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Biricik Hayat Kaynağımızı,
Suyumuzu Koruyalım!
Yaşamın kaynağı suyumuz hiç bitmeyecekmiş gibi davranıyoruz, ama içten içe
biliyoruz ki gerçek böyle değil. Giderek azalan suyumuzu korumak ve tasarruf etmek
için yapacak çok şey var. Kamu, bütün kurumlar ve bireyler haydi herkes göreve!
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Su, insanoğlunun en vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, küresel su döngüsünden
habersiz yaşıyoruz ve musluktan akan suyun nereden geldiği
ve nereye gittiği hakkında çok
az bilgimiz, üzerinde de çok
az kontrolümüz var. Sanki suyumuz hiç bitmeyecekmiş gibi
davranıyoruz, ama içten içe
biliyoruz ki gerçek böyle değil.
Daha fazla su yaratmamız
mümkün değil; sıfırdan enerji yaratamayacağımız gibi,
hiç yoktan su var edemeyiz.
Dünyadaki toplam su miktarı

neyse, bununla idare etmek zorundayız. Buna rağmen küresel
su tüketimi her 20 senede iki
katına çıkıyor yani toplam nüfus artışının iki katı hızla yükseliyor ve böyle devam ederse
2025 yılına geldiğimizde eldeki
kullanılabilir su kaynaklarından
%56 daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Araştırmalar gösteriyor ki, enerji kaynakları arttığı
zaman tüketim de buna paralel
olarak artıyor, yani kısaca, kaynaklarımızı daha iyi kullanmanın yolu daha fazla kaynak yaratmak değil, elimizdekini daha

Çatılardan, kaldırımlardan ve yollardan akan yağmur suyunu düştüğü noktada
değerlendirerek tanklarda veya toprakta depolamak hem üretkenliği artırır,
hem tasarruf sağlar, hem de uzun vadede su idaresi masraflarını azaltır.
Kaynak: Brad Lancaster, Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond Volume 1, 2009,
Rainsource Press.

verimli kullanmak. İşte akılcı
kullanım ve tasarruf yöntemleri
de bu noktada önem kazanıyor.
Esas Sorun Endüstriyel
Su Tüketimi
Su tüketimi dediğimiz zaman aklınıza sadece musluktan
akan su, çamaşır, bulaşık, duş
ve tuvalet gelmesin. Bunlar tabii ki toplam su kullanım oranlarında önemli bir yer tutuyor
ve çeşitli yöntemlerle bu sayıları
azaltmak veya su kullanımınızı
daha verimli hale getirmenin
nispeten basit, bireysel olarak
da uygulanabilecek yöntemleri
var. Sorunlardan biri, biraz da
kontrolümüz dışında gelişen
endüstriyel tüketim zinciri içinde görülmeyen su tüketimi.
Gömülü enerji olarak adlandırdığımız bir kavram
var. Kısaca, süpermarketlerden herhangi bir ürün satın
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aldığınızda, bu ürünün tüm
üretim aşamalarından paketlemesine, tüketiciye ulaştırılmasından evlere girmesine
kadar geçen süreç içinde harcanan toplam enerji miktarı. Günümüzde fosil yakıtlara
olan bağımlılığımızdan ötürü
bu enerjiyi genelde petrol veya
kalori ölçeğinde ele alıyoruz.
Fakat unutulmaması gerekenlerden biri, tüm bu süreç içinde
harcanan su miktarı. Bir kg
kağıt üretmek için 300 litre;
bir kg tahıl üretmek için, 1,000
litre; 1 metrik ton çelik üretmek
içinse 215 ton su kullanıyoruz!

Türkiye su kıtlığı
çeken bir ülke... Kişi
başı yıllık 2 bin 700
metreküp olan su
tüketimimizin 2025
yılında % 37 azalacağı
öngörülüyor.
Bu arada, dünyada kullanılan
toplam suyun yaklaşık %70’i
tarım ürünlerini sulamakta
kullanılıyor.
Ne Yapabiliriz?
Bu noktada, “ben ne yapabilirim?” diye sormalıyız.
Günümüz küresel ekonomi
zinciri içinde en önemli rolü
oynayan tarafın tüketiciler,
yani biz olduğumuzu biliyoruz.
Bu durumda sadece protesto
amaçlı veya kendi sağlığımızı
düşünerek hareket etmenin
dışında, küresel su tüketimini azaltmanın bir yolu olarak
mümkün olduğunca az ‘ürün’
satın almanın da çok önemli
olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden
Türkiye Toplam Su Tüketimi
% 70 Tarım
% 25 Sanayi
% 5 İçme ve Kullanma Suyu
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İstanbul barajlarında
kalan su miktarı
son 10 yılın en az
seviyesinde: %20
kullanım ve geri dönüşüm de
tabii ki unutulmamalı.
Peki suyu nasıl daha verimli kullanabiliriz? Tüm atık
meselesinde olduğu gibi, su
konusunda da, ‘kirli’ ve ‘temiz’
kavramlarının ne anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekiyor.
Banyolardan veya mutfak lavabosundan giden suyun kirli
olduğunu düşünüyoruz, fakat
aslında bu su, yani ‘gri su’, bitki
gelişimi için çok faydalı besin
maddeleri içeriyor. Doğada
çözünebilen temizlik ürünleri
kullandığınızı da varsayarsak,
basit tekniklerle bu suyu bahçede yeniden değerlendirmek
mümkün. Gübreleme ihtiyacını azaltmış olmak da cabası!
Modern altyapı sistemimizin
en akıl almaz yanlarından biri
ise, neredeyse içilebilecek kadar
temiz olan suyu kilometrelerce öteden getirip tuvaletlerin

sifonunu çekmek için kullanıyor,
sonra bu şekilde kirlettiğimiz
suyu yine kilometrelerce öteye
ya arıtmak, ya da kurtulmak
amacıyla gönderiyor olmamız.
Bu esnada harcanan enerji
miktarı da yine akıl almaz boyutlara ulaşıyor. Boru hatları,
pompalar, elektrik tüketimi,
vs. Oysa evinizde kullandığınız
‘gri su’yu, tuvalet sifonlarında
yeniden kullanmanın teknik
olarak oldukça basit yöntem-

Üretilirken Ne Kadar Su
Tüketiyorlar?
Bir kg havuç 133 litre
Bir kg domates 184 litre
Bir kg kağıt 300 litre
Bir kg tahıl 1000 litre
Bir kg kırmızı et 16 bin litre
Bir metrik ton çelik 215 bin
litre
leri var. Bu sayede suyu daha
verimli kullanmakla kalmaz,
kanalizasyon sistemleri üzerindeki yükü de hafifletmiş oluruz.
Yaptığımız her işte, birden fazla
faydayı hedeflemeliyiz.

Yaprak, toz ve börtü
böceğin girmesini
engellemek için ızgara
Dirsek sayesinde güneş
ışığının doğrudan içeri
girmesi engellenir
Havalandırma deliği

Deponun kapağı sıkıca
kapatılmalıdır
Güneş ışığı
geçirmeyen depo
Tankın girişi, çıkış
vanasının tam
karşısında olduğu
için toz toprak bu
tarafta birikir

Yağmur Suyu Depolama Şeması

Tabandaki tortuyu
almamak için hafif
yükseltilmiş çıkış vanası
Taşma savağının çıkışı
hayvan ve ışık geçirmemelidir
(ayrıca organik örtünün
üzerine dökülmelidir)

Taşma çukurunun
çevresi taşlarla
stabilize edilmelidir

Kaynak: Brad Lancaster, Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond Volume 1, 2009,
Rainsource Press.

Yağmur Suyu Depolama
Diğer önemli mesele ise yağmur suyu. Yakın zamana kadar dünyada yağmur suyunu depolamanın
yasaklandığı yerler olduğu gibi -örneğin 2009 yılına
kadar ABD’nin Colorado eyaletinde yasaktı- artık
yağmur suyu depolamanın zorunlu hale getirildiği Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti gibi ülkeler var.
Anadolu kültüründe neredeyse bir kuşak geriye gittiğimiz zaman bile, hem köylerde hem de kentlerde
insanların ev içi su kullanımının çoğunu yağmur suyundan karşılayabildiğini görüyoruz (Cengiz Bektaş,
Su İnsan). Bunun bugün de olmaması için hiçbir sebep yok. Sorun, yine geleneklerimizden kopmuş ve
bazı şeylerin yapılabilirliğine inancımızı yitirmiş olmamız. Basit bir oluk sistemi, ihtiyacınıza, bütçenize ve
yerinize uygun bir su deposu ve yine ihtiyacınıza göre
düşük maliyetli bir filtre sistemi ile hem şehirlerde,
hem de kırsalda, kurak dönemde kullanmak üzere
yağmur suyunu depolamak mümkün. İstanbul’un
2012 yağış ortalamasına baktığınızda, sadece 50
metrekare çatı alanı olan bir binada bile her gün en
az bir kere duş alabileceğiniz, günde neredeyse iki
kere çamaşır makinesi çalıştırabileceğiniz veya yılda iki bin kere sifon çekmenizi karşılayacak yağmur
suyu depolamak mümkün.
Beton kaplı şehirlerde yağmurun toprakla buluşmasını sağlayacak parklar ve caddeler üzerinde suyu tutacak doğal ‘sünger’ alanlar yaratmak
kullanılabilir suyun doğrudan denize karışmasını
engeller, sulama amaçlı su tüketimini azaltır, yeşil
alanlar yaratarak rekreasyonel işlev görür. Kentsel
gıda üretimini de eklerseniz, tek bir hareketle, hem
de basit ve az maliyetli bir eylemle, çevreye ne kadar
fayda sağlayabileceğinizi görüyorsunuz.
‘Su akar Türk bakar’ mantığının tüm su kaynaklarını özelleştirdiği, su hakkının kişilerden kurumlara devredildiği, bu sırada suyla bağlantısı kesilen
canlı hayatın tehdit altında olduğu bir dönemde,
suyla olan ilişkimizi yeniden kurmaya çalışmalıyız.
Suyun aynı toprak, ağaç, tohum gibi doğanın bir
parçası olduğunu unutmamalı ve hem bireysel, hem
de kolektif olarak var olan su kaynaklarını daha iyi
kullanmanın yollarını araştırmalıyız. Bu konuda elimizden geleni yapmalı; bireysel çabaların yetmediği
durumlarda ise birlik olmanın gücüyle mücadeleye
devam etmeliyiz.
Emre Rona
Kaynaklar: Cengiz Bektaş, 2003, Su İnsan, Literatür Yayınları; Art Ludwig, 2006,
Create an Oasis with Greywater, Oasis Design; Scott Kellogg & Stacy Pettigrew,
2013, Şehirdekiler için Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, Sinek Sekiz Yayınevi; Patrick
Whitefield, 2005, The Earth Care Manual, Permanent Publications; http://permakulturplatformu.org/su-2; http://www.harvestingrainwater.com/

Putlar
Yıllar önce öğrenim gördüğüm köy okulunda din öğretmenim putlara tapmanın ne
büyük bir günah olduğunu, kutsal dinlerde
böyle bir davranışın asla kabul edilemez
olduğunu söylemişti. Öğretmenimin "put"
tanımından gözümün önüne getirebildiğim;
insan yapısı, çatık kaşlı dev heykeller idi o
günlerde.
Bu dersten sonra bir süre, daha önce farkına vardığım insan yapısı putlar ve onlara
tapan insanlar aradı gözlerim: Köylülerin
çok sevdiği yaşamımızda değer verdiğimiz
tüm öğeleri düşündüm, değirmen, saban,
tarha, sacayak, kova, sepet, çukale, ortadirek, orak... Hiçbiri put tanımına uymuyordu
bunların, çünkü insanlar yaptıkları bu aletleri özen ile kullanıyorlar, değer veriyorlar
ve bilgeliklerinden hiç kopmadan, yaşamlarını zenginleştiriyorlardı her an.
Aradan yirmi iki sene geçti, İstanbul'dayım.
Burada yaşamak için tek koşul var: Bütün
gün putlara tapmak gerekiyor. Kimin
ne amaçla yaptığı belli olmayan bir sürü
put var her yerinde bu şehrin. Yalnızca
İstanbul'da değil tüm dünyadaki yeni inanış, sürekli yeni putlar yaparak, artan sorunları onlara tapma yolu ile çözme...
Şimdi gayet iyi anlıyorum putları, puta tapmayı, olumsuz sonuçlarını... Ve ben sabanla, sacayakla kurduğum ilişkiyi sürdürmeye
uğraşıyorum dergiyle, arabayla, kredi kartıyla! Zor mor, istiyorum, oluyor.

