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Organik Köprüler Kuruyoruz
Victor, yeryüzündeki son iki yılında uluslararası bağlantıları kurmak ve sağlamlaştırmak için yoğun bir çaba sarf etti. 13-15 Ekim 2014’te, ev sahipliğimizde İstanbul’da
yapılacak Dünya Organik Kongresi de bu çabaların bir meyvesi...
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Yirmi beş yıla yakın bir süredir Buğday Derneği olarak
çeşitli mecralarda Türkiye’de
ekolojik tarımın yaygınlaşması
için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Başta sevgili Victor
Ananias’ın tükenmez enerjisi
ve vizyonerliğiyle pek çok tohumun kabuğunu kırması için
ciddi emekler verildi.
Geçtiğimiz dönemde bu
yönde çalışan birçok sivil toplum örgütü, bilim insanları,
ilgili kamu kurumları, kontrol

ve sertifikasyon kuruluşları
defalarca bir araya gelerek,
ortak stratejiler, eylem planları
ortaya koydu; planları eyleme
döktü ve düşe kalka bugünlere
kadar geldik.
Kazanımlarımız
Verilen emeklerle bugün
Organik Tarım Kanunumuz ve
yönetmeliğimiz, üretime katılan çiftçilerimiz, aracılarımız,
ekolojik pazarlarımız, ekolojik ve sağlıklı ürün talep eden

tüketicilerimiz ve bu yönde
ciddi emekler veren sivil toplum kuruluşlarımız var. Hala
bütün üretim içinde çok küçük
bir paya sahip olan organik
üretimin bütün taraflarla birlikte ve sağlıklı şekilde büyümesi için olağanüstü bir çaba
gösterildi, gösteriliyor.
Küçük olmasına küçük ancak ciddi bir değişim yaratabilecek büyük bir potansiyel
barındırıyor içinde. Çünkü sunulan yaşam modeli, günümüzün sorunlarına bütüncül bir
bakış açısı ve temel ihtiyaçları
karşılamada kesin çözümler
barındırıyor.
Örneğin, geçen bu süre
içinde gıda konusu, sadece
ürün üretimi meselesi olmaktan çıktı, kültürel, sosyal ve
politik bir olgu haline geldi.
Gıda hakkında bilgisini artırmaya niyet eden insanların
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sayısı arttı ve pek çok kişi
yaşam biçimini gıda üretimi
ve tüketimi üzerinden sorgulamaya başladı. Bunlar küçük
gibi görünen büyük değişimler.
Victor’dan Miras...
Verilen emekler, Buğday
Derneği’ni, önemli bir çalışmaya, ülkemizi ekolojik tarım
konusunda büyük bir organizasyonun ev sahipliğini yapma
noktasına kadar getirdi. Victor
Ananias’ın aramızdan ayrılmadan önceki en önemsediği girişim Türkiye’nin ekolojik tarımla
ilgili konularda uluslararası bir
konuma yükselmesi, bu konuda
çalışan ilgili uzmanlık ve çalışmaların ülkemizle bağ kurmasını sağlamaktı. Victor, yeryüzündeki son iki yılında uluslararası bağlantıları kurmak ve
sağlamlaştırmak için yoğun
bir çaba sarf etti. Önümüzdeki
günlerde gerçekleştireceğimiz Dünya Organik Kongresi
de bu çabaların bir meyvesi.
2011 yılında Nürnberg’de yapılan Biofach Organik Ürünler
Fuarı’nda Buğday Derneği’nin
ev sahipliğine aday olduğunu
bizzat açıkladı. Ömrü vefa
etseydi aynı yılın eylül ayında Güney Kore’de yapılan 17.
Dünya Organik Kongresi’ne de
katılacaktı.
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Kongre öncesi ön
konferanslarda ve
kongre sırasında
pek çok yeni fikir,
ortaklık ve işbirliği
kurulacağını
umuyoruz.
Victor’dan kalan bu kutsal
görevi miras bildik, kaybından
dolayı duyduğumuz derin acıyı kalbimize gömdük ve küçük
bir Buğdaygil ekibiyle Güney
Kore’deki toplantıya katıldık.
Orada bir Buğday geleneğini
icra ettik: Adaylığımızı onaylayacak olan IFOAM Genel
Kurulu’na, yaklaşık 250 kişiye
Anadolu’nun yöresel yemeklerini ellerimizle pişirdik, sunduk,
Anadolu müzikleri ve danslarıyla bu özel buluşmayı kutladık. Ve genel kurul Türkiye’nin
adaylığını çok isteyerek kabul
etti. Bu bizim için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu.
Ve Kongre İstanbul’da!
Uluslararası Organik Tarım
Hareketleri Federasyonu, kısa adıyla IFOAM’ın üç yılda
bir dünyanın çeşitli yerlerinde
yerel ortaklarla düzenlediği
Dünya Organik Kongresi 1315 Ekim tarihlerinde bir dizi
zengin etkinlikle İstanbul’da
gerçekleşecek.

Dünya Organik Kongresi,
dünyada gıda üretimi konusunu, ekolojik perspektiften iklim
değişikliği, biyolojik çeşitliliğin
korunması, adil ticaret, küçük
üreticilerin desteklenmesi, karbon ayak izinin düşürülmesi
gibi çok çeşitli başlıklarda ele
alan uluslararası organik camiadan yaklaşık 1500 kişiyi
bir araya getirecek. Kongre
öncesi ön konferanslarda ve
kongre sırasında pek çok yeni
fikir, ortaklık ve işbirliği kurulacağını umuyoruz.
Kongre etkinlikleri kapsamında 18 farklı konuda ön
konferans, dünyaca ünlü 9 ana
konuşmacı, 3 ayrı başlıktaki 64
oturumda 16 panel ve 200 sunum, 250’den fazla poster sunumu, 18 atölye çalışması gerçekleşecek. Türkiye’de Organik
Tarım ile ilgili özel bir oturumun
da gerçekleşeceği kongrede bir
de sivil forum yapılacak. Bütün
dünyadan katılımı beklenen
kişiler arasında konu ile ilgili
çalışan bilim insanları, karar
vericiler, sivil toplum örgütleri,
çiftçiler, çiftçi örgütleri, gönüllüler yer alıyor.
Teşekkürler...
Gelelim, bu dev organizasyonun mutfağında çalışanlara.
Kongre’nin içerik koordinas-

.

Bilmek, Olmak ve Vermek...
Konuşuyoruz, dinlediğimizi, anladığımızı, anlattığımızı, anlaştığımızı sanıyoruz.
Hasta oluyoruz, ilaç alıyor bununla iyileştiğimizi, iyileşeceğimizi, iyileştirdiğimizi kabul
ediyoruz.
Düşünüyoruz, bildiğimizi, öğrendiğimizi, öğrettiğimizi sanıyoruz.
Peki ya hiç konuşmadıklarımız, öğrenmediklerimiz, aklımıza gelmeyenler? Onlar yok
mu, yaşamlarımızı etkilemiyorlar mı biz onları fark edene dek? Bilimin gerçekleri bizim
keşfettiğimizden ibaret mi? Bu üç soruya olumsuz yanıt veriyor isek şayet; kapılarımız
ne kadar açık bilinmeyenin, mükemmel birliğin işleyişine, getirdiklerine? Yoksa sıkı sıkı
kilitleyip bir zincir bir de sürgü ile tüm kapılarımızı kapattık mı “güvenlik” gerekçeleri
ile yaşamlarımızda sınırsızlığın içindeki sanal sınırlarımıza hapis mi ettik kendimizi?
Ne zaman hizmet aşkım dorukta olsa, teslimiyet, birliğin farkındalığı duygum güçlü
bir şekilde motive ediyor olsa, akıl edemeyeceğim boyutta ve güzellikte sonuçlar ile
ödüllendirildiğimi hissediyorum. Ne zaman kısa vadeli, kendi aklım ile sınırlı hesap kitap
yapsam, garantiye almaya çalışsam kazanmayı, başarılı olmayı ve kaybetmemeyi işte
o zaman en fazla kan kaybına uğruyorum yolumda yürürken.
Doğadaki varlıklar ile farkımızı “düşünmek”, “konuşmak” gibi üstünlükler olarak kabul
ettiğimizde büyük bir yanılgının eşiğinde olabiliriz bence. Varsa en büyük farkımız kendi
gücümüzün sınırsızlık ve sonsuzluk içindeki potansiyeli, ve bu potansiyelin birliğe teslim
oldukça artan gücü olabilir.
Ekolojik Tarım gibi aklın mucizesi olarak gördüğümüz bir araç bile çok rahat amacından
uzaklaşabilir temel vizyonumuz, ufka bakışımızda eksiksek, bilinen ile birlikte bilinmeyenin varlığına da teslim olmuyorsak aynı anda.
“Bilme” derdi ile kendimizi kaybetmediğimiz, “olma” ve “verme” ile dolu günler diliyorum.
Victor Ananias / 17 Aralık 2006

yonu ve ev sahipliğinde;
Bu ğ da y Ekolo jik Yaş am ı
Destekleme Derneği ve IFOAM;
Kongre destekçileri ve ortaklarında; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Ege
Üniversitesi, ISOFAR, BIOFACH,
ETO, Ege İhracatçı Birlikleri,
Yeditepe Üniversitesi, Thünen
Enstitüsü, INOFO, OFIA ,
OneWorld Award, TACSO;
Medya Sponsorluklarında;
Açık Radyo, Atlas Dergisi,
Capital, EkoIQ, Hürriyet,

National Geographic Türkiye,
NTV, Organic-market.info,
Yeşil Gazete;
Sponsorluk desteklerinde;
Doğan, Yeditepe Sağlık A.Ş.,
GAP ve GAP Organik, ANG
Vakfı, Doğuş Tarımsal Ar-Ge,
HattiFood, Elite Naturel;
Ön konferans ortaklıklarında; Anadolu Meraları, Doğal
Besin ve Bilinçli Beslenme
Grubu, Heinrich Böll Stiftung
Derneği, IFOAM KSS (Katılımcı
Ser tifikasyon Sistemleri)

Komitesi ve URGENCI
Ve yüzlerce gönüllü el…
Herkesin ellerine sağlık diyor ve olabilecek her türlü hata
için af diliyorum. Zira organizasyon her anlamda gücümüzün çok üstünde bir emeği aldı. Sürç-i lisan edersek affola.
Yeni zamanın, yeni sözlerini
söyleyeceğimiz, organik köprüler kuracağımız bu kongrenin hayırlara vesile olmasını
diliyorum.
Güneşin Aydemir

