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Uzun  geceler, 
yağmur,  

kar ve nar  
mevsimi...
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Televizyonu açıyorum, karşım-
da bir reklam: Ülkemi seviyor-
sam daha fazla simit almamı 
söylüyor. Aklıma gelen şey şu: 
? (Baskı hatası yok, bildiğimiz 
soru işareti). 

Başka bir gün, karşımda 
benzer bir reklam. Bu sefer 
yüzü bana çok tanıdık gelen 
bir teyze bana daha fazla çi-
çek almamı söylüyor, ülkemi 
seviyorsam tabii. Üçüncü rek-
lamsa en iyisi, bana vatan na-
mına, ezici çoğunluğu Çin’de 
yapılmış oyuncakları almamı 
söylüyor. Ha yok ülkeni sev-
miyorsan alma çiçek miçek, 
simit mimit, Çin malı oyuncak 
falan filan. Ülkeni sevmek = 
Alışveriş. Mesaj bu... Bu kadar 
net ve basit! 

Peki biz ülkemizi sevmiyor 
muyuz? Hayatta en çok sev-
diğim yiyeceklerden biri olan 
simidi sabah–akşam yersem 
plastik oyuncak satın alma-
mamın günahını çıkarmış olur 
muyum? Bir fırın simit yesem 
olur mu? Biz termik ve nük-
leer santraller, devasa baraj-
lar istemediğimiz için mi bir 
türlü gelemiyoruz “muassır 
medeniyetler” seviyesine? Bu 
liste uzar gider. Bizim Buğday 
Derneği olarak durduğumuz 
yer belli. Biz simide bayılıyoruz, 
oyuncaklarımız yerel ekonomi-
yi ve geleneksel üretim yapan 
küçük esnafı destekliyor, doğa 

dostu ve ahşap. Saksıda el be-
bek gül bebek yetişmiş mayda-
nozdan gelen bir avuç tohum, 
ev yapımı ekmek veya reçel, el 
emeği göz nuru yün atkı-
lar en güzel hediye 
bizim için. 

Ekmek Bulamıyorlarsa Simit Yesinler!

Geleceğimiz Kopenhag’da; izleyin; katılın... Ekolojik Pazar’da Poşet Kalkıyor... Tarhananızı 
Kendiniz Yapın... Kış Hazırlıkları...  Yörük Çadırında Tatlı Hayat.. Doğanın Takvimi

Alış verişveriş...
Esnafla pazarlık etmek is-
temem ama, bir alıp, niye 
iki defa veriyoruz birader? 
Alış-veriş tamam da, alış-
verişveriş dünyanın neresin-
de görülmüş?  Yılmaz Özdil, 
Hürriyet Gazetesi

“Simit yiyemez oldum”
Şu tuhaf reklamlar bende 
acıma ile birlikte öfke duy-
gusu yaratıyor. Artık simit de 
yemez oldum. Zaten düşük 

Simit, oyuncak ve (dalında) 
çiçeksever bir ekip olarak va-
tan namına elimizden geleni 
yapıyoruz ama bilmem yeter 
mi? Biz de bilenlere sorduk. 
Doğal kaynaklar aşırı tüketi-
min ağırlığı altında ezilirken ve 
biz geri dönüşü olmayan nok-
taya doğru koşar adım depar 
atarken vatandaşı zayıf nok-
tasından yakalayarak plastik 
oyuncak aldırmanın mantığı 
nerede? 

                Gizem Altın Nance
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Yeniden...

Doğadan çaldığımızdan 
daha fazlasını ürettiği-
mizi umut ederek; des-
tekçilerimizin katkılarıy-
la, ilkini elle yazıp çoğalttı-
ğımız ve bugüne kadar gelen 
Buğday Dergisi 12. yılında ye-
niden şekil değiştiriyor. İlk yayı-
nımız, Buğday’ın tohumlarının atıldığı 
Bodrum’da, çevredekilere, bir bilgiyi 300 kez 
anlatmak yerine, yazıp fotokopi ile çoğaltarak dağıtma fik-
riyle ortaya çıktı. Sonra Ayhan ve Mahmut Cemali’nin tasa-
rımı, Kaya Basımevi’nin baskısı ile yerli malı geri dönüşüm-
lü kâğıda basılan bir bültene dönüştü... Dokuz sayısı bül-
ten şeklinde yayımlandı -gittikçe çoğalan yazar, çizer, okur 
ve maddi destekçilerin katkılarıyla... 

Lalehan Uysal’ın kıymetli dokunuşları ile bülten daha 
sonra dergi kimliğine büründü ve gelişerek; kâh borçla 
harçla, kâh gecikerek ama hiç ara vermeden sürekli yayım-
landı ve okuyucularına ulaştı. Bu süreçte Buğday Bülteni 
ve Dergisi’nin misyonunu çok iyi yerine getirdiğine inanı-
yorum. Bir çok kişiye, kuruma seçimlerinde yön verdi; ya-
şayan bilginin, bilgeliğin sesi ve motivasyon kaynağı oldu. 

%100 Ekolojik Pazarlar, TaTuTa gibi  projelerimiz binler-
ce insanın yaşamına dokunmaya başlarken Buğday Dergisi, 
Buğday Derneği’nin en çok tanınan çalışmasıydı. 

Şimdi zamanı geldi ve dergi yeniden değişiyor. 
Sürdürülebilir yaşam bilgisinin yaygınlaşması arzusuyla bu 
yayını, öncelikle Buğday Derneği üye ağının iletişim ara-
cı olarak kullanmak üzere rehber formatında sunuyoruz. 

En başından, Buğday Dergisi’nin elinizdeki Ekolojik 
Yaşam Bülteni’ne dönüşmesine kadar emeği geçen her-
kese ve özellikle de bu işin aramızdaki kahramanı ve sü-
rekli emek vereni Oya Ayman’a kalpten teşekkür ederim.  
Ekolojik Yaşam Rehberi’ni, mevsim dönümlerinde, yani her 
üç ayda bir yayımlayacağız. Rehberde günlük yaşamda kul-
lanabileceğiniz pratik bilgileri, doğal tıp, mevsimlik mut-
faklarla bahçe ve balkon tarımıyla ilgili önerileri, doğayla 
uyumlu örnek uygulamaları, doğanın takvimini ve ekolo-
jik yaşam hareketinde katılmak, izlemek, okumak, görmek, 
paylaşmak isteyeceğiniz olayları bulacaksınız. 

Ama okur olmanın dışında sizden bir ricamız daha var: 
Sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçin ve ekolojik ya-
şam ağına siz de katılın. Umarım, bu bülten hepimize be-
reket dağıtan tohum keselerimiz olmaya devam eder uzun 
süre... 

Victor Ananias
Buğday Derneği YK Başkanı

olan tüketim alışkanlıkları-
mı nerede ise tümü ile kendi 
kaynaklarımla yaşamaya (bu 
konudaki şansıma minnetle) 
kilitleyerek bireysel karşı du-
ruş oluşturdum bu reklam-
lardan sonra. Sinirleniyorum. 
Adama soruyorsun; “İşler 
nasıl?” Yanıt: “Kötü, iş yok, 

açız Allaha şükür.” Başka 
yorum yapmasam? 
Gürsel Tonbul, 
Ekolojik çiftçi

“Dünyanın canına okuyun”
“Alın verin, ekonomiye can 
verin” sloganı, tüketimi ar-
tırma ile ekonomiye can ver-
mek gibi kısa vadeli çözümler 
üretilebilir ama uzun vadede 
doğanın dolayısıyla dünyanın 
canına okumanın hızını artır-
ma gibi sonuca varmaktayız. 
Tüketimi artırma sloganı, 6,5 
milyarı geçen dünya nüfusu 
gerçeği karşısında düşünen-
leri endişelendiriyor. 
Prof. Dr. Turhan Uslu 

“Unutmuşuz yahu!"
Yastık altında saklayıp durdu-
ğum, ne yapacağıma bir türlü 
karar veremediğim milyonları-
mın verdiği can sıkıntısına de-
va olan slogan. Ben de kendi 
kendime “ne yapacağım bu 
kadar parayı?” diye soruyor-
dum. Doğru ya, alış-veriş yap-
mak lazım. Unutmuşuz yahu. 
Gideyim de plazma televizyon, 
ÖTV indirimli araba, avakado 
falan alayım.  Ekşi Sözlük, Lego

Buğday Derneği , 
kendi öz kaynakları 
ile ayakta duran kır-
sal bir model oluş-

turmak ve yöresel, ekolojik ve diğer doğa dos-
tu üretimler konusunda eğitim çalışmaları yü-
rütmek amacıyla Küçükkuyu Çamtepe’de bir 
Ekolojik Yaşam Merkezi kuruyor. Ekolojik mi-
mari prensiplerine göre inşa edilen  merkez bi-
nası Buğday üyelerinin katkılarıyla tamamlan-
dı ve burada bazı atölye çalışmaları yapılma-
ya başlandı.

Merkez, Buğday’ın 17 yıllık kırsal deneyimle-
rini yerel uygulamalara dönüştürmeyi hedef-
liyor. Aynı zamanda ekolojik yaşamın her ala-
nında eğitim çalışmalarına ve alternatif yaşam 
modellerine hizmet oluşturacak. Bu proje bir 
grup dernek üyesi tarafından finanse ediliyor, 
yürütülüyor ve yeni ortaklarını arıyor. Çamtepe 
Ekolojik Yaşam Merkezi 21 Mart’ta kapılarını 
açacak.

İngiliz Gıda Standartları Enstitüsü’nün yaptığı 
araştırma sonucunda dünya basınına dağıtı-
lan “Ekolojik Gıda Daha Faydalı Değil” haberine 
IFOAM (International Federation of Organic 
Agriculture Movements, Uluslararası Ekolojik 

Tarım Hareketleri Federasyonu) ve Toprak 
Vakfı (Soil Association) gibi kuruluşlar da da-
hil olmak üzere uluslararası tepki ve yanıtlar 
geldi. Uluslararası platformlarda bu kurum-
larla birlikte ekolojik tarımın gelişmesi için ça-
ba gösteren Buğday Derneği, bu yanıtların çe-
virilerini yaparak basına dağıttı. 

www.bugday.org

Nesli Tükenmekte Olan Oyunlar  
Şişli %100 Ekolojik Pazar’da  

Yeniden Hayat Buluyor

Her Cumartesi günü 
Şişli % 100 Ekolojik 
Pazar’da, saat 10:00-
17:00 arasında, ah-
şap oyuncak atölyele-
ri düzenleniyor. Anne-
babalar alışverişlerini 
yaparken çocuklar da 
kendi oyuncaklarını 
yapmayı ve nesli tü-
kenmekte olan oyun-
ları oynamayı öğreni-
yorlar.

B İ Z D E N  H A B E R L E R

Kaz Dağları, Buğday Merkez

Çamtepe’de 
Ekolojik Yaşam 

Merkezi

“Ekolojik Gıda Daha Faydalı Değil”  
Raporuna Tepki
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“Kayıp 
Masallar”ın 

İzinde Dere Tepe 
Düz Gittik

Kışa 
Hazırlık

Basit 
kompost yapımı:  

Evdeki bitkisel organik atık-
larınızla bahçenizin bir köşesinde 

kompost gübre yapabilirsiniz. Ahşap 
ya da sıkı kümes telinden bir alan oluştu-

run.  İçine portakal ve limon kabuğu hariç, 
sebze ve meyva atıkları, kuru çiçek ve yaprak-

ları, talaş tozu ve otları küçük parçalar halinde 
koyun. 3-4 günde bir karıştırarak havalandırın. Bu 

metodla 45-60 günde gübreniz hazır.  
Farklı kompost yapım seçenekleri için: 

www.batem.gov.tr/bilgiler/kompost/kompost.htm
www.genbilim.com/content/view/4337/34

Sonbaharda bahçemizde ve 
balkonlarımızda yapabilece-
ğiniz hazırlıklar...

Bahçenizdeki ve saksıları-
nızdaki toprağı iyileştirin. Bu 
amaçla mutlaka organik gübre 
kullanın. 

Bahçenizdeki toprağı belleyerek 
havalandırın. Böylece, toprağın 
üst kısmında oluşan, “kaymak 
tabakası” olarak tabir edilen 
ve toprağın havalanmasını en-
gelleyen üst katman ortadan 
kalkacaktır.  

Bahçenizdeki ağaç köklerinin 
soğuktan zarar görmesini ön-
lemek için diplerini saman, ta-
laş vb. malzemelerle örtün.

