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yönetimi değil, hesap konularında da
daha iyi çözümler bulabileceğimizi
fark ettik. Kargo ücreti, KDV
ödemesi, kasa fişleri ile satış
formlarının birbirini sağlaması gibi
sıkıcı ama olmazsa olmayacak
konulara da ısınmaya başladık.
Bu kooperatif bir tüketici örgütü
fakat kısa vadede amaçlarından biri,
kendisi için üretim yapar gibi üreten,
bilge köylü tarımı tekniklerini
kullanan küçük çitçiye hayatını
kazandırmak, üretiminin
devamlılığını sağlamak. Bunu
başarmak için bu tür üreticinin,
tüketici tarafındaki tüm
eşdeğerlerine ulaşmalı. Bu yüzden
örneğin, kampüs işletmelerinden bize
yakın durabileceklerle birlikte
çalışmak istiyoruz. Orta Kantin
BÜKOOP'un iki kurumsal
ortağımızdan biri (diğeri Sosyal
Tesis İşletmesi). Orta Kantin
ihtiyacının bir kısmını bizden
karşılıyor. Bunun yanında Kennedy
ve NH çatı lokantası da
müşterilerimiz arasında. Bu zincire
eklenecek en güçlü halka Kreş
olacak. Son 3 ayda kreşle bu işi nasıl
yapabileceğimizi konuşuyoruz.
Gördük ki kreşin satın aldığı
kahvaltılık ürünler, karşılaştırılabilir
fiyatlara ama daha kaliteli ve ahlaklı
biçimde BÜKOOP'un ilişkide olduğu
örgütlü üreticiler tarafından
sağlanabiliyor. Bunun lojistiği nasıl
olmalı? Şimdi bunu konuşuyoruz.
Lojistik konusunda (bizim
kooperatif diye söylemiyorum)
BÜKOOP'un büyük bir başarısı
oldu. Tohum İzi'nden Olcay'ın
aylardır planladığı ama bir türlü
olurunu bulamadığımız bir işe
giriştik: çok kalabalık olduğumuz bir
Pazartesi toplantısında gözü kara
biçimde süt işine dalma kararı aldık.
İlk önce bir haftalık bir deneme turu
yaptık, sipariş topladık. Aysun'un
Silivri'deki Gündönümü Çiftliğinden
60 litre süt ısmarlandı. Pazartesi ve
Salı günü sipariş sahiplerine
dağıtıldı. Daha sonraki dört hafta
için internet üzerinden topluca
sipariş aldık ve paraları peşin
topladık. Sütün ünü yayıldıkça ay
ortasında araya girenler oldu ve bir
ayın sonunda haftalık 90 litre süte
ulaştık. Şimdi üçüncü ayın
sonundayız ve haftalık süt
siparişimiz 250 litreye dayanmış

