayacağı okulun 

konularından bazıları şöyle: Doğa'nın 
örüntüleri ve örüntü kavrayışı, Kaotik sis-
temler, Mikro ve Makro kosmosun doğası, 
Kadim insan topluluklarında insan-doğa 
ilişkisi ve inançlar, Ekolojik kültür, Halk 
takvimi, Geleneksel mimari, Geleneksel ta-
rım, Müzik, Dans ve Şarkılarda örüntüler, 
Masallar, Semboller ve Anadolu Kültürü, 
Doğa gözlemi. Bunların yanında, sağlıklı 
mutfak, bahçe işleri, doğa yürüyüşleri ve 
deniz keyfi de var. Her haftaya katılım 10 
kişi ile sınırlı. Bilgi almak ve başvuru için:
info@camtepe.org 

Victor'u Özlemle Andık
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Başkentteki Ekolojik
Hareketliliğe Katıldık

"Ekolojik Yaşama Giriş" Tunceli'deydiÇiftçi Buluşması'na Rekor Katılım!

Bu sene üçüncüsünü gerçek-
leştirdiğimiz "Çiftçi Eğitim ve 
Buluşması", yine Yalova'daki Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü'nde rekor katılımcı ile 
gerçekleşti. Çanakkale, Kırşehir, 
Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, 
Antalya, Zonguldak gibi farklı bölge-
lerden toplam 47 katılımcıyı bir araya 
getiren buluşma, üç günlük bir tak-
vimde yoğun bir şekilde ve katılımcı-
lığı öne çıkararak gerçekleşti. 

Ankara Doğal Besin ve Bilinçli 
Beslenme Grubu’nun (DBB) dü-
zenlediği permakültür cumartesi 
buluşmaları kapsamında Tayfa 
Kitapkafe’de yapılan toplantıda 
üye ve gönüllülerimizle buluştuk. 
Yaklaşık 80 kişinin katıldığı toplantı-
da Buğday Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Güneşin Aydemir, Buğday 
Hareketinin başlangıç yıllarından 
başlayarak öyküsünü ve bugünlere 
nasıl geldiğini anlatırken, Su Burns 
de üyelik sistemini katılımcılara ta-
nıttı. 

Buğday'ın "Ekolojik Yaşama Giriş" eğitimle-
ri devam ediyor. İstanbul, Çanakkale, Adana 
ve Mersin’den sonra Tunceli'de 14-15 Mart'ta 
verdiğimiz eğitimde, yaklaşık 25 katılımcıya 
ekolojik yaşamla ilgili pratik bilgi ve ipuçlarını 
aktardık. Toplantıda ayrıca Tunceli'nin tarım 
ilaçlarıyla kirlenmemiş topraklarını, bakir 
doğasını, az nüfusunu ve yeniliklere açık ya-
pısının ekolojik dönüşüme uygunluğunu da 
konuştuk. 
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Kongre Hazırlıkları Hızlandı

Biyo-korsanlığa Dikkat ÇektikDeneyimlerimizi Paylaşıyoruz

AB Hayatboyu Öğrenme Programları'ndan 
Leonardo da Vinci Programı kapsamında 
Buğday Derneği'nin katkılarıyla yürütü-
len "Community Goes Farming" projesi 
buluşmaları devam ediyor. Türkiye'den 
Buğday Derneği ile İngiltere, Almanya, 
Slovenya ve Polonya'dan ekolojik yaşamla 
ilgili STK'ların ortaklığında oluşturulan, 
özellikle ekolojik tarım, topluluklar ve 
eğitim alanlarına odaklanan ve bu ko-
nularda deneyim paylaşımını amaçlayan 
projenin dördüncü toplantısı, 11-15 Mart 
tarihlerinde Polonya'nın Grzybow kırsalın-
da gerçekleşti. Buğday'ı temsilen TaTuTa 
Koordinatörü Berkay Atik, TaTuTa ağın-
daki üreticilerden Buket Ulukut Aybek, 
Hüseyin Genç ve Mustafa Alper Ülgen'in 
katıldığı toplantı Ziarno (Tohum) Ekoloji 
Kültür Derneği'nin merkezi olan çiftlikte 
yapıldı. 

Tohum aktivisti ve yazar Vandana 
Shiva tarafından Buğday Derneği'ne ile-
tilen yazıya göre, çokuluslu biyoteknoloji 
şirketi Monsanto, bitki çeşit hakkını talep 
ettiği Türkiye kaynaklı mor havucu pazara 
sürüyor. 

Shiva’nın bu görüşüyle birlikte Buğday 
Derneği YK Başkanı Güneşin Aydemir’in 
konuyla ilgili açıklamasını medya ile pay-
laştık: “Yerli çeşitlerimiz sadece kültürel 
çeşitliliğimizin bir parçası veya gıda gü-
venliğimizin garantisi değildir. Yerli çeşit-
ler aynı zamanda üreticiler elinde sürekli 
olarak kendilerini yenileyen ve ekolojik 
şartlara uyum sağlayan tohumları içerir. 
Dolayısıyla tohumlar, onları eken çiftçi-
ler, ekildikleri coğrafyayla bir bütündür. 
Biyo-korsanlık, çeşitleri sadece genetik 
malzemeler olarak görmeye, toplumun 
bütününe ait olan -dolayısıyla da kimseye 
ait olmayan- bu zenginliği kendilerine mal 
etmeye, çiftçiliği köleleştirmeye çalışma-
nın adıdır ve ekolojik yaşam mücadelesi 
içinde olan herkesin bu konuda uyanık 
olması gerekir.” 

B U Ğ D A Y ' D A N  H A B E R L E R   > > >

İstanbul’da 13-15 Ekim 2014’te evsa-
hipliğimizde düzenlenecek IFOAM Dünya 
Organik Kongresi için hazırlıklar tüm hı-
zıyla sürüyor. Şubat ayında Almanya’nın 
Nürnberg kentinde düzenlenen BioFach 
Organik Ürünler Fuarı’na katıldık, kongre-
nin tanıtımı için çeşitli sunumlar ve top-
lantılar yaptık.
Kongrede Ana Bölüm, Bilimsel Bölüm, 
Uygulayıcı Bölümü’nün taslak programları 
belirlendi. Kongre öncesinde düzenlecek 
ön konferanslardan bazıları da planlandı. 
Kongre programı, ön konferanslar ve ana 
konuşmacılarla ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt 
için: www.owc2014.org 

BUĞDAY'IN TAKVİMİNDEN...

25-27 Nisan - Bayramiç Tohum Takas Şenliği

9-11 Mayıs - Dünya Kuş Konferansı 

17 Mayıs - Rene ile Mim Gösterisi 

21 Mayıs - Victor Ananias Ödül Töreni

14 Haziran - Şişli %100 Ekolojik Pazar
Kuruluş Yıldönümü

ÇAMTEPE 2014 TAKVİMİ

17-19 Mayıs - Şifalı Bitkiler Okulu - Homeopati 
Derneği ortaklığında

17-25 Mayıs - Şifa Okulu - Homeopati Derneği 
ortaklığında

8-13 Haziran, 29 Haziran-4 Temmuz, 13-18 

Temmuz, 27 Temmuz-1 Ağustos, 11-16 Ağustos 
Yaşam Okulu Deneyim Haftaları

4-10 Ağustos - Ekolojik Sosyal Girişimcilik - 
İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında
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B U Ğ D A Y ' D A N  H A B E R L E R   > > >

 Bursa’da yapılan Eko-Okullar 
Koordinatör Öğretmenler Ulusal 
Semineri’ne katılan Oya Ayman, ekolojik 
dönüşümün adımları konulu bir konuşma 
yaptı.

 Sabah gazetesinin sağlıklı tavukçu-
lukla ilgili yazı dizisine Buğday Derneği 
Ege Temsilcisi Nurhayat Bayturan da fikir 
verdi.

 Almanya'nın Nürnberg şehrinde 12-15 
Şubat tarihlerinde yapılan BioFach 2014 
Organik Gıda Ürünleri Fuarı'na katıldık. 

 Adana ve Mersin'de gerçekleşen 
Türeticiler İçin Ekolojik Yaşama Giriş 
eğitimi Yeşil Gazete'den Alper Tolga Akkuş 
tarafından "Adana ve Mersin iki tam gün 
Buğday’ın ekolojik yaşam eğitimi ile yoğrul-
du" başlığıyla verildi.

 Adım Adım Oluşumu ile ortaklaşa dü-
zenlenen söyleşilere Belgrad Ormanı'nda 
devam ettik. 22 Şubat’taki piknik sırasında 
Buğday Derneği, Koruncuk Vakfı ve ADIM 
ADIM Oluşumu ortak projesi Sağlıklı Gıda 
Her Çocuğun Hakkı Kampanyası ile ilgili 
bilgi verildi.

 Sağlıklı Gıda Her Çocuğun Hakkı 
Kampanyası’na dikkat çekmek için Şişli 
%100 Ekolojik Pazar'da Buğday Derneği 
üyesi, Adım Adım koşucusu, beden perküs-
yoncusu Tugay Başar Kendi Kendini Çal 
etkinliğine önderlik yaptı.

 16 Şubat Pazar günü Sürdürülebilir 
İnsanlık Okulu tarafından Levent Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen 2. Ders Günü'ne 
katılarak dinleyicilerle dünyada organik ta-
rımın geleceği üzerine sohbet ettik.

 ÇAYEK, Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği ve Çanakkale Kent 
Müzesi ortaklığı ile düzenlenen masal 
söyleşilerinin üçüncüsü 19 Şubat'ta, 
Çanakkale Kent Müzesi'nde yapıldı.

> > >  K I S A  K I S A

 Adım Adım Buğday koşucula-
rı, Runtalya 2014’te  Sağlıklı Gıda Her 
Çocuğun Hakkı projesi için koştu.

 Kelebek yazarı Yonca Tokbaş köşesin-
de "Sağlıklı Gıda Her Çocuğun Hakkı" kam-
panyasını duyurdu.

 EkoIQ dergisinin şubat sayısında 
"Organik Üretimde Rekorlar" başlığı ile ve-
rilen haberde Batur Şehirlioğlu'nun "üretim 
artışında organik ürün tüketicisinin art-
masını sağlayan ekolojik pazarların da rolü 
vardır" sözlerine yer verildi.

 La Cucina Italiana dergisinin şubat 
sayısındaki "Yerel tohumlar yok olmadan!" 
adlı makale, atalık tohumların korunma-
sının önemine değiniyor. Yazıda Buğday 
Derneği tarafından yürütülen Tohum 
Takas Ağı projesinin işleyişi de anlatılıyor.

 TRT1'de yayınlanan Yeni Zamanlar 
adlı programa katılan Buğday Derneği Eş 
Başkanı Gizem Altın Nance sürdürülebilir 
kentler, bisikletli ulaşım ve atalık tohum-
lar hakkında konuştu.

 Radikal gazetesi, Sağlıklı Gıda Her 
Çocuğun Hakkı kampanyamıza yer verdi. 

 EkoIQ dergisinin Yeşil Günlük köşe-
sinde Cihan Koral Malak, Şubat ayında 
yaptığımız üye ve gönüllü buluşmasını ve 
derneğin çalışmalarını anlatt

  Güneşin Aydemir ile tarım politikala-
rının doğa dostu politikalar yönünde dö-
nüşümüne dair haber Yolculuk Dergisinde 
yayımlandı.