Victor Ananias
* Victor Ananias’ın bu yazısı Buğday
Dergisi’nin 8. sayısında yayımlanmıştır.
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Türkiye GDO'ya Muhtaç Değil
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
“GDO’lar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”te
yaptığı değişiklik sonucu, analiz edilen
ürünlerde binde 9’a kadar GDO’ya “bulaşıklık” değerlendirmesiyle göz yumulması
kararı, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
GDO’ya Hayır Platformu’nun bileşenlerinden biri olarak GDO’yla ilgili “bulaşıklık”
sorununun bu tür esneme tedbirleriyle
önlenemeyeceğini, denetimde çok ciddi
sorunlar yaşanabileceğini ve bunun da gıda güvenliği ile tüketici hakları açısından
olumsuz etkileri olacağını bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurduk.
Esnetme kriterleri yerine Biyogüvenlik
Yasası’nın yeniden gözden geçirilerek
GDO’nun tamamen yasaklanması ve tesadüfi GDO “bulaşıklığı” konusunda mağduriyeti giderecek düzenlemeler, kriterler
getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Mısır üretiminin giderek arttığı ülkemizde hayvan yemi, üstelik GDO’lu yem
ithalatına gerek olmayabilir. Türkiye,
doğru bir ekim ve üretim planlamasıyla
hayvan yeminde kendine yetebilir duruma
gelebilir ve bu duruma gelinceye kadar da
GDO’suz hayvan yemi ithal edebilir.
Bakanlığın GDO’ların ithaline izin vermek yerine, özellikle son yıllarda hayvan
yemi konusunda kendine yeten bir ülke
olma yolunda adım atması ve hayvan
yeminde de GDO ithalatını tamamen terk
ederek GDO'yu tamamen yasaklaması gerektiğini düşünüyoruz.
Ekolojik tarım, insana ve çevreye dost
üretim sistemlerini içeren bir tarım şekli
olduğu için sentetik, kimyasal ilaçlar ve
kimyasal gübrelerin kullanımına karşı.
Üretimde, ürünün kalitesini yükseltmeyi
amaçlıyor. Bu nedenle ekolojik tarımla
üretilen ürünlerde GDO kesinlikle yasak.
GDO’yla ilgili esneme tedbirler yerine, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini
esas alan ekolojik tarımı teşvik edici
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düzenlemeler beklediğimiz Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın, GDO’yu sınırlarımızdan sokmayarak, hayvan yeminde ve
gıdada kendine yeterli bir ülke olma yolunda adımlar atmasını istiyoruz. 

Çamtepe’de Eğitim Sezonu!
Bu yıl da kapılarını yeni deneyimlere açan
Çamtepe’de eğitim sezonu, Homeopati
Derneği ortaklığında, “Şifalı Bitkiler
Okulu” ile açıldı.
17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen
atölyede, yazarımız Nazım Tanrıkulu ile
birlikte teorik derslerin yanında pratik uygulamalar da yaptık.
Atölyeye 24 katılımcının yanı sıra
Dedetepe ve Çamtepe gönüllü grupları da
dahil oldu. Hep birlikte Çamtepe’de bir şifalı bitkiler alanı oluşturduk ve çeşitli bitkileri elbirliği ile diktik. Arazi çalışmamızı
Çamtepe-Bahçedere Köyü yolu üzerinde
yaptık ve çok çeşitli bitkileri sahada inceleme fırsatı bulduk.
Buluşma, yeni pekçok projeye de ilham
kaynağı oldu. Bu projeleri hayata geçirme
umuduyla yeni deneyimlere yol alıyoruz.
Eğitimin ikinci etabı olan Şifa Okulu da 25
Mayıs’ta tamamlandı.
Çamtepe’nin 2014 programı, bu yıl 5. yılını
dolduracak olan Yaşam Okulu'nun Gönüllü
Deneyim Haftaları ile devam ediyor.
Tüm kayıtları erkenden dolan Yaşam
Okulu Gönüllü Deneyim Haftaları, günlük
bir düzen içinde hem çalışma, hem birlikte
üretme, hem de değişik alanlarda deneyim
kazanma, bilgilenme imkanı sunuyor. 

Çamtepe'deydik!

Kent bahçeciliğine katkıda bulunmak
amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Bostanında "Yükseltilmiş Sebze Yatağı"
uygulaması yaptık.
Üniversitenin Kandilli Kampüsü'ndeki
uygulama için üniversite akademisyenleri, personeli, gönüllüleri ve Tarlataban
Kolektifi ile Beykoz Özel Eğitim Mesleki
Eğitim Merkezi Tarım Atölyesi öğretmen
ve öğrencileriyle 16 Mayıs’ta kampüste bir
araya geldik ve yaklaşık 20 kişi üç grup
halinde çalıştık.
Kandilli Kampüsü’nün bir çağrısı var:
“Bostanı kurduk ama bu bostan tüm
Kandili'nin… Günlük 10 dakika “ben bu
işe emek harcarım” diyen herkesi bostanı
yaşatmaya çağırıyoruz.”
Bu uygulamada kullandığımız yükseltilmiş sebze yatağı kurulumu ile ilgili
ayrıntılı bilgiye www.bugday.org web sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Buğday ekibi olarak, Kaz Dağları'ndaki
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde bir
araya geldik. 22-24 Haziran tarihlerinde Buğday'ın İstanbul, Ankara ve Kaz
Dağları'ndaki ekibini bir araya getiren
buluşmada; Buğday'ın tarihini, bugününü
ve nasıl bir dönüşüm hayal ettiğimizi, bu
dönüşümdeki yerimizi konuştuk. Buğday
çalışmaları ve ekolojik yaşamla ilgili fikir
alışverişinde bulunduk. Çamtepe’nin büyülü atmosferinde, Kaz Dağları'nın temiz
havasını soluduk. Ekolojik bir hayatın sürdüğü TaTuTa çiftliği Dedetepe'yi gezdik,
Mıhlı Şelalesi’nin soğuk suyunda arındık.
Birlikte yedik, içtik; kuzinemiz, ateşimiz hiç
sönmedi. Bedenimizi çalıştırdık, dans ettik, yoga yaptık. Masallar anlattık, tohum
topları yaptık ve bereketli olması dileğiyle
etrafa saçtık. Akşamları yıldızların peşine
düştük. Kaz Dağları’nda birleştik, bir olduk, çoğaldık, daha da umutlandık. 

Community Goes Farming
Son Kez Toplandı

Uzunçarşılıoğlu, Tahtacıörencik Doğal
Yaşam Kolektifinden Ceyhan Temürcü ve
ÇAYEK'i temsilen Şebnem Kumtepe katıldı.
Heeley City Farm’ın ev sahipliğinde yapılan buluşmanın ana başlığı “Hassas ve
Dezavantajlı Gruplar için Bahçeler", yerel
gıda üretiminin bireysel sağlık ve bütünsel iyi olma hali için terapi amaçlı nasıl
kullanılabileceğiydi.
Buğday sunumunun da yapıldığı toplantının düzenlendiği Sheffied'de öğrenme
güçlüğü yaşayan genç ve yetişkin grupların ve Alzheimer hastalarının terapi
amaçlı bahçecilik ile gıda üretimi yaptığı
yerler, örnekler de görüldü. 

Fotoğraf: Umut Aktaylı

Fotoğraf: Mehmet Gürmen

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Kampüsü’nde Bostan Kurduk!

Buğday Derneği'nin katkılarıyla yürütülen
“Community Goes Farming” projesinin
son toplantısı 15-19 Temmuz tarihlerinde
İngiltere’de yapıldı.
Türkiye'den Buğday Derneği, İngiltere,
Almanya, Slovenya ve Polonya'dan ekolojik yaşamla ilgili STK'ların ortaklığında
oluşturulan, ekolojik tarım, topluluklar ve
eğitim alanlarına odaklanan ve deneyim
paylaşımını amaçlayan projenin beşinci
ve son toplantısına Buğday Derneği'ni
temsilen Mehmet Gürmen, Gümüşdere
Tarım ve Yaşam Kolektifi’nden Beyhan

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Bayramiç Şenliği'nde Toplandık

Buğday Derneği’nin desteği ile
Bayramiç Belediyesi ev sahipliğinde bu
yıl dördüncüsü düzenlenen Bayramiç
Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği,
25-26 Nisan tarihleri arasında, paneller
ve tohum takas pazarıyla şenlik havasında geçti. Şenlik kapsamında 60 kişinin
katıldığı iki ayrı panel yapıldı. Sorunları
tespit edip somut çözümleri konuşmak ve
uyguladığımız çözüm yollarını birbirimizle
paylaşmak amacında olduğumuz paneller
bağlamında Çanakkale Ekolojik Yaşam
İnisiyatifi (ÇAYEK), üretici kontrolü, ürün
değerlendirme kriterleri ve pazarlama
sorunlarına getirdiği çözüm önerilerini
paylaştı. Diğer illerden gelen katılımcı
gruplar da çalışmalarından örnekler verdiler, deneyimlerini paylaştılar. Standlar
ve takas masalarının kurulduğu, ÇAYEK
inisiyatifine dahil üreticilerin de yer aldığı
şenliğe bölge köylerinden de katılım yüksekti. Standımızda 12 çeşitten toplam 300
paket tohumun takası sağlandı. Tohumlar
kadar bilgiler, deneyimler de paylaşıldı.
Yerel STK'lar ile Kaz Dağları'nın altın
madenine ve çevresel risklere karşı nasıl
korunabileceği konularında forum gerçekleşti, paylaşımlar yapıldı, masallar
anlatıldı. Son gün ise günü birlik katılımcılarıyla da bin 500 kişi Evciler köyündeki
şenliklere katıldı. 

> > >

Organik Dünya BIOFACH
Fuarları’nda Buluşuyor

BIOFACH World 2014’te de organik
arz ve talebini bir araya getiren dünya
çapında organizasyonlar düzenliyor.
2014 BIOFACH fuarlarının açılışı Şubat
ayında Almanya Nürnberg’de yapıldı.
Dünyanın en önde gelen organik fuarının
25. yıldönümünde, 135 ülkeden 42 bin
445 ziyaretçi bu gün geçtikçe büyüyen ve
güçlenen ağa katıldı, çeşitli, yenilikçi ve
yüksek kaliteli ürünlerin dört günlük sunumu yapıldı.
76 ülkeden 2 bin 235 katılımcı 42 bin
328 m2lik net alanda, gıda ve kozmetik
sektöründen alıcılar için ürünlerini sundular. Gelen ziyaretçi sayısı bakımından ilk 5
ülke; Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa
ve Hollanda oldu. 2014’ün özel teması ise
organik gıda endüstrisinin geleceği ve
Organic 3.0. konusuydu.

Buğday Derneği ekibinin de izlediği
Nürnberg ve Mayıs ayında Çin’de yapılan BIOFACH organizasyonları, 18-20
Eylül’de BIOFACH Amerika, Baltimore;
13-15 Kasım’da BIOFACH Hindistan,
Bangalore; 20-22 Kasım’da Japonya,
Tokyo ile devam edecek. 
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“Ekolojik Köprüler Kurmak”
İçin Toplandık

Dünya Organik Kongresi kapsamında ekolojik köprüler kurmak
amacıyla 11 Ekim’de bir STK Forumu
yapılacak. Bu forumla ilgili hazırlıkları yapmak, STK’ların katılımlarını
artırmak ve aralarında bir iletişim ağı
kurmak üzere Heinrich Böll Stiftung
Derneği’nin (HSBD) desteğiyle
2013'te bir dizi toplantı düzenlemiştik. Bu toplantılar ışığında son ve
geniş kapsamlı hazırlık toplantısını,
yine HSBD desteğiyle 17 Haziran’da
Salt Galata'da yaptık. Türkiye'nin dört
bir yanından 50 kurumla toplandık
ve gıda ve ekoloji adına, dünyaya nasıl bir ortak mesaj vermek istiyoruz,
gerçek gıda için neler yapabiliriz sorularına yanıt aradık. Ortak bir amaç
için fikir ve tecrübe takası yaptık. 
BUĞDAY'IN TAKVİMİNDEN...