Saksılarınızı toprağıyla birlikte 
değiştirin. Bu işlemi yaparken 
köklere zarar vermemeye dik-
kat edin. Saksıların ve toprağın 
en fazla iki yılda bir değiştiril-
mesi gerekir. Değiştirmekte 
geciktiğiniz saksıların dibinde 
örümcek ağına benzer bir kök 
öbeği oluşur. Öncelikle bu kök 
öbeğini üstten dikkatlice alın, 
sonra bitkiyi yeni saksısına 
taşıyın. 

Latin çiçeği, sardunya, sarısa-
bır, ıtır gibi soğuktan zarar gö-
rebilecek bitkilerinizi korunaklı 
bir yere taşıyın. Taşımadan 
önce ısı, ışık ve nem isteklerini 
araştırın. Kış aylarında evde ko-
ruma altına aldığınız bitkilerin 
nem ihtiyacını karşılamak için 
yapraklarına su püskürtmeniz 
yararlı olacaktır. 

Gül ler in iz i  buday ın. 
Üzerinde tohumlu 
dal  b ırakma-
maya özen 
gösterin. 
D a h a 
ç o k 
  

çiçek açmasını istiyorsanız top-
rağını iyileştirin. 

Sonbaharda bitkilerin su ih-
tiyacı yok denecek kadar az 
olduğundan sulama konusu-
na dikkat edin. İhtiyaç faz-
lası su, kökleri çürütüp bit-
kinin ölmesine sebep olur. 

Aslanpençesi, biberiye, defne, 
dulavratotu, hayıt, kediotu, 
rezene, sabunotu gibi tıbbi 
bitkileri bu dönemde toplayıp 
kurutabilirsiniz. 

Bakla, brokoli, dereotu, havuç, 
kereviz, lahana, marul, may-
danoz, nane, ıspanak, pırasa, 
roka, turp gibi kış sebzelerini 
bu dönemde ekebilirsiniz. Sebze 
alanınızın çevresine biberiye, 
lavanta, zufaotu gibi aroma-
tik bitkilerle bordür yapabilir; 
aralara kadife çiçeği dikerek 
sebzelerinizi mantar hastalık-
larından koruyabilirsiniz. 

Çiğdem, çuhaçiçeği, anemon, 
sıklamen, hercai menekşe, kar-
delen, nergis gibi kış çiçeklerini 
bu dönemde ekebilirsiniz. 

Nazım Tanrıkulu  

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi 

Gıda güvenliğinden, ormansızlaşmaya, perma-
kültürden ekolojik mimariye kadar yaşamın her 
alanında sürdürülebilir alternatifler, çözüm-
ler... Buğday’la Tohumdan Hasada Ekolojik 
Yaşam programı, 94.9 Açık Radyo’da her hafta 
cuma günü 10.30’da.

UNESCO ve UNEP tarafından tüm dünyada 16 
dile çevrilen gençlikVEdeğişim (youthXchan-
ge) rehberi Buğday Derneği ve Yeşil Adımlar 
Çevre Eğitim Derneği ortaklığı ile Türkçe olarak 
yayımlandı. 

Sürdürülebilir yaşam için gençlere yönelik 
bir klavuz niteliğindeki rehber, gelecekte yaşa-
nabilir bir dünya için ipuçları içeriyor. Küresel 
ısınmadan enerji tasarrufuna, etik alışveriş-
ten doğa dostu tatile, sağlıklı beslenmeden ge-
ri dönüşüme kadar pek çok alanda atılması ge-
reken adımların yer aldığı kitap, dünyadan ve 
Türkiye’den örnekler, başvurulabilecek kaynak-
lar ve web sayfalar ile, bu alanda çalışan ku-
ruluşları da hakkında bilgi veriyor. 

Buğday Derneği ve Atlas Dergisi ortaklığın-
da gerçekleştirilen Kayıp Masallar Projesi, 
Anadolu’da kaybolmakta olan 50 yörük ma-
salını ve sözlü kültüre ait anlatıları kayıt altına 
aldı. Kayıp Masallar kitabı Atlas dergisinin Eylül 
sayısında okurlara hediye edildi. 

Buğday Derneği’nden Çağlar İnce, Kenan 
Özer ve Caner Kayar 10 bin kilometre yol kat 
edip, 100 kadar haneyi ziyaret ederek topla-
dıkları masalları kitap haline getirdiler. Göçebe 
yaşamı ile ilgili çok zengin bir belgesel görüntü 
arşivine sahip olan Kayıp Masallar ekibi ayrıca 
Yörükler tarafından anlatıla gelen Köse adlı 
masalın da kukla-filmini hazırladılar. 

“Kayıp Masallar” pro-
jesi için Çağlar İnce 
“Belki de bu son 
masal ülkesi-
nin, son masal 
halkının ma-
salları” diyor.

gençlikVEdegişim 
Rehberi

Buğday Her Hafta 94.9 Açık Radyo’da

Buğday Derneği’nin yürüttüğü “Türkiye için 
Doğa Dostu Tarım Programı Geliştirilmesi” 
projesi  kapsamında “Türkiye için Doğa Dostu 
Tarım” kitabı yayımlandı. Kitap, sürdürülebilir 
ve çevreye duyarlı tarım uygulamalarının yay-
gınlaşmasını ve bu konuda bir standart oluş-
turulmasını amaçlıyor. Buğday Derneği üyeleri 
Doğa Dostu Tarım kitabını ofisimizi arayarak 
ücretsiz edinebilir. 

“Türkiye İçin  
Doğa Dostu Tarım” Kitabı
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Tarhana

Kış günlerinde en sevdiğin 
yiyecek ne diye sorsanız, ya-
nında bir dilim kızarmış ek-
mekle koca bir kâse tarhana 
çorbası derim. Ben yağsız 
pişiririm tarhana çorbasını, 
onun yerine bolca süt koya-
rım. Bol kuru nane, bol sa-
rımsak, azıcık ev yapımı biber 
salçası ve bir avuç haşlanmış 
nohut. Bıkmadan, sıkılmadan 
her akşam tekrarlayabilirim 
bu ritüeli. 

Oysa onca sevdiğim halde 
bir kez olsun yeltenmemiştim 
kışlık tarhanamı hazırlamaya. 
İmdadıma arkadaşlarım, blog 
okurlarım yetişti. Malzemeler 
üç aşağı beş yukarı birbirinin 
aynıydı ya kimi hamuru bir 
gün bekletirken kimi “kabar-
ması durana” kadar her gün 
“yumruk”luyor (yani içindeki 
havayı boşaltmak amacıyla 
yoğurarak) kimi ise ille on gün 
(ekşisi geçip tatlanana kadar) 
beklettikten sonra geçiyordu 
kurutma aşamasına. 

Münevver’in (Şen) anne-
sinden hatıra kalan tarifte 
karar kıldım, malzemelerimi 

Tarhana yapımı

1/2 kg domates
1 kg kırmızı etli biber
1/2 kg kuru soğan

1/2 kg süzme yoğurt
250 gr haşlanmış nohut
1 çorba kaşığı toz maya

75 gr tuz
2 1/4 kg un (tam unla 

karışık yaparsanız besin 
değeri daha yüksek bir 
tarhana elde edersiniz)

Domates, biber ve soğanı 
irice doğrayarak büyükçe 
bir tencerede pişirin. Pişme 
esnasında haşlanmış nohut 
ve tuzunu ekleyin. Suyunun 
çoğunu çektiğinde ateşten 
alıp püre haline getirin. 
Soğuduğunda yoğurt, un 
ve mayayla karıştırın, ele 
yapışacak kıvamda yoğu-
run. (Un miktarı sosunuzun 
sululuk oranına göre biraz 
değişebilir, duruma göre 
ayarlayın.) Günde bir kez 
(çok kabardıysa iki) yoğu-
run, üzerine temiz bir bez 
örtüp gölge ve havadar bir 
yerde bekletin. 7-8 gün için-
de kabarma duracak. Artık 
ufak parçalar halinde alıp 
temiz bir çarşafın üzerine 
yayabiliriz. (Nemini alması 
için çarşafın altına temiz 
bezler veya gazete kâğıdı 
konabilir) Bu işlem boyun-
ca gidip gelip elinizle ufala-
yın, avuç içlerinizle sürterek 
parçalayın. Elle yapmak zor 
olur derseniz mutfak ro-
botunda çekin. Tepsilere 
yayıp arada karıştırarak 
bir kaç gün daha kurutun, 
bez torbalarda veya cam 
kavanozda saklayın. (Elde 
edeceğiniz tarhana miktarı 
kullandığınız unun ağırlığı 

kadar olacaktır.)

mevsimlik sofralar

alıp heyecanla işe koyuldum. 
Tarhana yapım sürecinin her 
günü bir başka heyecanla 
uyandım. Dayanamayıp üçün-
cü günde hamurdan bir kaç 
kaşık alıp pişirdim. Ekşiceydi, 
çok da bayılmadım. Ancak 
işlem bitip kavanozlanacak 
hale gelen tarhanamdan bir 
kez daha pişirdiğimde aldığım 
hazzın tarifi yok. Gurur mu 
dersiniz, sevinç mi, bir işi be-
cermiş olmanın verdiği haz mı 
yoksa artık tam istediğim gibi 
bir tarhana tarifim olduğu ve 
her yıl yeniden yapmak için 
gerekli donanımı kazandığım 
için hissettiğim huzur mu? Bu 
yüzden size Münevver’in tari-
fini vereyim. Geç kalmış sa-
yılmazsınız, pazarlarda hâlâ 
mis gibi yayla domatesleriyle 
bol miktarda etli kırmızı biber 
var.  Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

Kendi 
yaptığım 

tarhanayı 
pişirdiğimde 

aldığım 
hazzın tarifi 

yok.
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Önce inanamadılar, gerçekçi 
bulmadılar, ”Ateşten gömlek 
giymek bu” dediler, heye-
canlandılar, umutlandılar, 
sorguladılar. Ama 16 Haziran 
2006’da bir kısmı yola çıktı, 
%100 Ekolojik Pazar Projesi 
sahibi Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği 
çalışanları onları bekliyordu; 
güzergâh tarifi, yer göste-
rimi ve denetimler için. Tüm 
tezgâhlar yerleştirilmiş, mavi 
örtüler serilmişti.

Dr. Ali Kamışlı Eskişehir’ 
den aracına yüklediği ve o dö-
nem arazisinde yetişmiş olan 
150 bağ taze sarımsak ile gel-
di. Kazanmaya mı geldi? Evet 
ama para değil, ekolojik tarı-
mı ve ürünlerini kentli kullanı-
cıya kazandırmaya geldi. 

O gün Ali Bey tüm sarım-
saklarını sattı, o gün ekolojik 
tarım sektörü için bir dönüm 
noktası oldu. Bir ay sonra ince 
kabuklu yerli domatesleri ile 
tekrar geldi, marketlere girme 
şansı olmayan çatlaklı, nakli-
yeye gelmeyen bu domatesler 
nerdeyse pazara inmeden, 
verilen siparişlerle bitti. 

Yanlış anlaşılmasın, o gün 
pazardaki ürünlerin  yarısı 

%100 Ekolojik Pazar’ı n 
ardından Bursa Nilüfer ve 
Ankara Çankaya Belediyeleri 
de kendi organik pazarlarını 
açtı. Pazarın ikinci yılında 
Dr. Ali Kamışlı, Eskişehir’de  
“Bir zamanlar komşulara, 
Eskişehirli’ye ekolojik ürünü 
anlatmaya çalışırken, şimdi 
aranır olduk” diyerek projenin 
nasıl bir zincirleme etki ya-
rattığını gözler önüne seriyor.

Kirazlı köyünde, eko-
lojik ürün üreticisi Gürsel 
Tonbul’un da desteği ile  
üreticiler organik tarıma  
geçiyor, ayrıca bu ürünlerin 
satışı için köy pazarı kuru-
luyor. Fethiye’de üreticiler 

organik  ürünleriyle 
çiftçi pazarı-

na iniyor. 

 Ekolojik Pazar mı?
 Nasıl? ve seçici kişilerden oluşuyor. 

Katılımcı profili üretici ağırlıklı 
olan pazarda bugün de  
üretici sayısı, temsilci  
sayısının 2,4 katı. 

Pazar sadece buraya ge-
lenlerin değil, aynı zamanda 
İstanbul’un değişik noktala-
rına ürün pazarlayan firma-
ların da tedarik kanalı oluyor. 
Böylece çok daha fazla insa-
nın ekolojik ürünlere ulaşma-
sına katkıda bulunuyor. 