 Ekolojik dönüşüm kendimizden başlar. 
Bu inançla başlattığımız "Ne Yapmalı?" 
serisi, 4 hafta içerisinde 3,5 milyonu aşkın 
kişiye ulaştı.

 Taraf gazetesi köşe yazarı Cengiz 
Aktar, 2014 yılında kaçırılmaması gereken 
etkinlikler arasında 18. Dünya Organik 
Kongresi'ne yer verdi.

 Yeni Şafak gazetesinden Orhan Orhun 
Ünal, Serbest Piyasa köşesinde Tohum 
Takas Ağı projesine yer verdi. 

 Türkiye'nin ilk çevre etkinlikleri por-
talı cevrecietkinlikler.com, 19 Mart’ta 
Mehmet Gürmen'in katılımıyla Halka Sanat 
Projesi’nde ilk etkinliğini düzenledi. Fo
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Bir Zeytin 
Ağacının 

Gölgesinde

duygusuyla. Yıl boyu yediler 
o zeytinleri. Benim de ço-
cuklarım oldu. Oraya buraya 
serptikleri çekirdeklerimden 
doğan bebekleri en çok Halit 
Abi aşıladı. Yani ben ölsem de 
artık, çocuklarım doyurmayı 
sürdürecek sizleri. Onların da 
çocukları olacak ve biz ne-
siller boyu sizleri doyuracak, 
temizleyecek, iyileştireceğiz. 
Ne olur bize iyi bakın!”

Yıllar önce yazdığım bu 
ufak yazıyı anımsadım, sevgili 
Dilek İnce Özenel ve eşinin 
binbir emekle yaşattıkları 
ağaçlarından topladıkları 
zeytinlerden sıkılmış çok özel 
bir zeytinyağıyla, ‘Her Güne 
Bir Yemek’ adlı kitabımda yer 
verdiğim, bu leziz bahar sala-
tasını yaparken. 

Salatayı yerken, tüm dost-
larıma bereketli ve şifalı gün-
ler dilemek istedim.  
Afiyet olsun.

mevsimlik sofralar
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Portakallı Enginar
Salatası
Malzemeler:  

4 ayıklanmış enginar

2 portakal

1 çorba kaşığı doğranmış  
taze soğan

İnce kıyılmış reyhan veya  
fesleğen yaprağı (2-3 adet)

2 çorba kaşığı sızma 
zeytinyağı

1/2 limonun suyu (turunç  
suyu veya koruk ekşisine  
ne dersiniz?)

Tuz

Yapılışı: 
Enginarları dilimleyip limonlu 
suda yumuşayana kadar haş-
layın. Süzüp soğuk sudan ge-
çirdiğiniz enginarları beklet-
meden zeytinyağı, limon suyu 
ve tuzdan oluşan sosuyla bu-
luşturun. Portakalların tepe 
ve alt kısımlarını ete gelecek 
şekilde kesin. Kabuklarını ta-
mamen alacak şekilde kesin 
ve etli kısımlarını salataya 
koyun. Portakalın ayırdığınız 
zarlarını elinizle sıkıp suyunu 
salataya ekleyin. Servisten 
hemen önce taze soğan ve 
reyhan yapraklarını ilave edip 
karıştırın. (4-6 kişilik)

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

“Ben bir zeytin ağacıyım. 
Ege’nin bir köyünde, köydeki 
bahçelerden birinde. Ne ge-
celer, ne günler gördüm, ne 
mevsimler geçirdim. Yağmuru 
bol kışlar da vardı ya, kimi 
sene hiç yağmur görmezdik. 
Köy halkıyla birlikte benim 
dualarım da gökleri doldurur-
du yağmur için. Beni severdi 
hepsi de, ‘şu emektar ağacı-
mızın bakıma ihtiyacı var’ de-
yip ‘dibini çapalayalım, dalla-
rını budayalım’ diyen çıkmazdı 
pek. Ben ürün verdikçe, onlar 
da beni aileden biri beller, iri 
tombul zeytinlerimi yerlerdi. 
Hâlâ da öyledir. Artık 100 
yaşıma geldim neredeyse, ko-
cadım, kocarken de bilgeleş-
tim. Ne çocuklar büyüttük, ne 
yaşlılar gömdük. Dibime kur-
dukları çardakta az mı yemek 
yediler, bense gölgemi hepsini 
serinletecek şekilde büyüttüm, 
kol kanat gerdim hepsine. 
Ürünüm az olduğunda üzül-
düler ya, çok şükür, hiçbiri 
işkence yapmadı bana. Ne 
dallarıma asıldılar, ne sopa-
larla vurdular. Evin en güzel 
kızları kollarına sepetleri takıp 
merdivenlere çıktılar, en yük-
sek dallarımdan bile elleriyle 
topladılar meyvelerimi. Ben de 
elimden geldiğince güzel ürün 
verdim, onları utandırmadım. 
Yine benim gölgemde oturup 
çizdiler meyvelerimi, sele zey-
tini olsun diye de dallarıma 
astılar tuzladıkları zeytinlerle 
dolu sepetleri. Canımı acıt-
madı o sepetlerin ağırlığı, bi-
lakis sevindim, işe yaradığım 

“Ben bir zeytin 
ağacıyım. 
Ege’nin bir 

köyünde, köydeki 
bahçelerden 

birinde. Ne geceler, 
ne günler gördüm, 

ne mevsimler 
geçirdim..."
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İçgüdüsel 
Olarak Bilgili 
ve Deneyimliyiz

Sıfatsız, tanımsız , ha-
kiki annelik dönemi galiba 
annelerimizle bitti. Bizler, 
anneliğimizi bir güzel  süs-
ledik ve hiç soğutmadan 
anında herkesle paylaş-
tık ve gelen yorumlarla 
kendimizi her seferinde 
değerlendirdik. 

Her anne alternatif 
annelik konusunda içgü-
düsel olarak çok bilgili ve 
deneyimli. Geçtiğimiz yol 
aynı gibi olsa da, hamilelik, 
doğum hikâyeleri, emzirme, 
lohusalık, uykusuz gece-
ler, çocuklaşan eşler gibi 
sıradan sıkıntılarımızı dene-
yimlerken sadece bize özel 
annelik çözümlerimizi yara-
tıyoruz. Böylece bu çözüm-
ler, ilgi alanlarımızı, sosyo-
ekonomik ve fiziki şartla-
rımıza en uygun zamanda 
karşılaştıkları bir akım, yeni 
bir trend veya sadece bir 
kelimeyle, bir “tweet”le pat-
lamaya hazırlarlar. Nerde 
mi? Şehirlerde…

Alternatif çözüm ara-
yanlardan biri de “ekolojik 
anne”lik. Peki “ekolojik an-
ne” ne yapar? 

Araştırır, okur, paylaşır, 
merak eder, dönüşür, dö-
nüştürür, çoğaltır, azaltır, 
tepki verir. Ailesini ve evini 
çekip çevirir. İklim değişik-
liğini, mahallenin, ülkenin 
ve çevrenin gündemini 
takip eder.

Su mataraları dol-
durulur, geri dönüşüm 

böylece üretici  dostları-
mızla içten ve doğrudan 
ilişki kurabiliriz. Şehir ya-
şantısından “gri”leşen” ve 
“wi-fi” leşen çocuklarımızı, 
her fırsatta ekolojik tatil 
seçenekleriyle tanıştırarak 
yaşamlarını zenginleş-
tirmek hiç de zor değil. 
Kullanılmış kıyafet, oyun-
cak veya kitapları da sıkıl-
madan, utanmadan verip 
alabilmeli çocuklarımız. 

Onlarla apartmanla-
rımızın bahçelerine her 
ilkbahar soğanlı bitkiler-
den dikmeli, heyecanla 
bu bahçeyi takip etmeli 
minik kaşifler. Sokak hay-
vanlarına, kuşlara, kağıt 
toplayıcılarına ve mülte-
cilere karşı  korku hisset-
memeli… Yardım etmeyi, 
soru sormayı ve empati 
kurmayı öğrenmeli en 
kıymetlilerimiz.. 

Annelik “kişiye özel”. 
Her kadının, her ailenin 
kendine has dinamiği var. 
Ekolojik annedeyse her 
şeyden biraz olmalı galiba. 
En önemlisiyse anneliği-
mize güvenmemiz, çocuk-
larımıza ve ailemize daha 
çok uyanı aramaya keyifle 
devam edebilmemiz...

Ferial Şehirlioğlu

çuvallarına balkonda 
daimi yer açılır, piller ço-
cuklardan uzak bir yerde 
saklanır. Ispanakların 
topraklı suyu kovalara 
doldurulup çiçekler sulanır 
veya tuvalette kullanılır. 
Bunlar hepimizin bildiği 
“doğa dostu” çözümler. 
Çocuklarımıza bu “yeşil” 
konularda model olmak 
için bunlardan hiç vaz-
geçmemeliyiz. Ev-mutfak-
çamaşır temizliği, kişisel 
bakım için “doğal, çevre 
dostu” sertifikaları yetmez. 
Organik, vegan, fair trade, 
ekolojik hologramlı/logolu 
ürünler bulunur. Hediyeler 
AVM’ler yerine organik 
pazardan gönül rahatlı-
ğıyla alınır. Bazen de bir 
demet taze sarımsak veya 
birkaç nergis hiç beklen-
meyen mutluluklar verir. 
Alışverişimizi bez çantalar 
ve çocuklarla organik pa-
zardan haftalık yapabilir, Fo
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Ekolojik anne 
araştırır, okur, 
paylaşır, merak 
eder, dönüşür, 
dönüştürür, çoğaltır, 
azaltır, tepki verir.
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E K O L O J İ K  P A Z A R L A R   > > >

Şişli %100 
Ekolojik Pazar'ın 
2014 Yılı Profili 

17 Haziran 2006’da 25 
katılımcı ve 48 tezgâhla 
kurulmaya başlayan Şişli 
%100 Ekolojik Pazar’da ye-
ni kabul edilen üreticilerle 
birlikte tezgâh sahiplerinin 
sayısı 71’e ulaştı. 
İlk haftalarında 4 ton ci-
varında satış gerçekleşen 
pazarda bugün hafta-
da yaklaşık 15 ton satış 
yapılıyor. 
2014 yılında pazarda satış 
yapan tezgâhların yaklaşık 
% 80’i üretici kimliği bulu-
nan çiftçi ve firmalardan 
oluşuyor. Pazarda bu yıl 
tezgâh açmak için yapılan 
30 başvuru sonuçlandırıl-
dı. Çok az yer olduğu için 
başvuruların ancak 9’u 
kabul edilebildi.
25 Ocak’tan itibaren yeni 
üreticilerle birlikte kurul-
maya başlanan pazarda 
çeşitlilik gittikçe artarken, 
kabul edilen üreticilerin 
bir kısmı da hasat tarih-
lerine göre yaz aylarına 
doğru pazardaki yerlerini 
alacaklar. 
Taze veya mamul ürün 
üreticisi özelliğini taşı-
yan tezgâhlar, pazar-
daki yemek tezgâhları 