Tohumlar Takasta!
Tohum Takas Ağı'nın internet sitesi
www.tohumtakas.org açıldıktan ve
ilk tohum paylaşımı yapıldıktan sonra
takas yazılım modüllerinin geliştirilmesine başlandı. facebook.com/
groups/tohumtakas adresindeki grup
da iletişimi artırmak adına kuruldu ve
846 üyeye ulaştı. Bu yıl içinde takas
modüllerinin gelişimi tamamlanacak
ve tüm kullanıcılar, hem diğer çiftliklerden edindikleri tohumlardan elde
ettikleri yeni yerel tohumları, hem
de ellerindeki diğer yerel tohumları
sisteme ekleyerek ve yetiştiriciliğine
dair bilgi formlarını yükleyerek takas
gerçekleştirebilecekler. 

Yaşam Okulu Deneyim Haftaları
27 Temmuz-1 Ağustos,
11-16 Ağustos, Çamtepe
Kayseri Kocasinan ve Talas %100 Ekolojik
Pazar Açılışları Temmuz 15
Zeynep Çelen ve Güneşin Aydemir ile EkoYoga
25-31 Ağustos, Çamtepe
Ekmek Atölyesi ve Kışa Hazırlık
4- 7 Eylül, Adatepe Taş Mektep, Kaz Dağları
Adım Adım Oluşumu ile Buluşuyoruz
6-7 Eylül, Dedetepe Çiftliği, Kaz Dağları
Dünya Organik Kongresi Ön Konferansları
10-12 Ekim
Dünya Organik Kongresi
13-15 Ekim
WWOOF Toplantısı
17-20 Ekim, Pastoral Vadi, Fethiye
Buğday Derneği Genel Kurul Toplantısı
26 Ekim, İstanbul
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Buğday Derneği ev sahipliğinde
Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek 18.
IFOAM Dünya Organik Kongresi’nin
hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Bir yandan kongrenin konuşmacıları,
panelistleri ve sunumları belirlenirken,
bir yandan da sponsorluk ve ortaklıklar
konusunda önemli gelişmeler oluyor.
Kongrenin üç bölümünden Ana
Bölüm’ün programı kesinleşti. Dünyanın
dört bir yanından panelistler, organik tarımın vizyonu ve stratejisi üzerinde toplam 16 panel oturumu yapacak. Bilimsel
Bölüm ve Uygulayıcı Bölümü’nün oturumları da belirlenmek üzere. Her iki bölümde de 24’er oturum yapılacak.
Kongrenin dünyaca ünlü ana konuşmacıları da büyük oranda belirlendi:
• Yemi Akinbamijo, Afrika Tarım Araştırmaları Forumu Başkanı
• Will Allen, kent çiftçiliği alanında çalışan Growing Power’ın kurucusu
• Elisabeth Atangana, FAO Kooperatifler Özel Elçisi
• Lyonpo Yeshey Dorji, Butan Tarım Bakanı
• Christian Felber, yazar, Kamu Yararı için Ekonomi hareketinin öncüsü
• Anna Lappé, yazar, Small Planet Institute ve Small Planet Fund’ın kurucusu
• Kathleen Merrigan, eski ABD Tarım Bakanlığı Müsteşarı
• Pat Mooney, ETC Group’un kurucusu
Konuşmacıların kongrenin her günü içindeki genel oturumlarda yapacağı 15’er
dakikalık konuşmalardan sonra, kısa tartışmalar da yer alacak. Kongreden önceki
hafta sonunda ise, yarım ya da birer günlük bağımsız konferanslar düzenlenecek.
Bunlar arasında organik hayvancılık, organik su ürünleri, organik aile çiftçiliği, gıda
toplulukları, organik sektörde kariyer fırsatları, bütüncül yönetim konularında konferanslar yapılacak. Ayrıca Buğday Derneği’nin bir yıldan uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü Sivil Örgütlenmeler Forumu da, kongrenin ön konferanslarından biri olarak
11 Ekim’de düzenlenecek.
Kongrenin basın sponsorları, Açık Radyo, Atlas, Capital, EkoIQ, Hürriyet, National
Geographic Türkiye, www.Organic-Market.info, Yeşil Gazete.
Kongrenin şu ana kadar kesinleşen sponsorlarından biri, GAP Bölge Kalkınma
İdaresi.
Dünya Organik Kongresi, üç yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenleniyor.
Teması ve sloganı “Organik Köprüler Kurmak” olarak belirlenen İstanbul’daki kongreye, dünyanın dört bir yanından gelecek 1500’den fazla delege katılacak ve kongrede dünya organik tarımının stratejisi ve yol haritası belirlenecek. Buğday Derneği
olarak bu kongreyi, Türkiye’nin organik tarım potansiyelini dünyaya tanıtmak ve
Türkiye’de organik tarımla ilgili bilinci ve farkındalığı artırmak için tarihi bir fırsat
olarak görüyoruz.
Kongrenin bütün bölümleri, ön konferanslar, ana konuşmacılar, kayıt ve sponsorluk olasılıkları hakkında ayrıntılı bilgiyi www.owc2014.org adresinden alabilirsiniz. 
8 |
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Fotoğraflar: Buğday Arşivi, Umut Aktaylı

Dünya Organik Kongresi Hazırlıkları Doludizgin Sürüyor

> > >

K I S A

K I S A

Batur Şehirlioğlu, Ankara
Üniversitesi'nde düzenlenen 10. Sektörle
Buluşma ve Kariyer Günleri'nde Buğday
Derneği'ni ve projelerimizi anlattı.
Birgün Gazetesi, tohumtakas.org
sitemiz hakkında Seçil Türkkan imzalı bir
haber yayımladı.
10-13 Nisan’da 5. İzmir Organik
Ürünler Fuarı’nda Egeli dostlarla
buluştuk.
10-13 Nisan'da 5. Alaçatı Ot
Festivali'ndeydik. 2010 senesinden beri
her sene Nisan'da Alaçatı doğasının zenginliğini, otlarının çeşitliliğini tanıtmak ve
bu otlarla pişirilen geleneksel yemeklerinin
kaybolmaması için düzenlenen festivale
standımızla katıldık.

15-18 Mayıs tarihlerinde Harbiye
Askeri Müze'de düzenlenen 8. Diyet ve
Sağlıklı Doğal Ürünler Fuarı'na katıldık.
ECOIQ dergisi Mayıs ayı sayısının
"Dijital ve Sürdürülebirlik" özel ekinde,
"Dünyanın sürdürülemez gidişatına dur
diyen ve doğayla uyumlu bir kültür ve
toplum yaratılması için çabalayarak insanlığın gururu haline gelen 20 olay/kişi
ve kurum" arasında, Buğday Derneği'ne
yer verdi.
Küçükçekmece %100 Ekolojik
Pazar'ın açılışı Milliyet, Vatan, Akşam ve
Dünya gazetelerinde yer aldı.
Women's Health Dergisi Haziran sayısında Derneğimiz YK Başkanı Güneşin
Aydemir'le bir söyleşi gerçekleştirdi. Melek
Meriç Ertör'ün sorularına yanıt veren
Güneşin Aydemir, Buğday'ın hikayesini anlattı. Derginin "Ekolojik Alışveriş
Rehberi" sayfalarında da; insan ve çevre
sağlığı için organik ürünlerin kullanılması

gerektiğine dikkat çekilerek bu ürünlere
ulaşabilecek %100 Ekolojik Pazarlarımıza
yer verildi.
Marmara Belediyeler Birliği Çevre
Yönetim Merkezi'nin düzenlediği
“Belediyelerde Kent Bahçeleri, Ekolojik
Pazarlar, Doğal Gübre Yapımı” konulu panele katıldık. Panelde Oya Ayman
"Ekolojik Üretimin İnsan ve Çevre
Sağlığına Etkisi", Leyla Aslan Ünlübay
da "Yerel Yönetimler ve STK İşbirliğinde
Ekolojik Pazarlar" başlıklı sunumlar
yaptılar.
5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “Çevre Mücadelesinin Etkinliğinin
Artırılması için Bizler Neler Yapabiliriz?”i
İstanbul'da, Caddebostan Sahilinde düzenlenen etkinlikte konuştuk. cevreci etkinlikler.com'un organize ettiği toplantıda
Yeryüzü Derneği’nden Aytaç Tolga Timur,
Çevre Danışmanı Aynur Acar, change.
org ile Good4Trust.org’tan Uygar Özesmi,
Buğday Derneği’nden Oya Ayman ve yazar Buket Uzuner bir araya geldi.
14 -15 Haziran'da Park Orman’da
gerçekleşen One Love Festival’de "Şehir,
Balkon Bahçeciliği Sohbetleri ve Tohum
Topu Atölyesi" düzenledik.
18 Haziran’da Çanakkale Kent
Müzesinde "Masal Söyleşileri"ne katıldık. "ÇAYEK, Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği ve Çanakkale Kent
Müze'sinin ortaklığı ile düzenlenen Masal
Söyleşileri’nin 7.’sinin konuğu Güneşin
Aydemir’di.
Manisa Salihli'de iki gün süren,
“Organik Tavukçuluk Toplantıları”na
katıldık. 17-18 Haziran’da yapılan toplantıda derneğimizden Nurhayat Bayturan
"Organik Pazarlar ve Tüketici Talepleri"
konulu bir sunum yaptı.
Derneğimizin Eş Genel Müdürü Gizem
Altın Nance ve ailesi, Sabah Gazete'sine,
doğayla iç içe hayatlarını anlattı.
Zaman Gazetesi, yerel tohum takasını
kolaylaştıran Tohum Takas Ağı’mızı haber
yaptı.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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mevsimlik sofralar

Mayıs'ta New York’a 1.5
saat uzaklıkta, New Paltz
kasabasında bir aile çiftliğini
ziyarete gittim. Uzun yıllar
şehirde yaşamış bir çiftin,
Anne ve Dave’in, Dancing
Meadow Çiftliği’ne. Çiftlikte
pek çok sebze ve aromatik
bitki yetiştiriyorlar. Dave,
çiftliği kurmadan önce hiçbir
şey yetiştirmemiş. Gördüm ki
yedi yıllık tecrübe onu usta bir
çiftçi haline getirmiş yani hepimiz için umut var, yani hiç
birimiz için geç değil! Orada
kaldığım günlerde kışlıklar
bitmek üzereydi, yatakları temizleyip yazlık sebze fidelerini
toprakla buluşturuyorlardı.
Organik üretim yapıyorlar,
çünkü sağlıklı beslenmek
istiyorlar. Yükseltilmiş yataklarda, bitkilerin diplerini samanla örterek yetiştiriyorlar
çoğu sebzeyi. Hem ot çıkmasın, hem dipleri nemli kalsın
diye. Ot yolmak yine de en çok
zaman alan işlerden. “Buraya
yeniden gelmeyi çok isterim,”
dediğimde Anne, “Dave’in en
sevdiği misafirler ot temizleyen misafirdir,” dedi. Bahçede
ot yolmak en sevdiğim meditasyonlardan olduğu için
onları işlerinden alıkoymadım. Yemek saatleri dışında
bana gösterdikleri yerlerde
ot yoldum, pırıl pırıl bahar
havasını içime çekip kuşların
senfonisini dinleyerek. Arada
ceylanlar gelip beni seyretti,
rüzgârın sesiyle hışırdayan
10 |
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Doğada olmak, toprağa
dokunmak, o mucizevi
döngüyü izlemek ne
muhteşem, ne özel bir
tecrübe!
ağaçların sesiyle mest oldum.
Böyle zamanlarda evrenin
tüm sırlarına erişebilirmişim
gibi geliyor. Doğada olmak,
toprağa dokunmak, o mucizevi döngüyü izlemek ne
muhteşem, ne özel bir tecrübe! Anne ile çok iyi anlaştık
çünkü dünyaya bakışımız, yaşam tarzlarımız çok benziyordu. İkimiz de hiçbir şeyi ziyan
etmeyi sevmiyorduk. İkimiz
de elimizdeki malzemeyle yemek yaratıyorduk. Onun şansı
tazecik sebzeler yiyebileceği
bir çiftlikte yaşıyor olmak
(hoş yaz aylarında ben de
kendi bahçemizde yetiştirdiklerimizi toplama şansına
sahibim). Anne ile şöyle bir
oyun oynadık. Bahçeden gelen
ürünleri bana gösterip, “sen
bunlarla ne yapardın” diyordu. İkimiz de birbirimize yapabileceklerimizi söylüyorduk.
Seçeneklerin sonsuz olduğunu
bir kez daha anladım onunla
birlikteyken. İş ki biraz kendimizi verelim, malzeme ile birlik olmaya hazır olalım. İkinci
gün işimizi bitirdiğimizde