Türkiye’de ekolojik ürün 
üretim ve kullanımını adil, 
sürdürülebilir ve güvenilir bir 
alışveriş modeli aracılığıyla 
yaygınlaştırmak amacıyla 
ilki Şişli Belediyesi ortaklığı 
ile kurulan %100 Ekolojik 
Pazarlar’ın sayısı 2008’de 
kurulan Antalya ve Samsun 
pazarlarıyla üçe çıktı. 

Bugünlerde Antalya 
pazarının ise Muratpaşa 
ilçesine taşınması planla-
nırken, Samsun pazarı da 
Gazi Belediyesi’nden Atakum 
Belediyesi’ne taşındı ve 2,5 
ay önce yeni yerinde Buğday 
Derneği denetiminde ve 
%100 Ekolojik Pazar stan-
dartlarıyla hizmete başladı. 
Samsun’da bine yakın 
üretici organik ta-
rıma geçti.  

“Birey olarak  
elimizden geleni 

yapmalıyız, her ne 
kadar küçük  

olsa da. Odadan 
çıkarken ışığı 

kapatmak önemsiz 
görünebilir ama bu, 

yapmamamız  
gerektiği anlamına 

gelmez.” 
Dalai Lama

48 
tezgâhla 
başlayan 

Şişli %100 
Ekolojik 
Pazar, 

bugün 250’ye 
varan tezgâhla 

devam ediyor. 

tezgâhlarda kaldı ve bu bütün 
bir yaz devam etti. Ama o 
gün cesur ve kararlı bir grup 
tarafından gelecek için, insan 
için, toprak için, hayat için, 
sürdürülebilir, doğa ile uyum-
lu ve kaliteli bir yaşam için 
önemli bir tohum atıldı. 

Aradan üç yıl geçti, %100 
Ekolojik Pazarda bir çok üre-
tici tarafından kilosu 4  
liradan satışa sunulan 1 
tonun üstünde ince kabuklu 
yerli domates, kilosu 1,5 – 2,5 
liradan sunulan diğer ekolo-
jik domateslere göre çok da-
ha önce bitiyor. Ama pazara 
gelip bitmeyen bazı ürünler 
de Ankara Çankaya’ya taşı-
nıyor artık. 2009’da katılım-
cıların tezgâh kurma belgesi 
almasıyla pazar kalıcılık 
kazandı. 

Pazara kimler geliyor? 
Pazar müdavimleri orta ve 
yüksek gelirli, eğitim ve kültür 
seviyesi yüksek, sağlıklı yaşam 
ve ekoloji bilinci olan duyarlı 

Yeni Pazar 
Kartal’da Açılıyor
Hem üreticiler, hem de 
ekolojik pazara alışverişe 
gelenler İstanbul’da ikinci 
bir pazara ihtiyaç duyu-
yordu. Buğday Derneği üç 
yıldır bu yönde çaba gös-
teriyordu ve sonbaharın 
ilk aylarında ikinci pazar 
müjdesi geldi. İstanbul’un 
ikinci %100 ekolojik pazarı, 
Buğday Derneği ortaklığıın-
da Kartal Belediyesi tara-
fından kurulacak. 

Sonbaharda Pazarda 
Neler Var?
Sonbaharda kırsalda 
salça, pekmez, turşu, 
kurutma gibi hazırlıklar 
var.  Kırsaldaki bereket 
pazara da yansıyor, 
yeni mahsul salçalar, 
pekmezler, ballar, çay, 
fındık, ceviz tezgâhlarda 
yerlerini almaya başladı 
bile. %100 Ekolojik 
Pazar’da önümüzdeki 
günlerde et daha bol 
ve daha fazla çeşitle 
sunulacak. Kozmetik, 
temizlik ve tekstil 
ürünlerinde de çeşitlilik 
artacak. Keçiboynuzu, 
dut ve hurma pekmezi  
de yeni ürünler arasında.  

Ekim ayı ile birlikte 
tezgâhlar nar ve 
limonla renklendi. 
Pırasa ve kereviz gibi 
kışlık sebzeler de yavaş 
yavaş yerlerini alıyor. 
Pazarımıza beklediğimiz 
sürpriz ürünler ise  tahin, 
ahududu, ceviz, gül, 
karadut, yabanmersini 
reçelleri ve ekmek 
mayası.
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Ekolojik Üründe  
Fiyat Nasıl Belirleniyor, 
Fiyatı Ne Etkiliyor?

 Yoğun emek 
(ot ilacı yerine insan  
iş gücü) ve ekolojik 
tohum, zararlı  
tuzakları gibi pahalı 
girdiler,

 Kısa vadede verimi 
görece düşük olsa da 
uzun vadede verimli,

 Denetim, sertifika 
ve akredite laboratuar 
analizleri,

 Yeterli lojistik 
sistemleri kuracak, 
fabrikasyon üretime 
geçecek kapasiteye 
gelemeyen ekolojik 
üretimin yüksek  
nakliye, depolama, 
üretim ve ekip 
maliyetleri,

 Pazar ağının/
pazarlama 
alternatiflerinin  
darlığı,

 Sağlıklı beslenme ve 
ekoloji gibi konularda 
bilginin yetersiz olması 
nedeniyle talebin kısıtlı 
olması. 

%100 Ekolojik Pazar
Ne Getirdi? 
Sağlıklı beslenmemiz, ha-
vanın, toprağın ve suyun 
temiz kalması gibi olumlu 
etkilerinin yanında say-
mak gerekirse....

 Halk, çiftçi ve özel 
sektör üzerinde yarattığı 
olumlu etki ile sektörün iç 
pazarda gelişiminin önü 
açıldı, üretim çeşit ve ka-
lite olarak arttı. 

 Ekolojik ürünler top-
lum tarafından tanınır, 
bilinir ve her kesimden 
kullanıcıya ulaşılabilir 
hale geldi.

 Üretim–tüketim kalıp-
larında yapılması müm-
kün bazı değişiklikler yo-
luyla halk ve çevre sağlı-
ğı, sosyo-ekonomik dön-
gülerin iyileştirilmesi adı-
na fark yaratılabileceği-
ni göstererek, başarılı bir 
sosyal ve ekolojik sorum-
luluk projesi örneği oldu. 

 Ekolojik Pazarlar söy-
leşiler, kutlamalar, tüke-
tici/kullanıcı bilgilendirme 
çalışmaları, diğer STK 
faaliyetleri, yemek alanı, 
çocuklar için etkinlik ala-
nı, resitaller, geri kazanım 
üniteleri ile aynı zamanda 
sosyal bir alan oldu. 

 Güvenli alışveriş ola-
nağı sağladı. İstanbul 
Tarım İl Müdürlüğü 
ve Sarıyer Tarım İlçe 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan denetimler ve ha-
bersiz olarak yapılan ak-
redite laboratuvar ana-
lizlerinde pestisit kalıntı-
sı bulunmaması bu güve-
ni destekledi.

Naylon Poşete Hayır!
Kasım ayından itibaren 
%100 Ekolojik Pazar’da 
poşet kullanımı kaldırıla-
rak, bez çanta, file, se-
pet ve kesekâğıtları kul-
lanı lmaya başlanıyor. 
Yapılacak etkinliklerle, tek 
kullanımlık torbalar ve ke-
sekağıtları yerine, tekrar 
tekrar kullanılacak alter-
natifler ve bunların ya-
rarları hakkında bilgi ve-
rilecek. 

Doğal Ürün Ne Demek? 
Ekolojik pazarda satılan 
ürünlerin tümü ekolojik ser-
tifikalı. Bu nedenle “doğal”, 
“naturel”, “bio”, “köy ürünü”, 
“saf” gibi yoruma açık, her-
hangi bir yasal dayanağı ve 
standardı olmayan, kullanı-
cıyı yanıltan ifadeler taşıyan 
ürünlerle karıştırılmaması 
gerekiyor.  Batur Şehirlioğlu 
%100 Ekolojik Pazarlar 
Proje Koordinatörü

Değişen iklimler, 
kaybedilen 
tarım alanları, 
yok olmaya yüz 
tutmuş tohumlar 
ve kirlenen su 
kaynakları mı, 
yoksa ekolojik  
ürün mü? 
Hangisinin bedeli 
daha yüksek? 



Sağlık 
Orucu

Her ne kadar hayatımıza ye-
ni girse de aslında Detoks 
kelimesi Latince kökenli olan 
Detoxikation kelimesinin kı-
saltılmışı ve “zehir atımı” an-
lamına geliyor. Geleneksel ve 
doğal tıpta detoks, bir koruyu-
cu sağlık yöntemi olduğu gibi 
doğal tedavi yöntemi olarak da 
kullanılıyor. 

Farklı inanç sistemlerinde 
detoks, oruç olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu oruçların dinden di-
ne uygulanış şekilleri farklı olsa 
da, ortak yanları vücudu din-
lendirmek, nefsi kontrol edebil-

mek ve bazı dünyevi alışkan-
lıkları sorgulamak.

Günümüzde vücudun 
toksinlerden arınma-

sı kimyasallarla çev-
rili yaşamımızda gi-

derek bir ihtiyaç 

sağlık

halini alıyor. Yaygın olarak uy-
gulanan beş farklı sağlık oru-
cu var:
 Total oruç; sadece su, çay ve 
sebze-meyve suları ile 
  Bazik oruç; asit üreten gıda-
lardan uzak durarak 
  Tek yönlü beslenme; sadece 
pişmemiş gıdalar ile beslenme 
(sıvı ya da katı) 
  Haftanın bir günü katı hiç 
bir şey yememe 
  İslamın öngördüğü oruç.

Total oruç, uzman doktor 
kontrolü ile başlatılması gere-
ken ve belli bir beslenme şek-
li ile vücudun oruca en az üç 
gün hazırlanmasını gerektiren 
bir yöntem. Oruç sonrasında 
yine orucun süresine göre vü-
cut özenle hazırlanarak normal 
yemek dönemine geçilmesi ge-
rekiyor. Bu süreci desteklemek 
için zehirden arınma dönemin-
de detoks çayı içiliyor. Bu çaya 
kan temizleme ve karaciğeri 
destekleme özelliklerinden ötü-
rü ısırganotu ve karahindiba 
katılıyor.

  Detoksun, bedenin atması 
gereken maddeleri daha rahat 
atabilmesi için -doğaya paralel 
olarak- küçülen ay dönemle-

rinde yapılması önerili-
yor. Vücudu zehir-

li (toksik) 

ve atık 
madde-
lerden te-
mizlemenin 
yanı sıra, fazla 
yağlardan arındır-
mak açısından da de-
toksun ilkbaharda uygu-
lanması çok önemli. Ayrıca kış 
mevsimine hazırlık gereği, vü-
cudu tazeleyip güçlendirmek 
için detoksun sonbaharda da 
uygulanması gerekir. 

Detoks uygulaması sayesin-
de hastalıklardan korunmuş ve 
vücudumuzdaki alkalik-asidik 
dengesini sağlayarak sağlığımız 
için önemli bir yatırım yapmış 
oluruz. Vücudumuz zehirler-
den temizlenirken hastalıklara 
karşı da dirençli hale gelir. Bazı 
hastalıkların iyileştirilmesinde 
detoks bir ön tedavi olabilir. 

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com

Bazik oruç
Bazik oruç, en rahat uygulanan 
detoks yöntemleri arasında. Bu 
tarz oruç döneminde sadece ta-
ze sebze ve meyve, kurutulmuş 
meyve, çimlendirilmiş ve filizlen-
dirilmiş besin maddeleri tüketilir. 
Bu süreç masajlar,  belli organ 
hareketleri, kaplıca/hamam zi-
yaretleri, nefes ve karaciğer eg-
zersizleriyle desteklenir.

Yağların ve toksinlerin içten 
çözümü için bir oruç çayı de-
toksun çeşidi ne olursa olsun 
süreci olumlu yönde etkiler. Bu 
çayın kişinin diğer organlarının 
durumu göz önünde bulunduru-
larak hazırlanması yerinde olur. 
Tek başına detoks uygulayanlara 
günde en az üç kez ısırganotu 
çayını önerebilirim. 