Sivil Forum:
Kent-Kır İlişkisinde Ekolojik Dönüşümü Yakalama
Dünya Organik Kongresi,
gıda güvenliğinden agro-biyoçeşitliliğe, ekolojik
üreticilerin bilgilenme
ihtiyacından sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda
tüketicilerin bilgilenmesine
kadar pek çok konuda
çalışan sivil kuruluş ve
girişimlerin, bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini
paylaşmasını, böylece yeni
ortak çalışmalarla güç birliği yapmasını sağlayacak.
Bu amaçlarla, Kongre’nin
ön konferansları kapsamında Buğday Derneği
tarafından bir Sivil Forum
gerçekleştirilecek.
Heinrich Böll Stiftung
Derneği desteğiyle 10 Ekim
Cuma günü yapılacak Sivil
Forum’da bir araya gelecek 50’yi aşkın ekolojik
tarım, gıda ve beslenmeyle
ilgili sivil örgüt, platform
ve girişim temsilcisi, “KentKır İlişkisinde Ekolojik
Dönüşümü Yakalama”
konusunda bir manifesto
hazırlayarak kongreye
sunacak.
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2013 ve 2014’te, çeşitli
sivil örgütlenmelerin katılımıyla yapılan dört hazırlık
toplantısı sonucunda belirlenen başlıklar, foruma
katılacak oluşum ve organizasyonların temsilcileri
tarafından tartışılacak.
Belirlenen sekiz başlıktan
her biri, ¨dönme dolap” adı
verilen bir yöntemle farklı
bir masada ele alınacak
ve katılımcılar her masada belli bir süre kalarak
görüşlerini bildirecek.
Daha sonra moderatörler
tarafından derlenecek görüşlerle hazırlanacak manifestonun, Dünya Organik
Kongresi’nde okunarak
bütün katılımcılara ulaştırılması planlanıyor.
Sivil Forum’a katılan tüm
sivil örgütlenmeler için
ayrıca birer tanıtıcı poster
hazırlanacak ve Forum sırasında sergilenecek.
Türkçe olarak yapılacak
Sivil Forum’da ele alınacak
başlıklar şöyle:
- Üretici ve türetici,
STK rolleri, örgütlenme

biçimleri ve bu konudaki
yasal düzenlemeler,
- İzlenebilirlik ve sağlıklı
gıdaya ulaşılabilirlik,
- Gıdanın çiftlikten sofraya geliş aşamaları ve gerçek gıda konusunda farkındalık, medya ile ilişkiler,
- Üreticinin bilgilendirilmesi ve veri tabanı,
- Lobicilik, politika
oluşturma,
- Alternatif doğa dostu
ekonomiler oluşturma ve
var olana destek olma,
- STK işbirlikleri ve
örgütlenmesi,
- Ortak dil oluşturma.
Sivil Forum’da fikir alışverişinde bulunarak ortak
manifestoyu hazırlayan
kurum ve kişilerin, bu
vesileyle sürdürecekleri
ortak platformda gıda
güvenliğinden çiftçi ve
tüketici eğitimlerine, yasal
düzenlemelerle ilgili lobi
faaliyetlerinden savunuculuğa kadar pek çok konuda
işbirliklerini geliştireceklerini umut ediyoruz.
Oya Ayman
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Yaşam Okulu Heyecanı!

Yaşam Okulu Gönüllü Deneyim
Haftaları’nın 2014 sezonu sona erdi.
2010 yılından bu yana Kaz Dağları'ndaki
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yürüttüğümüz Yaşam Okulu bu yıl değişik
bir programla dört kez gerçekleşti.
Programda katılımcılar bir yandan
yaşamın değişik konularında derslere
girerken, diğer yandan kırsal yaşamdaki
pek çok alanda deneyim edindiler. Birlikte
yemek yapmayı, ateş yakmayı, bahçe ile
ilgilenmeyi ve kısa da olsa ortak yaşamı
deneyimlediler.
Program içinde doğanın örüntüleri ve
temel işleyiş mekanizmaları, fraktaller,
karmaşık sistemler, Anadolu'daki kültürel
semboller ve doğadaki ayak izimiz gibi
konular ön plana çıktı. Bu konuların yanı
sıra Yaşam Okulu katılımcıları oyunlar oynadılar, ateş başı sohbetleri ettiler, birlikte şarkılar söylediler, masallar anlattılar,
kendi deneyimlerini paylaştılar.
2014 yaz döneminde 100'e yakın kişiyi
ağırlayan Yaşam Okulu, önümüzdeki kış
döneminde İstanbul'da bir seri Yaşam
Konferansı ile şehirde devam edecek. 

> > >

Adım Adım Koşucuları Dedetepe'deydi

“İyilik Peşinde Koş” sloganıyla maratonlarda koşup sivil toplum kuruluşlarının bağış toplamasına yardım eden
gönüllü koşucu grubu Adım Adım'dan
yaklaşık 30 koşucu, 6-7 Eylül tarihlerinde
Kaz Dağları'ndaki TaTuTa çiftliklerinden
Dedetepe'deydi. Dedetepe'nin fırınında
pişecek ekmeklerin hamurunu beraber
yoğuran koşucular, bölgede yapımı planlanan HES ve barajlara dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen Eko-Fest'e giderek
verilen mücadeleye destek oldu. Sabahları
bol oksijenli bölgede koşu ve yogayı takiben Buğday Derneği çalışanlarından derneğin faaliyetlerini ve yaklaşan Avrasya
Maratonu'nda bağış toplanacak “Sağlıklı
Gıda Her Çocuğun Hakkı” kampanyasını
dinlediler. 

Adım Adım Seni Çağırıyor!
Kolektif yardımseverlik koşusu yaparak
derneğimiz dahil birçok sivil toplum örgütünü destekleyen Adım Adım Oluşumu
koşucuları son beş yılda; TATUTA, Tohum
Takas Ağı ve son olarak da “Sağlıklı Gıda
Her Çocuğun Hakkı” projemiz kapsamında Koruncuk Vakfı Bolluca Köyü çocuklarına organik gıda desteği için koştular.
16 Kasım 2014 Pazar günü yapılacak
36. Vodafone İstanbul Maratonu'nda
10 km veya 15 km kategorilerinde Adım
Adım ile birlikte koşarak Koruncuk Vakfı
Bolluca Köyü çocuklarına organik gıda
desteği sağlamak isteseniz lütfen başvurun: www.adimadim.org 
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi

| 5

B U Ğ D A Y ' D A N

H A B E R L E R

“Community Goes Farming”
Projesi Tamamlandı

Tohum Takas Ağı Kampanyası 20132014 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerde “Adım Adım Oluşumu” koşucularının
Avrasya 2013 Maratonu süresince vermiş
oldukları destekle toplam 33.410,35 TL
tutarında bağış toplandı. Bu tutarla 2013’ün Aralık ayında İstanbul'da
“Yönlendirme Komitesi Toplantısı” ve
2014’ün Ocak ayında Yalova Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü'nde 47 üretici/çiftçinin katılımıyla “Çiftçi Buluşması” gerçekleştirildi.
26 çiftçinin 169 çeşit yerel tohumu
kendi aralarında takas etmelerine ve sonrasında arazilerinde ekmeleri sağlandı. Bu
tohumlardan 33’ünün bakteriyel, fungal
ve virütik testleri gerçekleştirildi.
Buğday Derneği'nin öz kaynaklarıyla
önceki kampanya döneminde yalnızca
çiftçilerin kullanımına açılan www.tohumtakas.org sitesinin yeni yazılım geliştirmeleri de devam etti. Görseli yenilenen web
sitesi dernek üyelerinin de kullanımına
açıldı. Web sitesinin ve kampanyanın iletişiminin yapıldığı facebook.com/groups/
tohumtakasagi sosyal medya grubu kuruldu ve aktif üye sayısı da hızla artıyor. 
BUĞDAY'IN TAKVİMİNDEN...
3-6 Ekim, Homeopati Okulu / Çamtepe
11-12 Ekim, Aile Dizimi ve Sanat Terapisi ile
Şifa Programı / Çamtepe
10 Ekim, Dünya Organik Kongresi Sivil Forumu
İstanbul
11-12 Ekim, Dünya Organik Kongresi Ön
Konferanslar / İstanbul
13-15 Ekim, Dünya Organik Kongresi / İstanbul
26 Ekim, Buğday Derneği Genel Kurul Toplantısı
İstanbul
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Fotoğraf: Mohammed Saleh

Fotoğraf: Hakan Gönül

Tohum Takas Projesi
2013-2014 Dönemi

> > >

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme
Programları'ndan Leonardo da Vinci
Programı kapsamında 2012 yılından beri
Buğday Derneği'nin işbirliğiyle yürütülen "Community Goes Farming" projesi
tamamlandı.
Buğday Derneği'nin yanı sıra İngiltere’den Heeley City Farm,
Almanya’dan Kulturverein Hof Medewege,
Slovenya’dan ALEJA inzeniring d.o.o ve
Polonya'dan ZIARNO Ecological and
Cultural Assocation’ın ortaklığında oluşturulan, ekolojik tarım ve eğitim alanlarına odaklanan, bu konularda deneyim
paylaşımını amaçlayan proje kapsamında
çılgınca büyüyen, genişleyen şehirler ve
yok edilen kırsal alanlar/kırsallık, endüstrileşen gıda üretimi, kaybolan geleneksel
bilgi ve kaybedilen kendine yeterliliğe karşı
kendi gıdamızı yetiştirebilme, doğaya saygılı üretim bilgisini yeniden oluşturmak,
kurmak amaçlandı. ‘Kendin Üret/Kendini
Üret’ sloganının benimsendiği projede
‘yaparak öğrenme, türetme, üretme’ üzerinde duruldu. Proje çerçevesinde yapılan
toplantılarda çiftçiler ve şehirdekiler;
kent ve kır; profesyoneller ve gönüllüler;
hassas-dezavantajlı gruplar ve diğerleri;
yaşlılar ve gençler; eski ve yeni Avrupa
Birliği ülkeleri ve adayları; doğu-batı, kuzey-güney arasında köprüler oluşturmayı
da amaçladı. 

Fotoğraf: Hakan Gönül

Tohum Takas Şenliği'ndeydik!

İstanbul'da, Zeytinburnu Tıbbi
Bitkiler Bahçesi'nde 7 Eylül'de düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde
dostlarımızla buluştuk. Şenlik, yağmura ve ilk defa yapılmasına karşın
son derece kalabalıktı. Ulusal Tohum
Takas Merkezi, Yeryüzü Derneği,
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve
Ovacık Köyü Kadın Tohum Derneği'nin
paylaşıma soktuğu tohumlara ilgi
büyüktü. Oyuncak yapım atölyesinden, müzik dinletisine pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği Tohum Takas
Şenliği'nde standımızı ziyaret eden
tüm dostlara teşekkür ederiz.
Nice şenliklere, paylaşımlara...
Kurda, kuşa, aşa! 

Çiftliklerde Gönüllülük ve Organik Gıda Üretimi Yetişkin Eğitimi Başlıyor
Türkiye temsilcisi olduğumuz WWOOF ağındaki dokuz
Avrupalı kuruluşla beraber başvurduğumuz “Çiftliklerde
Gönüllülük ve Organik Gıda Üretimi Yetişkin Eğitimi
(EDVORG)” projesi, Avrupa Birliği tarafından onaylandı. AB
Erasmus ve Stratejik Ortaklık programı tarafından fonlanan proje iki yıl sürecek.
Buğday Derneği projeyi İngiltere, İtalya, İrlanda, Norveç,
Almanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve
Sırbistan’daki WWOOF temsilci kuruluşlarıyla birlikte yürütecek. EDVORG projesi organik gıda üretimi, girişimcilik,
gönüllülük ve kültürel alışveriş için çevrimiçi açık eğitim
kaynağı niteliğinde bir rehber oluşturarak farklı Avrupa ülkelerindeki küçük çiftlik işletmelerinde yetişkinlere uygulamalı çalışma ve öğrenme imkanı sunmayı hedefliyor. Bu rehber, çiftliklerde yetişkin gönüllülüğü ve organik gıda üretimi üzerine profesyonel olmayan yetişkinlere yönelik Avrupa’daki
ilk ücretsiz eğitim kaynağı olacak. 
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Homeopati ve Şifa Okulu
Çamtepe'de!