Dave koca bir marul, hepimize yetecek kadar kuşkonmaz
ve üç körpe pancar getirdi
eve. Kuşkonmazları, üzerlerine biraz zeytinyağı, balsamik
sirke ve tuz serpeleyerek
fırına attık. Pancarlarla ne
yapsak diye düşünürken “izin
ver çok basit bir salata yapacağım size,” dedim. Saplarını
ayıklayıp doğradım, kökleri
güzelce yıkadım, az suyla
tencereye koydum. O kadar
körpeydiler ki, çabucacık piştiler. Kökler yumuşadığında
sapları ve yaprakları ekledim.
Onlar pişerken bir kaba az
sızma zeytinyağı, balsamik
sirke, tuz ve rendelediğim bir
diş sarımsağı koydum, güzelce çırptım. Pancar köklerini
soyup doğradım. Yeşilliklerle
sapları köklerle sosa ekledim,
karıştırdım. Üzerine biraz beyaz peynir ufaladım, biraz da
dilimlenmiş badem. Salatamız
hazırdı. Dave pancarı sadece
fırınlanmış olarak sevdiğinden
salatayı bize bıraktı. Anne ve
ben ağzımızı şapırdatarak
yedik. Anne “bu kadar basit
bir şeyi daha önce neden düşünemedim,” deyince mutfak
repertuarına yeni bir tarif
kattığım için doğrusu pek
mutlu oldum.
Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

Fotoğraf: Tijen İnaltong

Pancarın
Ege’den
New York’a
Lezzet
Yolculuğu

18 Mart 2013 sabahı kızım
Mana Su ile birlikte ben de
yeniden doğdum. Eminim her
anne bunu böyle yaşamıştır. O sabah artık başka bir
insandım.
Anne olmayı ve tabii ki
kendi annenizi gerçekten
anlayabildiğiniz bir zaman
başlar. İçinize kalbinizden
bir bilgi sağanağı dolar.
Kafanızın karıştığı, ne yapacağınızı bilemediğiniz
anlarda sadece durup içinizi
dinlemeniz yeter. Kalbimiz
yavrumuz için atmaya başlamıştır artık. Ve kalbimizin
sesini gerçekten dinlemeyi
sürdürürsek onun tüm annelerle beraber attığını duyarız,
hepimiz bir olduğumuzu
anlarız. Dünyanın neresinde,
her ne yapıyorsa yapsın tüm
annelerle kardeşlik bağımızı
fark ederiz. Sonra sadece
kendi çocuğunuz değil tüm
çocukların annesi gibi hissedersiniz kendinizi. Kalbiniz
onlarla da bir atar.
Ve babalarımız... Onlarla
da bir atar kalplerimiz, onların anneleriyle de. Bütün
insanlar ve canlılar kısacası
her şey şefkatli anne kalbinin içindedir. Gerçekten
dinlediğimiz zaman kalbimizi
her yerimizin iyilik ve sevgi
dolu anne kalbiyle kuşatılmış
olduğumuzu hatırlayabiliriz.
Dünya Ana’nın kalbi... Biz
nasıl yavrumuz için en güzel
en sağlıklısını istiyorsak, o da
özenle ve sevgiyle tüm bereketini bize sunar.
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Kafanızın karıştığı,
ne yapacağınızı
bilemediğiniz anlarda
sadece durup içinizi
dinlemeniz yeter.
Ekolojik anne olmak,
yavrunuzu organik gıdalarla beslemenin ötesinde bir
anlam taşır ve taşımalıdır.
Bebeğimizin doğumuyla birlikte bizi gereksiz bir sürü şeye doğru yönlendiren tüketim
canavarından uzak kalabilmek için işte yine içimizdeki o
sesi ve Dünya Ana’yı iyi dinlemek gerekir. Temiz bir doğa,
temiz gıda, temiz su kısacası
doğayla uyumlu barış içinde
bir Dünya. O bize der ki “temiz ve tutumlu ol.” Elimize
geçen her nesnenin bize
ulaşma serüveni ne kadar
temiz ve ne kadar tutumlu?
İhtiyacımız olan her şey çok
yakınımızda olabilir. Ya da
belki biz yakın çevremizde

bizim gibi düşünen annelerle
birlikte bir şeyler yapabiliriz.
Tüm bunları düşünmeye ve
daha iyi bir dünya için daha
fazla gayret etmeye başlarsınız. Çünkü hiçbir anne çocuğunu pis bir evde, sağlıksız
gıdalarla, kavga gürültü içinde büyütmek istemez.
Dünya bizim evimiz. Onu
temiz tutacak olan da biziz,
kirleten de... Kimseye kızmaz
olursunuz bir süre sonra,
çünkü kızdığımız her kim ve
kimlerse onların önce masum
birer bebek olduğunu bilirsiniz. Bir bebeğin gözlerinde
bütün evreni gördükten
sonra onun için ve onunla
birlikte tüm dünyayı değiştireceğinize öyle bir inanırsınız
ki… Onun gücü ve ışığı size
yol gösterecektir. Çünkü bir
bebek doğduğu zaman aslında herkes yeniden doğar. Bir
bebek doğduğu zaman yeni
bir evren doğar.
Asude Şebnem Eraş Çelebi

Fotoğraf: Asude Şebnem Eraş Çelebi Arşivi

Dünya Ana’yı
Dinlemek

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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içimizden biri

Sevgi ve Yaşar
Akar
İkisi de iletişim Fakültesi mezunu. Sevgi, önce
gazetecilik ve halkla
ilişkiler yapıp sonra
kendi işini kurdu, dış
ticaret ve yurt dışı fuar
organizasyonları yaptı.
Yaşar Akar gazetecilik
yaptı, finans sektöründe
çalıştı. Sonra bir gün
hayatın anlamının ve
gerçek tatların peşine
düşerek şehri terk ettiler. Şimdi Kaz Dağları
eteklerinde yaşıyorlar.
Ekolojik yaşamla nasıl
tanıştınız?
Çocukken köy ve kasabada
yaşadık. Ninelerimizin
dedelerimizin kendine
yeterli yaşam tarzları
vardı. Ekolojik yaşam
pratiğiyle o zamanlar
tanışmış olmalıyız.
Şehir kültürü bize bu
yaşamı unutturdu.
Ekolojik yaşamı yeniden
keşfetme gereği duymamız
için domatesin, biberin
tadının bozulması gerekti.
Belleğimizde kalan
tatların peşine düşünce
ekolojinin teorik boyutuyla
karşılaştık.
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Yaşamınızı dönüştürmeye,
nasıl karar verdiniz?
Galiba anlam arayışıyla
birlikte yaşamımızı
değiştirmeye karar verdik.
Biraz daha özümüze
yaklaşmak, kendimizi
inanmadığımız bir işin,
bir sistemin parçası
değil de, daha çok insan
gibi hissetmek istedik
ve şehri terk ettik.
Zamanla hedefimiz
belirdi. Hedefimize
doğru ilerlerken değiştik,
dönüştük. Öncelik
sıralamalarımız değişti.
Değişmeyen tek şey
galiba “sağlıklı kalabilmek
için kendi gıdamızı
üretmeliyiz” fikriydi.
Çocukken yediğimiz
domatesin tadını aramaya
başladığımızda o tadı
veren tohumları bulmak
kolay olmadı. Yerel
tohumlar yok olmaya yüz
tutmuştu çünkü. Önce
sebze ürettik küçük bir
bahçede. Üretim fazlamızı
işledik. Toprağı ve doğayı
öğrenmek için kitaplara,
kurslara başvurduk.
Öğrendiklerimiz kendimize
güvenimizi geliştirdi,
kurslarda benzer amaçlı
insanlarla karşılaşmamız
umudumuzu pekiştirdi.
Bahçe ölçeğinden çıktık,

Orak elması

tarla ölçeğine geçtik.
Şimdi küçük bir bağı ve
zeytinliği ot öldürücü
ve böcekkırıcı zehirler
kullanmadan işlemeye
çalışıyoruz. Şehri terk
ederken bugün geldiğimiz
noktayı hayal bile
edemezdik.
Yaşamak için köy içini
seçme nedenleriniz neler?
Yerleşebileceğimiz köyü
uzun süre aradık, çok
seyahat ettik. Köyü tercih
etmemizin üç nedeni var.
Toprağı işlemeyi henüz
yeteri kadar bilmiyoruz.
Köylünün geleneksel
bilgisine ihtiyacımız var.
Bazı işlerde karşılıklı
yardımlaşıyoruz. İkinci
nedeni tüketimle ilgili,
üretim fazlamızı yanı
başımızdaki konu-komşu
ile paylaşıyoruz. Üçüncü
nedeni ise toplumsallaşma.
Köy kahvesinde sohbet,
çocuklarla iletişim...
Yakın köylerde şehir
kökenli arkadaşlarımızın
olması bir diğer etken oldu.
Ayrıca köyün insanlarından
da etkilendik. Bayramiç
Tohum Takas Şenliği’ne
dikkati çekmek için köyleri
dolaşıyorduk. Bu köye
geldiğimizde bir evde
hayır vardı. Yani bütün

Fotoğraflar: Sevgi-Yaşar Akar Arşivi

Darı (Gilgil)

köy için yemek ikramı.
İkramı yapan çok da varsıl
görünmeyen nineye hayır
vesilesini sorduk. “Dede
emekli olduktan sonra her
yıl bu hayrı yaparız” dedi.
Buradaki felsefe fazlayı
biriktirmek değil, fazlayı
paylaşmak üzerine.
Köyde başka neler
yapıyorsunuz?
Köy evlerinde halen
kiler var. 60-70 sene
önce örneğin Yozgat’ta
kilere giren ürün sayısı
40'tan fazlaymış. Biz de
tarhana, erişte, salça,
meyve sebze kuruları,
zeytin, çeşitli çaylar ve
bitkisel birkaç ilaçla 20'ye
yakın ürünü kilerimize
koyabiliyoruz artık. Nesli
tükenmekte olan Batman
kaynaklı bir darı çeşidini
orta Anadolu’da bulduk,
çoğalttık ve dileyenlerle
paylaşıyoruz. Arapçası
zura, Kürtçesi gilgil olan
darının Türkçedeki tam
karşılığını bulamadık.
Kıtlık zamanı bitkisiymiş.
Buğdaylar yeteri kadar
gelişemezse mayıs ayında
sökülüp yerine bu darı
ekilirmiş.
Ürettiklerinizi insanlarla
paylaşıyor musunuz,
nasıl?
Anne ve babalarımız
“Veren el alan elden daha
evladır ve verdikçe payın
artar” diye öğütlediler. Her
zaman üretim fazlamız
oluyor. Bunları eş-dost,
konu komşu, çoluk çocukla
paylaşıyoruz. Kendimize
bir slogan bile bulduk:
“Kendin Üret, Dostlarınla
Tüket, Marketi Terk et”. “

"Nesli tükenmekte
olan Batman
kaynaklı bir darı
çeşidini orta
Anadolu’da bulduk.
Onu çoğalttık
ve dileyenlerle
paylaşıyoruz."
Belgesel çalışmalarınız
nasıl gidiyor?
“Halk Kültüründe Gıda
Muhafaza Usullerini”
araştırmayla başladık.
“Kiler” konusu Türk
Mutfağı kadar kayda
geçmemiş. Yaşlı
insanlarla yok olup
gidecek çok değerli
bilgiler var. Öncelikle
gıda işleme bilgisini
kamerayla kayda almaya
başladık. Köylerde yaşlı
insanlarla konuşuyoruz.
Bu bilgilerden zaman
zaman hikayeler de ortaya
çıkabiliyor. Örneğin yerel
tohumlarla ilgili yaptığımız
kayıtlar “Tohumlar Yok
Olurken” adlı bir belgesele
dönüştü.
Köy çocukları ile ilgili
de çalışıyorsunuz...
Evimizin bir köşesini
çocuk kitaplarına ayırdık.
Doğa, bilim, deney, hikaye
ve masal kitaplarımız

