
Kendimize yeterlilik anla-
mında ipin ucunu tamamen 
kaçırdığımız şu günlerde eli-
miz kolumuz tamamen bağ-
lı: elektriğimiz, suyumuz kesi-
lince hayat duruyor; yediğimiz, 
gündelik yaşamda kullandığı-
mız her şeyi satın almak du-
rumundayız. Bu parayı kazan-
mak için hayrının kimlere do-
kunduğunu bilmediğimiz iş-
lerde çalıştığımızdan kendimi-
zi gerçekleştiremiyor, ne ruhu-
muzu ne de bedenimizi tatmin 
edebiliyoruz. Kimyevi ve hor-
monlu gıdalardan, besleyici ol-
madıkları için kilo kilo yiyor ve 
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hastalanıyoruz. Bu kısacık ya-
zıda bu dertlerden muzda-
rip olarak doğaya dönüşü se-
çen ve Doğal Tarım anlayışını 
yaratan Fukuoka’nın kendine 
yeterlilikle ilgili görüşlerinden 
bahsetmeye çalışacağım.

Fukuoka’ya göre bir ülke-
de kendine yeterlilik tarım-
da, sağlıklı bir halk için gere-
ken zengin ve doğal besin çe-
şitliliğinin üretilmesinde baş-
lar. Bunun için de hem çiftçi-
ler hem de ekim alanları ken-
dine yeterli olmalıdır. Modern 
tarım ise bu anlamda kendine 
yeterliliğin kökünü kazımakta. 

İllüstrasyon: Bryan Nance

Bir devlet politikası olarak uy-
gulanan bu tekniklerle arazi-
ler dümdüz edilip toprak üstü 
canlılık yok ediliyor, makinelerle 
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toprak sürülüp üst ile alt kat-
manın dengesi alt üst ediliyor, 
ardından çeşit çeşit ot ve bö-
cek ilaçlarıyla toprağın içinde-
ki canlılık da yok ediliyor. Sonra 
da toprakta kalmayan can suni 
gübrelerle telafi edilmeye çalışı-
lıyor. Böylece hem çiftçiler yakıt, 
kimyasallar, tohum, makineler 
anlamında tamamen dışarı ba-
ğımlı hale geliyor, hem de doğa-
nın mutlak bir kendine yeterlili-
ğe bağlı döngüsü kırılıyor.

İnsan aklının doğanın için-
deki çok karmaşık, derin denge-
yi asla kavramayacağı ve kat’a 
bunun yerine başka bir sis-
tem koyamayacağını savunan 
Fukuoka, yukarıda anlatılan sü-
recin tersine çevrilmesi gerekti-
ğini söylüyor.  Toprak kendi ha-
lindeyken çok karmaşık bir tür 
zenginliği yaratır. Örneğin bit-
kiler sürekli toprağa organik 
madde bırakarak toprağı güb-
reler. Bir yandan da kökleriyle 
toprağın üstü ile altı arasında 
besin alışverişi sağlar ve top-
rağı havalandırırlar. Bitki ve 

ağaçlar çeşitlendikçe ortama 
daha çok hayvan gelir, bunlar 
hem sürekli toprağı gübreler, 
hem tohum nakliyatını gerçek-
leştirir hem de birbirlerinin nü-
fusunu dengeleyip belli bir tü-
rün hakimiyetine izin vermeye-
rek “zararlı” sorununu ortadan 
kaldırırlar. Solucanlar ve binbir 
çeşit mikroorganizma yağmur 
suyuyla gelen organik besinlerle 
beslenirken, sürekli dışkılayarak 
toprak altını besler. Bu cüm-
büşte mantarlar da doğal atık-
ları çürüterek eğlenceye katılır.

Ağaçlar tohumdan yetiş-
tirilip budanmadan doğal bü-
yümelerine bırakılırlarsa (ar-
zu edildiğinde aşılanabilirler), 
bu yaşam/ölüm döngüsü sa-
yesinde daha güçlü köklere sa-
hip olur. 

Toprak doğal halinde in-
san aklının alamayacağı ka-
dar karmaşık bir yaşam/ölüm 
döngüsüyle kendi kendine de-
vinir. Çiftçi topraklarını adım 
adım yeniden doğal dengesine 
kavuşturduğunda maliyetleri 
azalacak, çok çalışmasına ge-
rek kalmayacak, üstelik ürünle-
rini daha ucuza satabilecektir. 
Bu dengenin yeniden kazandı-
rılmasıyla çok zengin bir mine-
ral, vitamin deposuna dönüşen 
tarlalarda çok yüksek besleyici-
lik değerine sahip ekinler yetişir. 