Tarım Uygulamalarının
Biyolojik Çeşitliliğe Etkisi

Çamtepe, 3-6 Ekim
tarihlerinde Homeopati
Okulu’na, 11-12 Ekim tarihlerinde ise Aile Dizimi ve Sanat Terapisi
ile Şifa Programı’na ev sahipliği yapacak.
Homeopat ve Uzman Dr. Günnur
Başar’ın eğitmenliğinde Buğday Derneği,
Bir Tohum Vakfı ve Homeopati Derneği
ortaklığıyla gerçekleşecek olan Çamtepe
Homeopati Okulu katılımcıları, homeopatinin temel yaklaşımlarını ve basit
durumlarda kullanılacak bazı homeopatik remedileri öğrenecek, bu yaklaşımla
hayatlarının ve sağlık anlayışlarının nasıl
değiştiğini görecekler.
Aile Dizimi çalışmasıyla ise hayatlarının
öyküsüne bakacak, önceki kuşaklarla buluşmayı ve geçmişin travmalarıyla barışmayı deneyimleyecekler.
İletişim: yesinaydemir@gmail.com,
0532 451 44 63 

Erciyes Üniversitesi'nin “Kaz
Dağları’ndaki Zeytinliklerde Biyolojik
Çeşitlilik Dostu Tarım Faaliyetlerinin
Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından onaylandı.
Sonbahar aylarında başlayacak olan
projenin araştırma ve öneri geliştirme
kısımlarında Buğday Derneği ve Doğa
Koruma Merkezi'nin uzmanları da destek
verecekler.
Proje ile, Kaz Dağları’ndaki farklı tarım
uygulamalarının ve geleneksel, doğa dostu zeytinciliğin biyolojik çeşitlilik üzerine
etkileri araştırılarak öneriler geliştirilecek.
Proje çıktıları ile zeytinliklerde doğal
değeri yüksek tarım sistemleri oluşturulmasına olanak sağlayacak uygulama
önerilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, üretim işlemleri, habitat
yapısı ve belirli biyolojik çeşitlilik unsurları
arasındaki ilişkiler ortaya konacak. Proje
süresince zeytin üreticileriyle yakın işbirliği içinde çalışılacak ve ekosistemin korunmasını gözeten uygulamalar belirlenecek.
Bu uygulamalardan olumlu yönde etkilenen gösterge türler belirlenecek. Ayrıca
biyolojik çeşitliliğin ve dolayısıyla doğal
değeri yüksek zeytinliklerin oluşturulmasına olanak veren işletme biçimlerinin etkililiği de değerlendirilecek. 

Adatepe Taşmektep'te düzenlenen "Kışa Hazırlık
ve Ekmek Yapma" atölyesindeydik. Buğday Ekolojik
Yaşamı Destekleme Derneği, Bayramiç Yeniköy, Kaz
Dağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği ve Adatepe
Köylüleri ile birlikte düzenlenen atölyede Bayramiç’ten
gelen organik buğday ile ekmek yaptık, yerel taş fırınlarda pişirdik.
Salça ve turşu yaptık, kışlıklarımızı hazırladık.
Adatepe Taşmektep'te yıllardır düzenlenen programlı seminerlerde katılımcıların da içine dahil olduğu tartışmalar yapılıyor, analiz ve kıyaslamalar
yoluyla yeni düşünceler ve bilgiler üretiliyor. 
8 |
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Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Taşmektep'te Kışa Hazırlık Yaptık!

> > >

Fotoğraf: Mehmet Alan Arşivi

Kaz Dağları Misafirlerini Bekliyor

Fotoğraf: Mehmet Alan Arşivi

“Mehmetalan Misafir Evleri” Sarıkız
Ltd. ile Buğday Derneği’nin ortaklaşa projelendirdiği ve Güney Marmara Kalkınma
Ajansı’nın desteğiyle gerçekleşen ‘Kaz
Dağları Ekoturizm Projesi’nin bir parçası
olarak 2014 yılında hayata geçti. Proje
kapsamında yerel ve geleneksel aile işletmelerinden Mehmetalan Misafir Evleri
onarıldı ve kapılarını misafirlerine açtı.
Buğday Derneği, proje kapsamında
Zeytinli Çayı kenarındaki bahçelerinde
ekolojik prensiple tarım yapmaları için
Mehmetalan köyü üreticilerine kompost
yapımı, ekolojik tarımın prensipleri konularında eğitimler düzenledi ve Tohum
Takas Ağı'nda üretilen tohumları tedarik
etti. Bunun yanı sıra köyde ve Kazdağı
Milli Parkı'nda yaşayan kişilere yönelik kuş
ve kelebek gözlemciliği eğitimleri düzenledi ve Mehmetalan Köyü'nün geleneksel
kültürü ile ilgili bir araştırma başlattı.
Mehmetalan Misafir Evleri hakkında
bilgi ve rezervasyon için http://sarikizltd.
com/mehmetalan/misafir-evleri-hakkinda/ 

K I S A

K I S A

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği'nin kurucusu Victor Ananias'la
ile birlikte oluşturdukları Oyun Sanat
ve Zanaat Derneği'nin ardından ‘Gel
Oyna’yı kuran, alternatif eğitimci Şule
Şenol, Yurt Gazetesi'ne ahşap ve doğayla ilgili hikayesini anlattı.
Susuzluk kapıda. Acil su tasarrufu
yapılmazsa, etkili yöntemler uygulanmazsa sonuç çok vahim olacak. Bu nedenle bir acil su tasarrufu çağrısı yaptık. Çağrımız Cumhuriyet Gazetesi'nin
Sürdürülebilir Yaşam eki, Birgün ve
Yeşil Gazete’de yayımlandı.
Yeşil Gazete, Dünya Organik
Kongresi’ne dair tüm haberlerimizi
yayımladı.
Listelist'in, "Başka bir dünya mümkün" dedirten 16 girişimi sıraladığı listesinde Buğday Derneği de yer aldı. listelist.com/baska-bir-dunya-mumkun
Tarım Bakanlığı’nın organik tarım
yapılması amacıyla pilot bölge olarak
seçtiği Gökçeada’da, sintine depolama
ve arıtma tesisi yapılması gündemde.
Bölgede organik tarım yapan üreticiler ise endişeli. Buğday Derneği
olarak Gökçeada’da organik üretim
yapan üreticilerle görüştük, fikirlerini
aldık. Hazırladığımız haber Hürriyet
Gazete'sinin Seyahat ekinde, Evrensel
ve Birgün gazetelerinde yer aldı.
Sabah ve Cumhuriyet gazeteleri
%100 Ekolojik Pazarlarımıza yer verdi.
TaTuTa projesi Daily Sabah'ta,
Leyla Yvonne Ergil'in kalemiyle
yayımlandı.
2010 yılından bu yana Çamtepe
Eğitim Merkezi‘nde düzenlediğimiz
Yaşam Okulu, Zeliha Yıldırım'ın kaleminden Yeşil Gazete'de yayımlandı.
Ortaklaşa yaşam birimleri kurmak
isteyenler için bir rehber niteliğinde olan
Eurotopia, genişletilmiş son edisyonunda; 430 topluluk ve eko-köy arasında
Buğday Derneği’nin Kaz Dağları oluşumuna da yer verdi.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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mevsimlik sofralar

Yazın sonbahara
döndüğü dönem
yılın en sevdiğim
zamanlarındandır,
özellikle de ürün
bereketi açısından.
Ağustos’un 15’inden
sonra Ege pazarları
bir bereketlenir ki
sormayın. İnsanı
çıldırtacak kadar
bol ve çeşitli ürün
gelir pazarlara, hele
de bizim Burhaniye
Pazarı’na.
Sonbahara doğru
Burhaniye Pazarı genleşir
genleşir, sanırsınız ki bütün
ilçeyi kaplayacak. Çevre köylerden siyah entarili kadınlar
gelir. Genci yaşlısı. Başlarını
bir güzel bağlarlar, gözleri,
yüzleri, gülüşleri bir güzeldir
ki bakmalara doyamazsınız.
Zaten kadınların güzelliğine mi
baksın, ürünlerin çeşitliliğine,
canlılığına mı bilemez insan.
Taze cevizler, bademler çıkmış,
yerli üzümler salkım salkım
yayılmış, kızılcıklar kıpkırmızı,
böğürtlenler kapkara, sarısıyla

yeşili alacalısıyla fasulyeler,
pembe güzel domatesler, kara
incirler, armutlar…
Bu hafta da yine aynı
heyecanla gittim pazara.
Her zaman olduğu gibi ilk
olarak Fatma’yla Burhan’ın
tezgâhına uğradım. Burhan
yine yaymış mis kokulu miniminnacık kavunları. Geçen
hafta adını sormuş, sonra
unutmuştum. “Bağrı bütün”
dedi. Meğer ortadan kesip
ayırdığınızda çekirdekleri
bir tarafta kalırmış. “Bizim
köyde benden başka kimse
yetiştirmiyor. Ben de tesadüfen buldum çekirdeğini
biliyor musun,” diyor çakmak
gözleriyle bakarak. Hemen
yandaki nenem armut yiyor.
Ne armudu diye sorunca,
“pek güzeldir kızım, biz kavun

Böğürtlenli Ekmek Dilimleri
İncecik kesilmiş ekmek dilimlerini
hafifçe kızartın. Bir ufak kâsede eşit
miktarda tahin ve balı karıştırın, ekmek dilimleri üzerine sürün. Üzerlerine
böğürtlen dizin ve afiyetle yiyin.
Böğürtlen nereden bulacağım demeyin. İşte size doğaya çıkmak için harika bir neden. Sonbaharda ormanlarda, tepelerde, yol kenarlarında bolca
bulunur böğürtlen. Toplaması zor olsa
da yemesi pek keyiflidir. Afiyet olsun.
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armudu deriz,” diyor. Sonra
üzümcüye gitmeli. O da ne,
yerinde yok ama üzümler kasayla duruyor. Gençten birine
sorunca “bilmem ki bir saattir
yok” dedi. “E dedim ne yapacağız, ben üzüm alacağım.”
“Ayıp ettin abla ben yardım
ederim sana” deyip kasayı
açıyor sağ olsun. İki tür üzüm
var, adları ne bunların acaba?
Siyah olanına “efes”, daha
morumsu olana “dardanel” diyorlarmış. “Dardanel pek tatlı
olduğundan kuşlar dalında
bırakmaz” diyor hafiften gülerek. Üzümleri de aldık, şimdi?
Ah mısır. Burhaniye gibi bir
geleneksel pazarda dahi yerli
mısır yetiştiren yok denecek
kadar az. Gençten bir kadında
var neyse ki. Teker teker açıp
güzellerini seçiyor benim için.
“Bunların tohumlarını koruyacağız diye nasıl uğraşıyorum
biliyor musun” diyor gözlerimin içine bakarak. “Ah diyorum bilmez miyim, ama ne iyi
ediyorsunuz. Yok çünkü yok,
baksana kaç kişi yetiştiriyor
bu mısırlardan?” Pazar anlatmaya başlayınca lafım bitmez,
iyisi mi hazır böğürtlenden
bahsetmişken size basit ama
şaşırtıcı bir tarif vereyim...
Tijen İnaltong

www.mutfaktazen.blogspot.com

Fotoğraflar: Tijen İnaltong

Bereketli
Burhaniye
Pazarı

CAN Victor, CAN’ım
Victor… Son paramla aldığım
kitabın içinden bana uzandın
ve gittiğin yerden dönüşümüme dokundun. Ardından
Güneşin ve üretken, güler
yüzlü, iyi kalpli, muhabbetli
ve aşklı Buğdaygiller geldiler. Kapılar açıldı, yürekler
aktı birbirine. İşte tam bu
sırada düştü rahmime küçük
Deniz’im. Kaz Dağları’nın
en büyülü yuvasında,
Çamtepe’de “merhaba” dedi bize. Anne olmak için ne
kadar doğru bir zaman, ne
kadar doğru bir yer...
Dönüşmeye başlayan bir
anne adayı olarak ilk sorguladığım şey doğum oldu.
Ülkemizde doğal doğum
yapmak çok meşakkatli.
Unuttuğumuz kadınlığımızı
hatırlamak, doğumun gerçekte nasıl ilerlediğini öğrenmek
ve toplumsal doğum travmasından kurtulup bilinçaltını temizlemek için ciddi bir
eğitimden geçmen gerekiyor.
Ve bu süreçte yanında olması
gereken bir ekiple çalışman
şart. Yoksa ne hastanelerin
katı prosedürleriyle ne de bazı
doktorların acımasız yalanlarıyla savaşabilirsin. Son anda
kordonu dolanıp suyu azalıp
ters döndüğü için sezaryene
evrilen, suni sancılarla, epidurallerle travmaya dönüşen
normal doğum hikayeleriyle
sıkça karşılaşmamız bu yüzden. Asude Ebe ve doktorum
Ebru yoldaşlığında, hamileliğim boyunca hem fiziken hem
12 |