%100 Ekolojik 
Pazar 
Ziyaretleri 
Artıyor 
Şişli %100 Ekolojik Pazar'ı 
ziyaret eden Mutfak 
Sanatları Akademisi öğ-
rencileri ile Çevrecilikle 
Kurulan Köprüler adı 
altında Almanya, Izop 
Institute ve Özel Alev 
Okulları ortaklığında geliş-
tirilen gazetecilik programı 
için Şişli %100 Ekolojik 
Pazar'a gelen öğrenciler, 
üreticilerle tanışarak orga-
nik çiftçiliğin püf noktala-
rını öğrendi. Organik gıda 
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%100 Ekolojik 
Pazarlarda  
Ürün Çeşitleri 
Zenginleşiyor
Buğday Derneği’nin bele-
diyelerle işbirliği halinde 
yürüttüğü %100 Ekolojik 
Pazarlar'da ürün çeşitleri 
çoğalırken, üreticiler de 
ürünlerini zenginleştiriyor.
 Sebze Karışımları ve 

Çorbalar: %100 Ekolojik 
Pazarlar'a yeni gelen 
ürünler arasına, takviye 
besin alması gereken kişi-
lere yönelik geliştirilen seb-
ze karışımları ve çorbalar 

üretimi ve ekolojik yaşam 
üzerine tartışarak pazar-
daki üreticilerle doğal ta-
rım ve hayvancılık üzerine 
röportajlar yapan öğren-
cilere Buğday Derneği'nin 
hikâyesinin yanı sıra, %100 
Ekolojik Pazarlar, TaTuTa 
ekolojik çiftlikleri, Yaşasın 
Tohumlar projesi ve 13-
15 Ekim 2014 tarihinde 
İstanbul'da düzenlene-
cek olan 18. Uluslararası 
Organik Kongresi hakkında 
bilgiler verdik. Buğday 
Derneği ekibi, herkesi 
Ekolojik Pazar ziyaretlerine 
davet ediyor.

çıkarıldığında toplamın 
%82’sine denk gelecek 
şekilde 55 adet oldu. 71 
tezgâh sahibi üretici ve 
firmanın profili ise şöyle:
 Yemek: 4
 Sadece kendi taze ürünü-

nü satan üretici: 29
 Kendi taze ürünü dışında 

da ürün satan üretici: 10
 Sadece kendi mamul 

(işlenmiş, paketli ) ürünü-
nü satan üretici: 12
 Kendi mamul ürünü dı-

şında başkalarının ürünle-
rini de satan üretici: 4
 Sadece aracılık yapan fir-

ma: 12 (3’ü ithal ürün)
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Arena Park 
%100 Ekolojik 
Pazar Açıldı

Yerel yönetimlerin ve 
AVM’lerin talepleriyle 
İstanbul’a yeni %100 
Ekolojik Pazarlar eklen-
meye devam ediyor. Pazar 
halkalarına eklenen son 
halka Küçükçekmece’deki 
Arena Park AVM %100 
Ekolojik Pazarı oldu. 13 
Nisan’da açılan Pazar, 
her pazar günü kurula-
cak. Adres: Atakent Mah. 
Çiçekli Vadi Cad. No:1 
Küçükçekmece
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da katıldı. Bunlar, pazar-
larda ürünü bulunan Öcal 
Organik Tarım tarafından, 
TÜBİTAK desteğiyle yürü-
tülen “Takviye besin alması 
gereken bebeklere ve eriş-
kinlere yönelik organik ku-
rutulmuş sebze karışımları 
ile çorbaların geliştirilmesi” 
başlıklı proje sonucunda 
üretildi. 

 Makarnalar: Kuruluşun, 
TÜBİTAK’a sunduğu diğer 
bir ar-ge projesi sonucun-
da ürettiği organik ma-
karnalar da  %100 Ekolojik 
Pazar tezgâhlarında yerini 
alıyor. Taze sebzeli, yumur-
talı, lif oranı, protein sevi-
yesi ve vitaminleri yüksek 
makarnalar Şişli ve Kartal 
%100 Ekolojik Pazarlar'da 
bulunabiliyorken gluten-
siz organik makarna da 
önümüzdeki dönemde 
tezgâhlarda bulunabilecek.
 Elma Sirkesi: Amasya'nın 

Gümüşhacıköy ilçesinde 
ekolojik meyvecilikle uğ-
raşan ve %100 Ekolojik 
Pazarlar’a uzun süredir 
ürün sağlayan Bayrak 
Ailesi Çiftliği’nin organik 
elma sirkeleri de pazar tü-
keticileriyle buluştu. 
 Kül Suyu Satışı Başladı: 

Şişli %100 Ekolojik 
Pazar'daki yeni ürünler-
den biri de eskiden köyde 
sabun yapmak ve çamaşır 

yıkamak için kullanılan kül 
suyu. Odunun yanması 
sonrasında arta kalan 
külden elde edilen bu su, 
yüzyıllarca temel temizlik 
malzemesi olarak kulla-
nıldı, halen de kullanılıyor. 
Kül suyu üretim ve satışını 
altı yaşında bir çocukla-
rı olan Yavuz ve Gülnur 
Baştürk çifti yapıyor. Çift, 
deterjanlardaki katkı mad-
delerinden çekindikleri için 
temizlik malzemesi olarak 
kül suyu kullanmak iste-
miş, satın alacak bir yer 
bulamayınca kendileri kül 
suyu imalatına başlamış.
Yavuz ve Gülnur 
Baştürk’ün tezgâhlarında 
kül suyu ve zeolitin yanı 
sıra, Hindistan’da yetişen 
bir ağacın meyvesi olan ve 
toplandığı haliyle temizlikte 
kullanılabilen sabun cevizi 
de bulunuyor. 
 Çiğ Köfte Severlere 

Müjde!: Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’da artık organik 
çiğ köfte tezgâhı da var. 
BİOBEL (TR-OT-25) ta-
rafından sertifikalandı-
rılmış Acıcık Çiğ Köfte ilk 
defa Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’da tüketiciyle 
buluştu. 
Çiğ Köfte karışımı 500 
gramlık paketler halinde 
satışa sunulurken, içe-
riğinde bulgur, domates 
salçası, biber salçası, 

zeytinyağı, nar ekşisi, isot, 
baharat karışımı, domates, 
kuru soğan, kuru sarımsak 
ve kaya tuzu bulunuyor.
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Okuyun…
Sevgili yazarımız Tijen İnaltong 
“Mevsimlerle Gelen Lezzetler” kitabını 
doğanın döngüsünün farkına varalım, 
her ürünü sadece mevsiminde sofra-
mıza getirelim, menülerimizi mevsim 
meyve ve sebzelerine göre oluşturalım 
diye yazdığını söylüyor. Kitapta mevsimlere göre sınıf-
landırılmış 176 sağlıklı tarifin yanı sıra Geleneksel Çin 
Tıbbı'nın beş element teorisini özetleyen bilgiler ve sofra-
mıza gelen ürünlere dair anekdotlar, sözler de var. 

Takas Edin...
Bahar geldi. Hemen her 
yerde tohum takas şen-
likleri yapılıyor. Mutlaka 
katılın, yerel tohum-
larımızı ekin, çoğaltın 
paylaşın…

›› Tarım, hayvancılık, seracılık, sulama 
ve organik gıda konuları etrafında 
düzenlenen Van Tarım, Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı’nın dördüncüsü 24-27 Nisan 
2014 tarihlerinde...

›› Gümüşlük Akademisi Permakültür 
Tasarım Kursu Düzenliyor. 14-25 Mayıs 
tarihleri arasında Gümüşlük Akademisi 
Vakfı'nda, Emet Değirmenci'nin eğitim 
vereceği kurs sonunda sertifika da 
veriliyor.

Destek Olun...
Tahtacıörencik Köyü'nde 
doğayla uyumlu yaşam 
ve üretim pratiklerini 
uygulamaya ve yaygın-
laştırmaya çalışan Kır 
Çocukları grubu inşa 
edeceği ekolojik çiftlik 
evinin masraflarını kar-
şılayabilmek için destek 
bekliyor. kircocuklari@
gmail.com

›› IRENEC Uluslararası %100 
Yenilenebilir  Enerji Konferansı 26-28 
Haziran tarihinde İstanbul, Marmara 
Üniversitesi'nde.

›› Karaburun Gündelik Yaşam 
Bilim ve Kültür Derneği tarafından 
düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi, 
2-7 Eylül'de Karaburun-Mordoğan'da 
gerçekleşecek.

Kitaplıkta Yer Açın...
•Sinek Sekiz Yayınevi Sürdürülebilir 
Yaşam Kitapları serisinden üç yeni 
kitap yayımladı. İnadına Canlı, Oyun 
Arkadaşım Yeryüzü ve Yeşil Kalplinin 
Defteri’ni kitapçılardan ve internet 
üzerinden alabilirsiniz. 

•Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin yeni yayını 
"Mavi Kadın Saynur Gelendost" Türkiye çevre hare-

ketinin önemli isimlerinden Saynur 
Gelendost’un yaşamını, mücadelesini 
dostlarının kelimeleriyle anlatıyor. 
Kitap, önemli bir çevre eylemcisinin 
anılarını aktarırken Türkiye’nin çevre 
hareketine de yakından bakmamızı 
sağlıyor. Derneğin tüm yayınları üc-
retsiz. Kargo bedelini ödeyerek kitabı 
edinmek isterseniz info@tr.boell.org 
adresine e-posta atmanız yeterli.

İzleyin... İzleyin... İzleyin... İzleyin... İzleyin...

Paylaşın...
Ürettiğiniz tohumları 
“yoksul mahallelerimizde, 
halkımızla birlikte Halk 
Bahçeleri kuracağız!” di-
yen Halkın Mühendisleri ve 
Mimarları ile paylaşın.
www.ivmedergisi.com
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Destekleyin...
Askıda Kitap kampanyası ismini 
Anadolu’da fırınlarda yaygın ola-
rak uygulanan askıda ekmek ge-
leneğinden alıyor. Çocuk, tohum, 
sosyal permakültür, armağan 
ekonomisi ve paylaşım kültürü 
üzerine bir deney olan Askıda 
Kitap projesini destekleyin.
www.facebook.com/groups/148
0947428799276/?fref=ts

Bırakın... Kuraklık kapıda. 
Tasarruf her zamankinden daha 
önemli. Ama suyu, sağlığa ve doğaya 
zararlı kimyasallar içeren deterjan-
larla kirletmeden kullanmak da
en az tasarruf kadar önemli.

Tıklayın...
>> Yeni açılan kentdirenistakvimi.org site-
sinde, İstanbul'da "kent ve ekoloji mücade-
lesi" başlığı altında olup biten her türlü et-
kinlik-eylem yer alacak. Paneller, toplantılar, 
forumlar, eylemler, sempozyumlar, konser-
ler, mitingler, basın toplantıları gibi etkinlik-
leri bu sayfadan takip etmek mümkün.

Başvurun...
>> Yeryüzü Derneği “kent bahçeleri pro-
jesi” için başvuru almaya başladı. Dernek, 
İstanbul'da projeye başvuran meraklılarla 
bahçeler kuracak. 
Bu projeye İstanbul'da oturan, kendi bah-
çesi, terası ya da müsait balkonu olanlar 
katılabilir. Başvurular tamamlandığında pek 
çok semtte, başvuranlarla buluşup tanışa-
caklar. Ekim, dikim bilmeyenlere ya da yeni 
öğrenenlere mayıs ayında bir günlük eğitim 
verecekler. Bahçecilere istedikleri yerel tür 
fide ve tohumları dağıtacaklar.
Projeye katılım her yıl olduğu gibi, bu 
yıl da ücretsiz. www.yeryuzudernegi.
org adresinden online başvuru formunu 
doldurabilirsiniz.