Fukuoka’ya göre hasta-
lık doğal halden uzaklaşmakla 
gelir. Nasıl bitkiler ve ağaçlarda 
salgınlar doğal tarımdan kop-
mayla başlıyorsa, insan bedeni 
ve ruhu da doğal yaşamdan ve 
doğal gıdadan koptukça hasta-
lanır. Modern dünyanın maddi-
yatçı kavga gürültüsünün ya-
rattığı kargaşa, Fukuoka’ya gö-
re doğal yaşama döndükçe ye-
rini ruhu zenginleştiren bir ken-
dine yeterlilik karmaşasına bı-
rakacaktır.   —Hira D.

HİÇ Daha Gözüpektir HEP’ten...
Biz küçükken giysilerimizi annem dikerdi. 
Kahvaltımızı evde eder, yemeğimizi evde yer-
dik. Dondurmayı, bisküviyi, reçeli, yoğurdu 
annem yapardı. Bizim için dışarıda yemek ye-
mek pikniğe gitmekti. İstanbul’un orta yerin-
de bir mahallede oturuyorduk. Su kesildiğinde 
kar sularını eriterek kirli bezlerimizi nasıl te-
mizleyeceğini bilen annem doğa koruma, iklim 
değişikliği nedir bilmezdi. Ama bize suyu nasıl 
idareli kullanacağımızı, gereksiz yanan lam-
baları kapatmamız gerektiğini o öğretmişti. 
Annem çevre kirliliği nedir bilmiyordu, çünkü 
pek çok kadın gibi o da çamaşır, bulaşık yı-
karken sabun kullanıyordu. Annemle babam 
bize tok gözlü olmayı, elimizdekiyle yetinme-
yi, ihtiyacımızı nasıl belirleyeceğimizi öğretti. 
Bunlar yaşamımızı sürdürmek için verilen 
formüller değil, doğru dürüst yaşamak için, 
onların da anne babalarından öğrendikleri 

erdemlerdi. Anneannem ekmeğini kendisi ya-
par, çöp nedir bilmezdi. Onların anne babası 
kendi yiyeceğini kendi yetiştirir, evini kendisi 
yapar, hayvanlarından aldığı sütle peynirini, 
yoğurdunu yapardı. Kendi kendilerine yetmeyi 
bilirlerdi. O zaman ne iklim değişikliği vardı, 
ne sularımız hızla kirleniyordu, ne de kanser 
bu kadar yaygındı! Bugün her yerde kendi 
kendine yetmek yerine daha fazlasını istemek 
öneriliyor. Yerli malı kullanmalı öğüdünün ye-
rini, küresel markaların reklam sloganları aldı. 
Her gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor, 
daha fazla su harcıyor, daha fazla tüketiyo-
ruz. Kendi kendine yetebilen ülke, eti ve buğ-
dayı bile dışarıdan ithal ediyor. Oysa yeniden 
yetebiliriz kendimize. Ama önce “daha fazla” 
dan vazgeçmeye karar vermek gerek. “Hiç 
daha gözüpektir hep”ten sözü bugün için çok 
daha geçerli, çünkü “hep”in bedeli ödeyeme-
yeceğimiz kadar ağır.   —Oya Ayman



Yaşamı Sürdürmek…
Sorunu okumak, işlemeyeni fark 
etmek, problemi tanımlamak kendi 
başına hiç bir zaman çözüm üret-
miyor. Bir durumun, varlığın içinde 
bulunduğu hali başlı başına bir sorun olarak tanımladığımızda 
çözüm şansımız kalmaz kendi adımıza çünkü bir gerçeğin “so-
run” olduğuna dair mutlak bir karar vermişizdir. 

Durumu okumak, olanı sadece gerçeklik ve başlangıç nok-
tası olarak algılamak ise sürdürmenin, dönüşümden güç alma-
nın, hissederek ve müdahil de olarak dönüşmenin sağlam yolu. 