Bağ hasadı

var. Arkadaşlarımızın
çocukları okudukları
kitapları gönderiyorlar,
birkaç yayınevi de kitap
armağan etti. Eşten
dosttan kitaplar geliyor.
Dört ayda kitap sayımız
316’ya ulaştı. En çok kitap
okuyan çocuğumuz 48
kitap okumuş. Hikaye
kitapları biraz sıkıntılı,
çünkü genellikle şehirlerde
yaşayan çocuklara göre
tasarlanmışlar.
Doğayla dost bir yaşama
adım atmak isteyenlere
önerilerinizi alabilir
miyiz?
Vazgeçebileceklerini
ilistesinler.
Vazgeçilemeyenler insanı
yoldan geri döndürebilir
çünkü. Bir köyde, çiftlikte
bir süre yaşayarak
kendilerini denesinler.
Turganyev’e göre “Doğa
şehirliler için bir tapınak,
köylüler ve çiftçiler
içinse işlenmesi gereken
bir atölye”. Tapınaktaki
atölyeyi işleyerek
geçim sağlamak kolay
değil. Geçinebilecekleri
geliri elde etmeleri
gerekiyor. Doğayı işlemek
istiyorlarsa üretim
bilgisini de sadece
teoriden almasınlar.
Mine Eroğlu

Pekmez yapımı
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Okuyun…
Yeniserisinden
İnsan Yayınevi
•eğitim
David
Sobel'in "Ekofobiyi Aşmak
- Doğa Eğitiminde Kalbin
Yeri" kitabı İlknur Urkun
Kelso'nun çevirisiyle yayınlandı. Öğretmenlere
ve ebeveynlere çocukların doğal yatkınlıklarına
hitap eden çevre eğitimi stratejileri
sunan kitap, ekofobi kavramı üzerine
Türkçedeki ilk yayın.
ve aktivist
•HelenYazar
Caldicott, “Nükleer
Enerji Çözüm Değil” kitabıyla ilk defa Türkçede.
Nükleersiz aktivist Korol
Diker’in çeviriyle ve yine nükleersiz aktivisti
ve Yeni İnsan Yayınevi
Ivan Illich Serisi editörü
Ümit Şahin’in editörlüğüyle hazırlanan kitap, nükleer enerjinin bütün yönlerini çok sayıda kaynağa
dayanarak inceliyor ve hem Three Mile
Island, hem de Çernobil kazalarını
anlatıyor.

Kütüphanenize
Katın...
“Başka Bir Hayvancılık
Mümkün” kitabı Yeni İnsan
Yayınevi tarafından yayınlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Tayfun
Özkaya ve Fatih Özden’in yaptığı kitapta uzman hekimler, tarımcılar, veteriner hekimler ve üreticilerin bildiri ve
tartışmaları var.
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İndirin…

Avrupa Yeşil Vakfı (GEF) ve Yeşil
•Düşünce
Derneği’nin birlikte yürüttükleri "Yeşil Politika Okulu" kitap oldu.
İnternette pdf olarak yayınlanan,
editörlüğünü Durukan Dudu'nun
yaptığı "Gülümseyen Bir Bugün İçin
Yeşil Politika" adlı kitap, Yeşil Politika
Okulu'nun gönüllü eğitmenlerinin yanı
sıra alanında hem teorik çalışmalar
yürüten hem de aktivist bireylerin bu
kitap için yazdıkları özgün makalelerinden oluşuyor. Güneşin Aydemir’in
de yazı ve makaleleriyle destek verdiği
kitabı http://web.yesildusunce.org adresinden indirebilirsiniz.

Araştırmaları Derneği, Datça
•PilotSualtı
Projesi kapsamında Cem Orkun
Kıraç ve Kemal Can Bizsel'in editörlüğünü yaptığı “Sorumlu Balıkçılığa
Geçiş” kitabını yayınladı. Kitabın PDF
formatına http://sorumluamatorbalikcilik.files.wordpress.com/2014/04/
sorumlu_balikci_sad_baski-onayli.pdf
adresinden ulaşabilirsiniz.

Katılın...

Eşya Kütüphanesi, herkesi kullanmadığı
eşyaları paylaşmaya ve hafiflemeye
davet ediyor! Eşya
Kütüphanesi, ödünç
alıp vermeyi kolaylaştıran bir paylaşım
alanı. İhtiyacınız olan
herhangi bir eşyanın
çevrenizde en yakın
kimde olduğunu bulmayı ya da aynı
şekilde evinizde, ofisinizde bir köşede
duran eşyaları listeleyerek ihtiyacı olanın sizi bulmasını sağlayan online bir
platform. Eşya Kütüphanesi’ni kullanabilmek için tek yapmanız gereken web
sitesinden bir kayıt formu doldurmak
esyakutuphanesi.com

Ekolojik Dönüşüm
Bizden Başlar...
Buğday’ın “Ne Yapmalı” serisi sosyal
medyada tıklanma rekorları kırıyor. Seri
sayesinde sosyal medyada takipçi sayımız 100 bini geçti. Ve artık haftada
1.5 milyon kişiye ulaşıyoruz. İşte Tolga
Demirel’in tasarladığı seriden birkaç
örnek:

Örnek
Olsun... Merzifon Belediyesi elektrik ihtiyacını,
Samsun’a kuracağı iki rüzgar enerjisi santralinden karşılayacak. Seferihisar
Belediyesi de belediye hizmet binasında kullanacağı elektriği güneş enerjisinden
üretmeye başladı. Bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyoruz.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Kayıt Olun...

Adatepe Taşmektep
2014 Yaz Seminerleri Tugay Başar’ın
Ritm Atölyesi ile başlıyor. Taş Mektep’in
yaz programına kaydınızı www.tasmektep.com
adresinden yapabilirsiniz.

Dinleyin...

TaTuTa ağı üyesi
Ormanevi Kolektifi, internet radyosu Radyo
Ormanevi yayınıyla "dış dünyayla" iletişim
ağını genişletiyor. Dinlemek için http://ormanevi.tumblr.com/

Gidin...

Mersin Toplumsal Ekolojik Dönüşüm
Derneği'nin organize ettiği Uluslararası AntiNükleer Festivali, Ağustos ayının ilk haftasında
Akkuyu’da yapılıyor. Festivalin programına facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

Takip Edin...
>> İstanbul, Kadıköy'de bulunan
Halka Sanat Projesi'nde yaz aylarında belgesel film gösterimleri var.
Gösterimler, Sürdürülebilir Yaşam
Film Festivali'nin desteği ve İstanbul
Permakültür Kolektifi'nin desteği ile
ücretsiz gerçekleşiyor. Bilgi ve kayıt
için: info@halkaartproject.net
>> Bozcaada'da Uluslararası Ekolojik
Filmler Festivali düzenleniyor! Bu
yıl ilk kez düzenlenecek festival, 30
Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivale çektiğiniz bir
belgeselle katılmak istiyorsanız son
başvuru tarihi 15 Ağustos. Bilgi için:
www.bifed.org

Ziyaret Edin...
>> İstanbul Beykoz’da bir kelebek çiftliği var. Çiftlikte “Kelebeğin
Hikayesi” filmini izleyerek kelebeğin
biyolojik yapısı, kamuflaj ve yaşam
döngüsü konusunda bilgi alabilir,
rehber eşliğinde iklim kontrollü kelebek serasında gezi yapabilirsiniz.
www.istanbulkelebek.com
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İzleyin...

“Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu”
30-31 Ekim 2014 tarihleri arasında
Ankara’da düzenleniyor.

Seyredin, Seyrettirin...

Su Hakkı Kampanyası, yaşam kaynağı
olan suyun temel bir insan hakkı olarak
algılanmaktan çıkmasını anlatan Urs
Schnell’in Şişelenmiş Hayat (Bottled Life)
belgeselinin gösterimini olabildiğince çok
yerde yapmak ve suyun bir insan hakkı
olduğu fikrini aktarmak istiyor. Siz de
bulunduğunuz yerde bu belgeseli göstermek ya da gösterimi konusunda yardımcı
olmak isterseniz bilgi@suhakki.org
adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Ünsal Yener

Buğday Derneği ve TaTuTa
ile nasıl tanıştınız, sisteme
nasıl katıldınız?
Buğday Derneği ile tanışmam 2007 yılında ilk organik pazar olan Şişli %100
Ekolojik Pazara katılmamız
ile başladı. TaTuTa ile tanışmam ise ilgili olmama
rağmen biraz geç oldu.
2013 yılında resmi olarak
ağa katıldım.
Ağ içindeki en genç çiftçisiniz. Toprakla uğraşmayı
isteyerek mi seçtiniz, mutlu musunuz?
Evet. Önümde eğitimim
gereği birçok iş imkanı

olmasına rağmen eski bir
tabir olacak ama topraklarımdan kopamadım ve
isteyerek bu işi yapmaya
başladım. Kesinlikle severek yapıyorum işimi.
Neler yapıyor, neler
üretiyorsunuz?
Ailem ve işçilerimle birlikte
haftanın altı günü tam zamanlı bir çalışma içindeyiz.
Haftanın üç günü organik
pazarlara çıkıyorum. Diğer
üç gün ise tarlada ekimdikim ve hasat işleriyle uğraşıyorum. Kimsenin sevmediği pazartesi günüyse
benim ve ailemin tatil
günü. Mevsimlik, bölgemde
yetişen aklınıza gelebilecek
bütün yeşillikleri üretiyoruz. İklim koşullarının
uygun olması en önemli
avantajımız. Meyve olarak
da muz, portakal ve bazı
özel, bölgesel meyveler hariç bütün meyve çeşitlerini
de üretebiliyoruz.
Ürettiklerinizi %100
Ekolojik Pazarlar vasıtasıyla satıyorsunuz.
Ürünlerinizi insanlara
ulaştırmak için başka hangi yöntemler
kullanıyorsunuz?
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Açıkçası haftada üç gün
pazarlara çıkıyor olmamdan dolayı başkaca bir
pazarlamaya vaktim olmuyor. Küçük üretici olduğumuz için de ürünlerimiz
ancak bu pazarlara yeterli
oluyor.
Pazarlama ya da depolamaya ilişkin sıkıntılarınız
var mı?
Pazarlamadaki tek sıkıntımız sezonluk müşteri
değişkenlikleri. Yaz tatilleri
sebebiyle müşteri potansiyelimizde bir hayli düşüş
yaşanıyor. Bunun haricinde pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Taze ve
günlük ürün sattığım için
depolamayla ilgili sıkıntım yok. Ürünlerim içinde
sadece patates ve soğan
depo istiyor. Onlar için de
yeterli alanımız var.
Bugüne kadar TaTuTa
kapsamında gönüllü sayınız ne kadar oldu? Aynı
anda kaç gönüllü kabul
ediyorsunuz?
2013 Eylül ayından bu
yana 10 kişiyi çiftliğimde
gönüllü olarak ağırladım.
Aralık, ocak ve şubat
aylarında gönüllü kabul

Fotoğraflar: Ünsal Yener Arşivi

1987 doğumlu genç bir
çiftçi Ünsal Yener. Hatta
TaTuTa ağındaki en genç
çiftçi. Karadeniz Ereğli doğumlu Yener, Zonguldak’ın
Alaplı ilçesinin Bölücek
Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor. Kocaeli
Üniversitesi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
mezunu. Eğitimi gereği pek
çok iş yapabilecekken o,
organik tarımla uğraşmayı
ve geçimini bu yolla sağlamayı seçti. Bu seçiminden
de çok mutlu...

edemiyorum. Aynı anda ise
en çok dört gönüllü kabul
edebiliyorum.
Gönüllülerden beklediğiniz
katkılar neler?
Gönüllülerden beklentim
sadece iş yapmaları değil.
Benim onlara bir şeyler
öğrettiğim gibi, onların da
bana bir şeyler verebilmesini bekliyorum. Bazen
küçük bir bilgi, bazen yaşadığı şehir ya da ülkeyle
ilgili bilgiler bile beni çok
mutlu ediyor.
Yabancı gönüllüler geliyor
çiftliğinize. Onlarla nasıl
iletişim kuruyorsunuz?
Bu zamana kadar hiç yerli
gönüllü gelmedi maalesef. Hep yabancı gönüllülerle çalıştım. İngilizce
konuşarak iletişim
sağlayabiliyoruz.
Gönüllüler iş dışında çiftlikte ve çevresinde nasıl
vakit geçiriyorlar?
Bölgemiz doğası gereği
mükemmel bir bölge...
Yazları denize gidebilir,
doğa yürüyüşleri yapabilirler. Bahar aylarında
balık tutabilir, yaylalara
çıkabilirler. Burada vaktin
nasıl geçtiğini anlamaları
mümkün değil.
Peki konuklarda durum
nedir?
Yaklaşık 10 konuk aldım bugüne değin...
Konuklarımız 3 oda, 1
salon, iki duş yeri, üç tuvaletin bulunduğu tümüyle
konuklarımıza ayırdığımız

köydeki diğer evimizde
konaklıyorlar.

gönüllülerden yeni tarım
teknikleri de öğreniyorum.