Tanışın...
Doğayla dost bir tarım etkinliğiyle 
üniversite yerleşkesinde bütüncül 
bir değişim yaratmayı amaçlayan 
Tarlataban Kolektifi fide yetişti-
riciliği için elindeki serayı kolektif 
kullanıma açarken, şehrin çeşitli 
yerlerinde kurulan bostanlarda 
çalışanları da tanışmaya çağırıyor.

Katılın...
•Yazarımız doğal tıp uzmanı 
Şaduman Karaca, 2-5 Mayıs’ta 
Datça Yarımadası’nın muhteşem 
doğasında baharı selamlamak 
için “Yoga ve Şifalı Bitki Gezisi” 
düzenliyor. Karaca, benzer bir 
programı,14-17 Haziran’da Kars'ın 
büyüleyici doğasında tekrarlaya-
cak. www.facebook.com/DT.Uzm.
sadumankaraca, karacasadu-
man@hotmail.com

•İstanbul Permakültür 
Kollektifi Owen Hablutzel ile Mayıs 
ayında üç kurs düzenliyor.
17-18 Mayıs - Bütüncül 
Yönetime Giriş Atölyesi 
https://www.facebook.com/
events/616378818437596/?ref=22
20 Mayıs - Dönüm Hattı(Keyline) 
Tasarım Yönetimine Giriş
http://permacultureturkey.org/
donum-hattikeyline-tasarim-yon-
temine-giris/
24-25 Mayıs - Şehirler ve Kırsal 
Bölgeler İçin, Sürdürülebilir 
Yağmur Suyu Hasadı http://
permacultureturkey.org/sehi-
rler-ve-kirsal-bolgeler-icin-
surdurulebilir-yagmur-suyu-
hasadi/
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Bitler çıplak gözle zor görülebilen, 2-5 mm 
büyüklüğünde hayvanlardır. Bedensel temasla 
kafadan kafaya geçerler ve saç köklerine 
yumurtalarını, yani sirkelerini bırakırlar. 
Yaklaşık 0,8-1 mm büyüklüğündeki bit sirkeleri 
bit ile mücadelede esas problemdir, çünkü 
bunlar saç diplerine yapışıktırlar, yıkama ve 
tarama yoluyla saçlardan ayrılmazlar. Bitler 
sadece insan kanından beslenirler. Besin 
alamazsa veya istediği ısıya sahip değilse iki 
saat ile iki gün arasında açlıktan ölürler. 

Bitlerin oluşumları üç evrede gerçekleşir; 
sirkenin larvaya dönüşmesi 7-10 gün, larvanın 
bite dönüşmesi içinse yine 7-10 gün gerekir. 
Bu devrenin sonunda erişkin olurlar ve üreme 
amaçlı yumurtlamaya başlarlar. Dişi bitler 
30-35 gün, erkek bitler ise 15 gün yaşarlar. 
Bitlerin bir nesil üremeleri için ortalama 
18 gün gerekir. Bit ile mücadelede bu süre 
dikkate alınmak zorundadır. Bitler zıplayan 
parazitler değildir, yürüyerek geçerler.

Bit baskını, düşünüldüğü gibi kirlilik 
anlamına gelmez. Bu bir parazit tarafından 
taşınır. Bitlerin bir kaç türü vardır fakat en 
yaygın rastlanan kafa veya insan biti olarak 

S A Ğ L I K   > > >

bilinen Pediculus humanus capitis türüdür.
Bit, baş bölgesinde kaşıntı yapar, bu kaşıntı 

yatak ısısıyla artar. Kaşıntı genelde istem 
dışıdır, kafa derisi kızarır veya kanatılana 
kadar hararetle kaşınır. 

Bit mücadelesi sadece bitin bulunduğu 
kişide değil, tüm ev halkında yapılmalı. 
Bitlenme döneminde diğer insanlarla en 
azından bedensel kontak engellenmeli. Sadece 
saçlar değil, elbiseler, tüm ev tekstili ve 
mobilyalar da uygulamaya alınmalı. 

Bitlenmeyi önlemek için bazı ev yapımı ilaç 
ve uygulamalar kullanılabilir:

1. Yağ Uygulamaları
Bir damla çay ağacı yağı (Melaleukaöl) 

kafanın arkasına damlatılırsa kokusu 
sayesinde bitler uzak tutulur. Bu yöntem sık 
saçlı ve taranamayan saçlarda başarıyla 
uygulanabilir. Şampuanını kendi yapan kişilere, 
şampuan imalatında bir bileşen olarak çay 
ağacı yağı önerilir. Yuva ve okul çocuklarının 
doğrudan çay ağacı yağlı şampuan 
kullanmalarında yarar var.

Bir kişilik yağ karışımı tarifi: 60 ml zeytin 
yağı veya badem yağı, 5 damla çay ağacı yağı, 
5 damla lavanta yağı ve 5 damla ıtırotu yağı, 1 
damla laden yağı karıştırılır. Bu karışım aşağıda 
tarif edildiği şekilde uygulanır. Şampuan tarifi: 
60 ml nötr şampuana 5 damla çay ağacı yağı, 
5 damla lavanta yağı, 5 damla ıtırotu yağı ve 
bir damla laden yağı karıştırılır. 

Hazırlanan şampuanla saçlar yıkanır, havlu 
ile hafif kurutulur, arkasından yukarıdaki yağ 
karışımı saçlara yedirilir. Saçlara uygun bir 
plastik torba geçirilerek 1-2 saat bekletilir. 
Yeniden şampuan ile yıkanır, saç kremi ile 
durulanır ve arkasından bit tarağı ile tüm 
bitler ve yumurtaları taranarak saçlardan 
uzaklaştırılır. Arkasından aşağıda tarif edilen 
sirkeli su saçlara sürülür ve saçlar kurumaya 
bırakılır. Bu uygulama birkaç gün ara ile 
tekrarlanır. Taramalar sonucunda bitlere 
rastlanmasa da bitlerin 18 günlük kuluçka 
dönemi göz önünde bulundurularak uygulama 
tekrar edilir. İl
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Bitlerden Korunma ve Mücadele
Bit baskını kirlilik anlamına 
gelmez. Bit bir parazit 
tarafından taşınır. Bitlenmeyi 
önlemek mümkün. Bitlendikten 
sonra ise ev yapımı ilaçlarla 
onlarla mücadele edebiliriz. 
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2. Sirke Uygulamaları
Normal ev yapımı (veya konsantre 

edilmemiş) sirke 1’e 10 oranında su ile 
seyreltilir. Okul veya yuva çocukları evden 
çıkmadan önce başları bu su ile ıslatılır ve 
saçlar fön makinesi ile kurutulur. Sirkenin 
kokusu bitin yaklaşmasını önler ve bit 
sirkelerinin saç diplerine tutunmasını engeller. 
Bu karışım, son durulama suyu olarak da 
kullanılabilir. Ek olarak çamaşırların son 
durulama suyuna da bu sirkeli su katılabilir. 

3. İngiliz Metodu-Bit Tarağı Uygulaması: 
Bitlenme olasılığı yaşayan kişiler saçlarını 

her gün “bit tarağı” ile taramalılar. Bu çok 
ince ve bit mücadelesi amaçlı özel yapım tarak 
bitlerin yumurtalarını ve kendisini saçlardan 
uzaklaştırır. Bunun en az 10 gün uygulanması 
gerekir.

Uygulaması: Saçlar, saç kremi ile ıslatılır. 
Saç kremi sayesinde saçlar kayganlaşır ve 
bitlerin saçlar arasındaki hareketi engellenir, 
elbiselere düşmeleri de önlenmiş olur. Tarama 
esnasında yanınızda nerdeyse kaynama 
noktasında olan kaynar su le dolu bir küçük 
kova bulundurun. Bit tarağını her saça vurma 
sonrasında tarağı bu kovaya daldırın ve 
tarağın üzerindeki bulunan maddelerin bu 
suya karışmasını sağlayın. Bu sayede bitler 
ve yumurtaları kaynar suda ölmüş olacaklar. 
Bu uygulama, bitlenme durumunda tüm ev 
halkına yapılmalı. Buna ek olarak elbiseler ve 
yatak malzemeleri de aşağıdaki uygulamadan 
geçmeli.

4. Elbiselerdeki Bitlerin uzaklaştırılması:  
Bu konuda yapılabilecek bir çok uygulama var. 

a) Tüm kıyafetler ve yatak örtüleri en az 
60 derecede yıkanmalı. 90 derece daha uygun 
olur. 

b) 2 gün boyunca buzlukta bırakılmalı. 
c) Elbiseler büyük çöp torbalarına konur, 

ağzı kapalı bir şekilde 10 gün boyunca 
bekletilir, bitlerin açlıktan ölmesi sağlanır. 

d) Yaz mevsiminde elbiseleiri siyah 
çöp torbalarına koyabilir, birkaç saat öğle 
sıcağında bekleterek bit ve yumurtalarının 
sıcaktan ölmeleri sağlanır.

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
www.facebook.com/DT.Uzm.sadumankaracaİl
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“Şair Ahmet Kutsi Tecer 
doğduğu köyü ‘Orda bir 
köy var uzakta, gezmesek 
de tozmasak da o köy 
bizim köyümüzdür’ mıs-
ralarıyla anlatır ya, işte 
bizim çiftliğimiz şairin 
anlattığı doğduğu o köy-
de. Kemaliye'nin Apçağa 
Köyü'nde” diyor sevgili 
hemşehrim Latif Yalçıner. 
Yalçıner, yeşil bir vadide, 
vadiden geçen dere kıyı-
sındaki arazilerinde
annesi Aysel, eşi Zeynep, 
büyük oğlu 15 yaşındaki 
Mehmet ve 3 yaşındaki 
küçük oğlu Alim ile birlikte 
yaşıyor. Özgün mimari 
dokusu, doğal güzellik-
leri, karanlık kanyonu ile 
bilinen Kemaliye (Eğin), 
doğa ve kültür turizminde 
olduğu gibi TaTuTa projesi 
içinde de dikkat çekiyor. 

Buğday Derneği ve 
TaTuTa ile nasıl tanıştın, 
sisteme nasıl katıldın?
Hemşehrimiz Dr. Gülnur 
Gürler yörenin idarecile-
rini ve sivil inisiyatiften 
bizleri toplayıp heyecanla 
Buğday Derneği ve TaTuTa 
projesini anlattı. İşte o 
gün duydum ve inandım 
bu doğa sevgisi kokan 
çalışmalara. 2005'de sis-
teme kayıt için başvurdum. 
Rahmetli Victor Ananias, 
Güneşin Aydemir ve Hilal 
Caber çiftliğimize gelip in-
celemelerde bulundular ve 
sonra sisteme katıldığımın 
müjdesini verdiler. 