2014 GÜZ | www.bugday.org

Victor, son paramla
aldığım kitabın
içinden bana uzandı
ve gittiği yerden
dönüşümüme
dokundu. .
ruhen çalışarak, hiçbir tıbbi
müdahale olmadan, Deniz’in
gelmek istediği an’a saygı
duyarak, nefes tekniklerini,
homeopatiyi, masajları kullanarak ve çömelerek hayal ettiğim şekilde bir doğal doğum
gerçekleştirdim. Doğumdan
sonra Deniz’im yanımdan
hiç uzaklaştırılmadı. Anne ve
bebeğin ruh sağlığı ve doğa
için en doğru doğum şeklinin
bu olduğunu düşünüyorum.
Diğer hissettiklerim ise şöyle:
•Anne sütü, baba sevgisi,
büyükanne ilgisinden başka
bir şeye ihtiyacı olmayan bebekler için yapılması gerektiği
düşünülen harcamalar dudak
uçuklatıyor. Bu malzemeleri
almazsan çocuk yaşayamaz sanki. Hiç de öyle değil.
Deniz’imin bir odası yok. Onun

odası benim ve babasının
kucağı. Her türlü tekstil ürününü Eminönü’nden aldığımız
malzemelerle anneannemiz
dikti. Tüm kıyafetleri yakın
arkadaşlarımın çocuklarından
topladım. Puset, ana kucağı
gibi büyük eşyalara verilen
paralara öyle acıyorum ki.
Kurtuluş paylaşmakta...
•Kızımı oyuncak çılgınlığından korumak için internette
beğendiğim modellerden,
renkli kumaşlar, keçeler,
kurdeleler ve evdeki dönüşebilecekleri kullanarak ona
oyuncaklar yaptım. Hediye
plastik birkaç oyuncağa engel olamadım ama bir daha
almamalarını rica ediyorum.
Çocuğun oyuncağa değil,
oyuna ihtiyacı olduğunu da
biliyorum.
•Kozmetik ürün kullanmıyorum. Zeytinyağı sabunuyla
yıkayıp, halis zeytinyağıyla
yağlıyorum kızımı. Pişikler için
de zeytinyağı kullanıyorum.
Zaten onun cennet kokusu
her şeye bedel.
Aybike Savaşır Serdar

Fotoğraf: Aybike Savaşır Serdar Arşivi

Doğal Doğum
ve Paylaşmak!

E K O L O J İ K

P A Z A R L A R
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Burhaniye %100 Ekolojik Pazarda
III. Sezon!
Buğday Derneği'nin destek ve danışmanlığında
kurulan ilk metropol
dışı ilçe ekolojik pazarı
Burhaniye’nin üçüncü sezonu 18 Ağustos’ta açıldı.
Kırtık Köyü’nden 37 çiftçi ile ekolojik sertifikalı
üretime 2011 yılında
başlanan, Buğday Derneği destek ve danışmanlığında;
ilçe Belediyesi ve Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü,
Ziraat Odası destekleri ve Burhaniye Kent Konseyi
Turizm ve Çevre Çalışma Grubu'nun çabalarıyla 17 Eylül
2012’de açılan pazar, Ecocert ve Kırtık Köyü Organik
Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği arasında yapılan
anlaşma ve Burhaniye Belediyesi’nin finansmanıyla 2014
yılında da devam ediyor.
Yörede ekolojik sertifikalı yetiştirilen ürünlerin
miktarını ve çeşitliliğini
artırmak, dolayısıyla
ekolojik pazarın sürdürülebilirliğini sağlamak için, Kırtık Yaylaları’yla aynı coğrafyada yer alan
Korucaoluk, Karadere, Avunduk, Sübeylidere, Kuyumcu,
Hacıbozlar yaylalarında da ekolojik sertifikalı üretim
yapılması konusunda ön görüşmeler, Burhaniye Kent
Konseyi tarafından yapıldı.
Burhaniye Kemer Pazarında ayrı bir bölümde hizmet veren Burhaniye %100 Ekolojik Pazarı, katılımcı çiftçilerin
üretim takvimlerine göre yılın iki ayı, pazartesi günleri
açık olacak. Pazarda; ekolojik sertifikalı yöre ürünlerinden pembe domates, barbunya, börülce, elma, ceviz, çilek, hububatlar, çam fıstığı gibi ürünler satışa sunuluyor.

Kayseri’nin II.
%100 Ekolojik
Pazarı Açıldı:
Talas Yenidoğan
Kayseri’de yürütülen "Organik Tarımın
Geliştirilmesi ve
Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında üretilen
ürünlerin tüketiciye ulaştırılması amacıyla açılan
Kayseri’nin ikinci ekolojik
pazarı Talas Yenidoğan
% 100 Ekolojik Pazar, 23
Temmuz günü hizmet vermeye başladı.
Buğday Derneği olarak
danışmanlık hizmeti vermekten ve denetlenmesine
katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğumuz Talas
Yenidoğan %100 Ekolojik
Pazarı’nın resmi açılışı ise
13 Ağustos Çarşamba günü yapıldı.
Mevsimlik olarak hizmet
verecek pazar, kasım ayı
içinde sezonu kapatacak.

%100 Ekolojik Pazarların web sitesi www.ekolojikpazar.
org yenileniyor. Sitenin en geç kasım ayı içinde yeni
yüzüyle hizmete açılması planlanıyor. Web sitesinde
bugüne kadar bulunan bilgilerin yeni sıra %100 Ekolojik
Pazarlarda satışa sunulan ürünlerin ekolojik sertifikalarına da yer verilecek.
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Fotoğraflar: Buğday Arşivi

www.ekolojikpazar.org Yenileniyor
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Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik
Pazarda II. Sezon!
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel
yönetimlerle kurduğu %100 Ekolojik Pazarların sekizinci
halkası olan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı,
3 Ağustos Pazar günü tekrar hizmet vermeye başladı.
Erciyes Evler Semt Pazarı’nda pazar günleri açılan ve
ağırlıklı olarak sebze meyve satılan pazarda ürünler,
birkaç saatte tükeniyor. Pazara gösterilen olağanüstü
ilgi, üretici sayısını da üretilen ürün sayısını da artırdı.
Geçen yıl 25 olan üretici sayısı bu yıl 40’ı aştı. Üretim
sezonunun sonlanması sebebiyle Kasım ayına kadar
sürecek Kocasinan %100 Ekolojik Pazarda geçtiğimiz yıl
44 bin 469 kg yazlık sebze, 35 bin 373 kg meyve satıldı.
Pazar; fiyatlarıyla, ‘ekolojik ürün pahalıdır’ düşüncesini
sildi. Geçtiğimiz yıl gıda satın alınırken dikkat edilecekler,
turşu ve kışlık domates sosu yapımı, reçel, yoğurt, peynir
ve kompost yapımı gibi konularda pazar müdavimlerini
bilgilendirici çalışmalar da yapılmıştı.
Kayseri ekolojik pazarlarının diğer önemli özellikleri ise
sadece yerel üreticilerin katılıyor olması ve pazarın üretim sezonuyla sınırlı olması. Kayseri’de şu an toplam 10
ilçede, 63 üreticiyle 2000 dekara çıkarılan alanda geçiş
1, geçiş 2 ve ekolojik tarım üretimi yapılıyor.

Buğday’dan Danışmanlık Hizmeti
Buğday Derneği İktisadi İşletmesi, Özgörkey Gıda
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'ye organik dondurulmuş gıda
üretimi ve sertifikasyonu aşamasında danışmanlık
hizmeti verdi. Avrupa Birliği, Türk Organik Tarımın
Esasları ve Uygulamasına ilişkin yönetmelik ve NOP
yönetmeliklerine göre sertifikasyonunun yapılabilmesi
için Buğday Derneği kalite danışmanlık hizmetini üretim ve işleme aşamalarında verdi. Firma ilk ürünlerini
bu sene içinde çıkarmayı planlıyor.

Beylikdüzü
%100 Ekolojik
Pazar Yeni
Yerinde!

%100 Ekolojik Pazarlar
projemiz kapsamında
İstanbul’da açılan üçüncü pazar olan Beylikdüzü
%100 Ekolojik Pazar, 20
Eylül Cumartesi gününden itibaren yeni yerinde
hizmet vermeye başladı.
Bakırköy’den Çorlu’ya
kadar İstanbul’un batısında yaşayanların ekolojik ürünlere daha rahat
ulaşmalarını sağlayan
Beylikdüzü %100 Ekolojik
Pazar, Erenler Caddesi’nde
“Kapalı pazar” olarak da
bilinen ve halk arasında
“Çarşamba pazarı” olarak
anılan alana taşındı.
Denetimleri Buğday
Derneği ve Beylikdüzü
Belediyesi Ziraat
Mühendislerince yapılan
ve her cumartesi 10.0018.00 saatleri arasında
açık olacak pazara bugüne
kadar var olan Çatalca,
Afyon, Mersin ve Ankaralı
üretici ve aracı esnafa
Kırşehir, İzmir, Antalya,
Tokat ve Amasya’dan da
üreticiler eklendi.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Gidin…
Bozcaada'da Uluslararası Ekolojik Filmler
•Festivali
düzenleniyor! Bu yıl ilk kez düzenlenecek
festival, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bilgi için: www.bifed.org

İzleyin...

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu” 30-31
Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara’da
düzenleniyor. www.agri.ankara.edu.tr/
aileciftciligi2014/

Örnek Olsun…
Paris Belediyesi, 2-8 yaş
•aralığındaki
çocuklar için
bisiklet kiralama hizmeti
başlattı. Bisiklet kullanımı
ve paylaşımı tüm dünyada
giderek artıyor. Türkiye'de de
görmek istediğimiz bu hizmet, henüz erken yaşlarda bisiklet kullanımını özendirmek, yaygınlaştırmak amacıyla haziran ayında uygulamaya
geçirilmiş.

Melikgazi Belediyesi, Türkiye genelin•de Kayseri
semt pazarlarından güneş panelleriyle elektrik üretimini gerçekleştiren ilk belediye olmak
için harekete geçti.