Detoks döneminde mümkün 
olduğunca asidik atık madde-
si üreten (et ve et ürünleri, süt 
ve süt ürünleri, ekmek ve ta-
hıl ürünleri, kahve, alkol, diğer 
asitli içecekler vs.) gıdalar tü-
ketilmemeli. Bu dönemde nor-
malin üzerinde kaliteli su içmek 
çok önemlidir, çünkü bu dışarı 
atılması gereken maddeler an-
cak sıvı aracılığı ile dışarı taşı-
nabilir. Normalin üzerinde su, 
her insanın su ihtiyacının yakla-
şık bir litre fazlası anlamına ge-
lir.  Bol oksijenli hava, stressiz 
bir yaşam, organların faaliyeti-
ni kolaylaştırmak için hareket ve 
organlara yönelik egzersizler de 
önemlidir. 

Detoks döneminde denge-
li beslenme (yüzde 75 meyve-
sebze ve yüzde 25 et, süt ve tahıl 
ağırlıklı gıdalar) konusunda daha 
özenli oluruz. Gıdalarımızla al-
dığımız hormon ve diğer kimya-
sallar da vücudumuzda toksin/
asidik atık maddeleri oluşturdu-
ğu için, besinlerimizin mümkün 
olduğunca ekolojik veya doğal 
olması sağlığımız açısından çok 
önemlidir. 

Vücudun 
toksinlerden 

arınması 
kimyasallarla 
çevrili günlük 
yaşamımızda 

giderek bir 
ihtiyaç  
halini  
alıyor.  

Çiftlikten Sofranıza, 
Sağlık Veren Ürünler

Organik, Mevsimsel  
Meyve-Sebze Günü

Her Cumartesi Vitaminera'da
• Kereviz • Brokoli • Pırasa • Lahana

Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul
0212 661 7829

www.vitaminera.net
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Gidin...
Kasım, Aralık ve Ocak zeytin hasadı 
zamanı. İster gönüllü (ücretsiz), 
ister ziyaretçi (katılım payı ile) olarak 
TaTuTa çiftliklerine gidin, zeytin 
toplayın, zeytinyağı ve şarap  
yapmayı öğrenin.  
www.tatuta.org
www.genctur.com

Katılın...
Naturel Beden Zihin ve Ruh Sağlığı 
Festivali 19-22 Kasım 2009 tarihle-
ri arasında İstanbul Harbiye Askeri 
Müze’de gerçekleştiriliyor. Bu yıl 10. 
yılını kutlayacak olan festivalde sağ-
lıklı yaşam konusunda çalışan kurum 
ve firmaların standlarını gezebilir, dört 
gün boyunca söyleşilere, konferanslara, 
atölye çalışmalarına katılabilirsiniz. 
www.festivaistanbul.com

İzleyin...
Solar Future 2010 
Konferansı, 11-12 

Şubat’ta İstanbul  WOW 
Convention Center’da. 

www.solarfuture 
conference.com/

4. Uluslararası  
Bursa İpek Yolu Film 

Festivali, 14-22 Kasım. 
www.ipekyolufest.com

Katılın...
Fikir Sahibi Damaklar tarafından  
başlatılan GDO Orucu'na katılın. 
Alışverişte, restoranda ve kafede  
size sunulan gıdaların içinde  
ne var sorun, öğrenin.
Bilgilenme hakkınızı kullanın...
GDO Orucu hakkında bilgi için:
http://fikirsahibidamaklar.blogspot.com

Öğrenin...
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde 
Aromaterapi, Fitoterapi, Masaj Terapi 

ve tıbbi bitkileri öğrenin. 
www.ztbb.org, bilgi@ztbb.org

0212 664 4155

Takip edin... 
“GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ: SU” 

forumu, 12-14 Kasım’da  
Ege Üniversitesi’nde.  

www.egesuforumu.org

Bisiklete Binin...
Her ayın son cumartesi günü İstanbul 

Göztepe Parkı’nda Critical Mass bisikletçile-
riyle buluşup yaya, bisiklet hakları ve çağdaş 

bir kent için pedal çevirin.
www.criticalmassistanbul.org

Verin... 
Freecycle grubuna üye olun, ihtiyacınız olma-
yan şeyleri ihtiyacı olanlara verin, ihtiyacınız 
olanları isteyin. Ücretsiz, karşılıksız... Sadece 
paylaşmak için. Birinin çöpü, diğerinin hazi-
nesidir. Freecycle, şimdilik Ankara, Diyarbakır, 
Bolu, İzmir, İstanbul, Kartepe, Sinop ve 
Çanakkale’de bulunuyor. www.freecycle.org

Fişten Çekin...
Elektronik aletlerinizi fiş-
ten çekin. Elektrikli aletler, 
özellikle dijital ekranı olan-
lar, kapalı oldukları halde  
elektrik çekmeye devam 
eder. 

Ekin... 
Meşe palamudu ekin. Kasım ayı meşe 
palamudu ekmek için uygun zaman. 
Ekerken dikkat edilmesi gereken nok-
ta tohumların böceklerden korunması; 
tohumlara sürülen mazot böcekleri 
uzaklaştırır. Meşe palamutları orta-
lama 3-4 cm derine ekilir. İsterseniz 
ufak bir saksıya ekip filizlendiğinde 
köküyle birlikte toprağa ekebilirsiniz. 
Yere ilk düşen tohumların 
kurtlu olma olasılığı faz-
ladır, bu yüzden ikinci 
seferde düşen tohumlar 
toplanmalı, tohumların 
üzerinde delik olmamasına 
dikkat edilmelidir. 

Okuyun...
Hayvan, Sebze, Mucize 

Barbara Kingsolver
Sadece yerel yiyeceklerle beslenerek, on-

ların da büyük çoğunluğunu kendi bahçe-
lerinde yetiştirerek yaşamaya karar veren 
bir ailenin anılarını gülümseyerek tekrar 

tekrar okuyacaksınız.

Saklayın...
Meyve ve sebze tohumlarını bir peçete 
üzerinde biriktirip kurutun. Ekim mevsi-
mi geldiğinde onları balkondaki saksınızla  
veya bahçenizle buluşturun.

Üye Olun...
Facebook’taki “%100 Ekolojik Pazarlar” 
grubuna üye olun, pazarlara yeni gelen 
ürünler, etkinlikler ve söyleşilerle ilgili 
bilgileri anında alın. 

Tıklayın...
Gerçek gıda konusunda bilgilenmek için 
www.fikirsahibidamaklar.blogspot.com

Çıkın... 
Bahçeye çıkın, evden dışarı 

çıkın, yola çıkın, azıcık yoldan 
çıkın. Sonbaharın tadını çıkarın.  

Talep edin...
7-18 Aralık tarihleri arasında  
Kopenhag zirvesinde, küresel  

ısınmaya yol açan sera gazlarının  
azaltılmasına ilişkin Kyoto sözleşmesinin  
yerini alacak uluslararası bir anlaşma  

metninin kabul edilmesi bekleniyor. 
Geleceğimiz için yöneticilerden ve  

karar vericilerden  
yenilenebilir enerji ve toplu ulaşım  

gibi iklim dostu politikalar  
uygulamalarını talep edin.

www.kureselisinmayidurdur.com 
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Gün Bilgesi

Önümüzdeki üç ay uzun ge-
celerin, soğuğun, yağmur ve 
rüzgârların dönemi olacak. 
Doğa, içine dönecek, yıllık isti-
rahatlarine çekilecek. Doğada 
bahara, yani canlanma döne-
mine hazırlık yapmak için çok 
önemli bir dönem başlıyor. 
Arınma, bir önceki dönemin 
bütün ölü dokularından, yük-
lerinden kurtulma anlamına 
geliyor. Bu dönemde bereketin 
hazırlığı yapılacak. Bunun için, 
yeni yılın başlangıcı 21 Aralık 
gecesi olarak kabul ediliyor. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde bu 
gece kutlamalar yapılıyor. 

Yılın en uzun gecesi “Şeb-i 
yelda” adıyla anılan bu gecede 
türlü türlü yemişler, özellikle 
de bereketin sembolü ve kışın 
en tutkulu meyvesi narı yemeyi 
siz de ihmal etmeyin, böylelikle 
kış mevsimini kutsayın! 

Her ay için verilen ekim di-
kim günleri Maria Thun’un bi-
yodinamik tarımda kullanılan 
takvimi esas alınarak hazır-
lanmıştır. Bu takvim, başta 

Vazgeçin...
Her alışverişte eli-
nize tutuşturulan 
naylon poşetleri 
almaktan vazge-
çin. Bez torbanızı 
yanınızda taşıyın. 
Böylece yılda yüz-
lerce plastik torbanın çöpe gitmesini  
ve doğaya zarar vermesini önlemiş  
olacaksınız.

Bilgilenin...
Kansere Umut Vakfı, 2009 yılı Kasım ayın-
dan başlayarak beslenme alışkanlıklarımız 
ve kanser ilişkisinin de konuşulacağı bir dizi 
konferans ve panel düzenleyecek.
www.kansereumutvakfi.org
 

Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu, 
12-13 Kasım, İstanbul, WOW Convention 
Center www.iw2es.com
 

Taşıyın...
Her susadığınızda pet şişe almak yerine  
su mataranızı yanınızda taşıyın.

Koyun...
Bir pet şişeye 

su doldurup si-
fonun içine ko-
yun. Sifonu her 
çekişinizde bir 
pet şişe dolusu 
içilebilir suyu 

tasarruf etmiş 
olacaksınız. 

Okuyun...
Cadının Bahçesi / Kate West

Cadılığın, doğaya dayalı bir spiritüellik ola-
rak anlatıldığı kitapta, bir cadının bahçe-
sini nasıl düzenleyebileceğine dair ipuçları 
veriliyor. Büyüler, otlar, bitkiler ve dış me-
kanlarda majik alanların anlatıldığı kitap, 

son derece ilginç.

ay olmak 
üzere koz-
mik enerji-
ler in  dün-
ya üzerinde-
ki etkisi hesaplana-
rak hazırlanır. Her ne 
kadar bu takvimde her tarih-
te bir iş tanımlanmış olsa da 
Anadolu’da –ve diğer birçok 
köklü kırsal kültürde- yeniayı 
takip eden ilk 7 gün toprakta 
ekim dikim ile işler yapılmaz, 
bu dönemde yapılan her türlü 
işten hayır gelmeyeceğine ina-
nılır –ki gerçekten de öyledir. 
Güneşin Aydemir 

KASIM 2009
2 / Kuş Geçimi Fırtınası, 
DOLUNAY
4 / Lodos rüzgârları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası
7 / Fırtına
9 / Çiy düşme zamanı 
10 / Tarımsal Üretim Günü, 
SONDÖRDÜN
11 / Enerji Tasarrufu Haftası 
12 / Pastırma yazı
16 / Haşeratın saklanması, 
YENİAY
24 / Soğukların başlaması, 
İLKDÖRDÜN
29 / Satın almama günü 

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Uygun ekim günleri:
Meyve veren sebzeler (domates,  
salatalık, patlıcan gibi) için: 
2-3-10-11-20-21-30
Tohum alınacak bitkiler için:  
10-11
Kök ve gövdesi toprak  
içindeki bitkiler (havuç,  
patates, pancar gibi) için: 

4-5-6-12-13-14-15-22-23-24
Kompost, gübreleme,  

transplantasyon gibi işler 
için: 12-13-14-15
Çiçek ve şifalı otla-
rın bakımı ve ekimi içinr: 
7-16-25-26
Yapraklı sebzeler  
(lahana, ıspanak gi-
bi) ve sulama için: 
1-8-9-17-18-19-27-28-29

Harekete Geçin... 
Kopenhag’a sayıl ı  günler kala  
gençler “harekette bereket” diyor. 
www.iklimicingenclik.com

Dinleyin...
Tüm Türkiye’den  

45 müzisyen, doğa için  
“Divane Aşık Gibi” şarkısını seslendiriyor.  

www.dogaicincal.com dan 
ücretsiz indirebilirsiniz. 