Neler yapıyor, neler üreti-
yorsunuz? Ürettiklerinizi 
insanlarla nasıl 
paylaşıyorsunuz? 
Organik sertifikalı dut, 
ceviz, üzüm ve kızılcık 
çiftliğimizin en önde gelen 
ürünleri. Günlük ihtiyacı-
mız için sebze ve meyve 
yetiştiriyoruz. Elma, vişne, 
kiraz, ayva, armut, erik ve 
Trabzon hurması ağaç-
larımız var. Ayrıca yörede 
şifalı oluşuyla bilinen ve 
mart ayında başlanıp 
kasım ayına kadar 100’e 
yakın bitkinin toplanıp 

kurutulmasıyla yapılan 
Zetirin baharatı üretiyo-
ruz. Bu ürünlerin tümünü 
çiftliğimizi ziyaret eden 
misafirlerimiz alabiliyor-
lar. Ayrıca Kemaliye mer-
kezde bu ürünlerin teşhir 
ve satışının yapıldığı bir 
iş yerimiz var. Siparişleri 
kargo ile de gönderiyoruz.

Bugüne kadar TaTuTa 
kapsamında konuk ve gö-
nüllü sayınız ne kadar ol-
du? Aynı anda kaç konuk/
gönüllü kalabiliyor?
180 kişiye yakın gönüllü ve 
konuğumuz olmuştur şim-
diye kadar. Çiftliğimizde 
aynı anda 20 kişi kalabili-
yor. Çiftlikte 9 oda, 4 ban-
yo var. Ayrıca kamp ça-
dırlarıyla bahçede kalmak 
isteyenlere bu seçeneği de 
sunuyoruz.

Sıkça yabancı gönül-
lüler geliyor çiftliğe. 
Onlarla nasıl iletişim 
kuruyorsunuz?
Ziyaretçilerimizin tamamı-
na yakını yabancı, sadece 
4  yerli misafirimiz oldu. 
Aslında iletişim en kolay 
olanı, misafirlerimizin 
Türkçe öğrenme mera-
kı, lise yıllarından kalan Fo
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Latif Yalçıner Çiftliği
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Almanca bilgim, proje 
başlangıcından beri an-
nemin, eşimin ve oğlumun 
gelen misafirlerden öğren-
diği İngilizce sözcükler ve 
Türkçe-İngilizce sözlük, 
iletişimde kullandığımız 
yöntemler...  

Gönüllülerden beklediğiniz 
katkılar neler?
Ürünlerin hasadı, kuru-
tulması, pekmez, pestil, 
reçel, turşu, şurup yapı-
mında yardım ediyorlar. 
Çiftliği suluyor, kuzu, keçi 
ve tavukların bakımını da 
yapıyorlar. Yabancı misa-
firlerimizin eğitim düzeyleri 
oldukça iyi seviyede. Böyle 
olunca beklentilerimizin 
üstünde davranışlara şahit 
olduk. Çiftlikteki iş planına 
uyum sağladılar, yemekler-
de seçici olmadılar, huzur 
bozucu davranışlarda 
bulunmadılar.

TaTuTa sayesinde bugüne 
kadar yaşadıklarınızı, size 
katkılarını, varsa sıkın-
tılı yanlarını öğrenebilir 
miyiz?
TaTuTa sayesinde, çiftliği-
mizdeki toprağın verimliliği 
ve üretimin artışı beklenen 
katkıdır. TaTuTa  aslında 
çok önemli bir görev üst-
lenmiş. Dünya kültürlerini, 

yaşam tarzlarını ve farklı 
insan yapılarını buluş-
turuyor. Hiçbir seyahat 
formülüyle bu buluşmada 
solunan hava solunamaz. 
Çünkü aile ortamında 
misafir ediliyorlar ve o 
yörenin kültürünü, yaşam 
şeklini ve insanını yakın-
dan görüp tanıyorlar. 
Kemaliye'ye TaTuTa ara-
cılığıyla gelenlerin, yörede 
hala devam eden Anadolu 
kültürü ve gösterilen mi-
safirperverlik karşısında 
ülkemize bakış açıları 
değişiyor. 

Gönüllüler iş dışında 
Kemaliye’de nasıl vakit 
geçiriyorlar?
Akşam üstü çalışmalar 
bittiğinde birçok tur şir-
ketinin programına aldığı 
Kemaliye'yi gezme fırsatı 
buluyorlar. Yürüyüş par-
kurlarına yakınız, sabah 
erken güneşi karşılamak 
için dağlık alanda yürüyüş 
yapıyorlar. Çiftliğimizin 
yanından  geçen dere-
nin biraz ilerisindeki yarı 
olimpik yüzme havuzu 
gönüllülerimiz için önemli 
bir avantaj. Eğin Tur iş-
letmemizle turizm sektö-
ründe de hizmet veriyoruz. 

Tur gruplarını çiftliğimize 
misafir edip yöresel ye-
mekler de ikram ediyoruz. 
Teknemizle TaTuTa gönül-
lüleri de ücretsiz kanyon 
turu yapıyorlar..

Yarınlara dair amaç ve 
hedeflerin neler? 
Çiftlik yaşamının yeniden 
canlandırılması çok önem-
li. Anadolu yıllarca göç 
vermiş, bu göç kırsaldaki 
doğal yaşamı azaltmış. 
Teknoloji, insanları top-
rakla uğraşmaktan uzak-
laştırmış. Bunu tersine 
çevirmek, yeni nesillere 
daha iyi ve sağlıklı bir ya-
şam mirası bırakabilmek 
için kırsaldaki boş ve ba-
kımsız tarım arazilerimizi 
verimli hale getirebilmeyi 
hedefliyorum. Bunun için 
çiftliğimizde bu yaşamı 
daha çok insanın soluma-
sını istiyorum. 
Bunu yaygınlaştırabilmek 
için de daha çok misa-
fir ağırlamak istiyorum. 
TaTuTa’ya Kemaliye'de ye-
ni çiftlikler kaydetmek için 
çalışacağım. Ecdadımızın 
bize bıraktığı mirası, ye-
ni nesillere bırakmaya 
uğraşacağım.

Mine Eroğlu
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2004'ten beri ekolojik tarımı deneyimlemek isteyenleri ekolojik çiftliklerle buluş-
turan TaTuTa Ekolojik Çiftlikler Ağı, Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerle 
işbirliğine gidiyor. İşbirliği, öğrencilerin pratik eksikliklerini giderirken çiftçilerin 
de öğrencilerin teorik bilgilerinden ve iş gücünden yararlanmasını amaçlıyor.

 Bu kapsamda Türkiye'deki ziraat fakülteleri ve tarım odaklı meslek yüksek okulla-
rıyla temasa geçildi, proje hakkında bilgi verildi. İlgilenen kurumlara, öğrencilere 
duyuruda kullanmaları amacıyla Buğday Derneği'nin hazırladığı tanıtım malze-
meleri gönderildi. İşbirliğiyle öğrenciler uygun çiftliklerde stajyer olarak görev 
yapabilecek, diğer çiftliklerde gönüllü olarak çiftlik işlerine yardımcı olabilecek, 
her iki durumda da pratik deneyim elde edebilecekler.

TaTuTa Ekolojik Çiftliklerden İmece Evi'nde gönüllü olarak kalan Büşra Akman, 
Yeşil Gazete'ye yazdığı yazıyla çiftlik deneyimlerini aktardı.

İmecevi’nde nisan, mayıs ve haziran aylarında teras duvarı örme, fidan dikimi, 
tohum ekimi, bahçe ve hayvan bakımı gibi işlerde gönüllüye ihtiyaç var.

 www.imeceevi.org

Tangala Çiftliği evde peynir kurslarına devam ediyor. Tangala’da birden fazla 
atölye çalışmasına katılabilirsiniz. Her atölye çalışmasının teması katılımcılarla 
beraber kararlaştırılacak. 
2014 yılının tema seçenekleri beyaz peynir, labne, lor peyniri, tulum peyniri ve 
salamura keçi peyniri… Önümüzdeki ayların kurs tarihleri şöyle: Nisan 11-12-13, 
Mayıs 9-10-11, Haziran 6-7-8.  evdepeynir@gmail.com

Belentepe Çiftliği gönüllü olarak yardım etmek isteyenlere kapılarını açtı. Ancak 
elinizi çabuk tutun, her hafta sadece dört gönüllüye yer var.

 info@belentepe.org

Buğday Derneği Balıkesir'in Sarıbeyler Köyü’nde bölgedeki deneyimli ustaların 
gençlere yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğretmesine dayalı 
bir "Geleneksel El Sanatlarının Yaşatılması Kursu"nun açılmasına ön ayak ol-
du. TaTuTa Ağı’na dahil Ali Taşköylü Çiftliği’nden aynı zamanda Victor Ananias 
Dönüşüm Ödülleri Teşvik Ödülü Adayı Meziyet Narin’in proje koordinatörlüğünde; 
keçecilik, dokumacılık ve bitkisel örücülük gibi Sarıbeyler’in geleneksel el sanatla-
rının öğretilmesi için gerekli altyapı, yardımsever yerel halkın desteği ile gerçek-
leşti, eski bir ahır dokuma atölyesi yapılması için tahsis edildi. Dokumacılık kursu 
için birçok evde kullanılmayan, atıl durumda bulunan çıkrık, kirman, kalem döşe-
ği, gecere, tezgah malzemeleri basit tamirlerle kurs yerine kazandırıldı.

TaTuTa çiftliği Tangala'nın Proje Platformu, Sürdürülebilir Kırsal Yaşam 
Projesinin %90'ını tamamladı. Aşağıdaki linkten kampanya sayfasını ziyaret ede-
bilir ve katılabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilir, seslerinin daha çok kişiye 
ulaşmasını sağlayabilirsiniz. http://igg.me/p/620844

T A T U T A  P O S T A S I  > > >  

TaTuTa Postası’na yaptığınız ve yapacağınız etkinliklerinizi bekliyoruz! mine@bugday.org
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Anadolu mutfağının büyük bir potansi-
yele sahip olduğuna, ancak bu konuyla 
ilgili çalışmaların, yeniden kimliklendirmek 
konusunda kısıtlı kaldığına inanıyorduk. 
Buradaki “kısıtlı kaynak” göreceli bir kav-
ramdı; öyle ki bunu her söylediğimizde 
“olur mu, yüzlerce kitap var!” gibi tepkiler 
aldık ama anlatmak istediğimiz, bu yüzler-
ce kitabın bize ve bir sonraki jenerasyona 
aktarılmasıydı. 
Düzenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir 
kaynak olmalı diye düşündük. Bu kaynak 
o kadar etkileyici olmalı ki, kaynağın ta-
kipçileri bu bilgilerden ve çalışmalardan 
etkilenip, yeme-içme alışkanlıklarını sor-
gulamalı; hatta temelden değiştirmeliydi. 
Bu sebeple yaptığımız her çalışmayı, her 
adımı paylaşmalıyız ve gerçek anlamda 
bir açık kaynak, bir “kiler” yaratmalıyız 
düşüncesine vardık. Bu noktada anladık 
ki, hep beraber aynı masaya oturmalı 
ve farklı disiplinler kendi aralarında, tek 
bir konu üzerinden tartışmalı. Sadece 