Çok mu felsefi oldu? O halde şöyle devam edelim; şu an-
da Samsun’da iyiliğine inandığım iletişimler, çalışmalar için 
bulunduğum bir günlük ziyaretimden uçak ile Istanbul’a ge-
ri dönüyorum. Bunu çok rahatlıkla şöyle yargılayabiliriz: “sa-
vunduğum sürdürülebilir yaşam pratiklerine tamamen ters 
bir hareket olan uçak yolculuğu ile inandığım, savunduğum 
değerlere aykırı bir eylem yapıyorum, büyük bir ayak izi bıra-
kıyorum”. Doğru. Ama doğrunun, gerçeğin ne kadarı? İşte 
bu nokta tam da kendimizi kolaylıkla kandırabileceğimiz ya 
da bunu yapmayıp acıyı yüreğimizde hissederek uçak yolcu-
luğunu gerektirmeyecek bir yaşam için emek vererek devam 
edebileceğimiz yol ayrımına geliriz. Uçak ile seyahat etmek bu 
gün mümkün, hem de giderek daha çok insan için. Peki nereye 
kadar? Mümkün olmayana kadar! Ne zaman mümkün olmaz? 
Dünyada uçak ile bir yere gitmeye ihtiyacımız olmadığına inan-
dığımız, yaşamımızın sürmesinin tamamen uçak kullanmama 
koşulunu gerektirdiği ya da uçacak hiç kimse kalmadığı an. 

Zarar vermeden yaşamımı sürdürme hayalim var, dahası, 
anlamasam dahi bütüne fayda sağlama, yaşamı besleme is-
teğim var. Bunun için epeyce tohum saflığında adımlar da var 
attığım, çürüttüğüm meyveler de var sepetimde, zembilimde. 
Tam anlamasam da gökten inmiş bu zembil, kendisini dua il-
mikleriyle örmüş ellerin memleketine geri dönecek diye inanıyo-
rum içindeki çürük meyveler ile ve tohumlar zembilden damla-
yan çürümüş meyve sularından dahi beslenerek büyüyüp, yeni 
ve bereketli bir hayatı besleyecek, var edecek. 

Victor Ananias
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Buğday 
Ofisi'nde 
Kiralık 
Oda

Güneş Tenceresi “Şemsa” ile 
Karbonsuz Sofralar

B U Ğ D A Y ' D A N  H A B E R L E R   > > >

Buğday, Yılanlar Kraliçesi 
Şahmaran’ın Peşine Düşecek… 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin İstanbul, Beyoğlu, 
Çukurcuma'da bulunan, son derece merkezi ofisimizdeki bir odayı kiralıyo-
ruz. Aylık kira iki kişilik bir masa, kira, ısınma, temizlik, aidat, elektrik, inter-
net, su dahil (telefon hariç) 1.000 TL. Mutfak kullanımı ortak. 
Daha fazla bilgi için : Selma Yılmaz 0(212) 252 52 55, selma@bugday.org

Kadın Emeğini Destekleme Vakfı, kadınlara ek 
gelir sağlayacak bir proje başlattı. “ŞEMSA”, 
bu projede üretilecek olan güneş tencere kiti-
nin adı. Proje kapsamında KEDV’in kurulumu-
na öncülük ettiği kadın kooperatiflerinde do-
ğal kaynaklar ve iklim değişikliği konularında 
eğitim malzemeleri hazırlanacak ve toplantı-
lar düzenlenecek. 

Buğday Derneği, Yeşil Adımlar Çevre Eğitimi 
Derneği ile beraber KEDV’in projesine eğitim ve 
pazarlama desteği verecek. 

Buğday Derneği, UNESCO’nun yürüttüğü ve 
Türkiye’nin de taraf olduğu “Somut Olmayan 
Kültürel Miras”ın korunması sözleşmesi kap-
samında uluslar arası komitenin danışman ku-
ruluşlarından biri olmaya hak kazandı. Gelenek 
ve göreneklerimizin araştırılması ve korunma-
sını amaçlayan sözleşme gereği ülkemiz sa-
hip olduğu yaşayan kültürel mirası belgelemek 
ve korumakla yükümlü. Buğday Derneği bu 
amaçla, Atlas Dergisi ortaklığında 2008 yılın-
da Kayıp Masallar isimli projeyi hayata geçir-
mişti. Bu projede göçer Yörükler ziyaret edilmiş 
ve masallar derlenmişti. Bu çalışmanın sonun-
ca bir kitap yayımlanmış ve bir de KÖSE isimli 
bir film hazırlanmıştı.  