Bakın...
Üç kardeşin kurduğu  

gıda konusundaki şehir  
efsanelerine ışık tutan  

web sitesine bakın.
www.gidamuhendisim.com

ARALIK 2009
1 / Keskin rüzgârlar
2 / Ülker Dönümü Fırtınası, 
DOLUNAY
4 / Mektup Atma Haftası 
9 / Karakış başlangıcı , 
SONDÖRDÜN
11/ Dünya Dağlar Günü 
12 / Karakış fırtınası
16 / YENİAY
21 / En uzun gece. Kış mevsimi-
nin başlangıcı & Gün Dönümü 
Fırtınası 
24 / İLKDÖRDÜN
29 / Şiddetli soğuklar ve Dünya 
Biyolojik Çeşitlilik Günü 
31 / DOLUNAY
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EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Uygun ekim günleri:
Meyve veren sebzeler için: 7-8-9
Tohum alınacak bitkiler için: 
7-8-9
Kök ve gövdesi toprak içindeki  
bitkiler için:  
1-2-3-10-11-12-29-30
Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için: 
10-11-12-20-21
Çiçek ve şifalı otların bakımı  
ve ekimi için:  
4-5-13-14-22-23-31
Yapraklı sebzeler (lahana, ıs-
panak gibi) ve sulama için: 
6-15-16-24-25-26
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Bu perma  
başka perma

Permakültür Halk Üniversitesi’nin yönetici-
si olan Steve, dünyayı dolaşarak permakül-
tür ve yoga eğitimleri veriyor, permakültür 
uygulamak isteyen insanlara danışmanlık 
yapıyor ve Coppice Orchard adı verilen bir 
gıda üretim sistemini araştırıyor. Steve, 
boş zamanlarında “yeryüzüne daha hafif 
basmak isteyenler için” tahta çingene ka-
ravanları üretiyor.  

Steve, senin permakültür anlayışın ne-
dir? Bence permakültür, doğal sistemlerle 
uyum içinde, sonsuza kadar sürdürülebilir, 
kaliteli bir yaşam alanının yaratılması ve 
tasarımıdır. Permakültür, tembel çiftçi işi-
dir aslında. Tasarımı doğru yaparsanız sizi 

yormaz. Konvansiyonel tarımın çok fazla 
işgücü gerektirmesinin sebebi şu-

dur: Siz bir monokültür yara-
tarak doğanın hiç sevmediği 

bir iş yaparsınız, doğa da 
böcekleri, otlarıyla yarat-
tığınız monokültüre sal-
dırır çünkü hayat ancak 
çeşitlilik içinde güçlüdür 
ve varlığını sürdürebi-
lir. Permakültür, doğaya 

karşı veya doğayla yarı-
şan değil, doğayı izleyerek 

ve onunla elele vererek ürün 
almamızı sağlayacak bir tasa-

rımdır. Amacı, fazlalık ya-
ratmak ve fazlalığı paylaş-
mak olan bir tasarım. 

Permakültürle ilgilenenle-
re ne önerirsin? İlk olarak 
borca girmesinler. Kredi 
para değildir, borçtur ve sizi 
istemediğiniz seçimler yap-
mak zorunda bırakır. Borca 
girmenizi gerektirmeyecek 
bir yaşam stratejisi bulun. 
Ve bunu hemen yapın. Me-
sela araba almayın. Bunu 

Kent ortasında bir vaha 
Yoga öğretmeni Andrew Zionts, İstanbul’da 
Tarlabaşı’ndaki evinin bahçesinde permakül-
tür yapıyor. Üç arkadaş beş yıl önce bahçeli, 
eski bir Rum evi alıp restore ettirmişler. “Evi 
aldığımızda bahçede üç büyük ağaç dışında 
pek birşey yoktu, yerin çoğu beton kaplıydı” 
diyor Andrew. Ama inşaat biter bitmez bir 
sürü sarmaşık ekmişler, ağaçların bakımını 
yapmışlar ve yeşillensin diye bırakmışlar. 

Andrew Kaliforniya’da katıldığı bir per-
makültür kursundan sonra İstanbul’a dö-
ner dönmez bahçede bir kompost kurmuşlar.  
Artık binadaki herkes meyve sebze atıklarını 
bahçedeki komposta koyuyor ve bu kompos-
tu birkaç ay sonra toprağı zenginleştirmek 
için kullanıyorlar. 

Ancak hiç bir bahçe uğraşmazsanız gül-
lük, gülistanlık olmaz. Tarlabaşı’ndaki evin 
bahçesi de ağaçlar nedeniyle çok güneş al-
mıyor. Bu yüzden, az güneş isteyen sebzeleri 
ve yeşillikleri ekmek için, duvar kenarında 
yükseltilmiş bir tarh yapmışlar. Güneş alan 
noktalara ise böğürtlen, kivi ve framboaz 

ekmişler. “Binada güneş gören bütün alanla-
ra sebze ekebileceğimiz saksılar astık. Pembe 
domates, biber, pazı, fesleğen, adaçayı, pat-
lıcan ektik ve şimdiden ürünlerimizi yemeye 
başladık.” 

Onlar sadece bahçelerinde değil evlerinde 
de permakültür uyguluyor. Yani var olan akışı 
ve doğayı izleyerek döngüleri zenginleştirme-
ye ve kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bahçede 
az uğraşıp işlerin çoğunu doğaya bırakı-
yorlar. Mümkün olduğu kadar yerel ürün 
tüketmeye çalışıyor, hemen herşeyi mahalle 
pazarından alıyorlar. Andrew, “Neredeyse hiç 
paketlenmiş ürün tüketmiyoruz. Kendi kefiri-
mizi yapıyor, temizlik için kendi kül suyumuzu 
kullanıyoruz” diyor. 

Sonbaharda budadıkları dalları kışın so-
bada yakmak için biriktiriyorlar. Peki on-
ların bahçesi var, ya bahçesi olmayanlar?  
“Saksılarda pek çok şey yapabilir. Bizim so-
kağımızdan geçenler ilk başta bakıp “Burada 
domates yetişeceğini mı zannediyorsun?” de-
diler ama artık koskoca domatesleri görünce 
onlar da ilham aldı” diyor. 

yaptığınızda kendi seçimi-
nizi yapma özgürlüğünüz 
olacak. 

Diyelim bir arazi aldım, ilk 
olarak ne yapmalıyım? İn-
cele. Gülümseyerek, düşün-
meden, sadece incele. Bir 
isim verme. Aklını boşalt, 
düşüncelerinden, yetiştiğin 
kültürden arın. Bir yıl bo-
yunca, dört mevsim araziyi 
incele, sular nereden akıyor, 
nerede, hangi otlar büyüyor, 
hâkim rüzgâr nereden esi-
yor... Ondan sonrası sana 
kalmış, permakültür çubuk 
makarna gibidir, nereden 
istersen başlayabilirsin. 

Gıda güvenliği, şimdilerde 
dünya üzerinde en çok ko-
nuşulan konulardan biri. 
Ne düşünüyorsun? Gelecek 
10-15 yıl için tahmin yürüt-

mem. Kötü haberler de beni 
ilgilendirmiyor. Tahminler, 
insanların korkuyla hareket 
etmesine sebep olur. Ben 
kendim harekete geçmeyi 
seviyorum. İnsanlar bana 
bakıp şunu düşünsünler is-
tiyorum: “Eğer bu adam bile 
becerebiliyorsa, ben neden 
yapamayayım?”

Permakültür 
tembel çiftçi  
işidir aslında.  

Tasarımı doğru 
yaparsanız  
sizi yormaz. 

Permakültür; permanent (kalıcı) agricul-
ture (tarım) sözcüklerinin birleşmesinden 
oluşuyor. Ama anlamı sadece kalıcı tarım 
ile sınırlı değil. Permakültür prensipleri 
sürdürülebilir bir yaşam tasarımı sunuyor. 
Nasıl mı? İşte iki örnek...

Antalya’daki Yunus Emre Çiftliği’nde 
geçtiğimiz Nisan ayında kendi meyve seb-
zesini yetiştirip, doğaya daha yakın ya-
şamak isteyen 15 kişiye 72 saat-
lik permakültür kursu veren 
Steve Read, Ekim ayında 
da İmece Evi’ndeydi. 
Steve Read, Greenwich 
Üniversitesi’nden me-
zun olduktan sonra 
çevre bilimi, ekonomi 
ve ekoloji alanlarında 
çalışmış, petrole bu-
lanmış deniz kuşlarının 
temizlenmesi, çöplerden 
metan gazı üretilmesi gibi 
projelerde görev almış. Fransa 
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İçimizden
Biri:

Melda...

Yörük Çadırında 
Tatlı Hayat...

Greenpeace Akdeniz’in 
merkezi olan Greenpeace 
Türkiye ofisinin kurucula-
rından Melda Keskin, uzun 
yıllar yürüttüğü kampan-
yalar ve katıldığı eylemler-
le, ekolojik yaşam ilkele-
rinin hayata geçirilmesi 
için büyük çaba gösterdi. 
Çoğumuz onu termik ve 
nükleer santrallere ya da 
kimyasal atıklara kar-
şı verdiği mücadele ve 
doğa dostu alternatiflerin 
hayata geçirilmesi yolun-
daki çabalarıyla tanıyoruz. 
Bugün Greenpeace'in 
kampanyalarında aktif 
olarak yer almasa da hâlâ 
en önemli destekçilerinden. 
Açık Radyo’da “BİR” adlı 
bir program yapıyor. Ve 
bugünlerde, yol arkadaşı 
ile birlikte Gümüşdere’deki 
bahçelerinde kurdukları 
yörük çadırında, doğa 
dostu bir yaşama geçmek 
üzere kocaman adımlar 
atıyorlar.

Kentten kıra geçmeye 
nasıl karar verdin?
Kentteki hızdan, kir-
lilikten rahatsızdım. 
Greenpeace’te yürüttüğüm 
kampanya başarılı olup, 
bir durum değerlendir-
mesi yapınca, bu döngü-
den çıkabilecek aşamaya 
geldiğimi kavradım. 
İnsanlara anlatmaya uğ-
raştığımız ekolojik ilkeleri, 
türlü bahane ve “ama”lara 
sığınmaksızın doğrudan 
yaşamak istiyordum. Bunu 
nasıl gerçekleştireceğimi 
bilmesem de, sonunda 
evimi satıp Gümüşdere’de 
bir bahçe aldım.

Gümüşdere’yi seçmenin 
özel bir nedeni var mı?
Amaç İstanbul’dan kaç-
mak değildi. İstanbul’u,  
Boğaz’ı seviyorum; sadece 
son 40 yılda yapılanla-

yol arkadaşım, o yöreyi 
sevip tanıyor; orada aile-iş 
bağları var.

Neden yörük çadırı?
Permakültür ilkeleriyle 
toprağı bir süre gözlemle-
yerek tanımak, ev gibi ka-
lıcı müdahaleleri sonraya 
bırakmak doğrudur, diye 
düşündüm. Zaten para 

ısıtarak, duşta, çamaşırda, 
bulaşıkta kullanabileceğiz. 
Gri sularımızı ise sentetik 
temizlik maddeleri kullan-
madığımız için, Bahçe’deki 
sazlarla arıtabileceğiz. Ayışığı 
ve minik el fenerleri şimdilik 
işimizi görüyor. Akşamları 
Bahçe’ye geldiğimizde topla-
dığımız çalıçırpıyla ateş yakıp 
televizyon yerine (!) büyük 
bir keyifle onu seyrediyoruz. 
Yatsı ezanıyla yatıp, sabah 
ezanıyla kalkıyoruz (ama 
sonra yine uyuyoruz biraz). 
Ufak bir rüzgâr türbiniyle 
birkaç güneş paneli daha 
alacağız.

Çadırımız 45 m2 ve iklimi 
mükemmel (havadar, gün 
ışığını ve ay ışığını görebil-
memizi sağlayan dokuması 
yağmurda büzüşerek su ge-
çirmiyor). İlk bir ay, toprağın 
üzerine serdiğimiz hasır ve 
battaniyelerle uyuduk; artık 
yeni yaptırdığımız pamuklu 

geçmemiz. Ahşap kutu içinde 
galvanizli saç kovamız, su 
yerine bir torba güzel koku-
lu talaşımız var. Harika bir 
çözüm!

Nerede yemek pişiriyor-
sunuz?
Dışarda ateşte, sacayağı, 
döküm tencere veya metal 
ızgarayla. Ateş kora dö-
nüştüğünde mangala alıp 
çadırı ısıtabiliyoruz.
  
Arazinizde neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Bahçeyle iki yönlü bir ilişki 
kurmayı, ondan öğrenme-
yi. Esin kaynağım, “Ekin 
Sapı Devrimi” kitabının 
yazarı Masanobu Fukuoka 
ve “Doğal Tarım” ilkeleri: 
Toprak sürmek, gübrele-
mek, budamak, ilaçlamak, 
yabani otlarla savaşmak 
yok. İSMEK Bahçıvanlık 
Kursu ve Permakül-

tür sertifika eğitiminde 
öğrendiklerimi de  kulla-
nacağım. “Besin Ormanı” 
(Food Forest) kavramı 
bana çok yakın; mutlaka 
deneyeceğim. Böğürtlen, 
fındık ve incirler var, ama 
henüz bir çitimiz olmadığı 
için, ziyaretimize gelen 
keçiler nedeniyle bir şey 
dikmedim. Meşe direklerle 
yaptığımız çit tamamla-
nınca, sebze, meyva, tahıl, 
şifalı otlar ve başka güzel 
bitkiler dikeceğim.

rı sevmiyorum. Ayrıca 
sıcaktan hoşlanmadığım 
için güneye yerleşmeyi 
düşünmedim. Bir de ortak 
özlemlerimiz doğrultu-
sunda beni destekleyen 

da kalmadı! Malzemesini, 
mantığını sevdiğimiz için 
keçi kılından bir yörük 
çadırı aldık.