İzleyin...
Homeopati Derneği
İstanbul’da ve
Ankara’da kurslar
düzenliyor.
www.homeopatidernegi.org
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Alerjiniz Varsa
Uygulayın...
Gaziantep Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuba Yıldız, “Araştır
Geliştir Ticarileştir Proje
Pazarı Yarışması” için hazırladığı proje kapsamında
maya kullanmadan yoğurt
yapılıp yapılamayacağını
araştırdı. Doğal ve enerjisi yüksek yeşim taşından yararlanabileceğini
keşfeden Yıldız, “Taşların
Mucizesinden Gelen Mayasız
Yoğurt” projesini geliştirdi.
Proje sayesinde mayaya
karşı alerjisi olan insanların
rahatlıkla yoğurt tüketebilmesine olanak sağladığını
belirten Yıldız “Hiçbir katkı
maddesi veya yoğurt koymadan 37-42 derece sıcaklıktaki süte yeşim taşını koyuyor, üzerini kapatıyoruz.
Bir gün sonra yoğurt hazır
hale geliyor” diyor.

Hatırlayın…
Balık boylarını tekrar hatırlayalım.
•Hamsi
9 cm, İstavrit 13 cm, Sardalya 11
cm yasal av boyu, üreyebilmesi için gereken 12 cm, Palamut 25 cm yasal av boyu,
üreyebilmesi için gereken 38 cm, Lüfer 20
cm yasal av boyu, üreyebilmesi için gereken 24 cm.

Not Alın...

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu
yıl 7-8-9 Kasım'da pek çok şehirde, not
alın! www.surdurulebiliryasam.org

Çalışın...
İstanbul’daki bostanlardan biri mutlaka
size yakın. Gidin ve gönüllü çalışın...

İmzalayın... Zeytin

Yasası'nda yapılması planlanan
değişiklik tasarısına karşı Kazdağı
Koruma Derneği'nin yürüttüğü imza
kampanyası change.org adresinde
devam ediyor. İmzalayın…

Tasarruf Edin...
Tüm Türkiye’yi acil su tasarrufu yapmaya davet
ediyoruz! Önerilerimizi
www.bugday.org
portal/haber_detay.php?hid=7307 adresinde derledik. Lütfen tüm dostlarınızla
paylaşın ve onları da tasarrufa davet edin.

Vücudunuzu
Kışa Hazırlayın...
Sağlık sayfalarımızın yazarı, doğal tıp
uzmanı Şaduman Karaca, Datça’da
kışa hazırlık, yoga ve detoks kampı yapacak. karacasaduman@hotmail.com

Okuyun...
Türkiye Yeşil Tüketim Araştırması’nın üçüncü yılında
çarpıcı sonuçlar çıktı. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin gerçekleştirdiği araştırma,
tüketicilerin yeşil ve çevre dostu ürün satın alma oranının artığını ortaya koyuyor.
Araştırmanın diğer dikkat çeken sonuçları için: www.bugday.org/portal/haber_
detay.php?hid=7337
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Takip Edin...
>> Urfa-Harran’da kurulacak Ekolojik Kadın
Köyü gazeteci-yazar Hüzün Yücel’in ürettiği bir
sosyal sorumluluk projesi. Şiddete maruz kalmış
kadınların çocuklarıyla en az bir yıl kalabilecekleri, köyün içerisinde yer alan atölyelerde meslek
sahibi olabilecekleri, kendi işlerini ve düzenlerini
kurmada yardım ve destek alabilecekleri bir
oluşum hedefliyor. Harran Belediyesi, STK’lar,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği projenin yıl bitmeden hayata geçmesi planlanıyor.
>> Kaybolmakta olan zanaatları görünür ve
ulaşılır kılmak amacıyla ortaya çıkan "Crafted in
Istanbul" projesi, İstanbul’un zanaat haritasını yayınladı. Crafted in Istanbul internet sitesi
üzerinden ulaşılabilen haritada, şimdilik 99 zanaat atölyesinin konumunu, malzeme ve zanaat
dalına göre filtreleme imkanı sunan online bir
sistem üzerinden paylaşılıyor. www.craftedinistanbul.com
>> Kuzey Ormanları
Savunması (KOS) ilk
bültenini yayınladı.
KOS Bülteni, “ekşifest
2014 ve birgün’lük
festival özel sayısı”
olarak 4 bin adet basıldı. KOS Medya Ekibi
tarafından hazırlanan bülten, şimdilik
önemli etkinliklerden
önce ve maddi kaynak yaratılabildikçe
yayınlanacak.
>> Küçük Armutlu'da Bir Bahçe Büyüyor!
Kentsel dönüşüm projelerinin de hedefinde olan
Sarıyer’e bağlı Küçükarmutlu’da Halkın Mühendis
Mimarları ve Armutlu halkının kolektif emeğiyle
büyüyen Şenay ve Gülsüman Halk Bahçesi’nde
“dikim şenliği” yapıldı. Halkın hiçbir bedel ödemeden salatalık, domates, biber, patates, soğan
gibi temel besin ihtiyaçlarını karşılayacağı bahçe,
yaklaşık 800 metrekarelik bir alandan oluşuyor.
Bahçede ekim-dikim şenlikleri devam edecek.
18 |
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Destek Olun...

Mezitli Belediyesi, Kadın
Üretici Pazarı’nı hizmete
açtı. Mezitli’de yaşayan 250
üretici kadın tarlada, bağda,
bahçede, evde, iş yerinde
ürettikleri tüm ürünleri bu
pazarda değerlendirecek.
İlerleyen süreçte kadınların güçlerini birleştirerek
kooperatif kurma fırsatı
da gündemde. Dileriz bölge
halkı destek verir...

Paylaşın...

Kullanmadığınız, artık
ihtiyaç duymadığınız
kıyafetlerinizi Kadıköy
Belediyesi'nin Fikirtepe
Eğitim ve Sosyal Destek
Merkezi'nde açtığı “Açık
Gardırop 2. El Giysi
Mağazası”na bağışlayabilir ve ihtiyacı olanlarla
paylaşabilirsiniz.
Tel: (0216) 545 96 91
545 93 50

Teşekkür...

Buğday Derneği Facebook
sayfasını takip edenlerin sayısı 100 bini aştı. 100 bini aşkın
takipçi, her hafta ortalama
1,5 milyon kişiye erişebilmemiz demek. Buğday'ın ekolojik
yaşamı desteklemek amacıyla
attığı adımlar, şimdi daha çok
yankılanıyor. Paylaşımlarınız,
desteğiniz, yorumlarınız,
eleştirileriniz için teşekkürler.
Ekolojik yaşam bilgisini hep
birlikte, daha da çok yaygınlaştırmak dileğiyle...

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Fethiye Ali Kışlak Çiftliği
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TaTuTa sayesinde neler
yaşıyorsunuz, size katkılarını, varsa sıkıntılı yanlarını öğrenebilir miyiz?
Doğal tarım ve felsefesi
birbirlerinden ayrı var olamaz. Doğal tarım yapmazdan önce felsefesini özümsemek gerekiyor. TaTuTa
ile gelen arkadaşlar, hangi
ülkeden gelirlerse gelsinler, hangi dili konuşuyor
olurlarsa olsunlar, burada
ortak dilimiz doğa dili.
Değişik kültürlerden gelen
arkadaşlarla bir orman
ekosisteminin çok değişik
bitki zenginliği, sağlıklı
büyümeleri, gizemi ve karmaşıklığında yaşamı paylaşırken birlikte büyüyor,
olgunlaşıyor ve elbette birlikte çok şeyler öğreniyor,
çok dersler çıkarıyoruz.
Doğada sıkıntı sözcüğü
yok. Bir şey öyle olmuşsa
öyle olması gerekiyordur.
Sorun, çözümdür ve belli
bir zaman ve mekan içinde
yapıcı çözümler bulunur.

yetişebilirse, zeytin, incir,
mısır inciri, nar, kara dut,
ak dut mor dut, üzüm, az
biraz aklınıza gelen her
meyve, sebzelerden fazlasıyla bir şeyler veriyor. Zor
koşullarda yetişen meyvelerin anlatılamaz güzel,
ballı tatları misali çok zor
koşullarda bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Çiftliğinizde neler
üretiyorsunuz?
Ben hiçbir şey üretmiyorum, toprak üretiyor!
Sürdürülebilir bir yaşamı
paylaşma sevdasıyla, toprak, bir ormanda neler

Peki, arkadaşlardan ne tür
katkılar bekliyorsunuz?
Arkadaşlarımızla bir ekosistem içerisinde, bütüncül
bir yaşamı paylaşıyoruz.
“Neden” sorusu olmayan
ekosistemimizde isteyen

Bugüne kadar TaTuTa
kapsamında gönüllü sayınız ne kadar oldu? Aynı
anda kaç gönüllü kabul
ediyorsunuz?
TaTuTa’da yeniyim. Çok
sayıda gönüllümüz olmadı,
saymayı da pek sevmem.
Gönüllü sözcüğünü hiç
kullanmıyorum, “arkadaş”
diyorum. Oda paylaşımlı
dört arkadaş kalabiliyoruz.
Konaklama koşullarımız
pek şatafatlı değil, şatafatlı olursa doğaya yaklaşamazsın, elinden tutamazsın, güneşe, ay ışığına,
toprağa dokunamazsın.
Fotoğraflar: Ali Kışlak Arşivi

Önyargılı, hesaplı kitaplı,
çıkarcı, bencil, tüketici,
kargaşalı, telaşlı yaşamlar
içinde, insanlar daha iyi
iletişimler kurabilsin diye
çeşitli ülkelerde bilgisayar
mühendisi olarak çalıştı.
Sonra baktı ki kafasındaki hafıza kartı yanmış,
gidiyor. Üç beş yıl oluyor
ki artık sayıların önemi
yok onun için. Vahşi diye
bildiğimiz doğa çekti aldı
onu şehirlerin vahşetinden. Göreceli değerleri
soyunup attı, orman gibi
yaşayıp, kusursuz doğanın dokunuşlarıyla hafıza
kartını tamamen yeniledi.
Kusursuz doğayı rehber
bilip, permakültür ve doğal
tarım prensipleriyle, yükseltilmiş sebze yataklarından başlayarak örnek gıda
ormanları yaratma düşleri içinde şimdi. İnsanlar
toprağı zehirlemeden,
öldürmeden, sürdürülebilir
tarım ve sürdürülebilir yaşamın mümkün olduğunu
görsünler istiyor. “Bir tek
koşulu var doğanın, bütüncül sevebileceksin toprağı” diyor Ali Kışlak!

“Öyle bir an geldi
ki, doğa bana ‘hadi’
dedi. ‘Kurtlar kuşlar
yaratacaksın,
ormanlar
yaratacaksın, gel’
dedi. ‘
istediği zaman ve istediği
kadar çalışır, bir şeyler
yapar. Beklediğim bir katkı
yok. Ne kadar beklentim
olmalı, kaç saat, kaç paralık? Hangi adil ölçü aletiyle
ölçebilirsin? Mümkün mü?
Onun için tüm ölçü ve
tartı aletlerini kırıp attım!
Doğadan hiçbir beklentim
yok, kendi sistemi içerisinde gönlünce verebildiği
kadar verir. Doğaya karşı
değil de doğayla ahenk
içinde ve bütüncül sevgiyle yaşarsan inanılmaz
cömert doğa, her zaman
fazlasıyla veriyor.
TaTuTa ağındaki diğer
çiftliklerle görüşüyor,
bilgi veya ürün takası yapıyorsunuz değil mi?
Mümkün olduğunca gidiyor ve arkadaşların çiftliklerinde gönüllü olarak
çalışıyoruz. Elbette bilgilerimizi, tecrübelerimizi,
ürünlerimizi paylaşıyoruz.