Buğday bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’ 
nın desteği ile Şahmaran efsanesini araştıra-
cak ve bir film üretecek. 

Şahmaran, Anadolu’da halen yaygın olarak 
anlatılan, başta camaltı ressamlığı olmak üze-
re birçok el sanatına ilham veren bir hikâye 
kahramanı. Güneydoğu’da halen evlere şifa ve 
bereket getireceği inancıyla duvarlara asılan 
Şahmaran resimleri, kızların çeyizlerine koy-
mak üzere işledikleri Şahmaran desenleri var. 

Efsane’ye göre yılanlar kraliçesi Şahmaran 
insanoğlundan uzak bir yerde yeraltında yaşar. 
Ta ki onu Camisab buncaya kadar. Şahmaran 
ve Camisab’ın sohbetleri yaşamın örgüsü ve 
hikmetleri üzerinedir. Dinleyenler, bu öyküler-
den sadakati, insanın özünü, doğa ile kurduğu 
ilişkinin derinliklerini öğrenirler. 

Atlas Dergisi’nin ortak olduğu projede, ef-
sanenin çözümlemesi yapılacak, Şahmaran 
kültürü araştırılacak ve belgelenecek.  

Ayrıntılı bilgi için: gunesin@bugday.org
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Zembiller Geliyor!

%100 Ekolojik Pazarlar Projesi 
Brüksel’i Fethetti 

Buğday Derneği, Samsun Valiliği İl Özel İdaresi 
ve Bafra Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yü-
rütülmekte olan Bitkisel Örücülük Projesi’ne or-
tak kuruluş olarak destek veriyor. “Bafra’da 
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Programı” 
kapsamında yürütülen projede, yöredeki ka-
dınlar geleneksel ve yöresel bir çeşit sepet olan 
zembili üretecek ve gelirlerini artıracaklar. 
Buğday, projede üreticilere düzenlenen eğitim-
lere ekolojik yaşam konusunda katkı sağlıyor ve 
pazarlama olanakları hakkında danışmanlık ve-
riyor. Naylon torbalarınıza veda ediniz, çünkü 
zembiller geliyor! 

Buğday Derneği Ekibine 
Katılmak İster Misiniz?


%100 Ekolojik Pazar Projesi ve İletişim 

departmanında çalışacak stajyerler,


Var olan üye/gönüllü ilişkilerimizi 
destekleyecek ve daha da güçlendirecek 

full-time bir koordinatör arıyoruz. 

İlgilenenler özgeçmiş ve niyet 
mektuplarını seda@bugday.org 

adresine gönderebilirler. 

“Türkiye’de hâlâ doğa dostu tarım ile biyolo-
jik çeşitliliği koruyan ve doğal kaynakları ve-
rimli kullanan küçük çiftçiler olmasından çok 
memnunum. Ekolojik ve doğa dostu üretim ya-
pan tüm çiftçiler korunmalı ve çabaları destek-
lenmelidir. Nitekim ürettikleri artı değerlerin de 
karşılığı verilmelidir. Türkiye’de ekolojik tarımın 
gelişmesi için çalışan Buğday Derneği’ni gönül-
den kutluyorum.” AB Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp, Brüksel, 2 
Aralık 2010

Merkezi Almanya’da bulunan, Roma, New 
York, Berlin, Tokyo gibi dünya çapında binler-
ce üyesi olan “ICLEI Sürdürülebilir Kalkınma 
için Yerel Yönetimler İnisiyatifi”nin Brüksel’de 
düzenlediği “Kentlerde Sürdürülebilir Gıda 
Tedariği” başlıklı etkinlik dizisinin bu seferki ev 
sahibi Türkiye AB Nezdinde Daimi Temsilciliği 
idi. Seminerde Buğday Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Victor Ananias ve Kartal Belediye 
Başkanı Temsilcisi Zeynep Öz “Kartal %100 
Ekolojik Pazarı” projesini tanıtan bir sunum 

(Soldan) Ömer 
Özel "Tarim 

Ataşesi", Victor 
Ananias, Deniz 
Özcan "Kartal 

Belediyesi", 
Seda Orhan 

Defranceschi, 
Zeynep Öz "Kartal 

Belediyesi", Dr. 
İnci Sieber "Münih 

Belediye Meclisi 
Üyesi"  

tam not aldı. Bilindiği üzere Buğday Dernegi’nin 
2010 yılı başında tohumunu attığı Brüksel tem-
silciliği, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine aktif ola-
rak katkıda bulunmakta ve çevre ve tarım ko-
nularında lobicilik ve iletişim ağı oluşturma fa-
aliyetleri yürütmektedir. 