durumda.
Sütün girmesiyle birlikte hafta
başındaki iki gün, 15 dakikada iki
gönüllünün kaldıramayacağı bir
yoğunluğa ulaştı. Tüm nöbet
sürelerini 25 dakikaya çıkardık.
Özellikle Pazartesi ve Salı daha çok
kişi BÜKOOP'ta hazır bulunuyor.
Bu gönüllü kitlesini arttırmak ve
oluşuma daha sıkı dahil edebilmek
için etkinlikler yapıyoruz. 2011'in
son ayı, bir minibüs dolusu insan,
zeytinlerimizi satın aldığımız İznikli
zeytin üretici Suna hanımı ziyarete
gittik. Zeytin topladık, balçığa battık
çıktık, üreticinin zor hayatını yerinde
izledik. Bu bültende İznik gezimizi
anlatan bir yazı bulacaksınız; Ekin
(Kurtiç) ve Irmak (Ertör) yazdı.
Ayda bir, siparişleri Paketleme
Şenliği yapıyoruz. Müzik dinliyor,
börek yiyip çay içiyor, hep birlikte
kiloluk un, bulgur paketleri
hazırlayıp, yarım kiloluk kaşarlar
kesiyoruz. Tom Sawyer gibi, çok
eğleniyoruz! Güneşin ölüyken
dirildiği ve doğayı uyandırmaya
başladığı kadim mevsim dönümünü,
yeni yılı, bir akşam dükkanda
yaptığımız sıcak şarap partisiyle
kutladık. Şarap bitince ısınmak için
akşam ebesi oynadık.
O günlerde Starbucks karşı
işgalcilerin mekanı olmuştu.
BÜKOOP'u temsilen bir akşam
Abdullah Aysu ve Tohum İzi
temsilcileriyle birlikte kendileriyle
görüşmeye gittik. Kooperatif
deneyimimizi anlattık. Bir öğrenci
kooperatifi olasılığını tartıştık.
Son ayda önemli bir girişimimiz
daha oldu. Operasyonel ve maddi
olarak sorunlarımız şimdilik
azalmış görünüyor. O zaman
ilkelerimize daha dikkatle
eğilmenin vaktidir diye düşündük.
Hatırlayalım, iki uzun vadeli
amacımız vardı: üreticileri
örgütlenmeye teşvik etmek ve
katılımcı sertifikasyonu hayata
geçirmek. Böyle bir sistemde
tüketici üreticiden adil ve bilge
köylü tarımıyla üretilmiş olma
koşuluyla ürününü düzenli almayı
taahhüt eder. Üretici ise bu
koşulları sağladığının sözünü verir
ve kendini örgütü (kooperatif /
sendika) aracılığıyla denetler. Buna
yönelmek için bize gelen ürünlerin
peşine sıkı biçimde düşmeye karar
verdik. Onlara daha iyi kefil
olabilmek ve olamadıklarımız
konusunda üreticiyi daha temiz
tarıma teşvik etmek için

BÜKOOP'a gelen her ürünün şimdi
artık bir sorumlusu var. Bu kişiler
yalnızca üreticiyle ilişkiyi
düzenlemiyor, aynı zamanda ürünün
hangi koşullarda üretildiğinin
öyküsünü devşiriyor. Örneğin
genetik öğrencisi Çağrı (Çevrim)
memleketi Çorum'a gitmişken ÇiftçiSen'de örgütlü pirinç üreticisi
Satılmış ile görüştü ve birçok bilgiyle
geri döndü. Bu bültendeyse son
sayfada Özlem'in (Öz) nar ekşisiyle
ilgili yaptığı derlemeyi
okuyacaksınız. Ürünlerin peşine
düşme konusunda yapacak çok iş var
henüz.
Tartışmalarımızın gelip dayandığı
bir nokta şu: ne kadar gönüllü o
kadar yeni ürün. Yapacak birçok iş
var. Bunları yapacak yeni gönüllüler
ortaya çıkmadıkça bu yeni işleri
üstlenmek hepimiz için yorucu. O
yüzden yavaş kooperatif lafı
aramızda dolanmaya başladı. Yine
de, yeni bir ürünü dükkana dahil
edeceğimiz zaman sağlamamız
gereken kıstasları daha ilkesel bir
çerçeveye oturtmak istiyoruz. Bu ve
bunun gibi stratejik konuları
tartışmak için haftalık
toplantılarımızın ayda bir tanesinin
Stratejik Toplantı olmasına karar
verdik. Özellikle bu toplantıya,
BÜKOOP'un ilerleyişine katkıda
bulunmak isteyen tüm ortaklarımız