Sistemin daha iyi işlemesine dair önerilerinizi paylaşır mısınız?
Güzel emeklerinizi görüyorum, yüreklerinize ellerinize sağlık...
Sonbaharda ne tür etkinlikler, çalışmalar
yapacaksınız?
Çiftlik yaşamdır, canlıdır.
Tüm yıl bayram seyran bilmeden süren yaşamı, tavuklarımızla, hindilerimizle
paylaşmayı sürdüreceğiz.
Gıda ormanlarımızda günlük bakımlar, mevsimlik
ekim dikimlerimiz olacak.
Kasım ve aralık aylarında
yağmurlar ara verdikçe
tarlaya çıkıp çokça zeytin
toplayacak, tatlandıracak,
sıkacağız.
Yarınlara dair neler
düşlüyorsunuz?
Ahhh, düşler! Düşler ne
kadar gerçek, ne kadar

düştürler? Bir gerçek ne
zaman düşten dönüşüp
gerçek olmaya başlar?
Gerçek ve düş ayrımı
yapmam hiç. Yaşam bir
düştür ve yaşam bir dönüşümdür ve benim yaşamım
da deli düşlerin, sevdaların
karmakarışık gizemleri içinde dönüşmekte.
Ormanlarda adını sanını
bilmediğin yeni canlılar
yaratmak ve bunları “neyim varsa senindir” yaşam
paylaşımıyla tilkilere, şahinlere, sansarlara, gelinciklere, farelere, yılanlara,
kuşlara armağan etmek...
Yaratmak ve vermek...
Yaratırken yüreğinin bir
parçası, yaptıklarını verirken yüreğinin acılar içinde
bin parça daha büyümesi... Yüreğime sığmayan ve
bana çok sancı veren yeni
ormanlaşma düşlerimle
avuçlarımdan tohumlar
savruluyor olacak göklere
bu kış.
Üyelerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Gönlünüzden toprak sevgisi, sofranızdan kekik kokusu eksik olmasın!
Mine Eroğlu
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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TaTuTa ağına iki yeni çiftlik katıldı. Avşa
kendileri ne yiyorlarsa onları gönderiAdası'ndan Gürcan Durmazbilek ve
yorlar. İmece Evi’nde ekim sonu zeytin
Datça'dan Villa Vino.
etkinliği olacak.
Fethiye Faralya’daki Patika, 1-15 Ekim Kırşehir Kaman Yelek Köyü’ndeki
tarihleri arasında şarap yapımı için acil
Cevizbağı, ceviz hasadını 2-15 Ekim,
gönüllü desteğine ihtiyaç duyuyor.
üzüm çeşitlerinden geleneksel yöntem
lerle üzüm hasadı ve pekmez kaynatmayı 20 Ekim'e kadar bitirmeyi planlıyor. Konuk veya gönüllü katılımcıların
başvurularını bekliyorlar.
Bursa Uludağ’daki Belentepe Çiftliği,
3-7 Ekim tarihlerinde Doğal Yaşam
Atölyesi düzenliyor. Ayrıca çiflikte
ağaçlandırma, gıda ormanı oluşturİstanbul Silivri’deki Gündönümü, ekim
ma ve kışlık sebze ekim dikim işleri
ve kasım aylarında 16 buzağılama
yapılacak.
olacağı için doğum sonrası ineklere ve Kandıra’daki Narköy Çiftliği, ekim,
buzağılara ilgi gösterme, kışa hazırlık
kasımda salça ve tarhana yapacak.
ve gündelik olağan sağım, temizlik, yem
Tarlalarda ise kışlık ekimlere devam
hazırlıklarını yapacak. 14 kişilik gönüllü
edecek. Ayrıca marangozluk bilen gökapasitesi var.
nüllülere ihtiyaçları var. Çiftlikte grupFethiye’deki Tangala Keçi Çiftliği’ kelara atölyeler de düzenlenecek: Kendi
çi yetiştiriciliği ve çiftlik bazlı peynir
bahçeni yap, kompost, roket soba, eküretimi konusunda bilgi sahibi olmak
mek, peynir, salça ve sirke yapımı.
isteyen gönüllüleri ağırlıyor. En az iki ay Mudurnu’daki Yarışkaşı Konağı ekim
çiftlikte kalma şartı var. ‘Evde Peynir'
ve kasımda ceviz, elma toplayıp toprak
sayfasından ise peynir kurs tarihledüzenleme işleri yapacak. Aralık’ta
rini ve detayları öğrenebilir, çiftliğe
meyve ve üzüm bağı budanacak.
uğrayıp çeşit çeşit peynirlerin tadına
Ekoköy bungalow yapımına devam edebakabilirsiniz.
cekler. İki gönüllü kabul edebiliyorlar.
Adana Çalatlı Çiftliği ürün hasadı, ot Kemaliye’deki Latif Yalçıner Çiftliği
temizliği gibi işler için gönüllü desteğibahçe temizliği, budama, dut paketlene acil ihtiyaç duyuyor.
me, gazel süpürme, gübre dökme işleri
Antalya - Elmalı - Akçaeniş köyündeki
için gönüllüye ihtiyaç duyuyor.
Tanal Çiftliği 30’a yakın temel gıda
Yedigöller'e 45 km uzaklıktaki Hindiba
maddesini aracısız olarak internet üzePansiyon’da, 7-8 Kasım’da “Engin Yüce
rinden büyük şehirlerdeki çok sayıda
Yoga”, 15 Kasım’da “Elif ve Barış Yoga”,
tüketiciye kargoyla gönderiyor (www.
20 - 23 Kasım’da “Emillio Mercuriali
ekoada.wordpress.com / Tanal Çiftliği).
ile Siyah Özümüz İnzivası” etkinlikleri
Ekolojik tarım danışmanlığı hizmeti de
var. Gönüllüler mutfak ve oda işlerine,
veren çiftliğin çeşitli işleri için her zaürünlerin toplanmasına, reçel ve konman, sonbaharda ise elma hasadı için
serve yapımına destek olabilirler.
acil gönüllü desteğine ihtiyacı var.
Orhangazi yolu üzerindeki Yoga Evi
İzmir Menemen yakınlarındaki İmece
Çiftliği’nde ekim başı tarla hazırlanıp
Evi, abonelik sistemi başlattı. Sebze,
kışlık ürün ekimi başlayacak. Yoga ve
meyve, şifalı bitki, orman ürünleri
meditasyon da devam edecek.
Çiftliklerle bağlantı için tıklayın: www.tatuta.org
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Sonbahar Gelir
Hoş Gelir
Bazılarına göre en güzel mevsimdir sonbahar.
Işığın yönü, şiddeti değişir,
ormanlarda, ovalarda ve
dağlardaki aksi değişir. Doğa
ikinci baharı yaşamaya başlar. Havalar yazın bunaltıcı
sıcağından yerini biraz olsun
serinliklere bırakır.
EKİM 2014
1 / Sıcakların sona ermesi
2 / Turnaların göçü
3 / Dünya Yürüyüş Günü
4 / Koç Katımı Fırtınası (5 Ekim'e
kadar), Dünya Kuş Gözlem
Günü (Her yıl Ekim ayının ilk
Cumartesi), Hayvanları Koruma
Günü
8 / DOLUNAY
12 / Yerel Halkların Özgürlük Günü
14 / Dünya Yağmur Ormanları
Haftası (22 Ekim'e kadar)
15 / Yağmur mevsiminin
başlaması & Meryem Ana
Fırtınası ve Dünya Kadın Çiftçiler
Günü
16 / Dünya Gıda Günü
17 / İşe Bisikletle Gitme Günü
18 / Kırlangıç Fırtınası
19 / Ağaç dikme zamanı
21/ Bağ bozumu zamanı
22 / Bağ Bozumu Fırtınası
23 / YENİAY
24 / Dünya Birlik Günü
26 / Suların soğumaya başlaması
27 / Balık Fırtınası
31 / Ağaç budama zamanı
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
1-2-10-18-19-20-29-30
Tohum alınacak bitkiler
için uygun ekim günleri:
1-2-10-29-30
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
3-4-11-12-13-21-22-23-24-31
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
3-4-11-12-13-21-22-23-24-31
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
5-6-14-15-25
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
7-8-9-16-17-26-27-28

Önümüzdeki üç aylık dönemde hava olayları da pek
çeşitli olacak. Göçmen kuşlara yardım edecek rüzgarlar
esecek. Gökyüzünde kışı geçirmek üzere sıcak yörelere
göç eden kuş sürülerine rastlamamız olası. Şansımız varsa
yağmurlar yağacak, meyveleri
olgunlaştıracak. Yeni meyveler pazarlarda yerlerini alacak. Nar ağlayacak, ayvalar
gülecek, bağlar bozulacak,
ağaçlar dikilecek.
KASIM 2014
2 / Kuş Geçimi Fırtınası
4 / Lodos rüzgarları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası ve
DOLUNAY
7 / Fırtına
9 / Çiy düşme zamanı ve Küresel
Merhamet Günü
12 / Pastırma yazı
16 / Haşeratın saklanması
22 / YENİAY
24 / Soğukların başlaması
29 / Hiçbir Şey Satın Almama
Günü
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler için uygun
ekim günleri: 6-7-15-16-25-26
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 6-7-25-26
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
1-8-9-10-17-18-19-20-27-28
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
1-8-9-10-17-18-19-20-27-28
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
2-11-12-21-22-29-30
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
3-4-5-13-14-23-24

Ve çok anlamlı önemli
günler var önümüzdeki üç ayda. İşe bisikletle gitme günü,
hiçbir şey satın almama günü
ve şu günlerde en çok ihtiyacımız olan küresel merhamet
günü.
Hareketli günlerin mevsimi
sonbahar, hoş gelesin…
Güneşin Aydemir
ARALIK 2014
1 / Keskin rüzgarlar
2 / Ülker Dönümü Fırtınası
4 / Uluslararası Mektup Atma
Haftası
6 / DOLUNAY
9 / Karakış başlangıcı
10 / Terra Madre Günü
(Slowfood Hareketinin
kutladığı gün)
11 / Dünya Dağlar Günü
12 / Karakış fırtınası
21 / En uzun gece. Kış
mevsiminin başlangıcı & Gün
Dönümü Fırtınası
22 / Zemheri Başlangıcı (1
Şubat’a kadar) ve YENİAY
29 / Şiddetli soğuklar ve Dünya
Biyolojik Çeşitlilik Günü
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
4-12-13-14-22-23-31
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 4-22-23-31
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler için uygun ekim günleri:
5-6-7-15-16-17-18-24-25
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
5-6-7-15-16-17-18-24-25
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
8-9-19-26-27
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
1-2-3-10-11-20-21-28-29-30

Meyve veren sebzeler (domates, patlıcan gibi), Kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler (havuç, patates gibi), Yapraklı sebzeler (lahana gibi)
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Gezen Tohumlar
Gezen Tohumlar (Seeds
on Wheels), tüketim
alışkanlıklarımızın gezegen
üzerindeki yıkıcı etkilerinin
farkına varıp, doğal yaşama
ilişkin bilgilerini artırmak ve
daha az tüketen, sade bir
yaşamı deneyimlemek üzere
yollara düşen bir çiftin; Ebru ile
Sezgin’in hikâyesi...
Ebru ve Sezgin; ormansızlaşma, kaybedilen topraklar, kirlenen sular, iklim değişikliği, GDO gibi küresel sorunlarımız hakkında taşıdıkları ortak endişeler sonucunda
hayatlarını değiştirmeye karar vermişler.
Önce endüstriyel çiftliklerde yetiştirilen
hayvanları yemeyi bırakıp, evlerinin balkonunda olabildiğince kendi gıdalarını
yetiştirmekle başlamışlar işe. İstanbul’da
birçok atölye ve permakültür uygulamalarına katılarak doğal yaşam pratiklerini
öğrenmeye çalışmışlar. Ardından da sürdürülebilir bir hayata gerçek adımlar atmak üzere ekolojik yerleşimlerde gönüllü
olarak çalışarak, hayalini kurdukları doğaya uyumlu hayatı yaşayarak öğrenmek
ve bunu paylaşmak üzere yola çıkmaya
karar vermişler.
Yolculuklarını ilk başta karbon ayak
izlerini en aza indirmek için bisikletle
gerçekleştirmeyi düşünürken, yaşadıkları
sağlık sorunları sebebiyle kendi araçlarıyla
seyahat etmeye karar vermişler. Ancak
fosil yakıt kullanımı nedeniyle bu seçeneği
elemişler, ta ki karavanlarını atık yağ ile
çalıştırabilmelerini sağlayacak Atık Yağ
Dönüşüm Kiti’ni keşfedene kadar.