Yörük çadırında seni en 
çok zorlayan ve en hoş-
landığın şeyler ne oldu?
Uzun zamandır özlenen 
yaşama adım atmak-
tan kaynaklı bir hoşluk 
var. Sade yaşamın temel 
gereksinimlerini karşıla-
mak için başlangıçta söz 
konusu olabilecek çaba, 
insanı kısa süreli olarak 
yoruyor, ama büyük bir 
haz da veriyor. Bir de 
eskiden zamana karşı 
yarışan, ‘yapma’ odaklı 
bir ‘savaşçı’ iken; şimdi 
‘olma’yı ve ‘oyun oynamayı’ 
öğreniyorum.

Elektriğimiz, akar suyu-
muz yok; bu nedenle 2-3 
günde bir çadırı bırakıp dö-
nüyoruz. Mevcut kuyunun 
suyu içilebilir çıkarsa hoş 
olacak. Güneş elektrikli dalgıç 
pompamızı devreye soka-
rak, suyu güneş enerjisi ile 

Ev yaşamıyla ilgili özledi-
ğin bir şey var mı?
Eşyalarım 6 aydır depoda, 
birkaç kitap ve giyecekle 
yaşıyorum. Biraz özlü-
yorum ömür boyu birik-
tirdiğim ıvırzıvırı, ama 
büyük bir hafifleme de söz 
konusu tabii. Akar suyu-
muz, bitkilerimiz olduktan 
sonra, özleyeceğim bir şey 
kalmayacak bence.

Yüksek yaşam standardı 
senin için nedir?
İnsanın kendisiyle baş-
başa kalabileceği sessiz, 
sakin, doğal bir ortam. 
Olabildiğince kirlenmemiş 
hava, su, yiyecek.  
Olabilecek en az enerjiyle 
(minik bir karbon/ekolojik 
ayak iziyle) ısınma,  
aydınlanma, hareket. 
Temel gereksinimleri-
mizi, paradansa kendi 
bedensel-ruhsal gücü-
müzle karşılayarak sağlıklı 
yaşlanabileceğimiz,  
sevdiklerimizle  
paylaşabileceğimiz keyifli 
bir sosyal çevre.

Kentte yaşayıp da kırsala 
yerleşmek isteyenlere ilk 
olarak ne önerirsin?
İhtiyaç duydukları dene-
yimi yaşayabilmeleri için, 
yüreklerinin sesini dinle-
sinler, sezgilerine güven-
sinler; korkuların, endişe-
lerin onları yönetmesine 
izin vermesinler.

şiltemizde yatıyoruz (kışlık 
şiltemiz yün olacak). Kışı 
rahat geçirmek, sürekli ya-
ğışlardan etkilenmemek için, 
çakıl ve forklift paletlerinden 
basit, ekonomik bir döşeme 
yapacağız. Isınma ve pişirme 
amaçlı bir de kuzine alacağız. 
Gelecekte saman balyala-
rından 0 enerjili, 0 atıklı bir 
ekolojik ev yapmak istiyoruz. 
En hoşlandığım, “uygarlık” 
hastalıklarımızdan biri olan 
ve çılgınca temiz su harca-
yan WC’den “kuru tuvalet”e 
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MAYDANOZ
Her sayıda kafamızı kurca-
layan bir konuya maydanoz 
oluyoruz.  
Ne: Meyve Sebze Yıkama Sıvısı
İddia: Piyasadaki yıkama 
ürünleri meyve ve sebzeler 
üzerindeki vakslar, yağlar, 
pestisitler gibi sentetik kimya-
sal kalıntılarını yok ediyor. Bu 
ürünler, meyva sebze reyon-
larının tam yanında konuşlan-
mışlar ve pestisit kalıntılarını 
çıkardıkları iddia ediliyor. 
Ürün içeriği: Bu ürünlerin web 
sayfalarında esas olarak bitki 
özleri ve yağlarından elde edil-
diği ve  biyolojik olarak doğa-
da çözünebilen etken madde-
lerden oluştuğu iddia ediliyor. 
Bunların greyfurt çekirdeği, 
portakal ve limon özleri ile erik 
ve çilek türü meyvelerden elde 

Kahve Türkiye’ye yeni gelen Simon Levelt, dünyada adil tica-
retin gelişmesine önayak olan kurucusunun ismini taşıyor. 
Levelt, kahve işine, 1817’de Amsterdam’daki dükkânında, 
Hollanda kolonilerinden gelen çay ve kahveyi satarak baş-
lamış. Kahveyi aracısız satın almak için Latin Amerika’ya 
gittiğinde kahve üreticilerinin ağır çalışma ve yaşam şart-
larına tanık olan Levelt, tek bir kişinin fark yaratabileceğine 
inanarak adil ticarete yönelmiş. Firma, okul yaptırma, klinik 
açma gibi sosyal sorumluluk projeleri üstleniyor, çiftçiye 
makina ve ekipman yardımlarında bulunuyor.

Naylon torbayı sevmiyoruz, 
orası kesin. Ancak naylon tor-
banın alternatifi olarak gördü-
ğümüz kese kağıdının da do-
ğaya verdiği zarar az buz de-
ğil, hatta naylon torbadan bile 
daha fazla. İki ürünün yaşam 
döngüsü analizini karşılaştırdı-
ğımızda, kese kağıdının hiç  de 
göründüğü kadar masum ol-
madığı ortaya çıkıyor. 

Üretim, doğal kaynaklar ve  
kirlilik Dünyada her yıl 4-5 tril-
yon naylon torba üretiliyor, her 
dakika bir milyon naylon tor-
ba çöpe atılıyor. Denize atılan 
naylon torbaların her yıl 100 
bin deniz kuşu ve memelisinin 
ölümüne yol açtığı tahmin ed-
liyor. Kese kağıtları ise ağaç-
tan üretiliyor. 1999’da sadece 
Amerika’da kullanılan 100 mil-
yar kesekağıdının üretilmesi için 
14 milyon ağaç kesildi. Kağıt 
endüstrisi, çevreye en zararlı 10 
endüstri kolundan biri. Kağıdın 
geri dönüşümünde  plastikten 
daha fazla enerji harcanıyor. 

Atık ve doğada çözünme  Kese 
kağıtlarının geri dönüşüm oranı 
daha fazla. Ancak kağıt, çöpe 
gittiğinde sanıldığı gibi kolayca 

çözünmüyor. Bozunmayı sağla-
yacak oksijen, ışık, su gibi ma-
teryaller çöpün alt katmanlara 
ulaşmadığından kesekağıdı da 
çok uzun zaman (belki de asla) 
çözünmüyor.  Ne olursa olsun, 
bir defadan fazla kullanmak 
en önemli çözüm. Yıkanabilen 
ve defalarca kullanılabilen bez 
torbalar, hasır ya da hayıt se-
petler tabii ki en iyi seçenek. 
Sürdürülebilirliğin sırrı, tüketim 
alışkanlıklarımızı değiştirmekte 
ve ekolojik yaşam kültürününü 
hayatımızın her alanında uygu-
layabilmekte yatıyor. Siz mutlu; 
ağaçlar, su ve deniz kaplumba-
ğaları mutlu...

Kaynaklar: Kağıt ve polietilen 
naylon torbalarının çevre üzerin-
de karşılaştırılması - ABD Çevre 
Bakanlığı;  Bill Rathje, Stanford 
Üniversitesi “Çöp Projesi” Başkanı; 
Wall Street Journal Gazetesi, 
Plastik Dönüşüm Rehberi

edilen Polysorbate 
20 gibi, tamamen 
bitkisel kaynaklı, 
zararsız yüzey 
aktif çözücü ve 
temizleyiciler olduğu be-
lirtiliyor.Polysorbate 20, 
nonyonik bir deterjan ve 
emülsifiye edici. Literatüre 
bakıldığında sebze meyva yı-
kama sıvılarının üretilebilmesi 
için Polysorbate 20 gibi nonyo-
nik bir bileşen dışında anyonik 
deterjanlardan antioksidan-
lara, konserve edici madde-
lerden pH tamponlarına, po-
likarboksilli bileşiklerden pol-
fosfat tuzlarına kadar çok sa-
yıda bileşenin birbirine karıştı-
rılması gerektiği görülüyor. Bu 
ürünlerde bulunan Polysorbate 
20, ÖKOTEST’in 6000 kozmetik 

içeriği listesine gö-
re doğal kozmetik 
üretiminde kulla-
nılmasına izin ve-
rilmeyen bir PEG 
(polietilenglikol) 

türevi. Elbette kozme-
tikler ve yıkama ürünle-

ri farklı ürünler ama yine de 
doğal kozmetikte kullanılma-

sına izin verilmeyen bir madde-
nin sebze meyve yıkamada kul-
lanılması ne kadar doğru ola-
bilir? Bu deterjanlar yüzeydeki 
pestisit kalıntılarını çıkarsa da-
hi, özüne işleyen pestisiti ya da 
kimyasal gübre kalıntılarını çı-
karabilir mi? Bu nedenle pesti-
sit, herbisit ve kimyasal gübre 
kullanılmadan yetiştirilen ser-
tifikalı ekolojik gıdalar, sağlığı-
mız için en garantili seçim. 

Çorap
Yüzde 70 organik pamuktan üretilmiş. 
Çorabın satış gelirinin bir bölümü  
WWF-Türkiye’nin projelerine aktarılıyor. 

Deterjan
Ana bileşeni saf bitkisel sabun olan ekolojik 
deterjan doğada yüzde 100 parçalanıyor.

Naylon 
Torbadan 
“Bez”dik

Naylon Torbaların 
Azaltılması Politika 
Haline Geliyor
Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında oluşturulan 
Taşıma Amaçlı Kullanılan 
Alışveriş Poşetlerinin 
Kullanımının Azaltılması 
Komisyonu Ankara’da 
bir araya geldi. Çevre 
Yönetimi Genel Müdürü 
Prof. Dr. Lütfi Akça 
başkanlığında yapılan 
toplantıda komisyonun 
çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. Alışveriş poşeti 
kullanımının, çevresel 
etkilerinin azaltılmasını 
amaçlayan Komisyon, 
30 Kasım’a kadar çalış-
malarını tamamlayarak, 
plastik poşet kullanımının 
azaltılması için yol hari-
tasını ortaya koyacak. 

Bez Çanta Yapmak Çok Kolay 
Evdeki eski bir tişörtü alın, 
kollarını kesin ve alt tarafın-
dan dikin. Kolların olduğu yer, 
çantanın sapı olacak. İşte 
bu kadar! Ürünleri ayrı ayrı 
koyacağımız keseler yapmak 
için eski eşofman altları en 
pratik çözüm. Bir bacağı 2-3 
yerinden kesin ve alt taraf-
larını dikin. İşte bir eşofman 
altından tam 6 kese!

Kaynak: http://www.patent-de.com/20061130/DE69636100T2.html
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Hükümet, nükleer santral ihalesi konusundaki kararını 24 
Eylül’de açıklayacaktı. Ama kararı iki ay ertelemeye karar 
verdiler. Yaşamı ertelemeyenler ise nükleeri destekleyen po-
litikaları durdurmakta kararlı. 1978’de hükümetin ilk defa 
Akkuyu’da bir nükleer santral kurma kararını aldığı dönem-
de, başlayan nükleer karşıtı hareket, yenilenebilir enerjilerin 
de devreye girmesiyle güçlenerek sürüyor. Türkiye’de nükleer 
planlar geçmişte tam 3 kez iptal edildi.

Ancak 4. kez yapılan nükleer girişime karşı direniş de-
vam ediyor. Pek çok eylemin ardından en son, geçtiğimiz 
Ağustos’ta, Putin’in Türkiye’yi ziyareti sırasında Ankara’da 
yaptıkları eylemlerde hem Başbakan Tayyip Erdoğan’a hem 
de Rusya Devlet Başkanı Putin’e “Nükleer! Hayır, Teşekkürler!” 
diyen Greenpeace’e göre, nükleer ihale iki ay sonra iptal edile-
bilir. Ancak bu “rahat bir nefes” almak için yeterli değil. Çünkü 
Greenpeace Enerji Kampanyası Sorumlusu, Korol Diker “Yeni 
bir ihale açarak, yeni bir süreci başlatabilirler” diyor. 