B Ü Y Ü T E Ç   > > >

tabağa sıkışmamalı sonuçlar, sadece 
yeni bir reçete olmamalı. Gastronomika 
bir akım olmalı dedik. Bir şefin arkasında 
bir tasarımcı, bir mimar; bir tasarımcının 
arkasında bir şef ve bir tarihçi olsa ve bu 
kombinasyonların sonsuzluğu verimli ba-
kış açıları yaratsa nasıl olur diye hayal et-
meye başladık. Ardından SALT da bizimle 
hayal etmeye başladı. Gastronomika, SALT 
ev sahipliğindeki serüvenine Aralık 2013’te 
başladı ve Gastronomika SALT Mutfağı 
kuruldu. 
Gastronomika SALT Mutfağı’nda tek bir 
konu üzerinden ilerleniyor, şefler belirle-
nen konu başlıkları üzerine araştırmalar 
yaparken, tarihçiler de eski reçeteler 
üzerine eğiliyor ve mutfağa kaynakça 
çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız 
süresince sorular sorarak, yemek yediği-
miz tabakları ve araçları sorguluyoruz ve 
bu noktada da tasarımcılar ve mimarlar 
devreye giriyor. 
Gastronomika ekibi, şefler, tasarımcılar 
ve tarihçilerin çerçevelendirdiği çeşitli et-
kinlerde interdisipliner bakış açısıyla ufuk 
açıcı içerikler paylaşıyor. 
8 Mart 2014’teki At Eti Etkinliği için ta-
rihçiler Anadolu’da at eti kullanımı ile ilgili 
kaynakları araştırdı. Bu bilgileri kullana-
rak, şeflerimiz neler yapılabileceğine dair 
reçete çalışmaları gerçekleştirdi. 
Bizans Mutfağı üzerine yaptığımız ça-
lışmada tarihçilerin kaynakçalarından 
çıkarttıkları reçetelerle, Bizans ekmeği 
ve Bizans usulü yahni yaptık. Başka bir 
tasarım temalı etkinliğimizde esnaf lo-
kantalarını işledik ve esnaf lokantalarının 
düzeni, sunum çeşitleri ve yemekleri üze-
rinde durduk. Yaptığımız çalışmaları, me-
sajlarımızı sosyal medya üzerinden, ulusal 
ve uluslararası kanallardan aktarmayı 
amaçlıyoruz; mottomuz ise “Höşmerim de 
cheesecake kadar cool olacak!”.

Semi Hakim
Şef
http://gastronomika.com.tr
http://facebook.com/gastronomikaturkey
http://twitter.com/gastronomika_tr

Anadolu Mutfağını Yeniden Kimliklendirmek
İki sene önce başlayan ve 
yolculuğuna Salt Mutfak'ta 
devam eden Gastronomika, 
Anadolu mutfağının sahip 
olduğu büyük potansiyelin 
yeniden kimliklendirilmesi için 
çalışmalar yapıyor. 
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Pınar ve Tuğrul 
Kınıkoğlu

çekiciliğinden çok, iş hayatı 
temposunun iticiliği oldu.
Önceleri, zamanımızı 
arazide ve şehirde 
paylaştırmayı 
düşünüyorduk. Ancak 
çiftlik hayatının tadına 
bakınca tam zamanlı 
çiftçiler olmaya karar 
verdik.

Neden Datça Bostancık?
Datça Yarımadası çok özel 
ve güzel bir yarımada. 
Doğası, bitki örtüsü, 
kıyılarıyla insanı kendine 
aşık ediyor. Hem deniz 
kenarında olup hem de 
yapılaşmadan çok yara 
almamış. Araziyi aralık 
ayında yemyeşil görüp çok 
beğendik. Haziranda geri 
geldiğimizde sararmış 
haliyle bizi epey şaşırttı. 
O gün bu gündür 
Bostancık’ın daha yeşil 
olmasına uğraşıyoruz. 

İlk zamanlar nasıl geçti? 
Yaşadığınız keyifler ve 
zorluklar neler oldu?
Başlarken doğru bir seçim 
yapıp yapmadığımızı 
epey düşündük. Nasıl bir 
hayatla karşılaşacağımızı, 
ne gibi bilgi ve becerilere 
ihtiyacımız olduğunu 
bilmiyorduk. Uzaktan hoş 

gelen bu yaşamın zaman 
içinde neye dönüşeceğini 
kestiremiyorduk. Ancak 
insanın doğasında 
toprağa, doğaya yakın 
olmak var elbette ki ve 
bu korku çok yersizmiş. 
Her anından çok büyük 
keyif alıyoruz. Tabii pek 
çok şeyi baştan öğrenmek 
durumundayız. Çoğu şeyi 
kendimiz yapmayı tercih 
ettiğimizden ilerleme bazen 
moral bozucu derecede 
yavaş olabiliyor. Akdeniz 
ikliminin aşırılıkları bazen 
tarımsal açıdan acaba 
yanlış bir karar mı verdik 
diye sorgulatıyor. Tarımı 
konvasiyonel olarak değil 
de eskilerin teknikleri 
ile veya permakültür 
teknikleri ile becermeye 
çalışmak bazen yaptığımız 
hataları artırıyor ama her 
hatamızdan bir şeyler 
öğreniyoruz.
Bu hayatın en keyifli yanı 
bakımını üstlendiğimiz 
iki, dört ayaklı ve kanatlı 
dostlarımız. Bir de 
tohumdan başlattığımız 
fidanların arazi üzerinde 
yükselmeye başladıklarını 
görmek.

Dönüşümü sağladınız mı, 
nasıl?
Olabildiğince 
sürdürülebilir, dışarıdan 
fazla girdi kullanmayan 
ve dışarıya az atık çıkaran 
bir sistem kurmaya henüz 
çok uzağız ama her geçen 
sene sistemin bir parçası 
daha kendine yeterli hale 
geliyor. İlk yıllarda olduğu 
kadar organik atıkları 
Bostancık’a getirmiyoruz, 
çünkü biyokütle elde 
etmek için diktiğimiz 

Bilgisayar ve elektrik 
elektronik mühendi-
si olarak uzun yıllar 
yazılım sektöründe 
çalıştıktan sonra 

2008’de Datça’da ha-
len yaşadıkları araziye 
geçtiler. O zamandan 
bu yana arazilerinde 
permakültür yöntem-

leriyle, kendilerine 
yeterli, sürdürülebilir 

bir yaşam tasarlamaya  
çalışıyorlar. 

Ne zaman, nasıl karar 
verdiniz başka bir yaşama 
ve nasıl harekete geçtiniz?
Aklımızın bir köşesinde 
hep doğaya yakın bir 
yaşam vardı. Şehir 
hayatından uzaklaşmak, 
hem birbirimizle hem de 
doğada daha uzun zaman 
geçirmek için bir arazi 
arayışı içindeydik. Bir 
yandan da hep şehirde 
yaşamış olmanın getirdiği 
bir tedirginlik vardı. 
Doğada bir yaşamın ne 
demek olduğunu tam 
da kestiremiyorduk. Asıl 
belirleyici olan doğaya 
daha yakın bir yaşamın Fo
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yaban arılarını bahçemize 
davet etmeyi tercih 
ediyoruz. Komşu çiftçilerin 
her biri ise birer hazine...

Ürettiklerinizi paylaşıyor 
musunuz?
Tarımsal ürünler 
konusunda henüz 
öğrenciyiz. Hemen her şeyi 
deneyip görmek istiyoruz. 
Bu da ürün yelpazemizi 
çok genişletiyor. 
Buğdaydan mercimeğe, 
arpadan nohuta, 
akdarıdan mısıra, bibere, 
patlıcana, domatese, 
hemen her şeye el atıyoruz. 
Amacımız bol üründen 
çok tecrübe kazanmak, 
çeşitleri tanımak, iklime 
uyan çeşitleri belirlemek. 

Şimdi neler hayal 
ediyorsunuz?
Sistemin daha iyi 
çalışabilmesi için pek 
çok elemanın bir arada 
iyi ilişkilendirilmiş olması 
gerekiyor. Tecrübemiz 
arttıkça ve çiftliğe yeni 
elemanlar eklendikçe, 
yeni ilişki biçimleri 
keşfediyoruz. Tavuklarımız 
sayesinde hayvanların 
ekosistemdeki yeri 
konusunda epey gözlem 
yaptık. Şimdi buna 
bir çift koyun eklendi. 
Hayvanların ekosisteme 
zarar vermeden mutlu 

ve faydalı bir şekilde 
arazide gezme sistemlerini 
oturtmaya kafa yoruyoruz. 
En büyük hayalimiz 
yeterince olgunlaşmış 
bir ekosistem sayesinde 
kendimizi şimdiki gibi 
yormadan karnımızı 
doyurabilmek ve çiftlikteki 
herkese ihtiyaçlarının 
karşılanabildiği bir ortam 
sunabilmek.

Benzer bir deneyim 
yaşamak isteyenlere ne 
tavsiye edersiniz?
Türkiye’de ekoyerleşkeler 
kurulmaya çalışılıyor. 
Bu grupların bir parçası 
olmak, gönüllü kabul eden 
çiftliklerde çalışmak çok 
değerli deneyimler sağlar. 
Geleneksel bilgileri ve 
yaşam biçimini sürdüren 
insanlarla bağlantıya 
geçmek, coğrafyayı çok 
iyi bilen, gözlem yapma 
ve doğadan öğrenme 
yetenekleri çok güçlü 
bu insanlardan deneyim 
aktarabilmek çok değerli. 
En önemlisi modern 
yaşamın korkutmalarına 
kulak asmayıp risk 
alabilmek. Kapının 
dışındaki hayat çok daha 
güzel!

Mine Eroğlu
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baklagil ağaç ve çalılar 
yavaş yavaş bizim organik 
madde ihtiyacımızı 
karşılamaya başladı. 
Bahçecilik konusundaki 
bilgilerimizin elverdiği 
ölçüde kimi ürünlerden 
bolca yiyor, kimilerinde 
ise pazarın yolunu 
tutuyoruz. İhtiyaçlarımızı 
bahçemizden karşılama 
kapasitemiz giderek 
artıyor. Ağaçlarımızın 
büyümesi ile meyve 
açığımızı da kapatacağız.

