Ýmece Evi

Agroekoloji

Bayram arifesinde bizde yeni açýlýmlara neden olan ziyaretçilerimiz vardý;
+90 adýyla Türkiye'de ortak bir platform
geldi.

kuran 4 emperyalist ülkenin devlet radyo-TV leri

https://www.youtube.com/channel/UCUnwimZlOXfAedrmRfguS1g
Amerika VOA,Ýngiliz BBC, Alman

Deutsche Welle,Fransýz France 24.

Emperyalist hallerine ve dünya üzerindeki "emmelerini" bir kenara býrakýp sahip olduklarý
iletiþim aracýný kullanalým diyerek sorularýna cevaplar verdik.Bu cevaplar esnasýnda aþaðýdaki
yazýnýn omurgasý çýktý. Ýyi okumalar,güçlü örgütlenme ve dayanýþmalar :)

Agroekoloji -

Bilge Köylü Tarýmý

Brezilayadaki topraksýz köylü hareketinin de (MST) içinde olduðu batýdaki küçük çiftçilerin b
ve alternatif,baþka bir dünyayý mümkün kýlmaya çalýþan bir hareket var. Köylüyü,gýda üreticisin
kucaklayýp dünyada hýzla yaygýnlaþýp örgütlenen (La Via Campesina) yeni bir yol,kavram var. A
da Agroekoloji. Türkçeye kelime anlamýyla deðilde içerdiði anlam,prensipleri ile çevirdiðimi
karþýmýza Bilge Köylü Tarýmý çýkýyor.
Binlerce yýldýr insanlýk, neslini devam ettirmek,yaþamak için bedeller ödeyerek elde ettiði
bilgiyi sürdürmüþ.Doðayý,doðadaki aktörlerin,dinamiklerin kendi arasýndaki iliþkiyi,iletiþimi
incelemiþ ve bundan çýkardýðý sonuçlarla tohumun önemini anlayarak tarýmý günümüze getirmiþ.

Hepimizin
bildiði gibi dünyayý yöneten "güçler" GDO lu,Hibrit,Transgenik,vs "güçlü" tohumlar
daha çok verim elde ediliyor politikasý ile üretici endüstriyel tarýma ve onun
tohumuna,kimyasalýna,araçlarýna mahkum edildi.Üretilen ürünün besleyiciliði yada zararlarý bi
çevrelerinde tartýlýlýp kamuoyuna hergün yeni bir tehlike haberi verirken asýl sýradan çiftçin
içine düþürüldüðü durum vahim hal aldý. Toptancýnýn açýkladýðý ürün fiyatý ürünü toplama m
karþýlamayýnca meyve aðaçta,sebze tarlada kaldý.Yani Endüstriyel, kimyasal tarým kendisine
güvenen çiftçilerin durumunu önemsemezken
belki de tam þimdi,bugün "Baþka Bir Tarým Mümkün"
demenin günü!

Neredeyse 15 yýldýr Geleneksel tarým,Permakültür,Fukuokanýn Doðal Tarým Yolu,Biodinamik ve
Ekolojik Tarým hakkýnda araþtýrmalar,denemeler ve uygulamalar yapýp bu üretimler sayesinde
ihtiyaçlarýmýzý giderdik,geçindik.
Bu süre esnasýnda çalýþmalarýmýzý çok sayýda insanýn zi
paylaþtýk. Deneyimli olanlardan çok þey öðrenirken yaptýklarýmýzý anlatýrken hep kendimizi,
anlatýmýmýzý güncelledik ki anlaþýlýr olsun. Bu anlatýmlar esnasýn hep takip ettiðimiz 5 ekolde
uygulamayý baþardýðýmýz detaylarýndan bahsettik,bahsetmeye devam ediyoruz;
*Permakültürün Tasarým ve Suyu saklama çözümünü,
*Fukuokanýn "müdahale
alanýmýza.
*Biodinamik
kullanýyor)

etme,elleme" sözü

hep kullaklarýmýzda,Malç yapýp,tohumu býrakýyoruz bi

sayesinde Ay takvimi ile tanýþtýk. Köylünün
uyguladýðý yöntemi devam ettiriyoruz.

*Ekolojik Tarýmýn pratik bilgileri zaman
bunlardan bazýlarý.

binlerce yýldýr (hala

dað köylüleri

zaman iþimize yarýyor.Kaolin Kili ve Gülleci Bulamacý

*Fakat herkese ayný þeyi söylüyoruz bu ekolleri,yöntemleri Geleneksel Tarým üzerine inþaa
ediyoruz.