ve BÜKOOP dostları davetli.
Avrupa'daki benzerlerine göre
BÜKOOP'un yükselişi hızlı olmuş
gibi görünüyor, bize söylenen bu.
Bunun en önemli nedeni örgütlü
üreticiyle birlikte çalışmamız. Karşı
tarafta kendini denetleyebilen bir
muhatabımız, üretici örgütleri, var.
Bu konuyu da işleyen bir yazıyı
Suat abi yazdı, Nyeleni Avrupa
Gıda Egemenliği Forumundaki
izlenimlerini ilerki sayfalarda
okuyabilirsiniz. Tohum İzi ve ÇiftçiSen'in düzenlediği, Bornova
Belediyesinin evsahipliği yaptığı
Tohum Çalıştayı'nda Ekin ve
Çağrı'nın izlenimlerini de yan
sayfada bulacaksınız.
Gönüllü sayımız 40'a yaklaştı.
Dünyada ve memlekette olan
bitenlere bakınca ne kadar doğru bir
iş yaptığımızı fark ediyoruz. Özlem
uzun uzadıya anlattı bu
hissiyatımızı ilerki sayfalarda.
Dükkana gelip giden herkes,
gönüllüler, tüm arkadaşlar, hepimiz
birbirimize aynı şeyi söylüyoruz bu
günlerde: Acayip bir iş yapıyoruz.
Yaşasın BÜKOOP!
Ferit

koop@boun'a gelen e-postalardan:
eşref:
İyi günler. Boğaziçili değilsek iyi ürün yeme hakkımız yok mu? Teessüf
ederim!
bükoop:
Herkesin iyi ürün yeme hakkı var. Bunun için kendi bulunduğunuz
yerlerde, kurumlarda örgütlenseniz!

rabia:
Tam 12:00'de sütümü almaya geldim. 10 dakika bekledim. Kimse
gelmedi. Çok ayıp, beni o kadar bekletmeye hakkınız yok gençler!
bükoop:
Rabiacım, çok üzüldük. Bunun bir daha tekrarlanmaması için birkaç
yanlışı düzeltelim:
1) 12:00'de değil 13:00'de gel; öğle nöbeti o zaman başlıyor.
2) Biz pek genç sayılmayız. İçimizde master öğrencileri olduğu kadar,
emekliliği gelmiş hocalar da var.
3) BÜKOOP'u tamamen gönüllü çalışan büyük bir ekip döndürüyor.
Senin geldiğin gün nöbetçi göremezsen bil ki oraya bir gönüllü gerek.
Adını nöbet listesine yazmak için www.bukoop.org'un ana sayfasının en
dibine gitmen yeter. Bu arada sütün bizde, gel al.

yiyecekler pişirilerek sunuluyordu.
Ayrıca hakikaten şahane bir mutfağı
vardı. Bulaşıklar gönüllülük usulü ile
yıkanıyor, her yemekten sonra başka
bir ülkenin gönüllüleri bu hizmeti
yerine getiriyordu.
Benim kendi adıma gördüğüm bir
şey daha, meselelerle karşılaşma
anlamında Avrupa ülkeleri bu
konuda bizim en az 10-15 yıl
önümüzde gidiyor. O anlamda biz
tarımda sanayileşme meselesiyle
aslında daha yeni yeni tanışıyoruz
fakat bizim handikapımız şu: biz
hafızası olmayan bir toplum
olduğumuz için bizdeki deformasyon
oralardan daha şiddetli olacaktır. Bir
zamanlar kendi kendine yetmekle
övünen bir ülke olarak, tarımı
tamamen ithalata ve büyük
şirketlerin eline, son derece kısa bir
zamanda teslim edebiliriz diye
düşünüyorum.
Bu arada orada gördüğüm
kadarıyla üreticiden tüketiciye olan
kooperatifler veya tüketici grupları
özellikle İtalya, İspanya, Fransa vb.
ülkelerde oldukça fazla ve çok büyük
topluluklara hitap ediyor. Bu
noktada biz BÜKOOP'ta ilginç bir
şey yapıyoruz. Örgütlülüğü teşvik
ederek üretici ve tüketicinin
sendikalar vasıtasıyla örgütlenmesi
meselesini gördüğüm kadarı ile
Avrupa ülkelerinde ilk uygulamaya
çalışan bizleriz. O açıdan bakınca
tarihe not düşmüş oluyoruz.
Bulunduğumuz süre içinde her