Neler üretiyorsunuz, 
yoğunlaştığınız alanlar, 
yöntemler neler?
Zaman içinde fakirleşmiş 
bir araziyi rehabilite 
etmeye, yıllar içinde 
kaybedilmiş üst toprağı 
yeniden oluşturmaya ve 
dengeli bir ekosistem 
kurmaya çalışıyoruz. 
Yatırımı sağlıklı bir 
ekosisteme yapıp zaman 
içinde toprak oluşturma, 
gübreleme, zararlılarla 
mücadele gibi normalde 
insanların tarımsal 
aktiviteleri gibi görünen 
işleri tekrar ekosisteme 
devretmeyi hedefliyoruz. 
Aynen bir ormanda olduğu 
gibi. Tarımı sadece toprak, 
su ve güneş ışığı ile yapmak 
istiyoruz, dışarıdan hiçbir 
girdiye gerek duymadan.
Zararlılarla karşılaştıkça 
bir organik ilaçtan önce 
ekosistemde hangi bitkiler 
ve buna bağlı olarak hangi 
hayvanlar eksik sorusuna 
cevap arıyoruz. Yaprakları 
yiyen tırtıllara karşı 
organik solüsyon yerine 
yakınlarına şemsiye çiçekli 
maydanoz, dereotu ekmeyi 
ve bu şekilde tırtıl düşmanı 

"Modern yaşamın 
korkutmalarına 
kulak asmayıp risk 
alabilmek gerek. 
Çünkü kapının 
dışındaki hayat çok 
daha güzel!"
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Danimarka’nın Zealand 
adasında Kopenhag’ın 
yaklaşık 55 kilometre 
batısındaki Skibby’ye ya-
kın  Svanholm, çevreci 
ve ortaklaşa yaşayan 
bir köy. Adı Kuğu-adası 
(Svan-holm) anlamına 
geliyor. Organik tarımın 
öncülerinden kabul edilen 
köyü, 1978'de çoğunluğu 
hippilerden oluşan yakla-
şık 100 kişilik bir topluluk 
kurmuş. Halen yaklaşık 80 
kadar yetişkin ve 35 kadar 
çocuk ile gencin yaşadığı 
kolektifte, kurulduğu gün-
lerden sadece 7 kişi kalmış. 
Zaman içerisinde birçok ki-
şi ayrılmış, yerlerine yenileri 
gelmiş.
Kurulmasına karar ve-
rildikten sonra, ilk adım, 
ödemesi halen süren 
banka kredisiyle alınan 17. 
yüzyıldan kalma malikane 
ve ona ait ahırların birbi-
rine bitişik iki katlı evlere 

dönüştürülmesiyle atılmış. 
Kolektifin arazisi 414 hek-
tarlık birçok çeşit ürünün 
yetiştirildiği tarım alanla-
rından, bahçelerden, park, 
ormanlık alan ve çayırdan 
oluşuyor. Köyde sonradan 
ev olarak kullanılmak üze-
re inşa edilen 2’şer katlı 
apartman tipi 2 binanın 
dışında, bir yontu ve resim 
atölyesi ile eskiden sandık 
fabrikası olarak kullanılan 
birbirine geçmeli birkaç 
yapı ve köy sınırlarının öte-
sinde de evler bulunuyor. 
Ana binaların bulunduğu 

köy, eskiden etrafı küçük 
bir nehir genişliğindeki 
suyla çevriliyken, yer yer 
kuruma ve yapılan yollar 
nedeniyle bu özelliğini 
kaybetmiş görünüyor. 120 
Jersey ineği, 200 koyun 
ve küçük bir sürü domu-
zun beslendiği köyde üç 
tane de at var. İki koca-
man pervanesi sayesinde 
elektriğini kendi üreten 
kolektifin tarlalarında do-
ğal gübrelemeyle ekolojik 
tarım yapılarak, çok deği-
şik türlerde sebze, patates, 
tahıl, yonca ve şifalı otlar 
yetiştiriliyor. 

Kolektif demek demokrasi 
demek
Esas olarak bir liderin 
bulunmadığı kolektif, 
her ay 1-2 kez düzenli 
olarak toplanan üyelerin 
aldığı ortak kararlarla 
yönetiliyor. Kolektif üyesi 
herkes eşit haklara, görüş 

Kuğu Adasındaki Cennet
Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan, dünya görüşü ve kültürel 
farklılıklara hoşgörüyle bakarak, eşitlik ve adaleti temel alarak, 
doğaya saygılı davranarak, birlikte çalışıp üreterek, hakça 
bölüşerek, hep beraber gülerek, eğlenerek, dans ederek, barış 
içinde, kardeşçe ve özgürce yaşamak mümkün.
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bildirme ve oy hakkına 
sahip. Kimse kimsenin üs-
tünde ya da altında değil. 
Köyde tam bir demokrasi 
ve öz yönetim söz konusu. 
Dinsel ya da siyasal görüş 
ayrılıklarının sorun olma-
dığı, etnik ya da cinsel ay-
rımın bulunmadığı kolek-
tifte yer alan birçok yetiş-
kin, genelde öğretmenlik, 
sosyal danışmanlık gibi dış 
işlerde çalışıyor ve gelir-
lerinin %80’ini kolektife 
veriyorlar. Böylece ortak 
yaşama katılmış oluyorlar. 
Bu para barınma, yiyecek-
içecek, köy araçlarından 
ve tesislerden yararlanma 
gibi temel ihtiyaçların kar-
şılığında alınıyor. 
Köyde kalan diğer üyeler 
ise evlerin bakım, onarım 
ve yeniden inşası, mutfak, 
tarım, kreş ve anaokulu, 
muhasebe, hayvancılık, 
ormancılık, sebze paket-
lemeciliği gibi gruplarda 
etkinlik gösteriyorlar. 
Gruplar her sabah top-
lanarak yapılacakları ko-
nuşuyorlar, sonra herkes 
yeteneğine ve tecrübe-
sine göre işini yapmaya 
gidiyor.  

Herkesin özel hayatı 
kendine
Köyde çocuklu, çocuksuz 
çiftler ya da yalnız yaşayan 

kadın ve erkekler bir arada 
yaşıyor. Kimsenin özel ha-
yatı, kimseyi ilgilendirmiyor. 
Herkesin ihtiyacına göre 
seçip oturduğu müstakil 
ya da daire biçimli evler 
zaman zaman değiştiri-
liyor. Okul çağı çocuklar 
çevre okullarına giderken, 
küçükler köydeki kreş ve 
anaokulunda bakılıyor. 
Küçük bir akupunktur 
ve alternatif tedavi mer-
kezinin de olduğu ko-
lektifte, Danimarkalılar 
dışında Almanya’dan ve 
Hollanda’dan da insanlar 
yer alıyor. Her yıl birkaç kişi 
ya da aile dışarıya taşınır-
ken, onların yerlerine baş-
kaları geliyor. Ancak gidiş 
gelişlerin belli koşulları ve 
işlemleri var. Örneğin, dışa-
rıya taşınmak için en az bir 
yıl önceden bildirimde bu-
lunmak gerekiyor. Köye yeni 
taşınmak isteyenler için 
öncelikle aranan ilk koşul, 
uygun maaşlı bir işte çalışı-
yor olmak. Çünkü bankaya 
olan kredi borcunun öden-
mesi için paraya ihtiyaç 
var. Birden fazla çocuğu 
olan yalnız yetişkinlerle, 
yaşı 50’nin üstünde olanlar 
kabul edilmiyor. Elbette bu, 
yaşı 50’yi geçenlerin köyden 
atılmaları anlamı taşımıyor. 
Sadece köye kabul ediliş ya-
şı. Nitelikleri uyanlar, tam 

olarak taşınmadan önce bir 
süreliğine bir deneme dö-
nemini geçirmek zorunda. 
Bu dönemde tanışmalar 
oluyor, uyuma bakılıyor. 
Eğer yeni aday, herkes 
tarafından kabul görürse 
köye taşınabiliyor. Ama yok 
eğer bir kişi tarafından bile 
istenmiyorsa, o kişi kesin-
likle köye kabul edilmiyor.  

Yiyecek sınırlaması yok
Çarşamba günleri hariç 
hafta içi dört gün akşam 
yemeklerini Mutfak Grubu 
hazırlıyor. Hafta sonları di-
ğer kolektif üyelerinin 3’er 
4’er kişilik gruplar halinde 
sırayla hazırladıkları ak-
şam yemeklerinden sonra 
bulaşıklar da yine sırayla 
başka gruplar tarafından 
yıkanıyor. Böylece köyde 
yaşayan herkes, önceden 
hazırlanmış bir liste düze-
ninde istedikleri günlerde 
sırayla ya yemek hazırlıyor 
ya da bulaşık yıkıyor. Büyük 
bir mutfak ve yemekha-
neden oluşan salonda 
yemekler sırayla alınıp, 
soğuk ve yağışlı havalar-
da içeride yenirken, güzel 
havalarda herkes kendini 
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dışarıya, çimlerin üzerinde-
ki piknik masalarına atıyor. 
İsteyenlerse yemeklerini 
büyük kaplara doldurup 
evlerine götürüyorlar. 
Çarşamba günleri ana 
mutfak açık ama o gün-
lerde herhangi bir grup 
yemek pişirmiyor. O gün 
herkes, kendisi her ne 
isterse pişirip yiyebiliyor. 
Mutfaktaki yiyecekleri ve 
malzemeleri kullanmak ta-
mamen serbest. Çoğunluk 
o gün bu işi evlerindeki 
mutfaklarda hallediyor, 
ancak yemekhane çevre-
sinde  küçük gruplar ha-
linde bir araya gelip yemek 
pişirenler de eksik olmuyor. 
Bu iş genellikle barbekü 
usulü yapılıyor. Mutfak 
çöpleri dönüşüm kontey-
nırlarında biriktirilirken, 
yemek artıkları domuzlara 
yiyecek olarak veriliyor. 

Gönüllülerden geleneksel 
yemekler
Özellikle yazın, sayıları 10 
ile 20 arasında değişen 
gönüllüler yemeklerini ken-
di geleneklerine özgü ha-
zırlayıp, bu çeşitli yemek-
leri bir arada paylaşarak 
yiyorlar. Öğlen yemekleri 
sadece hafta içi, köyde 
çalışanlar için hazırlanı-
yor ve genelde akşamdan 
kalan yemeklerden ya da 
kahvaltılıklardan oluşuyor. 
Hafta sonları ise herkes ne 
isterse onu pişiriyor. Sabah 
kahvaltıları da yine herke-
sin kendi zevkine kalmış. 

Gönüllülerin buluşma 
mekanı
Üç yaz üst üste gönüllü 

olarak çalıştığım köye, 
dünyanın değişik ülke-
lerinden ve elbette yerel 
bölgelerden her yaştan 
gönüllüler ve gençler 
geliyor. Bazı gönüllüler 
birkaç yıl üst üste gelince 
hoş buluşmalar oluyor. 
İhtiyaca göre Yapı, Mutfak 
ve Tarım gruplarında çalı-
şan kızlı erkekli gönüllüler, 
sorunsuz bir biçimde ge-
nel olarak tek kişilik özel 
odalarda kalırken (birkaç 
oda iki/üç kişilik olabiliyor), 
mutfak ile tuvalet ve ban-
yoyu ortak kullanıyorlar. 

Eğlence ve çalışma bir 
arada
Gönüllüler hafta içi dört 
gün, saat 8 ile 3 arasında 
çalışıyor. 
Tarım grubunda çalışanlar 
sebze fidelerinin ekimi, 
yabani otların temizlen-
mesi ve toplama işleriyle 
uğraşırken, Yapı grubunda 
çalışanlar binaların onarım 
ve bakım işlerine yardım 
ediyorlar. 
Bir ya da iki kişi yemek 
hazırlığına ve temizliğe 
katılıyor. 
Öğlen bir saatlik yemek 
molası var. Dünyanın de-
ğişik ülkelerinden ve farklı 

kültürlerden gelen gönül-
lülerle çalışma zamanları 
ve sonrası arkadaşlık orta-
mında bazen çok eğlenceli 
geçiyor, danslar ediliyor, 
şarkılar söyleniyor, komik-
likler yapılıyor. 
Yorulan durup dinlenebi-
liyor. Kimse kimseye baskı 
yapmıyor. Kimse de işten 
kaçmıyor. 
Çalışma saatlerinde 10-
20 dakika arasında birer 
çay-kahve molası alınıyor. 
Cuma günleri iş, öğlene 
kadar. Öğle yemeğin-
den sonra ortak kulla-
nılan alanların temizliği 
yapılıyor. 
Hafta sonu herkes serbest. 
İsteyen köyde kalıp zaman 
geçiriyor, isteyen de çevre 
gezilerine çıkıyor. 
Benim tarım alanı dışında 
mutfağa yaptığım en bü-
yük katkı mercimek çorba-
sı, mercimekli çiğ köfte ve 
köydeki ağaçların cevizle-
riyle yaptığım muhammara 
benzeri ezme oldu. Üçünü 
de beğendiler, tariflerini 
aldılar. Özellikle çorba ben 
oradayken mutfağın me-
nüsüne girmişti bile. 