Bu süreçte biraz daha çalışıp biriktirdikleri parayla aldıkları eski bir karavanı atık
yağla çalışan ve elektriğini güneşten üreten bir “eko-van”a dönüştürdükten sonra
İstanbul’daki evlerinden ve işlerinden
ayrılıp mayıs ayında yola çıkmışlar.
TaTuTa çiftliklerinden Bayramiç
Yeniköy’de ve Marmariç’te, TaTuTa adayı çiftliklerden Kızıltepe Permakültür
Çiftliği’nde gönüllü olarak çalışmışlar. Bir
yandan doğal tarım yöntemlerini öğrenirken, bir yandan da Buğday Derneği’nin
yürütücülüğündeki Yaşasın Tohumlar
Projesi’nden edinip yanlarında gezdirdikleri tohumları kaldıkları çiftliklerle paylaşarak, evladiyelik tohumların korunması,
saklanması ve paylaşılmasına yardımcı
olmuşlar, oluyorlar.
Gezen Tohumlar projesinin internet sitesinde projenin tanıtımına yer veriliyor.
Ayrıca ziyaret ettikleri çiftliklerdeki deneyimleriyle yol öykülerini sitelerindeki blog
üzerinden paylaşıyorlar. www.gezentohumlar.com adresinden hem yolculuklarını takip edebilir, hem de projelerine
destek olabilirsiniz. Destekçileri için yolculukları sırasında çektikleri fotoğraflardan
hem bir kartpostal hazırlayacak hem de
kaldıkları çiftliklerde ağaç dikecekler.

“Yüzümüzü güneşe dönerek ve gezegenden koparılanlar yerine toprağın bize
sunduklarıyla yetinerek adımlamak istedik
yeryüzünü. Şimdi ikimizden de yaşlı bir
karavanla, yolların, hayallerin ve hayatın
götürdüğü yere gidiyoruz. Ayak izimiz
karbona olabildiğince az bulaşsın diye,
dünyanın kalbinden çalınan fosil yakıtlar
yerine atık yağ ile çalıştırıyoruz aracımızı.
Elektriğini de, tüm gezegene hayat veren
güneş verecek gezen evimize.”
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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içimizden biri

Emet
Değirmenci

Sizce bir topluluğa kendine yeterli diyebilmemiz
için olmazsa olmazlar
neler?
Her şeyi tümüyle kendimiz
yaparak çevremizden yalıtılmış bir yaşamı kastetmiyoruz. Yardımlaşmaya
dayanan ve yerelle sağlıklı
ilişkiler kurarak suyumuzu,
gıdamızı ve hatta evimizi,
yerleşkemizi kendimizin
yapması önemli. Enerjimizi de güneş, rüzgar ve
biyoyakıt gibi yenilenebilir
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Emet Değirmenci’nin evi. Saman balyasından geodom
yapılması Türkiyede bir ilk.

kaynaklardan sağlamak
olası. Atık üretmeyen,
kısacası bir sistemin çıktısı, öteki sistemin girdisi
olacak şekilde tasarım
yapmak mümkün. Çamaşır
makinesinden soğutucuya
kadar kendimizin yapıp
onarabileceği türde bir
teknolojiyi yani uygun teknoloji ya da insani ölçekte
teknoloji dediğimiz teknolojiyi kullanma imkanı var.
Kendine yeterli olmayı
hedefleyen topluluk ya
da kişiler nereden, nasıl
başlamalı?
Öncelikle yerelle sağlıklı
bağlar kurmak önemli.
Sonra da su sorununa
odaklanmak gerekiyor.
Hatta yerleşkeleri kurmadan önce. Ekolojik tasarım
kurslarında öğrencilerimize “su odaklı tasarımlar
yapın” deriz. Tabii akiferin*
suyunu çekip göletimizi
doldurmaktan söz etmiyoruz. Arazimize düşen
her damla yağmur suyunu
hasat ederek suyun akışını
arazimizde yavaşlatıp sonra da alanımızda gezdirerek birkaç yılda pınarlar
yaratmak mümkün.

Siz ekolojik yaşamla nasıl
tanıştınız ve kendi yaşamınızı nasıl dönüştürdünüz?
Köy kökenliyim ve gittiğim her yerde toprakla
ilişkimi korudum. 25 yıldan
fazladır toplumsal ekolojik
harekete desteğim var.
Permakültürle tanışmam
1997’de Türkiye’de Max
Lindegger’in verdiği sertifika kursuyla oldu. Birkaç
hafta sonra Avustralya’ya
göç etmek üzereydim. 15
yılı aşkın Avustralya ve
Yeni Zelanda’da yaşadım.
Bir dizi ekolojik projenin
içinde bulundum. Yeni
Zelanda’nın başkenti
Wellinton’da bugün hala
ayakta olan ‘Innermost
Gardens’ projesini kurmakta öncülük ettim.
Bir ekoköy kurulması
aşamasında bulundum.
Son yıllarda yaz aylarını
Türkiye’de geçirsem de
ABD’nin Washington eyaletinde yaşıyorum. Orada
permakültür, ekolojik
liderlik ve cins konusunda
bir yerim var.
Bu yazdan itibaren
dünyanın değişik iklim ve
coğrafyalarında edindiğim
deneyimlerle örnek bir çift-

Fotoğraflar: Emet Değirmenci Arşivi

14 yıl boyunca sismoloji
uzmanı olarak çalıştı.
Avustralya’da ekoturizm, permakültür
alanında da üç farklı
sertifika aldı. Yerel
topluluklara ilişkin deneyimlerini ve aldığı eğitimlerden öğrendiklerini
paylaşmaya başladı.
Türkiye’de yerellik,
ekolojik restorasyon ve
permakültüre yönelik
eğitimlerin yapılmasına katkı verdi. Van
depreminin ardından
ilk afet sonrası ekolojik
restorasyon/permakültür projesinin hayata
geçmesinde önemli
rol oynadı. Türkiye ve
Dünya'nın çeşitli yerlerinde ekofeminizm üzerine çalışan kadınların
deneyimlerini paylaştığı,
Yeni İnsan Yayınları
arasında yayımlanan
“Kadınlar Ekolojik
Dönüşümde” kitabının
editörü ve projesinin de
geliştiricisi.

lik ve olabilirse bir ekotopluluk geliştirme hayalim var.
Bayramiç’e yerleşiyorsunuz, neden
Bayramiç ve orada nasıl bir yaşam
düşlüyorsunuz
Kaz Dağları hem mitolojik hem de
ekolojik olarak dünyanın eşi benzeri bulunmayan yerlerinden. Oradaki
ekosistemin endemik türleri muhteşem.
Kaz Dağları’nda altına karşı direnişte
kolektif bir enerji olması güzel. Bu duruşa katkısı olan herkese minnet duyuyorum. Önce çevreyi tanımaya ve gözlem
yapmaya odaklanıyorum. Küçük bir
ekolojik yapıda basit bir yaşam düşlüyorum. Enerji ve suyu, tabii ki gıdayı kendi
arazimizde üreterek dostlarla yıldızlara
bakıp hayallerimizi genişletebileceğimiz
bir paylaşım olursa hoş olacak.
Enerjimin büyük bir kısmını bulunduğum
ortamdaki toplumsal projelere vakfetmeyi seven biriyim. Ekolojik odaklı nelerin yapılabileceğini göstermenin yanında
kendime ait bir cennet yaratmakla
yetinebileceğimi sanmıyorum. Çevremde
de birçok cennet olmalı ki biyobölgesel
ölçekte örnek bir bölge yaratabilelim.
Hatta arazimdeki iki aylık deneyimimiz
gösterdi ki, kaynaklarımızı kendimiz
üretmemiz, ne kadar kaldığını bilmemiz,
atık üretmeden yaşamamız bizi oldukça
güçlü kılıyor. Bu tür örnekleri herkesin
yaratabileceğine inanıyorum. Gerekirse
yardımcı olmaya da hazırım.
Mine Eroğlu
*Akifer: Suyun çok uzak mesafelere gitmesini sağlayan, yeraltı sularını pınarlara
ve kuyulara ileten gözenekli topyrak ya da
jeolojik oluşum.

Kendine yeterli gıda sistemi ve yağmur
suyu hasadıyla su hendekleri ve göletlerin
oluşturulmasıyla projeye devam ediliyor.
Emet Değirmenci, 2015’te bu teknikleri
öğrenmek ve deneyimlemek isteyen kişileri arazisine bekliyor.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Kemiklerimizi Koruyalım
Kemikler bedenin dayanağı olan
ana görevlerinin yanında mineral
dengesinin düzenlenmesinde de
önemli rol oynar.
.....................................
Kemik sağlığını korumaya çocuklukta ve
gençlik yıllarında başlanmalı. Doğal gelişime
destek olan sağlıklı bir beslenme alışkanlığı,
bol hareket ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam
hedeflenmeli. Risk grubuna girenlere özel hareket çalışmaları veya kursları verilerek yaşam
şekillerini değiştirmeye yönelik destek verilmeli.
Bu kursların uzmanlar, uzman merkez veya
klinikler tarafından verilmesinde fayda var.
Böylece tanı konmuş kişilerde veya somut bir
tedavi öngörülen hastalarda hastalığın ilerlemesi, kronikleşmesi, nüks etmesi veya daha
başka hasar ve hastalıklara sebep olması engellenebilir. Bu konuda gereken tedavi önlemleri rehabilitasyon merkezlerinde, kliniklerde
veya evlerde uygulanır. Osteoporozlu kişinin
hem kemik erimesi tedavi edilmeli, hem de
kemik kırılmalarından, sokaktaki tehlikelerden,
kemiklerini zorlayan bedensel hareketlerden
korunması gerekir. Bu sayıda iki kemik hastalığına doğal tıbbın önerilerini konu alıyoruz:

1. Osteoporoz

Kemik erimesi olarak bilinen bu kemik hastalığında, kemikler strüktürlerini korudukları
halde kemik dokusunda azalma yaşanır. Kemik
dokusunun azalması, kemik dokusu yıkımının
yüksekliğine ve kemik yapımının düşüklüğüne
dayanır. Yüksek oranda kemik kırılması eğilimi
vardır. İki tür osteoporoz bulunur:
•Primer Osteoporoz: Menopoza girmiş
kadınlarda görülür. Osteoporozlu kadınların
%25’i 60 yaş üzerindedirler. Östrojen eksikliği,
sağlıksız duruş ve ilerleyen yaş.
•Sekunder Osteoporoz: Tüm osteoporoz
formlarının %5’ini oluşturur. Daha çok erkeklerde görülür. M. Cushing, diyabet, alkolizm,
uzun süreli heparin tedavisi, hipertiroit, beslenme bozukluğu, çölyak hastalığı, morbus
chrohn, böbrek rahatsızlıkları, hareketsizlik,
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hipogonadizm, tiroit yan bezleri yüksek fonksiyonu ve kemik tümörü sebep olabilir.
Belirtileri
En sık rastlanan belirti sırt ağrılarıdır. Ağrı
özellikle göğüs, bel ve omurga bölgesindedir.
Bu ağrılar reaktif kas gerginliği ve sağlıksız
duruşa dayanır. Omurga uçlarında ayrıca
küçük çapta kırılmalar, deformasyonlar ve
sonra da spontane kırılmalar yaşanır. Kemik
özü maddesinin eksikliği sebebiyle kolayca kırılmalar yaşanır. Yaşlılık osteoporozunda kalça
kemiği başı kırılması tipik bir belirtidir. Bu kırılma çok hafif bir düşme sonucu olabilir. İleri
aşamada spontane kırılmalara sık rastlanır.
Tedavi
Eğer başka bir ana hastalık varsa bunun
bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Yeterli derecede kalsiyum ve D vitamini takviyesi, uygun
bir hareket çalışması önemlidir. Tekrardan
yüksek oranda kemik özü maddesine ihtiyaç
duyulması durumunda böylece kendini yeniden
yapılandırabilir.
Modern tıp tedavisinde östrojen, kalsitonin,
florit ve bifosfonat kullanılır. Menopoz dönemi
koruyucu osteoropoz tedavisinde östrojen
gestagen ile kombine edilerek verilir. Bu tedavideki amaç rahim kanserini önlemektir.
Östrojenin ayrıca damar tıkanıklığına karşı
önleyici olduğu da iddia ediliyor. Ama öte yandan bunun, tromboz ve meme kanseri riskini
yükselttiği de söyleniyor. Pozitif meme kanseri
ön hikayesi olanlarda östrojen ile önleyici tedavi önerilmiyor.
Doğal Tıp Önerileri
Kemik erimesini önleyici tedbirlerin hemen

hemen hepsi tedavi için de düşünülmeli.
Özellikle sensomotorik fonksiyon becerileri,
uygun dozda yapılan antrenman programıyla
yükseltilerek optime edilmeli. Bu çalışmada
amaç, denge ve tepki gösterme kabiliyetini
güçlendirmek, kas gücünü artırmak, hareketliliği ve devamlılığı iyileştirmektir. Yumuşaklığı
ve akıcılığı açısından en uygun
antrenman Tai Chi
çalışmasıdır.
Yumru, yeşil,
mevsimlik sebze ve
yenebilir otlar, yeşil baharatlar en bol kalsiyum
kaynağıdır. Gravyer ve eski kaşar, taze ve kuru meyveler, kaliteli su, susam gibi tohumlar
kalsiyum bakımından zengindir. Alkali ve asidiklik dengede olmalı. Dr. Schüssler tuzları da
çok önemli bir takviye olanağı sunar. Özellikle
Nr. 1. Calcium Fluoratum, Nr. 2. Calcium
Phosphoricum, Nr. 17. Manganum sulfuricum,
Nr. 22. Calcium carbonicum.

2. Osteomalazi - Raşitizm
Kemik yumuşaması olarak bilinen

osteomalazi (çocuklarda raşitizm) oluşumunda kemik dokusundaki mineralizasyon
bozukluğu yaşanır. D vitamini eksikliğine bağlı
olarak çok az kalsiyum ve fosfor kemik özüne
gönderilir. Kemik yumuşak kaldığından bükülmeler, osteoporozda ise kemik kırılmaları
yaşanır. Bu iki forma sıkça birlikte rastlanır.
Her ne kadar rastlanmadığı iddia edilse ve
istatistiklere girmese de raşitizm, Türkiye dahil
birçok ülkede yoksul halkın 8-16 aylık çocuklarında halen görülüyor.
Nedenleri
D vitamini eksikliği, D vitamini metabolizma bozukluğu, UV- güneş ışını eksikliği, tiroit
yan bezleri yüksek fonksiyonu, çölyak hastalığı,
morbus chrohn ve böbrek yetmezliği.
Belirtileri
Hastalık için tipik bir belirti öksürürken,
hapşırırken ve hafif kompres uygulandığında
göğüs kafesindeki yaşanan hassasiyettir. Bel
bölgesindeki hissedilen tanımlanması güç zorlandığında fazlalaşan iskelet ağrıları.
Hastalığın ileri aşamalarında boy kaybı,
iskelet değişimi ve yaşanan ağrılardan dolayı
yürüyüş bozukluğu, “ördek yürüyüşü”. Göğüs
kafesinde ve kalçada deformasyon. Ayrıca kas
zayıflığı.
Tedavi
Sağlıklı ve kişiye özel dengeli beslenme,
yeterli hareket, D vitamini takviyesi ve ışık
tedavisi. Aman dikkat edelim, yüksek dozda D
vitamini, hipervitaminoz yani D vitamini fazlalığı belirtileri oluşturabilir.
Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
www.facebook.com/DT.Uzm.sadumankaraca
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Bahçelerimizin Yorganı
Yer Örtücü Bitkiler
Toprağın üzerini adeta yorgan gibi kaplayan yer örtücü bitkiler
hem güzel görünürler hem de pek çok yararları vardır.

Yer örtücü bitkilerin birçok faydası
vardır:
•Toprak yüzeyinde bir örtü oluşturarak
güzel bir görünüm sunarlar.
•Genellikle her dem yeşildirler.
•Çime alternatif olabilirler. Çok su
istemediklerinden su israfının önüne
geçerler.
•Toprağın üzerini kapatarak sıcak yaz
günlerinde su kaybını önlerler. Kış günlerinde de toprak ısısını muhafaza ederler.
•Soğuğa dayanıklıdırlar, genellikle dondan etkilenmezler.
•Kökleri toprağa iyi tutunduğundan
erozyona engel olurlar.
•Doğal alanlarda çetin şartlarda yaşayabildiklerinden hastalık ve zararlılardan
da fazla etkilenmezler.
•Kökleriyle azotu sabitleyerek toprağı
besleyen türleri de vardır.
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Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma
Merkezi’nde yaptığımız deneme çalışmalarının sonucunda, Kütahya’daki şehir
peyzajında tıbbi özelliği de bulunan yer
örtücü bitkileri kullanıyoruz. Önce doğadan tohum veya köklü bitki topluyoruz.
Yetiştirme teknikleri üzerinde çalışıyoruz.
Yetiştirme yöntemini belirledikten sonra
küçük alanlarda deneme üretimi yapıyor
ve oradan çoğaltıyoruz. Şehir peyzajında
çimin kullanılmadığı ve sulama imkânı
bulunmayan bölgeleri yetiştirdiğimiz yer
örtücü bitkilerle süslüyoruz.

Yer örtücüler genellikle hep yeşildirler.
Çime alternatif olabilirler. Çok su
istemediklerinden su israfının önüne
geçerler.
Yetiştirebileceğimiz yer örtücü bitkiler
ve yetiştirme istekleri şöyle:
Kekik türleri (Thymus sp.): Hem kokusu hem de dokusuyla güzel bir görünüm
veren, yer örtücü olarak kullanılabilecek
kekik türlerinden bazıları Thymus citriodorus, Thymus longicaulis ve Thymus
serpyllu’dur. Bu türlerin hepsi de tohum ve çelikle rahatlıkla yetiştirilebilir.
30 cm aralıkla dikilebilir. Yapraklarını
toplayıp çayını içebilir, baharat olarak
kullanabilirsiniz.

Fotoğraflar: Nazım Tanrıkulu Arşivi

İlham alabileceğimiz, hayret verici güzellikleriyle doğa bir ahenk içindedir. Her
şey yerli yerinde ve birbirine bağlıdır. Yer
örtücü bitkiler mütevazı güzellikleriyle ilk
bakışta fark edilmezler. Toprağın üzerini
örttüklerinden “toprağın yorganı” da diyebileceğimiz bitkilerdir. Yetiştiği ekolojik
şartlara göre türleri vardır. Yarı odunsu,
çalı, çalımsı, otsu bitkilerdir. Genellikle 2530 santime kadar boylanırlar. Toprağın
üzerinde yatay olarak gelişirler.

Civan Perçemi

Kuduzotu
Farekulağı

Yavşanotu (Veronica sp.): Güzel çiçekleri ve dokusuyla yer örtücü olarak
kullanılabilir. Çelikle ve tohumla çoğaltılır. Çime iyi bir alternatiftir. Özellikle
Veronica multifida her dem yeşildir. Çim
gibi basıldığında da formunda hiç bozulma olmaz. Çok su istemez. Güzel çiçekleriyle gözlerimizi şenlendiren bir türdür.
Kaya sarmaşığı (Hedera helix): Hem
sarılıcı hem de örtücüdür. Çelikle çoğaltılır. Yapraklarıyla toprağı örttüğü gibi sardırıldığında duvarları da örterek güzel bir
görünüm sunar. Yaprakları şifalıdır, nasır
sökücü olarak kullanımı yaygındır. Dozuna
dikkat etmek gerekir.
Kedinanesi (Nepeta racemosa):
Kedilerin çok sevdiği bu tür iyi bir yer örtücüdür. Çelikle rahatlıkla çoğaltılabilir.
Uzun süre çiçekli kaldığından iyi bir peyzaj bitkisidir.
Yazkarı, Farekulağı (Cerastium sp.):
Yeşilimsi kül rengi yapraklarıyla güzel
bir görünüm verir. Tohumlarıyla çoğaltılır. Uzun süre beyaz çiçekleriyle toprak

üzerini, kayaların üzerini kapatarak güzel
bir görünüm verir.
Mayasılotu (Ajuga reptans): Her dem
yeşildir. Tohumlarıyla çoğaltılır. Morumsu
yapraklarıyla hep yeşil kalırken çiçekleri
de uzun süre açmaya devam eder.
Kokulu ballıca, kuduzotu (Alyssum
sp.): Bal kokulu olup iyi bir yer örtücüdür.
Tohumlarıyla çoğaltılır. Beyaz, pembe çiçekleriyle uzun süre çiçekli kalır.
Üçgül türleri (Trifolium repens): Yem
bitkisi olmalarının yanı sıra yer örtücü
özellikleriyle bilinirler. Diğer baklagiller gibi toprağı azot açısından zenginleştirirler.
İyi yetiştirilmiş üçgül bitkisi yılda bir hektar alanda 100-4000 kg azot fiske edebilir. Tohumlarıyla kolaylıkla yetiştirilebilir.
Damkoruğu türleri (Sedum sp.): Etli
yapraklı bitkilerdir. Kaya bahçelerinde iyi
yer örtücü bitkilerdendir. Tohumları ve
kökleriyle çoğaltılabilir.
Nazım Tanrıkulu
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi
www.nazimtanrikulu.com
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