grup bir kooperatif veya bir
işletmeyi ziyarete gitti ve oradaki
uygulamayı gördü. Bizler tüketici
olarak Krems yakınlarında
bulunan bir Üretim-Tüketim
Kooperatifini ziyaret ettik.
Aslında yıllar önce kooperatif
olarak kurulan ve anladığım
kadarı ile bizdeki kooperatif
kanunları gibi kanunları olduğu
için bir müddet sonra işlememesi
nedeniyle şirkete dönüşen bir yer,
fakat fiili olarak kooperatif gibi
çalışıyorlar. Büyük bir alanda tarım
yapıyorlar. Tarlalarının bir kısmını
gezebildik. 23 asli üreticileri var;
mal veren üreticileri sayısıysa 25.
Mamul mal üretip, Viyana’da
yaklaşık 500 adet dükkan,
restaurant ve organik satış
mağazasına veriyorlar. Yaklaşık
1200 adet mal üretiyorlar. Mallar
Salı günü kendilerine geliyor,
kurmuş oldukları bir lojistik
şirketleri var ve Perşembe günü
götürüp malları teslim ediyorlar. Son
derece rantabl çalışan bir
kooperatifti ve beni bayağı etkiledi.
Gördüğüm bir şey daha İspanya
ve İtalya’daki bu tür kooperatifler
önce üreticiye gidiyor onlarla
anlaşmalar yapılıyor. Üretici sağlıklı
gıdayı üretiyor ve her ay üretici ne
üretirse tüketici onu almayı ve
parasını ödemeyi taahhüt ediyor. Bu
sistem gayet güzel işliyor.
Son olarak paylaşmak istediğim
bir iki şey var. Akdenizliler
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İlgili bağlantılar:
Nyeleni-Avrupa (İngilizce):
www.nyelenieurope.net
Türkiye delegasyonunun Nyeleni haberleri:
www.karasaban.net/nyeleni-2011-avrupa-gida-egemenligi-forumu-1-gun/
Longo Maï (Fransızca):
fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ratives_Longo_Ma%C3%AF

toplantısına katıldığımız zaman
çiftçilerde müthiş bir panik havası
gördüm. Ekonomik kriz nedeniyle
çifitçilere verilen AB fonlarının
kesileceği korkusuyla hükümetlere
baskı yapmaktan bahsediyorlardı.
Doğu Avrupa ülkelerinin çiftçileri de
AB’ye dahil olmaktan hiç memnun
değillerdi. AB’nin içindeki büyük
şirketlerin kendilerini yutmaya
başladığından yakınıyorlardı.
Beni en çok etkileyen grup ise
Fransa’dan gelen Longo Maï ve Nick

Nyeleni forumunda ikinci gün

(Nicholas Bell - Longo Maï) idi.
Longo Maï asıl olarak 1970’lerden
beri var olan bir komün. Özellikle
Akdenizliler toplantısında diğer
ülkelerde ve gruplarda bir panik
varken Nick şunu söylüyordu,
“Arkadaşlar şu anda Kuzey
Afrika’da halk hareketleri var ve biz
o insanlarla ilgilenelim, yardım
edelim.” Ayrıca alternatif bir finans
kurumu kurduklarını toplanan,
paralar ile arazi aldıklarını ve
buralara öncelikle zor durumda olan
insanların yerleştirilip tarım
yapıldığından söz ediyordu. Bana
çok çarpıcı gelen bir şey daha
söyledi, “Biz bu krizde zannettik ki
buraya gelen paralar azalacak ama
aksine daha fazla artış oldu.”
Kendisiyle forumun son günü sohbet
etme fırsatı buldum ve benim için
gerçekten çok özeldi.
Aslında bu forumun bendeki en
önemli katkısı şöyle bir şey oldu, ne
yapmaya çalıştığımızı ve nasıl zor
bir işin altına girdiğimizi ben orada
gördüm ve yapılan işin sonuçlarına
baktığımda bu zorluğa değer diye
düşünüyorum. Bu vesileyle bir
hafta boyunca orada çok iyi bir
dostluk oluşturduğumuz Türkiye
ekibine de teşekkür ederim.
Suat