Nükleer karşıtları, hükümet nükleerden tamamen vazgeç-
tiğini açıklayıp, yenilenebilir enerjilere yönelinceye kadar kam-
panyaları sürdürecek. Bunun için facebook gibi “yeni medya” 
grupları da devrede. Bu yolla milyonlarca kişiye nükleer ener-
jinin tehlikeleriyle ilgili bilgilendirmek ve kampanyaya destek 
vermeleri için çağrıda bulunmak mümkün. Mesaj çok açık: 
“Nükleer! Hayır, Teşekkürler!” www.ilovvenuclear.org

Oya Ayman

Son20 yılın hem etik 
hem ekolojik ‘Evet’ 
ve ‘Hayır’ları
Üretim/tüketim süreçlerinin 
doğadaki etkileri kuşku-
suz kritik bir yer tutuyor. 
İngiltere’de 20. yaşını kutla-
yan Ethical Consumer (Etik 
Tüketici) Dergisi bu yıldönü-
müne özel olarak hazırladığı 
“neyi sevmeli neyi dövmeli” 
araştırmasının sonuçlarını 
açıkladı. Aralarında politi-
kacıların ve doğa/çevreyi 
savunan liderlerin bulunduğu 
yirmi kişinin favorileri ve ka-
ra listeleri şöyle: 

5000 Elemanla  
Kontrol Mümkün mü? 

26 Ekim 2009'da çıkarılan 
bir yönetmelik ile gıda ve yem 
olarak Türkiye'ye giren yada 
işlenen tohumluk dışındaki 

GDO’lu ürünler yasallaştırıldı. 
Her ne kadar Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı “Bu yönet-
melikle, insan yaşamı ve sağ-
lığı, hayvan sağlığı ve refahı, 
tüketici çıkarları ve çevrenin 
en üst düzeyde korunmasını 
riske sokanlar ile insan ve 

hayvan tedavisinde kullanılan 
antibiyotikleri taşıyan GDO ve 
GDOlu ürünleri içeren gıda, 
yem maddelerinin ithalatı ve 
bebek mamalarında kullanımı 
da yasaklanmıştır” dese de, 

bunu; “Antibiyotik direnç geni 
taşımayan ya da bebek ma-

ması olmayan her türlü GDOlu 
gıda ve yem serbesttir”  

şeklinde okumak gerekir.
Tarım Bakanlığı'nın GDO 

analizi yapabilen iki labora-
tuvarı ile sadece GDOlu mısır 

ve soyanın içine girebildiği 
1600 çeşit ürünün hangisinin 
analizinin yapılabileceği, ithal 
edilen milyonlarca ton GDOlu 
soya ve mısırın hangi liman 
yada gümrüklerde kontrol 

edebileceği meçhuldur. Tarım 
bakanlığı yetkililerinin, ellerin-
de mevcut 5000 gıda kontrol 
elemanı ile Türkiye'nin dört bir 

köşesindeki gıdaları kontrol 
etmeye hiçbir zaman yetme-
diği şeklindeki sitemleri göz 
önüne alındığında , binlerce 
çeşit GDOlu ürünün üretim 

ya da ithalatının kontrolünün 
hiçbir şekilde yapılamıyacağını 

öngörmek yanlış olmaz. 
 Arca Atay

GDO'ya Hayır Platformu

Nükleer! 
Hayır Teşekkürler!

İstanbul’u Daha Ne Kadar 
Büyütmek İstiyoruz?
Üçüncü köprü meselesi, sade-
ce İstanbul’un ulaşımı ile ilgili 
bir konu değil. Üçüncü köprü, 
gelecekte nasıl bir Türkiye ha-
yal ettiğimizle ilişkili bir konu. 
Üçüncü köprü, aynı zamanda 
daha fazla karbon emisyonu, 
ormansızlaşma ile daha az 
karbon tutulması; daha fazla 
kuraklık ve daha fazla sel, da-
ha az temiz içme suyu demek. 

Şayet; kırsal yerleşimleri 
tümüyle boşalmış, nüfusun 
tamamı şehirlerde yaşayan, 
üretmeyen ama tüketen, 

çevre sorunları ile boğuşan, 
iklim değişikliğinin etkilerine 
hazır olmayan, toplum sağlığı 
bozulmuş, ekonomisi tümüyle 
dışa bağımlı ve ülke yüzölçü-
münün çok küçük bir kısmını 
kullanırken geri kalan toprak-
larını büyük tarım şirketlerine 
terk etmiş bir Türkiye hayal 
ediyorsak, üçüncü köprü pro-
jesi desteklenmeli. 

Öte yandan; tüm şehir-
lerden kırsal bölgelere kadar 
refah düzeyini yükseltmiş, 
hem üreten, hem de ürettiğini 
tüketen, fazlasını ihraç eden, 
toplum sağlığını korumuş, 
güçlü ve bağımsız bir ekono-
miye sahip, tarım alanlarını 
sağlıklı bir şekilde işleyen, su 
ve toprak kaynakları ile doğal 
mirasını koruyan, iklim de-
ğişikliğine uyum için gerekli 
planlamaları şimdiden ger-
çekleştiren bir Türkiye hayal 
ediyorsak, üçüncü köprü pro-
jesi ve benzeri yatırımların 
karşısında olmalıyız.

Biz tercihimizi ikinci se-
naryodan yana kullanıyo-
ruz. Çünkü Türkiye’nin ula-
şım ve kalkınma meseleleri, 

sadece İstanbul’da çözülemez. 
Sivas’ta çözülür. Çankırı’da 
çözülür. Trabzon’da , Tokat’da 
Diyarbakır’da çözülür.

Üçüncü köprü gibi büyük 
yatırımların ekolojik, ekono-
mik ve sosyal etkileri hem 
İstanbul hem de ülkemiz ge-
nelinde bugünkü sorunların 
daha da büyümesine yol aça-
cak. Tüm Türkiye ve İstanbul 
Boğazı’ndaki hassas canlı tür-
leri, orman kaynakları, çev-
resindeki doğal kaynaklar ve 
ülkenin sosyo-ekonomik ya-
pısının korunması için bu tür 
yatırımlar yapılmadan önce şu 
soru net olarak yanıtlanmalı:

İstanbul’u daha ne kadar 
büyütmek istiyoruz? Bu soru-
nun yanıtı şeffaf ve bilimsel 
temellere dayanarak verilmedi-
ği sürece hiçbir kamu kurumu-
nun ülke kaynaklarını üçüncü 
köprü projesine yönlendirme 
hakkı yok. Köprü projesini gün-
deme getirenler, bu görüşleri 
dikkate almak ve Türkiye’nin 
kalkınmasını ortak akıl yoluy-
la gerçekleştirmekle yükümlü. 
     Güven Eken

Doga Dernegi YK Başkanı

Katlanabilir bisiklet, adil  
ticaret, gerçek bezden  
oluşan bebek bezleri,  
organik pamuk, Naomi 
Klein’ın “No Logo” kitabı, ye-
relde üretilerek tüketilen gıda 
maddeleri, 2. el dükkânlar, 
elektrikli arabalar...

Dış mekânları 
ısıtma 
sistemleri, 
“eski usul 
ampuller,” aşırı 
avlanma sonucu 
tükenmeye yüz tutan 
ton balığı, askeri uçaklar, 
biyoyakıtlar, karbon satın 
alma mekanizmaları, ucuz 
uçuşlar, 4 çeker arabalar, 
çocukların çalışmasına 
sebep olan üretimlerin tümü, 
tavuk çiftlikleri, stand-by’da 
bırakılan TV ekranları, plastik 
torbalar, kömür santralleri... 
Esra Başak
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Hayvan hakları ve 
sağlık nedenleriyle 

et yememek pek çok 
vejeteryan için ye-

terli gerekçe. Bu 
çok geçerli ne-
denlerin yanında 

gezegen için kay-
gılardan dolayı et yememek 

de akıllıca. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre hayvancı-
lık sektöründen kaynaklanan sera gazı salımları 
yüzde 18. Yani küresel iklim değişikliğinin yüzde 
18 sebebi et, süt ve yumurta ürünleri. Sığırların 
otlatılması için ormanlar yakılıp mera açılıyor. 
Yakılan ormanlar ayrıca sera gazı salımına ne-
den oluyor ve biyoçeşitlilik azalıyor. Mevcut ta-
rım arazilerinin ise yüzde 30’u hayvan yemi ye-
tiştirilmek üzere ekiliyor. Hayvancılık için dün-
yada her yıl 200 kilometre küp su kullanılıyor. 
Bu devasa kullanım, su varlığı üzerinde ciddi bir 
tehdit. Örneğin bir litre süt üretmek için 990 
litre su kullanılıyor. Aynı zamanda hayvancılık 
amonyak ve sülfür dioksit salımına neden olarak 
asit yağmurlarına ve hava kirliliğine yol açıyor. 
Hayvan dışkılarından kaynaklanan azot ve fos-
for yer altı sularını kirletiyor. 2004 yılında hay-
van dışkıları ile toplam 135 milyon ton azot ve 
58 milyon ton fosfor doğaya bırakıldı.

Durumun ciddiyetini anlamak için tek bir 
rakama bakmak yeterli: Karada yaşayan bütün 
omurgalıların toplam ağırlığının yüzde 32’si in-
san, yüzde 65’i ise çiftlik hayvanları, geriye ka-
lan yüzde 3 ise yabani hayvanlar… Yeryüzünde 
yaban hayatına yer bırakmamışız. İnsan ve ya-
ban hayatı dışında kalan milyarlarca hayvan 
serbest dolaşmıyor. Bir konsantrasyon kam-
pını andıran fabrika gibi büyük tesislerde tu-
tularak semirtiliyor, yumurtası alınıyor, kesi-
liyor. Yüzlerce kilometre uzaktan yemler geli-
yor, yemleri yiyen hayvanların dışkıları bir yerde 
yoğunlaşıyor. Hayvanların eti, sütü ve yumur-
tası tekrar yüzlerce kilometre uzaklara petrol 
yakılarak taşınıyor. Geleneksel anlamda hay-
vancılık artık nadir sayılıyor. Bu durumda ar-
tık günümüzde vejeteryan olmak veya en azın-
dan ayda 100 gramdan az et yemek bir bireysel 

sorumluluk haline geldi. Bireysel so-
rumluluklarımızın yanında gıda üreti-
minde çok uluslu endüstriyel sistem-
den uzaklaşılarak, küçük ve orta ölçek-
te çiftliklerde insancıl bir üretim mo-
deline yeniden geri dönülmeli. Yerel 
tedarik zincirleri ve pazarlar güçlen-
dirilmeli veya kurulmalı. Biyocoğrafik 
yaklaşım içinde geçmişte olduğu gi-
bi hayvancılık tarımsal döngü sistemleri-
nin bir parçası olmalı. Bu oluşum hem gı-
da güvenliğini sağlayacak hem de çev-
resel etkileri en aza indirecektir. Yoksa  
doğaya ettiğimizi buluruz. 

“Et”tiğini bulursun!
Buğday Derneği,  

Avrupa Vejetaryen 
Birliği'nin uluslararası 

tescilli vejetaryen 
logosunun Türkiye'deki 
kullanım hakkına sahip. 
İçeriğinde hayvansal 
ürünler bulunmayan  

gıda ve kozmetik  
ürünlerin etiketlerine 

basılan logoyu  
kullanmak için  

pinar@bugday.org 
adresinden bizimle 

iletişime geçebilirsiniz.