yaptılar. Ekolojik pazarların sürdürülebilir gı-
da tedariğindeki öneminin ve ekolojik gıdaların 
tüketici sağlığı, doğa ve yerel ekonominin ko-
runması üzerindeki katkısının vurgulandığı su-
num, Avrupa Birliği bürokratları, diğer ulusla-
rarası STK ve yerel yonetimler temsilcilerinin bu-
lunduğu dinleyici kitlesinin beğenisini kazandı. 
Genelde Brüksel’den kırık karne almaya alış-
kın olan Türkiye, “Ekolojik Pazarlar ile Türkiye, 
Sürdürülebilir Gıda Tedariği’nde Avrupa’ya lider-
lik ediyor” şeklinde çıkan haberler ile bu sefer 
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4-6 Mart / Doğa Gözlem Okulu – 
Gökyüzü, kuşlar, bitkiler ve bizi saran 
doğayı gözlem yolları. Teoride ve pratikte 
doğal tarih, doğanın örüntüleri.   

30 Mart – 3 Nisan / Günnur Başar ile 
Alternatif Tıp ve Homeopati’ye Giriş

15-17 Nisan / Huriye Kara ile Kompost 
Atölyesi

29 Nisan-1 Mayıs / Hale Karabekir ile 
Farkındalık ve Şiddetsiz İletişim Atölyesi

11-15 Haziran / Boşluğun Bereketi 
(Doğaya, kendimize ve çevremize boş 
bir zihinle bakma, gerçekliği olduğu gi-
bi algılama konusundaki yeteneğimizi 
geliştiriyoruz)

18-21 Haziran / Umut Akyüz Çerezci 
ve Günnur Başar ile Anne’deki Çocuk, 
Çocuktaki Anne

24-26 Haziran / Tijen İnaltong ile 
Mutfakta Zen – sağlıklı gıdalar, bilinçli ye-
mek pişirme, ruhu doyuran lezzetler 

1-7 Temmuz / Yaşam Okulu – DOĞAMIZ
15-17 Temmuz / Fırat Neziroğlu ile Keçe 

Atölyesi
29-31 Temmuz / Doğa Gözlem Okulu 

- Gökyüzü, kuşlar, bitkiler ve bizi saran 
doğayı gözlem yolları. Teoride ve pratikte 
doğal tarih, doğanın örüntüleri.   

30 Ağustos – 4 Eylül / Mutfakta Kış 
Hazırlıkları Atölyesi (Ramazan Bayramı)

5-9 Kasım / Zeytin Atölyesi (Kurban 
Bayramı)

25-27 Kasım 2011 / 9-11 Aralık / 16-18 
Aralık / ZEYTİN ATÖLYELERİ

Buğday'ın Kazdağları'ndaki eğitim merkezi, 
2011'de birçok eğitim ve atölyeye ev sahipliği 
yapacak. Buğday'ın iletişim ağındaki birçok 
uzman merkezde eğitim verecek. Merkez ay-
rıca, üniversite öğrencilerine de özel prog-
ramlar gerçekleştirecek. 

Atölye ve kursların içerikleri ve ayrıntılı 
programları www.bugday.org ve www.cam
tepe.org sitelerinde açıklanacak. 

Ayrıntılı bilgi için: ozgur@bugday.org

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi 
2011’de Dopdolu 
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İstanbul Anadolu yakasının 
ilk ekolojik pazarı olan Kartal, 
20 Kasım 2009’da açılmış-
tı. Pazarın 1. yıl kutlamala-
rı soğuk ve yağmurlu bir gü-
ne denk gelmesine rağmen, 
müzik, coşku ve içten konuş-
malarla renklendi. Açılış ko-
nuşmalarını Fethiye’li ekolojik 
çiftçi İbrahim Balta, Buğday 
Derneği YK Başkanı Victor 
Ananias ve Kartal Belediye 
Başkanı Altınok Öz yaptı. 
İbrahim Balta, duygulandıran 
konuşmasında şunları söyle-
di: “Ben insana, toprağa, su-
ya zarar vermeyen gıda üreti-
yorum. Benim toprağım cap-
canlı. Her hafta Fethiye’den 
kalkıp 1.000 kilometre yol ge-
liyorum, seve seve geliyorum, 
koşa koşa geliyorum. Gönül 

İyi Ki Doğdun Kartal %100 Ekolojik Pazar!
ister ki, vatandaş da ayakları-
na kadar getirdiğimiz bu sağ-
lıklı gıdayı almak için evinden 
1-2 kilometre öteye gitmeyi 
çok görmesin.”