TaTuTa sayesinde bugüne
kadar yaşadıklarınızı, size
katkılarını, varsa sıkıntılı yanlarını öğrenebilir
miyiz?
TaTuTa’nın bana katkısı
kesinlikle hep olumlu yönde
oldu. Malum, işim gereği
gezme, yeni yerler görme
fırsatım olmuyor fakat
çiftliğime gelen kişiler sayesinde onların geldikleri
yerler hakkında fikirler
ediniyor, yeni bilgilere sahip oluyorum. İngilizcemi
geliştirmemde de yabancı
gönüllüler çok yararlı
oluyorlar. Ayrıca gelen

Yarınlara dair neler düşlüyorsunuz, hedeflerinizi
bizimle paylaşır mısınız?
Geleceğe dair düşüncelerim kesinlikle işimi daha
da büyütmek yönünde.
Hayatımı bu işe adadım
diyebilirim. Bilmiyorum,
belki de gençliğimin verdiği
enerjiyle böyle düşünüyor
olabilirim. Bir gün bu işi
yapamazsam da, arkamda
çocuklarıma miras olarak
temiz bir doğa ve bu işe
devam etmelerini sağlayacak imkanlar bırakmak
istiyorum.
Mine Eroğlu

WWOOF temsilcileri Türkiye'de
bir araya geliyor...
1972'den beri dünyanın birçok yerinde binlerce insana ekolojik tarım gönüllüsü olma imkanı sunan
WWOOF (Organik Çiftliklerde Uluslararası Fırsatlar)
ağının temsilcileri Fethiye'de toplanıyor. 4. WWOOF
Konferansı ve 1. WWOOF Federasyonu Genel Kurulu
toplantıları, 17-20 Ekim tarihlerinde Fethiye'deki
TaTuTa çiftliği Pastoral Vadi'de gerçekleşecek.
Buğday Derneği TaTuTa programıyla 2004'ten beri
WWOOF Türkiye operasyonunu yürütüyor, her yıl
WWOOF aracılığıyla dünyanın dört bir yanından yüzlerce gönüllüye ekolojik tarım deneyimi sunuyor.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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İçindeki yapılardan, pişen yemeklere kadar tümüyle doğayla dost ekolojik yaşamı esas alan Dedetepe Ekolojik Çiftliği, 27 Temmuz -31 Ağustos arası 'Gönüllü
Deneyimi' yaşamak isteyenleri çiftliğe davet ediyor.
Fethiye’deki Tangala Çiftliği en az iki ay destek olacak gönüllü arıyor. Çiftlikten
yapılan çağrı şöyle: “Artizan peynircilik evde ya da çiftlikte yapılan küçük ölçekli
peynir üretimidir. Peynir sütün muhteşem yolculuğudur. Mikro biyolojiden hayvan
bakımına kadar geniş bir alanı kapsar. Her aşaması birbirinden keyiflidir. Eğer
Buket'le birlikte araştırma ve geliştirme yapmak isterseniz, hayvancılık ve süt
ürünleri üzerine eğitim almış ya da almamış, bu işe ciddi merakı olanlar arasından bir kişi seçilecek."
Tangala Çiftliği’nin ürettiği peynir, bal ve ekmekten sipariş vermek isterseniz evdepeynir@gmail.com adresiyle yazışabilirsiniz.
Tangala Çiftliği’nin 2014 yılı sonuna kadar devam edecek peynir atölyelerinin
tarihleri şöyle: Temmuz 11-12-13, Ağustos 8-9-10, Eylül 12-13-14, Ekim 10-11-12,
Kasım 7-8-9, Aralık 12-13-14. "Evde Peynir" atölyelerine katılmak isterseniz; tangalapeynirleri@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
Antalya Elmalı'daki Tanal Çiftliği'nde toprak, saman ve ağaçtan tarımsal yapılar, dere kenarına taş duvar, inekler ve koyunlar için ağıl yapımına katılmak ister
misiniz? Tanal Ailesi, kendilerine yardım edecek gönüllülerle ekolojik sofralarını
paylaşmaya hazır. Sabun, şampuan, diş macunu gibi ihtiyaçlarınız da yine ekolojik çözümlerle karşılanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelecekler için ulaşım
desteği de verilmeye çalışılacak. Ev sahibi Serdar Tanal diyor ki, "Her konuda çok
zengin bir kitaplığımız ve video arşivimiz var. Çevrede gezilmeye değer çok yer
var. Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda çok bilgi paylaşırım, bekliyorum”.
TaTuTa Ağı'mıza yepyeni bir çiftlik katıldı. Çanakkale merkeze en yakın köylerden
Salihler'de, köyün biraz dışında Recep ve Zehra Serim çiftine ait Serim Çiftliği,
gönüllü ve konuklarına kapılarını açtı. Çiftlikte ekim ayına kadar damlama sulama borularının döşenmesi, bahçe hazırlıkları, ot yolma, sulama, sebze-meyve
hasadı, ekim, dikim, gübreleme, organik ilaçlama gibi bahçe işleri; temmuz ve
ekim ayları arasında reçel; ağustos ve eylül aylarında salça ve turşu yapılıyor,
sebze kurutuluyor. Yıl boyunca çevre düzenleme ve taş toplama işleri için desteğe
ihtiyaçları var.
Kırşehir'den Cevizbağı Çiftliği gönüllüye ihtiyaç duyuyor. Ev sahibi Özcan
Kulaksız “Sebze fidelerinin dikimi, yerlerinin hazırlanması, çapalarının yapılması,
meyve ağaçları altlarında çapa motoruyla ot mücadelesi, sulama ve çiftlik içi
çevre düzenleme gibi işlerimiz var." diyor.
Temmuz’da Şebinkarahisar Ceviz ve Pestil Festivali var. Bahri Kayıkçı Çiftliği ve
Demirer Ailesi Çiftliği'nde kalınabilir.
Eylül ayında Balıkesir Savaştepe’de Peynir Festivali düzenleniyor. Festivale katılacaklar Ali Taşköylü Çiftliği'nde konaklayabilir.
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Dikkatli Günler!
“Birşey satın almadan yani
para kullanmadan geçecek bir
gün bize birşeyler öğretir mi?”
diyerek yola çıktı Slow Food
Türkiye/Fikir Sahibi Damaklar.
Şimdi ikinci günü de katarak
yola devam ediyorlar, “Bu daha
başlangıç” diyerek...
Şehir, hele İstanbul gibi bir turbo
şehirde ihtiyacınız olsun olmasın her türlü hizmet para
karşılığı, üstelik aklınıza
gelmeyecek miktarda
versiyon içerisinde tüketiciye sunuluyor. Örneğin
ekmek! Cins cins bulmak
mümkün. Gidin bir markete ve sayın bakın, kaç
türü var. Ekmek bulamamak
mümkün mü? Ama evet, mümkün. Zira gerçek ekmeğin peşine
düşerseniz o marketlerde mevcut değil!
Tüketme imkanı, tüketilebileceklerin
miktarı bizleri asıl ihtiyaç duyduğumuzu
aramaktan uzaklaştırıyor. Tüketen, doymayan, her daim aç bir toplum yarattık.
Neticesinde ise muazzam bir gıda, enerji
ve emek israfı!
Tümünün karşılığı ise muhabbetin en olmadığı, değerin en yüzeysel tarif bulduğu:
Para!
Git çalış çalış çalış, kazanacağın üç kuruşu da hemen harca sistemi bu içinde
yaşadığımız. Gerçekliği yok. Makinemsi.
Para öncelikli. Tüketme kabiliyeti öncelikli.
Dedik ki, deneyelim mi? Birşey satın almadan yani para kullanmadan geçecek bir
gün bize birşeyler öğretir mi?
Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar'ın sosyal
medya takipçilerine sorduk. Büyük talep
geldi. "Yılda bir mi olsun, ayda bir mi yoksa haftada bir mi" dedik, "haftada bir"
dendi. Günü de birlikte seçtik. Oylayanlar
hafta sonu ve pazartesi arasında zorlandılar ama sonuçta pazartesi oldu. Dedik

ki seçimlerimiz sadece oy sandığında yapılmıyor. Her gün aslında onlarca defa oy
veriyoruz, tüketimlerimizle seçimlerde bulunuyoruz. Eğer her gün kola içiyorsanız o
firmanın ayakta kalmasını sağlıyorsunuz.
Alışverişiniz süper marketten gerçekleşiyorsa süper marketin ayakta kalmasını
sağlıyorsunuz. Özel arabanızla bir yerden
bir yere gidiyorsanız petrol fiyatları
hiçbir şekilde değişmeyecektir.
O halde baksak kendi halimize, haftanın bir günü
para harcamayacak olsak,
tüketmeyecek olsak bu
sistemin neresinde durduğumuza uyanır mıyız?
Beraber olmak kolaylaştırıcı. Üç aya yakın bir
süredir her Pazartesi her
zaman yaptığımızın dışında
yöntemler deniyoruz: işe arabayla gitmek yerine toplu taşıma

Dört aya yakın bir süredir her
Pazartesi her zaman yaptığımızın
dışında yöntemler deniyoruz: işe
arabayla gitmek yerine toplu taşıma
kullanıyoruz, yakınsa yürüyoruz; öğle
yemeğinde köşedeki lokanta yerine
evden getirdiğimiz kavanozla birlikte
parkta bir bankta molamızı alıyoruz.
kullanıyoruz, yakınsa yürüyoruz; öğle
yemeğinde köşedeki lokanta yerine evden
getirdiğimiz kavanozla birlikte parkta bir
bankta molamızı alıyoruz; evimizde olmayan kilere nasıl oldu da marketi tercih
ettik konuşuyor, kilerde bizim ürettiğimiz
neler olabilir bakıyor, şehirli olmanın manasını gözden geçiriyoruz.
Şimdi artık pazar gününü de katıyoruz ve
bu daha başlangıç!
Defne Koryürek
Slow Food Türkiye/Fikir Sahibi Damaklar
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Ekolojik Ürünler Pazarının Öncüsü
Şişli %100 Ekolojik Pazar 8 Yaşında
Doğa ile uyumlu bir yaşam,
ekolojik bütüne saygılı bir
toplum hayaliyle kurulan
Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği’nin
bu yöndeki dönüşüme kazandırdığı %100 Ekolojik
Pazarlar projesinin
Türkiye’deki ilk örneği olan
Şişli % 100 Ekolojik Pazar,
17 Haziran 2014’te 8. yaşını doldurdu.
Buğday Derneği ve Şişli
Belediyesi işbirliğiyle, ekolojik sertifikalı ürünlerin
sağlıklı ve güvenilir bir
model ile tüketiciye kısa
yoldan ve uygun koşullarda
ulaşmasına olanak sağlayan, ekolojik pazar projelerinin ilk halkası olan Şişli
%100 Ekolojik Pazar, 2006
Haziran’ında 48 tezgâhta
25 üretici ve esnafla açılmıştı. 8 yıl sonra 300’e
yakın tezgâhta, 70 üretici
ve esnafla büyümeye ve
gelişmeye devam eden Şişli
%100 Ekolojik Pazarda yılda yaklaşık 600 ton ekolojik ürün satılıyor ve pazarın
bine yakın müdavimi var.