Geleneksel Tarýma,Köylünün (yozlaþmamýþ,kültürüne,tohumuna sahip çýkan) bilgisine hep saygý duy
öðrenmeye,köylüyüde baþ tacý etmeye devam ettik. Fakat cümleler,kelimeler eskik kalýyor
du.
nasýl þehirler yozlaþýyor, kadim kültür demode kabul edilip yerine tüketen,rekabet eden,
saygýsýz,bencil bir kültür egemen olmaya baþladýysa benzeri köylerde de yaþanýp
"kurnaz,çýkarcý,tembel köylü" tipi oluþmaya ve suçlama genele yayýlmaya baþlandý. Ne iyiki ha
dünyanýn pek çok yerinde dayanýþmacý,saygýlý,üretken ve deðerlerine sahip çýkan köylüler,çiftç
Ve Güney Amerikadaki kardeþlerimiz hepimizi kucaklayan, deðerlerine sahip çýkan, yaþadýðý yerle
sahip çýkan ürettiði ürüne sahip çýkan ve üretimini, satýþýný, dayanýþmasýný bilgece sürdüren b
http://www.imeceevi.org
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biçimine Agroekoloji adýný vermiþ.
Köylüler ve köy kökenli
oluyordu; "eee biz bunu
tepkisi gibi yukarýdaki
sahip çýkan köylü zaten
yapýyor.

olanlar Permakültürün ilkelerini,çözümlerini öðrenince ilk tepkileri þu
zaten uyguluyoruz.Nenemden,dedemizden biz zaten böyle öðrendik"
cümlelerin arasýna sýkýþtýrýdýðým deðerlerine, tohumuna,üretimine,vatan
Agroekolojist. Zaten doðal tarým,permakültür,biodinamik,ekolojik tarým

Agroekolojinin,Bilge Köylü Tarýmýnýn kýsaca temel ilkeleri;
*Kadim,yerel

ve bilimsel

bilgi çok deðerli.

*Çiftçi kendi gýdasýna egemen olup tohumu, ürünü hakkýnda

kararý piyasa deðil kendisi verir.

*Çiftçi ailesini,köyünü,þehrini,vatanýný tehtid eden savaþçýlar dýþýnda
madencilerden,kimyasalcýlardan,termikçilerden,nükleercilerden korur.
Çiftçi tüm ilkeleri

için örgütlenir,ortak hareket eder.

Bu ilkeleri doðal olarak sürdüren ve sürdürmeye yakýn, bilinçli bilge köylüyü,çiftçiyi onurlan
örgütlenmesine yardýmcý olmak gerek.Gerek ki serbestpiyasa koþullarýndan,tuzaklarýndan olasý
prensiplere sýrtýný dönme çaresizliðinden kurtarýp gerçek gýdaya ulaþmak gerçekleþebilsin.

Son seçimler ile birlikte yerel yönetimler tarýmýn,kendine yetmenin,çiftçiyi desteklemenin
önemini kavrayýp tarým toplantýlarý yapýyorlar. Bu toplantýlar ne yazýkki edüstriyel tarým,zehi
tarým kýsýr döngüsünde gerçekleþiyor.

Biz ise þu ana kadar bizimle temas kuran belediyelere yukarýdaki yolu,ilkeleri anlattýk.
Þimdi biraz daha ilerlemek gerek. Köylünün örgütlenmesine yardýmcý olalým derken belediyeye ba
bir iliþki kurmayalým. Yarýn belediye elini,desteðini çektiðinde çiftçi boþlukta kalmayacak
çözümleride üretelim.

Bu çözümler için gene bizden önce harekete geçmiþ kardeþ organizasyonlara baktýðýmýzda þehirde
dostlarla kurulan denetimli,þeffaf dost iliþkileri görüyoruz.

Bu yazýlarý okuyan þehirdeki dostlar,gerçek gýdaya ulaþmak isteyen ve baþka bir dünyanýn varl
inanlar ,yerel yöneticiler,kooperatifler,dernekler,vakýflardaki arkadaþlar bir gýda grubu
kurun.Tüketici Kooperatifi kurabilir veya kooperatif giriþimi olarak ortak hareket ederek
çevrenizde ulaþabileceðiniz,tanýdýðýnýz,ahlakýný, üretim ve yaþam ilkelerini bildiðiniz,
denetleyebileceðiniz üreticileri,çiftçileri,köylüleri bulun. Birlikte üretim planý yapýn.
Herfýrsatta bahçeye gidip çalýþmalara katýlýn.Planlý olarak bahçede aðaç gölgesinde etkinlikler
düzenleyin,eðitim seminerleri organize edin.Yani hem bilgilenin,hem eðlenin hemde doðru
beslenin.
Ýzmir Dumanlýdaðdan,Ýmece Evinden selam ve sevgilerle
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