Konuşmaların ardın-
dan Buğday dostları Şehnaz 
Sam ve Hakan Cumhur ya-
bancı ve yerli şarkı ve tür-
küleri seslendirdiler. İkilinin 
son notalarına Sambistanbul 
Ritm Grubu, davullarıyla eş-
lik etti. Grup, davullarını çala-
rak etkinlik çadırından dışa-
rı çıktılar ve pazar içerisinde 

E K O L O J İ K  P A Z A R L A R   > > >

Mükemmel Takas: Müzik Karşılığı Yiyecek
Bisikletleri ve enstrümanlarıyla dünyayı gezen Avustralyalı Stu 
Biggs ve İngiliz James Rathborne, Aralık ayında Kartal ve Şişli 
%100 Ekolojik Pazarlarda müzik çaldılar. Stu’nun Avustralyalı 
aborjinlerin enstrümanı olan 3 metrelik dijiri-du’suna James gi-
tarıyla eşlik etti. Pazarın sonunda gönlü bol üreticilerimiz gezgin 
müzisyenlere fileler dolusu meyve-sebze hediye etti. Stu ve James 
eve geldiklerinde binbir emekle yetiştirilmiş meyve ve sebzelerini 
teker teker, özenerek, her birinin üstünde titreyerek filelerden 
çıkardılar, yere dizdiler. Daha sonra dijiri-du ve gitar çalarak 
%100 Ekolojik Pazar üreticilerine teşekkürlerini gönderdiler. 
Eminim, bu tınıları üreticilerimizin hepsi yüreklerinde hissetmiş-
lerdir. Müzik karşılığı yiyecek… İşte mükemmel takas buna denir.

müzik yapmaya devam etti-
ler. Jonglörler de ritmlere eş-
lik edince unutulmaz bir eko-
lojik pazar günü yaşandı. 

Nice yaşlara Kartal %100 
Ekolojik Pazar!
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Samsun İl Özel İdaresi, 
İlkadım Belediyesi, Buğday 
Derneği, Samsun Organik 
Pazar Üreticileri Derneği ve 
Organik Tarım Derneği iş-
birliği ile Adalet mahallesine 
kurulan İlkadım Belediyesi 
Ekolojik Yaşam Alanı'nın açılışı 
6 Kasım'da yapıldı. Samsun, 
giderek artan ekolojik üreti-
miyle bölgenin ekolojik üretim 
lokomotifi oldu.

Samsun %100 Ekolojik 
Pazar Projesi, Valilik başkan-
lığında, Buğday Derneği'nin 
de dahil olduğu 32 kişi ve 
kuruluştan oluşan Samsun 
Ekolojik Tarım Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan başlatılan projelerden bir 
tanesi. Kurulun ilk icraatla-
rından biri 2008 senesinden 
itibaren Samsun'da organik 
üretimi teşvik etmek amacı 
ile il özel idaresi kaynakları ve 
tarım il müdürlüğü aracılığı 
ile organik tarıma geçmek 
isteyen üreticilerin sertifikas-
yon masrafını karşılayarak, 
üreticileri teşvik etmesi. Bu 
sayede Samsun'da tam bir 
ekolojik üretim patlaması 
yaşandı. Rakamlar çarpıcı: 
2007: Organik ürün: 16 çeşit 
ve 51 çiftçi, 2007; organiğe 
geçiş sürecindeki ürün çeşidi: 

8 çeşit ve çiftçi sayısı 
76. 2009: Organik 

ürün: 25 
çeşit ve 

Samsun, 
Karadeniz’in 
Ekolojik 
Lokomotifi Oldu

çiftçi sayısı 131, organiğe geçiş 
sürecindeki ürün çeşidi 68 çe-
şit ve çiftçi sayısı 704.