Ekolojik Tarım
Sektörünün Amiral
Gemisi
2006’da kurulduğundan
beri ekolojik tarım sektörünün amiral gemisi olan
Şişli %100 Ekolojik Pazar,
bugüne kadar ekolojik süt
türevi ürünlerin, istiridye
mantarının, elma pekmezinin, baklavanın, tofunun,
24 |
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ketçap ve mayonezin,
ezmelerin, yufkanın ilk
defa piyasaya sunulduğu
yer oldu. 2014 ile birlikte
yeni üreticiler veya mevcut
üreticilerin yeni ürünleri
ile daha da zenginleşti;
Türkiye’nin ilk ekolojik
sertifikalı sarı kantaronu,
karabuğday unu, çiğ köftesi ve ekmeği bunlardan
yalnızca birkaçı.
Şişli %100 Ekolojik Pazar
diğer pazarlama kanallarını da besleyerek daha
fazla tüketicinin ekolojik
ürüne ulaşmasını sağladı
ve bu sayede gelen yeni
talepler ekolojik ürün çeşitliliğinin de artmasında
rol oynadı.
Türkiye, ekolojik sertifikalı et, tavuk, süt ürünleri, muz, yerli kozmetik
ürünler, ithal çikolata ve
bisküviler, çeşitli gurme
ürünler, ithal kozmetikler,
içkiler, istiridye mantarı,
baklava, yufka ve temizlik
malzemeleri ile Şişli %100
Ekolojik Pazar süreci ile
başlayan hareketlilik sayesinde tanıştı.

Türkiye’de naylon poşet
kullanımının kaldırıldığı
ilk pazar olma özelliğine
de sahip olan Şişli %100
Ekolojik Pazar, bu çabanın
küçük de olsa bir karşılığı olarak İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti
etkinliklerinin de bir parçası oldu.
Şişli %100 Ekolojik
Pazar, ekolojik ürün alışverişinin yanı sıra ekolojik
yaşamın farklı alanlarında
çeşitli etkinliklere katılım olanağı da sağlıyor.
Pazarın müdavimleri,
sabahın erken saatlerinden itibaren hem alışveriş
ediyor hem de pazarda
gerçekleşen etkinliklere,
söyleşilere katılıyorlar.
Bugüne kadar düzenlenen “Bez Çanta Dikim”
Atölyesi, ”Gerçek Temizlik”
Atölyesi,Takas Şenliği,
“Gel Oyna Çocuk Atölyesi",
"Ekolojik Kitap Şenliği"
konserler, performanslar,
pazarı kültürel ve sosyal
anlamda da zenginleştirdi; “alış-veriş” mekanı
olmanın ötesine taşıdı.

olojikpazar.org • www.ekolojikpazar.org • www.ekolojikpazar.org

GDO Kesinlikle Yasak
Ekolojik tarım, insana ve
çevreye dost üretim sistemlerini içeren bir tarım
şekli olduğu için sentetik,
kimyasal ilaçlar ve kimyasal gübrelerin kullanımına
karşı. Üretimde, ürünün
kalitesini yükseltmeyi
amaçlıyor. Bu nedenle
ekolojik tarımla üretilen
ürünlerde GDO kesinlikle yasak. %100 Ekolojik
Pazarlar, böylece ekolojik
tarımın yaygınlaşarak gelecek kuşaklar için daha
güzel bir dünya ve sağlıklı
bir toplum yolunda da dönüşümüne hizmet ediyor.
Buğday Derneği,
Türkiye’de ekolojik tarımın yaygınlaşması için
de çalışmalarını sürdürüyor ve bu sene Ekim
ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Dünya
Organik Kongresi ile bu
çalışmalarına bir yenisini
daha ekliyor.
Pazarın kuruluş yıldönümünde, 2011 yılının Mart
ayında aramızdan ayrılan
Buğday Derneği’nin ve
%100 Ekolojik Pazarların
kurucusu sevgili Victor
Ananias’ı saygı ve özlemle
anıyoruz.

%100 Ekolojik
Pazarların
Ürün Çeşitliliği
Artıyor
%100 Ekolojik Pazarlarda
ürün çeşitliliği artmaya
devam ediyor. Pazarlarda
bulunabilen ürünlere karabuğday tanesi, unu ve
ekmeği, sarı kantaron ile
çörek otu yağı, keçi sütü ve
taze çarkıfelek (passiflora) eklendi.
Avanos’un Cinali mevkiindeki tarım alanlarında
yetişen Türkiye'nin ilk ekolojik sertifikalı sarı kantaronu, Bakırköy ve Şişli
%100 Ekolojik Pazarlarda
Kapor Organik tezgahında
satılmaya başlandı.
Çörek otu yağı % 100
Ekolojik Pazarlarda
Harmanyeri markalı, Orser
sertifikalı Mürsel Sepetçi
tezgahında; Naturelya
markalı, Turkgap sertifikalı
Eğriçayır tezgahında ve
Ekoloji Marketi markasıyla aynı isimli tezgahta
Kalitest sertifikasıyla
bulunabiliyor.
Keçi sütü, Kartal, Şişli ve
Küçükçekmece Elta Ada;
Bakırköy ve Beylikdüzü
Pazarlarda ise Elta Ada ile

Vitaminera tezgahlarında
satışa sunuluyor.
Adana’da ekolojik tarım
yapan Çiltar firmasının yetiştirdiği, Ekotar sertifikalı
taze çarkıfelek meyvesini,
Bakırköy, Şişli, Kartal %100
Ekolojik Pazarlarda Serpil
Baydar’ın tezgahlarında
bulabilirsiniz.

Karabuğday tanesi,
unu ve ekmeğini Şişli,
Kartal ve Küçükçekmece
%100 Ekolojik Pazarlarda
Mert Organik tezgahında; Şişli ve Kartal'da
Ekoloji Market tezgahında; Küçükçekmece,
Bakırköy ve Beylikdüzü'nde
Vitaminera tezgahında,
Bakırköy ve Beylikdüzü’nde
ise Toprak Organik tezgahında bulabilirsiniz.
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%100 Ekolojik
Pazarlarda
Denetimler
Devam Ediyor
%100 Ekolojik Pazarlarda
son üç ayda yapılan beş
yeni zirai ilaç kalıntı analizinde ürünlerin hepsi temiz
çıktı.
Akredite bir laboratuar
olan INTERTEK’ te yaptırılan analiz sonuçlarını
%100 Ekolojik Pazarlardaki
dernek stantlarında inceleyebilir, ziraat mühendislerimizin arazi ziyaretlerine dair fotoğraflarını
görebilirsiniz.
%100 Ekolojik Pazarlarda
sekiz yılda yapılan 78 analizde, 65 farklı üreticinin
123 farklı ürünü zirai ilaç
kalıntı analizine tabi tutuldu. Son beş yılda ise 38
üreticinin arazileri, kritik
dönemlerde ziyaret edildi,
pazarlara gelen ürünler ve
miktarları ile arazideki durum mukayese edildi.

Kayseri'de
İkinci %100
Ekolojik Pazar
Buğday Derneği'nin
destek ve danışmanlığı, Kapadokya Organik
Tarım Üreticileri Birliği
Derneği'nin çabaları
ile Kayseri, ikinci %100
Ekolojik Pazarı'na, Talas
Belediyesi ortaklığı ile
Yenidoğan semt pazarında çarşamba günleri
kavuşuyor.
Kayseri İl Gıda Tarım ve

Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından yürütülen
"Organik Tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü"
projesi kapsamında üretime başlayan üreticilerin,
ürünlerinin pazarlanması
sürecinde başlayan arayışın geldiği noktalardan
biri, geçtiğimiz sene açılan Kayseri Kocasinan
Belediyesi %100 Ekolojik
Pazarı olmuştu.
İki %100 Ekolojik Pazarın
da Temmuz ayında açılması ve Kasım ayı içinde
kapanması planlanıyor.

Buğday Derneği Denetimindeki

%100 Ekolojik Pazarlar

Bakırköy %100 Ekolojik Pazar - Her cuma günü
Airport Outlet Center Otoparkında, 10.00-18.00 saatleri arasında
Şişli %100 Ekolojik Pazar - Her cumartesi günü,
Feriköy, Şişli eski Tekel bira fabrikasının alt sokağında,
08.00 -17.00 saatleri arasında
Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar - Her cumartesi günü, Beylik Pazarında, 10:00-18:00 saatleri arasında
Kartal %100 Ekolojik Pazar - Her pazar günü, Kartal
meydanı, Kartalbaba geçidi yanı, 08:00-18:00 saatleri
arasında
Küçükçekmece %100 Ekolojik Pazar - Her pazar günü, ArenaPark AVM’de, 10:00 -19:00 saatleri arasında
Konya Meram %100 Ekolojik Pazar - Her cumartesi
günü, 10.00-17.00 saatleri arasında

Kayseri Talas, %100 Ekolojik Pazar - Her çarşamba
günü, Yenidoğan Semt Pazarı, 10.00-17.00 saatleri
arasında (Mevsimlik)
Burhaniye % 100 Ekolojik Pazar - Her pazartesi günü, 10.00-17.00 saatleri arasında (Mevsimlik)
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Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar - Her pazar
günü, 10.00-17.00 saatleri arasında (Mevsimlik)

gün bilgesi

Bil Bakalım
Ben Neyim?
Kimine göre beş elementten biri, kimine göre dört.
Kimine göre yaşamın kaynağı, kimine göre yaşamın
başlangıcı.
Birileri için yoğun duyguların elementi, bazıları için
bilinçaltının ifadesi.
Masallarda bilinmedik bir
alemin sembolü.
Bir yerlerde bükücüleri var
mesela. Tanrısı, perisi var.
Hathorlar “Leem” diye çağırıyorlar onu.
Halden hale girer, katılaşınca sıvısının üzerinde
yüzer. Çoğunlukla görünmez,
TEMMUZ 2014
3 / Sam Rüzgarlarının başlangıcı
(25 Ağustos'a kadar)
11 / Çarkdönümü fırtınası
12 / DOLUNAY
18 / Sıcakların artması
21 / Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Günü
26 / YENİAY
28 / Kara Erik Fırtınası
Üzümlerin kararmaya başlaması
30 / Kızıl Erik Fırtınası

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

şeffaflığı onunla tarif ederiz.
Bazen tuzlu olur, bazen tatlı,
bazen acı... Bazen kokulu.
Akabilir. Durabilir de.
Pek sıkışmaya gelmez, taşabilir de.
Gittikçe azalıyor miktarı ve
AĞUSTOS 2014
10 / DOLUNAY
18 / Yemişlerin tam
olgunlaşması
21/ Yaprakların sararmaya
başlaması
22 / Dünya Sokak Fotoğrafçılığı
Günü
25 / YENİAY
28 / Leyleklerin sıcak ülkelere
gitme zamanı
31/ Mircan Fırtınası (Mercan
Fırtınası)
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
8-9-16-17-25-26-27
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri:
25-26-27

bozuluyor temizliği.
O olmazsa yaşam bitecek,
Dünya gözünün feri…
Sönecek…
Güneşin Aydemir
EYLÜL 2014
1 / Dünya Barış Günü
7 / Koç ayırma zamanı & Bıldırcın
Geçimi Fırtınası ve Dünya Nesli
Tehlike Altındaki Türler Günü
9 / DOLUNAY
13 / Çaylak Fırtınası
16 / Dünya Ozon Günü
19 / Savaş Karşıtı Gün
21/ Günle gece eşitlenir
Sonbaharın başlangıcı
22 / Arabaya Binmeme Günü
24 / Yaprak dökümü ve YENİAY
28 / Kestane Fırtınası (Kestane
Karası Fırtınası)
29 / Ağaçlarda suların azalması
30 / Turna Geçimi Fırtınası
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
4-5-12-13-21-22-23
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri:
21-22-23

Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
1-2-3-10-11-18-19-2028-29-30-31

Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
6-7-14-15-16-24-25-26-27

Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
1-2-3-10-11-28-29-30-31

Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler:
6-7-24-25-26-27

Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
4-12-21-22

Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
1-8-9-17-18-28

Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
5-6-7-13-14-15-23-24

Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
2-3-10-11-19-20-29-30

Meyve veren sebzeler (domates, patlıcan gibi), Kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler (havuç, patates gibi), Yapraklı sebzeler (lahana gibi)
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Vitiligo ve Tedavisi
Deriye rengini veren melanosit hücrelerinin yıkımı sonucu oluşan
vitiligo hastalığının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.
Doğal tıbbın vitiligonun tedavisine destek için uygulaması son derece
kolay önerileri var.