Sungur Ulus
Serbest gazeteci ve
Uluslararası gönüllü
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kullanmanın zamanı. 
Ama nasıl? İşte önerilerim: 

• Bir kova su ile yıkanma ta-
limleri yapın. Duş almaya son! 
• Denizden çıkınca duş alma-
yın. Badem yağı ile kurulanın. 
Badem yağı deniz tuzundaki 
yararlı minerallerin emilmesini 
kolaylaştırır.
• Çamaşır ve bulaşık maki-
nası gibi su miktarını kontrol 
edemediğiniz makinalara 
maksimum parçayı yerleştirin. 
• Su kullandığınız her yerde 
doğa dostu temizlik malze-
meleri kullanmaya gayet edin 
(banyo, şampuan ve benzeri, 
el yıkama, bulaşık ve çama-
şır) ki sular kirlenmesin ve 
bahçede veya başka bir işte 
kullanılabilsin. Doğal temizlik 

Sular Azalacak, 
Kuraklık 
Kapıda… 

Bahar. Bolluğun bereketin 
mevsimi. Doğanın uyanışı. 
Kışın rehavetini attığımız, 
uzun ve hareketli günlere bizi 
hazırlayan mevsim. Daha 
erken kalkacağız, daha geç 
yatacağız, daha aktif olaca-
ğız. Güneş hem daha uzun 
ışıtacak dünyamızı, hem de 
biraz hoyrat davranacak, 
kavuracak kuzey yarıkürenin 
insanlarını. 

Susuz bir kış geçirdik, nasıl 
oldu da bahara erdik anla-
yamadık. Havalar tam olarak 
hiç soğumadı. 

Yağmur birkaç gün yağıp 
durdu, su rezervleri dolma-
dı. Artık sulara tasarruflu 
davranmanın, tekrar tekrar 

maddeleri hakkında güzel bir 
site: zehirsizev.com
• Su temizleme amacıyla aktif 
mikroorganizmalar hakkında 
araştırın. Emturkey.com sitesi 
size yardımcı olacak. 
• Bahçenizi, çiçeklerinizi su-
lamanız gerektiğinde ay tak-
vimine göre su gününü tercih 
edin. Böylece su daha uzun 
süre toprakta kalır. 
• Toprağınızın su kaybını ön-
lemek için malçlama yapın. 
Başka yapabileceklerinizle 
ilgili permakültürden yardım 
alabileceğinizi unutmayın. 
• Harcadığınız su miktarını 
kaydedin. Bu farkındalığınızı 
artırır. 
• Yağmur duasına çıkın!

Güneşin Aydemir

NİSAN 2014

HAZİRAN 2014MAYIS 2014

2 / Çiçeklerin açma zamanı
3 / Bülbüllerin ötmeye başlaması

8 / Kırlangıç Fırtınası
15 / Lale Mevsimi, DOLUNAY

16 / Kuğu Fırtınası 
20 / Tabiat Ana Hakları Günü

22 / Dünya Günü
24 / İpekböceğinin yumurtadan 

çıkması
29 / Serçelerin yavrulama 

zamanı, YENİAY

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

için uygun ekim günleri: 
2-10-11-1220-21-29-30
Tohum alınacak bitkiler 
için uygun ekim günleri: 

2-20-21-29-30
Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler için uygun ekim günleri: 

3-4-5-13-14-15-16-22-23
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
13-14-15-16-22-23

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

6-7-17-24-25
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
1-8-9-18-19-26-27-28

1 / Bahar bayramı
4 / Çiçek Fırtınası

5 / Hıdrellez (5 Mayısı 6 Mayısa 
bağlayan gece kutlanır)
13 / Mevsimsiz soğuklar 

14 / Dünya Çiftçiler Günü (Bazı 
kaynaklarda 5 Mayıs olarak 

geçer), DOLUNAY
18 / Gül Mevsimi 

20 / Kokulya Fırtınası
21 / Ülker Fırtınası

23 / Denizkaplumbağalarının 
Akdeniz sahillerimize gelişi  

26 / Toprakta suyun azalması
28 / Sıcakların başlaması, 

YENİAY
29 / Koyun kırkma zamanı

30 / Kabak meltemi

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

için uygun ekim günleri: 
8-9-17-18-19-26-27

Tohum alınacak bitkiler 
için uygun ekim günleri: 

17-18-19-26-27
Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler için uygun ekim günleri: 
1-2-10-11-12-13-20-28-29-30

Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi işler için 
uygun günler: 10-11-12-13-20
Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

3-4-5-14-21-22-31
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
6-7-15-16-23-24-25

5 / Dünya Çevre Günü ve 
Haftası  

7 / Ekin biçme zamanı 
8 /  Dünya Okyanus Günü

10 / Ülker Doğumu Fırtınası 
13 / DOLUNAY

15 / Toprak Bayramı
16 / Güney rüzgarlarının esmesi

17 / Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü

20 / Uzun günlerin başlangıcı
21 / En uzun gün. Yaz mevsimi 

başlangıcı. 
22 / Gün Dönümü Fırtınası
24 / Yaprak aşısı zamanı
26 / Uzun günlerin sonu

27 / Kızılak Fırtınası, YENİAY
29 / Yaprak Fırtınası
(2 Temmuz'a kadar)

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler için uygun 
ekim günleri: 4-5-6-14-15-22-23

Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 14-15-22-23

Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler için uygun ekim günleri: 

7-8-9-16-17-24-25-26
Kompost, gübreleme, 

transplantasyon gibi işler için 
uygun günler: 7-8-9-16-17
Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

1-10-11-18-19-27-28
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
2-3-12-13-20-21-29-30

Meyve veren sebzeler (domates, patlıcan gibi), Kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler (havuç, patates gibi), Yapraklı sebzeler (lahana gibi) 
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gün bilgesi
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Asıl tatlar için yerel tohum veya yerel 
tohumdan üretilen fideleri temin ederek 
işe başlamak gerekiyor. Yerel tohumları 
tohum takas etkinliklerinden, yerel tohum 
paylaşım platformlarından bulabileceğiniz 
gibi köyü ile bağı devam eden çevreniz ile 
de bulabilirsiniz.

Bahçe ve balkonlarınızda uygun bir yer 
açtıktan sonra organik hayvan gübresiyle 
toprak hazırlığı yapmalısınız. Eğer saksıda 
yetiştirecekseniz derinliği 25-30 cm olan 
saksıları  seçmelisiniz.

Güneşi tam alan bol güneşli yerleri bu 
bitkiler için ayırmalısınız. Rüzgârlardan 
dalların kopmaması için rüzgâr perdesi 
görevi görecek bir ağaç, bitki veya malze-
meyle korumalısınız. 

Eğer bitkileriniz hastalanırsa veya bit-
kiye zararlı böcek uğrar ise kimyasallar 
yerine evde yapılabilecek, pratik bitkisel 
reçeteleri uygulamalısınız.

Her sebzeyi mutlaka mevsiminde tü-
ketmek en doğru olanı. Mevsiminde ol-
mamasına rağmen tükettiğimiz sebzeler 
uygun koşullar oluşturularak yetişmeye 
zorlanır. Bu da bitkinin doğasına müda-
hale olarak değerlendirilebilir.

Domates
Uygun bir yerel domates çeşidinin to-

humunuveya fidesini tercih edebilirsiniz. 
Tohumlarını viyollere (fide üretimi için 
çok gözlü kap) veya saksıya ekebilirsiniz. 

Domates, Biber, Salatalık 
Yetiştirelim!
Bir şey aslından uzaklaştığında tadıyla, 
dokusuyla, kokusuyla ve kaybedilen huzuruyla 
yeniden aslını aratıyor. Aslının yerine başka bir 
şey konamıyor. “Nerede o eski…” ile başlayan 
serzenişlerimiz de “asıl olana” özlemi ifade 
ediyor. Eski domateslerin tadını, salatalık ve 
biberin kokusunu özlüyoruz. O zaman gelin o domates, biber, çilek 
ve salatalığı balkonumuzda, bahçemizde yetiştirelim!

Fidelerini 25-30 cm derinlikteki saksıya 
dikebilirsiniz. Yetiştireceğiniz çeşit “sarı-
lan sırık domates çeşidi” ise sarılabileceği 
bir 1 metre kadar uzunlukta dayanak da 
fidenin yanına dikmelisiniz. Bitki büyüme-
ye başladıkça bağlayarak kırılmasını önle-
yebilirsiniz. Çok fazla sulama geç meyve 
vermesine ve meyvenin lezzet açısından 
zayıf olmasına sebep olur. Bu nedenle çok 
fazla su vermemelisiniz.

Biber
Kokusu ile hem pişirirken hem de taze 

olarak bulunduğu ortamda fark edilen 
biberler artık neredeyse yok. Eğer yerel 
tohum bulursanız o nefis kokulu bi-
berleri yanı başınızda yetiştirebilirsiniz. 
Tohumlarını viyollere (fide üretimi için 
çok gözlü kap) veya saksıya ekebilirsiniz. 
Fidelerini 25-30 cm derinlikteki saksıya 
dikebilirsiniz. Biber çeşidi zayıf ise bir 
destek ile güçlendirebilirsiniz.

Salatalık
Salatada kullanılan diğer bitkilerden 

ayırt etmek için “hıyar” denir. 
Bilenler bilir, eski salatalıkları yeme-

den önce dalından koparılan kısmından 
ince bir kesitle diğer kısmı dairesel ha-
reketlerle birleştirilerek “acı sütü” çıka-
rılırdı. Bu yapılmadığı zaman salatalık 
toplama zamanı da geçtiyse acı olurdu. 
Ama o ferahlatan kokusu ve tadını hala 
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unutamadığımızı söyleyebiliriz.
Yine yerel bir tohum veya yerel to-

humdan yetiştirilen fide ile işe başlayın. 
Tohumlarını viyollere (fide üretimi için 
çok gözlü kap) veya saksıya ekebilirsiniz. 
Fidelerini 25-30 cm derinlikteki saksıya 
dikebilirsiniz.

Salatalıklar sarılıcı olduğundan fideler 
büyümeden sırıklarını da yanına dikmeli-
siniz. Büyüdükçe de bağlamalısınız. Suyu 
sever, susuz bırakmamalısınız. Özellikle 
topladıktan sonra yeniden meyve alabil-
mek için sulamalısınız.

Çilek
Orman veya dağ çileği gibi yerel 

çilek çeşitlerini kolayca bulabilirsiniz. 
Komşunuzdan veya fide satıcılarından 
alacağınız çilek fidelerini uzunca bir 
saksıya dikerek çileklerinizi yetiştirebi-
lirsiniz. Çilek saksılarını balkonunuzda 
duvara asabilirsiniz. Çilek toprağı orga-
nik maddece zengin olmalı. Çiçekçilerden 
humuslu toprak alarak bu ihtiyacını 
karşılayabilirsiniz.

Nazım Tanrıkulu
www.nazimtanrikulu.com
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma
Merkezi
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