Samsun %100 Ekolojik 
Pazar, Türkiye'nin üç büyük 
ili dışında açılan ikinci %100 
Ekolojik Pazar. Samsun, 6 
adet organik ürün işletmesine 
sahip. Türkiye’nin en büyük or-
ganik tavuk çiftliği Samsun’da. 
Türkiye’deki ilk organik tarım 
konusundaki birlik Terme 
Organik Fındık Üreticileri Birliği 
de Samsun'da bulunuyor. 

Buğday 
Derneği 
Güvenilir 
Gıda için 
Çalışıyor

Yerel belediyelerle birlikte 
%100 Ekolojik Pazarların 
denetiminden sorumlu 
olan Buğday Derneği, 
kadrosundaki ziraat 
mühendisleri ile depo 
ve arazi ziyaretlerine 

devam ediyor.  Şimdiye 
kadar Bursa’da 3, 

Alaplı’da 3, Kuşadası’nda 
1, Beypazarı’nda 1 

üretici ziyaret edildi. 
Ekip aynı zamanda 
her hafta kontrol ve 
sertifika kuruluşları 
ile birlikte pazara 

her türlü giriş çıkışın 
kontrolünü yapıyor.  

Bunun yanı sıra, Kartal 
%100 Ekolojik Pazar’da 
Kartal Belediyesi pestisit 

kalıntı analizi için 
tezgâhlardan örnekler 

topladı. İlk alınan 
ürünler elma, armut ve 
havuç grubu oldu. Tüm 
bu ziyaret ve analizlerin 
sonuçları %100 Ekolojik 

Pazar tüketicileri ile 
paylaşılmaya devam 

edilecek.

Ataşehir 
%100 Ekolojik 
Pazar Geliyor

Buğday Derneği ve 
Ataşehir Belediyesi, uzun 
zamandır devam eden 
görüşmeler sonucunda 
Ataşehir %100 Ekolojik 

Pazar’ın kurulması 
için resmi işlemleri 

sonuçlandırdı ve pazar 
inşası için ihaleye çıkıldı. 
Ataşehir %100 Ekolojik 

Pazar ve Buğday Derneği 
ortaklığıyla açılan 

diğer pazarlardaki yeni 
haberler ve etkinliklerden 

haberdar olmak için: 
 Facebook “%100 
Ekolojik Pazarlar” 

grubuna
 Haftalık e-bültenimize 

(www.bugday.org)
 Buğday Derneği’ne üye 
olabilirsiniz. (Üye iseniz 
2011 aidatınızı ödemek 
için lütfen 0212 252 52 
55 numaralı telefonu 

arayın.)
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F U A R  V E  O R G A N İ K  T U R

Tur dili İngilizcedir. Başka bir dil talep eden minimum 10 kişi varsa ücret karşılığı 

çevirmen ayarlanabilir. Kayıt ve ön ödemelerin 1.2.2011 tarihine kadar yapılması 

gerekiyor: www.organic-market.info/biofach/organictours2011

İletişim: Kai Kreuzer, kk@bio-markt.info, tel. +49(0)66 41.51 88

Buluşma noktası: Her tur için sabah saat 8:50, 

Nürnberg tren istasyonunun güney çıkışı (Südausgang)

Son kayıt tarihi: 1.2.2011

1.12.2010’dan itibaren tüm bilgiler için:

www.organic-market.info/biofach/organictours2011

BioFach 2011 Boyunca Organik Turlar
BioFach ve online gazete Organic-Market.Info, Nürnberg’deki 
organik çiftliklere ve butik mağazalara üç ayrı tur düzenliyor. 

1. Tur: Organik Gıda Perakende Ticareti
Lotos mağazası ve Basic organik 

süpermarket, Nürnberg turu, 16.2.2011 + 

18.2.2011, Sabah 9-11:30, Fiyat: 25 avro, 

Minimum katılımcı sayısı: 10

2. Tur: Doğal kozmetik, doğal tekstil, 
adil ticaret, ekolojik yaşam
Dört mağaza: Grüne Erde mobilya 

mağazası, Fenster zur Welt adil ticaret 

mağazası, Gudrun Sjöden’s Glore doğal 

tekstil mağazası ve Autrepart doğal 

kozmetikler, Nürnberg turu, 17.2.2011 + 

19.2.2011, Sabah 9-12, Fiyat: 25 avro, 

Minimum katılımcı sayısı: 10

3. Tur: Organik çiftçilik/Mamül ürün
Nürnberg çevresindeki 3 çiftlik ve 

mamul üretim yerine otobüs turu: 

Burger Bioland süt çiftliği, peynir 

üretimi ve çiftlik dükkanı, Dworschak–

Fleischmann Bioland şifalı bitki çiftliği. 