Bağışıklık sitemi zayıflığı, ateşli
hastalıklar, fiziki ve ruhi stres, ağır
güneş yanığı, cerrahi müdahale,
gebelik ve fenol gibi kimyevi maddeler
bu lekelerin ortaya çıkmasında
tetikleyici rol oynuyor.
Vitiligoda deride süt kadar beyaz renkli
plaklar şeklinde alanlar açılır, zamanla
bu lekeler 2-3 madeni para büyüklüğüne
ulaşabilir. Kalıtsal yatkınlık rol oynamakla
birlikte toplumun yaklaşık %1,5’lik bir
oranında görülür. En sık 20’li yaşlarda
rastlanır. Koyu tenli insanlarda bu durum
fazla dikkat çekerek kozmetik bir soruna
dönüşür. Vücutta en çok oluşan bölgeler el,
kol, bacak ve yüzdür. Genital bölgelerde de
sıklıkla görülür.
Vitiligonun teşhisi cilt hastalıkları uzmanı
tarafından konur, ciltte görülen her açık
renkli leke vitiligo anlamına gelmez.
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Vitiligonun Doğal Tıpla Tedavisi
Vitiligonun tedavisi her şeyden önce
bütüncül olmalıdır, bu cilt bozukluğunun
oluştuğu bölgelere yönelik çalışılması gerekir.
Vitiligo yüz bölgesinde oluştuysa maydanoz
tohumu ve limon suyu kullanılır.

Maydanoz Tohumu Uygulaması
İki çorba kaşığı maydanoz tohumu
(Petroselinum crispum) havanda çatlatılır
veya kahve değirmeninde çekilir. 250 ml
kaynamış su eklenerek 10 dakika kadar çok
hafif ateşte kaynatılır, soğumaya bırakılır. Bir
limonun suyu sıkılır ve kaynamış maydanoz
tohumuna eklenir. Bu sıvı ile günde 5-6 kez
cilt bozukluğu olan bölgeye masaj yapılır. Cilt
tekrardan kendi normal rengini alıncaya kadar
uygulamaya devam edilir.

Karpuz Uygulaması
Karpuzun (Citrullus lanatus) kırmızı
bölümüyle rengini kaybetmiş bölge eski rengini
alana kadar günde 5-6 kez ovulur.

Fotoğraflar: Şaduman Karaca Arşivi

Vitiligo Latince cilt hastalığı anlamına
gelir. Ala, baras veya albino olarak
isimlendirilen bu cilt hastalığı ciltte beyaz,
pigmentsiz, genelde yavaş büyüyen lekeler
şeklinde gelişir. Deriye rengini veren
melanosit hücrelerinin yıkımı sonucu oluşur.
Hücrelerin yıkım sebebi tam olarak bilinmiyor,
ancak otoimmün sebepli olduğu tahmin
ediliyor. Bağışıklık sitemi zayıflığı, ateşli
hastalıklar, ciddi fiziki-ruhi stres, ağır güneş
yanığı, cerrahi müdahale, gebelik ve fenol
gibi kimyevi maddeler bu lekelerin ortaya
çıkmasında tetikleyici rol oynuyorlar.
Pigment bozukluğu olarak algılanan bu
deri hastalığının karşılaşıldığı kişilerde aynı
zamanda hormon sistemi hastalıkları, şeker
hastalığı ve pernisiyöz anemiye rastlanıyor.

Yabani Havuç
Uygulaması
Vitiligo güneş ışınları
etkisiyle oluştuysa yabani
havuç tarifi daha uygundur.
Taze yabani havuç (Pastinaca
sativa) kökleri rendelenir ve
bir pamuklu bezden suyu
sıkılır, ya da bir aparatla suyu
çıkarılır. Bu su ile cilt eski rengini tekrardan
alana kadar sabah ve akşam beyazlamış
bölgeler ovulur.

Turna Gagası ile Şifa
Banyosu
50 gr turna gagası
(Geranium pratense) kökleri
kurutulur, ince ince kıyılır. Bir
litre kaynamış suda dört saat
kadar demlendikten sonra
süzülür. 14 gün boyunca her
akşam yatmadan önce bu
uygulama yapılır. Banyo küvetine 35-36° su
doldurulur, demlenmiş turna gagası kökü
suyu da bu banyo suyuna eklenir. Küvetin
içinde 10-15 dakika kalarak bu suyun cilde
nüfuz etmesi sağlanır.
Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
www.facebook.com/DT.Uzm.sadumankaraca
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Çuvalda Patates Yetiştirdik!
Kent bahçeciliğinin en büyük sorunlarından biri üzeri açık ve güneş
alan yer bulamamak gibi görünse de dünyadaki pratikler bunun
aksine örneklerle dolu. Biz de balkon, teras, minik bahçe gibi küçük
alanlarda neler yapabileceğimizi deneyimliyor ve araştırıyoruz.
Son tecrübemiz balkonda çuval içinde patates yetiştirmek oldu.
Bu deneyimi sizinle paylaşıyoruz.

Önce Toprak Dolgusu
Patates dikine meyve veren bir bitki.
Yetiştiriciliği oldukça zahmetli olan, tarlada 25-30 cm derin kazılan arıklara dikilen
patates, boy attıkça toprakla boğazlanır
ve gövdesinin toprakla temas ettiği bölgelerde çoğalarak toprağa yumrularını
verir. Bu yüzden toprak dolgusu yapılmadan patates üretiminden fayda sağlanması mümkün değil. Şehirdeki uygulamamızda bu dikine büyümeyi çuvalların içinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle kaç adet
çuvalda yetiştiricilik yapacağınıza karar
vermeniz gerekiyor. Biz 6 çuval kullandık.
Yeriniz fazlaysa bu rakam artabilir ancak
çuval başına yaklaşık 2-4 kg veya şanslıysanız daha fazla ürün alabilirsiniz. Orta
boy (60x40 cm) veya daha büyük un veya
şeker çuvalı kullanabileceğiniz gibi doğal
malzemeden yapılan keten (jüt) çuvalları
da tercih edebilirsiniz. Çuvalları, alandan
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kazanmak için altlı üstlü ve yan yana şekilde dizebileceğiniz bir tezgah işinizi kolaylaştırır. Halihazırda böyle bir tezgahınız
yoksa klasik bir palet de işinizi görür.

Güneş Görmeli
Tezgahı, yetiştiricilik yapacağınız alanın
en güneş gören yerine, yerle yaklaşık 5070 derece açı yapacak şekilde yerleştirebilirsiniz. Sonrasında her çuvalın kenarını
kıvırın. Bu kıvırma işlemini çuvalların içine
20 cm yüksekliğinde toprak doldurabileceğimiz yüksekliğe kadar -10 cm de pay
verirsek 30 cm yüksekliğe kadar- devam
edin. Çuvalların içine 20 cm yüksekliğinde
bahçe toprağı doldurun. Bu toprak killi
veya kumlu olabilir ancak biraz yanmış
hayvan gübresi içermesinde bitki gelişimi
açısından fayda var. Soba kullanıyorsanız
meşe odunu külünden de bir avuç kadar
bu başlangıç toprağına ilave ederseniz
patatesin potasyum ihtiyacını da karşılarsınız. Çuvalları doldurduktan sonra
güneş görecek şekilde konumlandırdığınız
tezgahtaki yerlerine alın.

Fotoğraflar: Mehmet Gürmen Arşivi

Patates üretimiyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliği sonucu sertifikalı
tohumdan patates üretimi zorunlu kılındı.
Sertifikalı tohumun maliyeti doğrudan
ürüne yansımış durumda. Bu nedenle de
patates fiyatları artış gösteriyor. Hem ev
ekonomimize katkı, hem de yetiştiricilik
deneyimini küçük alanlarda yaşamak için
yalnızca bir metrekarelik alanda dikey
olarak 6 çuval patatesi nasıl yetiştirebileceğimizi deneyimledik. Tecrübelerimizi
bu yazıda sizlerle paylaşıyoruz. Hasat
döneminde elinizde 6 çuval dolusu
patates olmayacak, ancak şanslıysanız 6 veya 12 aylık patates ihtiyacınızı
karşılayabileceksiniz.

Dikim
Patates yetiştiriciliği için filizlenmiş patateslerin dikim mevsimi Marmara Bölgesi
için şubat-mart aylarında donlardan hemen sonradır. Daha güney bölgelerde dikim mevsimi ocak ayına kadar geri gidebilir. Tavsiyemiz ocak ayında %100 Ekolojik
Pazarlardan alacağınız patateslerden her
bir çuval için 1-2 tanesini evinizin hafif
gölge ve ılık bir bölgesinde, kesekağıdı
içinde koruyarak ve zaman zaman sprey
ile sulayıp nemli kalmasını sağlayarak
filizlendirmeniz. Patatesin çimlenmesi havaların ılınmasıyla hızlanır, yeter ki nemini
eksik etmeyin. Filizlenen patatesleri ya bir
bütün olarak ve filizleri çuvaldaki toprağın 5 cm altında kalacak şekilde toprağa
gömerek veya bir patateste birden fazla
filiz görürseniz bu filizleri 3 cm derinden
keserek toprağa dikebilirsiniz. Bu sayede
bir patatesten 6-10 filiz elde edip her
biriyle birçok yere dikim yapabilirsiniz.
Patates filizlerini çuvallardaki yerlerine
dikerken her iki filiz arasında 15-20 cm
olacak şekilde aralık vermeniz uygun olur.
Bu aralık bile aslında epey yakındır ancak
küçük alanlarda yetiştiricilik yaparken
yoğun bir dikim ve yetiştiricilik yönetimi
benimsemekte fayda var.

Bolca Sulayın
Patatesleri diktikten sonra bolca sulayıp sonraki günlerde filizlerin toprağın
yüzeyine ulaşmasını izlemek oldukça
keyifli. Ancak dikkat, asıl işiniz bundan
sonra başlıyor! Patates hassas bir bitki ve
yetiştiriciliği süresince sizden büyük özveri bekler. Özellikle sulama rejimine dikkat

etmek gerekir. Alt yapraklardaki solma ve
sararma; patatesin suya olan ihtiyacının
belirtisidir. Mart-Haziran arası dönemde
mevsim yağışlarıyla birlikte patatesin çok
fazla sulamaya ihtiyacı olmaz ancak yaz
aylarında kuru bırakmamak, dengeli bir
şekilde haftada bir-iki kez suyunu kontrol
etmek gerekir. Çuvaldaki dikey yetiştiricilikte en önemli nokta, bitkinin boyu
uzadıkça - tahminen üç veya dört haftada bir- çuvalın kıvırdığımız kenarlarını
açmak ve çuvalın içini bir tarafta hazır
beklettiğimiz bahçe toprağı ile doldurmak
gerekliliği. Ne zaman çuvalın kenarlarının
kıvrımını geriye açacağınızın ve ne kadar
toprak doldurmanız gerektiğinin basit
bir püf noktası var: Çuvalın kenarı daima
toprak yüzeyinden 10 cm, bitkinin boyu da
topraktan en fazla 20 cm yukarıda olmalı.
Örneğin bitkinin boyu toprak yüzeyinden
30 cm kadar yukarıya uzamışsa mutlaka
o çuvala 10 cm toprak doldurup çuvalın
kenarlarını da 1-2 kat açmak gerekir.
Patates çuvalları yaz sonunda tamamen
katları açılmış ve içi toprak dolu büyük bir
kütle haline gelecek. Bitki tamamen kuruyup solduktan sonra çuvalı boşaltarak
toprağın arasından patateslerinizi hasat
edebilirsiniz. Kış aylarında közde patates
keyfinin üstüne yoktur. Afiyet olsun!
Mehmet Gürmen
Tohum Takas Ağı Koordinatörü
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