® 

Dr. Uygar Özesmi, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü
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Günümüz nüfusu Karada yaşayan omurgalıların 
kütlesel dağılımı
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Natür İstanbul
Abide-i Hürriyet Cad.  
Merkez Mah. Hasat sok.
No:6/1 Şişli/İstanbul
Tel: 0 212 232 20 62

Vitaminera
Atrium Çarşısı 9. Kısım
No: 107 Ataköy/İSTANBUL 
Tel: 0212 661  78 29

Naturey Doğal Ürünler  
ve Danışmanlık
Kartaltepe Mah. Necmettin 
Sadak Sok. İsmet Apt. 
No:5/2 Bakırköy/İstanbul
Tel: 0 212 572 75 55
www.naturey.com

Ambar
İstiklal Cad. Kallavi Sok.  
No:6 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 292 92 72
Faks: 0 212 292 92 77
www.nuhunambari.com

Tiryaki Organik
Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1  
Beykoz/İstanbul
Tel: 0216 485 2962  
Faks: 0216 485 3096 
www.tiryakiorganik.com 

Doğrubahçe  
Doğal Ürünler Merkezi
Şemsettin Günaltay Cad.  
Şakacı Sok. Kökten Apt.
No: 57/D Erenköy/İstanbul
Tel: 0 216 463 41 32
Faks: 0 216 463 41 33
info@dogrubahce.com

Tek Organik
Atatürk Cad. No:5/A  
Anadolu Hisarı/İstanbul
Tel: 0 216 668 08 40
erkan@nothingbutorganic.com
www.tekorganikmarket.com

KırkAmbar 
Köyiçi cad. Kazan sok. Gürün 
Pasajı No:9 Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0 212 258 85 48
www.kirkambar.com.tr   

Mis Gibi
Bağdat Cad. Feneryolu Çarşı 
No:38/39 Kadıköy/İstanbul  
Tel: 0216 337 22 25  
www.misorganik.com

Yeşil İris
Yukarı Dudulu Keyap İş Mrk. F1 
Blok No:94 Ümraniye/İstanbul
Tel: 0 216 365 64 64
www.teksergida.com

Aggroland–Zencefil Doğal Gıda 
Mustafa Kemal Mah. Cepa 
A.V.M 17. Sok. No:2/1B –O5A
Çankaya/Ankara
Tel: 0 312 219 60 63

Aggroland–Ihlamur Doğal Gıda
MESA Alışveriş Merkezi No:31 
Çayyolu/Ankara
Tel: 0 312 240 33 35

Athelas Mucizeler
Çayyolu 8. Cad. Arcadium AVM 
2. Kat No: 211 Ankara
Tel: 0 312 240 40 23
athelas@athelas.com

Zeytinhane 
Reşitgalip Cad. No:30 Ankara
Tel: 0 312 418 09 69

Zeytinhome  
Küçükdeniz Çarşısı 210. Sok. 
No: 12–A Foça/İzmir 
Tel: 0232 812 3260
Faks: 0232 812 3259
www.zeytinhome.com

Tarlakuşu  
İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet 
Cad. No: 53 Ayvalık/Balıkesir 
Tel: 266 312 3 312

Ekosam Ekolojik Tarım Ürünleri
Atatürk Bulvarı Apaydın İş Mrk.
No: 566 K. 4 Samsun
Tel: 0 362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr

Ecoland  
Organik Tarım Teknik Market
Pazar Mah. İhsaniye Sokak No:1 
Samsun Tel: 0 362 435 16 92
ecolandturkey@gmail.com

Othana
İnce Sokak 19 Mayıs Mah.  
No: 34/A Samsun 
Tel: 0 362 435 00 
egitiyorum@hotmail.com

Gözde Kuruyemiş
Akpınar Aslantepe cad.  
No:17 Malatya
Tel: 0 422 321 94 71

Ada Naturel 
İnönü cad. No:76/3 Malatya
Tel: 0 422 326 00 95
ada-naturel@hotmail.com

Ekin Organik Yaşam 
Güller Pınarı Mah. Ahmet  
Asım Tokuş Cad. Çırpanlı Sok. 
Konakdemir Apt. No:6/A  
Alanya/Antalya 
Tel: 0 242 513 96 21
ekin@ekinorganik.com.tr 

Rasayana Ekolojik Ürünler 
Bahçelievler Şubesi:  
Bahçelievler Mah. Pamir cad. 
Hamitbey Apt. No:54/1 Antalya
Tel: 0 242 247 25 27
Yeşilbahçe Şubesi:  
Metin Kasapoğlu Cad. 
Yeşilbahçe Mah. Beytaş Sitesi  
C Blok A Dükkan Antalya
Tel: 0212 311 4001
www.rasayana.com.tr 

Zeynep Doğal Ürünler  
Türkkuyusu cad. No:16 Bodrum/
Muğla Tel: 0 252 313 24 02

Eko Hazal Doğal Ürünler 
Altıeylül Mah. Atalar Cad. No: 
126/C Balıkesir
Tel: 0 266 244 07 70

Canmar Market
Kerkük Cad. No: 16/A-B Konya 
Tel: 0 332 233 43 70
 

LOKANTA-KAFE
Değirmen Restaurant
Davutlar Yolu 4 km. Saraydamları 
Mevkii Kuşadası/Aydın
Tel: 0 256 682 21 48

Villa Denise Hotel–  
L’ola Restaurant
Arnavutköy Birinci Cad.  
No: 50 Arnavutköy/  
Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0 212 287 58 48
cemcaliskan@istanbul.com
www.villadenise.com.tr

Antiochia
Asmalı Mescit Mah. Minare Sok.
No: 21/A Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 292 11 00
www.antiochioconcept.com

Zencefil Restoran
Kurabiye sok. No:6/8 Beyoğlu/  
İstanbul Tel: 0 212 243 82 34
   
Küçük Kurabiye Dükkanı 
Nisbetiye Mah. Başa Sok. 
No: 7/4 Levent/İstanbul
Tel: 0 212 269 25 92
www.kurabiyeci.net

Cafe Sante
Bağdat Caddesi No: 454  
Suadiye/Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 362 09 84
www.cafesantecompany.com 

Aisha Aromaterapi 
Bebek Hamam Sok. 6 B 
Bebek/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0 212 265 32 27
www.aisha.com.tr
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Bu rehberde yayımlanan ilan ve duyuruların yazılı ve görsel mesajlarından ilan sahipleri, yazılardan yazarları sorumludur. Rehberdeki yazılar sadece 
kaynak gösterilerek kullanılabilir. Rehber dönüşümlü kağıda bitkisel boya kullanılarak basılmıştır. Bu rehberin üretimi aşamasında, elinize ulaşana 
kadar tasarlanmasında ve basılmasında harcanan enerji, kağıt, kağıt yapımında, boyalarda, bilgisayarda, faksta kullanılan kimyasallar ve yapay bir 
değiş tokuş aracı olan para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan çok yararlı olabilmeyi umut ediyoruz.

T U R U N C U  R E H B E R

DOĞAL ÜRÜN DÜKKANLARI ECZANE
Ayasofya Eczanesi
Divanyolu Cad. No:28 
Sultanahmet/İstanbul
zulfikar@ayasofyaeczanesi.com

Naturel Eczanesi
Atatürk Bulvarı  
Çamlık Mh. No: 228/4  
Altınkum/Didim/Aydın 
Tel: 0 256 813 68 45
naturelecz@hotmail.com

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ
Manavım.com
Merkez Mah. İskenderoğlu sok. 
No: 14/A Şişli/İstanbul
Tel: 0 212 225 47 48
info@manavim.com

Atlas Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler 
Bereketzade Mah. Büyükhendek 
Cad. No: 7/3 Kuledibi/İstanbul 
Tel: 0212 293 63 80
Faks: 0212 293 63 85
www.organikkutu.com 
www.organikyiyoruz.biz 

Organikçe
0216 465 9639
www.organikce.com 

İmece Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler
Şah kulu Mah. Şah kulu Sok.
No: 15/A Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 243 98 58
www.imeceekolojik.com.tr 

Taba Organik Tarım 
D2 No:73 Giyimkent/İstanbul
Tel: 0 212 698 34 02
Cep: 0 538 618 22 89
www.organikye.net

DOĞAL ÜRÜN/HİZMET
Dhara Butik Zeytinyağı
Ahmetçe Köyü  
Ayvacık/Çanakkale
Tel: 0 286 762 96 00
www.dhara.com.tr

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı  
Narin Pasajı No: 20  
Burhaniye/Balıkesir
Tel (Merkez): 0 266 422 16 68
Tel (Fabrika): 0 266 412 62 72
www.elezoliveoil.com.tr

Kompost Yapımı 
www.yesiladim.com
ozlembavatekin@yesiladim.com
Tel: 0 232 849 0190 
Gsm: 0 507 342 3890 

Bereket Organik Gübre
Tel: 0 342 545 21 15-16

Bitkievi (Şifalı Bitkiler)
İskele sok. No:69/1   
Kadıköy/İstanbul
www.bitkievi.com.tr
Tel: 0 216 349 52 40

Tanal Çiftliği (Danışmanlık 
ve Ekolojik Üretim)
Akçaeniş Köyü  
Elmalı/Antalya
www.organikuretim.net 
hs.tanal@gmail.com
Tel: 0242 625 5941
Gsm: 0536 365 9444

BİREYSEL GELİŞİM
Çigong Okulu 
Canlılık Bilimi Okulu
Hakan Onum
Tel: 0 555 594 56 76 
www.vadiruhu.com
ho@vadiruhu.com

TDAV Tarabya  
Modern Eğitim Hizmetleri
Park Tarabya Çocukevi
Şenevler Tarabya Yokuşu  
No: 1/A Park/Tarabya/İstanbul
Tel: 0212 299 28 56/57
parktarabya1998@yahoo.com



Üyeliğinizle neyi 
destekleyeceksiniz?

 Güvenilir gıdayı. Doğa, insan ve 
diğer canlıların sağlığını gözeterek 
üretim yapan çiftçileri ve üreticile-
ri. (Buğday’ın yerel yönetimlerin de 
ortaklığı ile kurduğu %100 ekolo-
jik pazarlar sayesinde 100’ü aşkın 
çiftçi ailesi ürününe pazar bulabi-
liyor, böylelikle ekolojik üretim yap-
mayı sürdürüyor; kentli kullanıcılar 
sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşıyor.)

 Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam
tarzını. (Buğday’ın TaTuTa Ekolojik 
Çiftlik Ziyaretleri projesi sayesinde 
ekolojik üretim yapan çiftçiler ek 
gelir elde ediyor, kentte yaşayanlar 
bu çiftliklerde gönüllü çalışarak ya 
da tatil yaparak doğal ve gelenek-
sel üretim tarzlarını deneyimliyor.)

 Doğa dostu kullanım alışkanlık-
larının yaygınlaşmasını.  (Buğday, 
çeşitli organizasyonlarda yaptı-
ğı sunumlar ve yayınlar sayesinde 
pek çok kişiye, tüketim alışkanlık-
larını doğayla daha uyumlu kulla-
nım alışkanlıklarına dönüştürmesi 
konusunda yardımcı oluyor.)

  Ekolojik yaşam bilgisinin ya-
yılmasını. (Buğday’ın web sayfası, 
elektronik bülteni, ekolojik yaşam 
rehberi, radyo programı ve medya 
ile iletişimi sayesinde binlerce kişi 
ekolojik yaşam bilgisine ulaşıyor.)

 Doğa dostu tarım politakaları-
nın oluşturulması yolunda yapılan 
lobi faaliyetlerini. (Buğday, biyoçe-
şitliliği korumak amacıyla sürdü-
rülebilir tarımın yaygınlaşması için 
çalışmalar yapıyor, Organik Tarım 
Ulusal Yönlendirme Komitesi’nde 
yer alarak bu yönde politikalar ge-
liştirilmesi için çalışıyor.) 

 Tarımsal biyolojik çeşitliliğin ko-
runmasını. (Buğday, yerel tohum-
larımızın korunması için Tohum Ağı 
projesini başlattı.) 

  Doğa dostu yaşam örnekle-
rinin yaygınlaştırılmasını. (Kaz 
Dağları Çamtepe’deki Kırsal Ofis 
ile Ekolojik Yaşam Merkezi’nde 
Buğday’ın 16 yıllık kırsal tecrübe-
leri uygulamaya konuyor ve eğitim 
çalışmaları yapıyor.) 

Tohumlar sadece toprağa atılmaz!
Geleceğe
Bir Tohum Atın 
Buğday Hareketi 1992 
yılından bu yana, kent-
te ve kırsalda doğay-
la uyumlu yaşam bi-
çimlerini destekliyor ve 
bu yolda örnekler oluş-
turulması yolunda ça-
ba gösteriyor. Buğday 
Derneği, doğal döngü-
lere saygılı ve sağlıklı 
bir toplumu temel alan 
üretim ve kullanım bi-
çimlerinin oluşturulma-
sı ve yaygınlaştırılma-

sı konusunda pro-
jeler yürü-

tüyor. 

Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği üyelik 

formu için

www.bugday.org

w w w . b u g d a y . o r g 

0  ( 2 1 2 )  2 5 2  5 2  5 5
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