Fiyat: Öğle yemeği dâhil 50 avro. 

17.2.2011, Buluşma yeri: Sabah 8:50, 

Nürnberg tren istasyonunun güney 

çıkışı (Südausgang), Minimum 

katılımcı sayısı: 20





Doğal
Tıp

sağlık

Grip ve Soğuk 
Algınlığında 
İlaçsız Tedavi
Birçok hastalıkta olduğu 
gibi, grip ve soğuk algınlığı 
da bağışıklık sistemimizin 
zayıf olduğu döneme 
rastlar. Doğal Tıp anlayışıyla 
konuya baktığımızda aslında 
sorunun virüs veya bakteriler 
olmadığını görürüz. Bu 
nedenle doğal tıpta grip 
aşısını önermiyor, mevsim 
geçişlerinde detoks yapılması 
ve arkasından bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesi 
gerektiğini savunuyoruz. 

Grip ve Soğuk Algınlığı 
Nedir?

Ateş, baş ağrısı, boğaz 
ve adale ağrıları, 
kırgınlık, titreme gibi 
belirtiler grip ve gribal 
enfeksiyonların (halk 
dilinde soğuk algınlığının) 
göstergeleridir. Bir 
hastalığın grip mi yoksa 
soğuk algınlığı mı olduğunu 
ancak detaylı laboratuar 
testi sonucu anlayabiliriz. 
Her iki durumda da 
belirtiler hemen hemen 
aynıdır ancak grip 
durumunda belirtiler 
daha keskindir ve ateş 
daha hızlı çıkar. Hasta 
kendini birdenbire kötü 
hisseder ve ateşlenme 
süreci bir kaç gün 
sürebilir. Bunun yanında 
baş ve adale ağrıları gribin 
karakteristik bir özelliğidir. 
Öksürük de grip geçiren 
hastada daha belirgin 
yaşanır. 

Hangi Belirtilerde 
Hangi Tedavi Uygulanmalı?

Hafif kırgınlık (henüz hiç 
bir belirti yokken):

 Terleme kürleri, hamam, 
sauna, soğuk-sıcak duşlar

 Sıcak mürver meyvesi 
şurubu, diğer kırmızı 
meyve suları 

 C vitaminli taze sıkılmış 
meyve suları

 Çay (mürver çiçeği, 
ıhlamur çiçeği, zencefil) 

 Uçucu yağlar ile 
masajlar

 Refleksoloji

 Dinlenme

 Temiz havada 
zorlamayan yürüyüşler ve 
stresten uzak kalma

Ateşlenme:

Ateşlenme aslında bir 
hastalık değil, aksine 
iyileşme sürecinin 
göstergesidir. Bu süreç 
metabolizmamızın 
harikulade bir 
aktivitesi ve 
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Ateşlenme 
aslında bir 

hastalık değil, 
aksine iyileşme 

sürecinin 
göstergesidir.

sağlık

Ha
Ha

Ha
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m


m
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Acarlar Mh. 3. Cd. T-16/1 Beykoz / T.
Tel: 0 (216) 4853093 & 4852962
www.tiryakiorganik.com

Üreticiden
tüketiciye,
bahçeden
sofr  

 ve lezzet...

bedenimizin bir olumsuzluğu çözmeye 
çalıştığı dönemdeki reaksiyonudur. 
Normal koşullarda ateş 39-40°C’ye 
yükseldiğinde, düşürülmeye 
başlanmalıdır. Ancak her insanın 
ateşlenmeye dayanıklılığı farklılık 
gösterir, çocuklar çok daha fazla 
hassastırlar. 

Ateş düşürme sürecini 
kolaylaştırıcı önlemler:

Bu dönemde en önemli önlem bol 
sıvı tüketmektir, Gazsız su ve çayları 
(mürver çiçeği, ıhlamur çiçeği) 
tavsiye ederim.  

Sirkeli kompresler:

El havlusu sirkeli suya daldırılır 
ve sıkılır. Bu bezler hastanın ayak 
bileklerininin üstüne konulur ve 
üzeri kuru bir havluyla sarılır. Hasta 
yatağa yatırılır ve üstü örtülür. 
Yatağın ıslanmaması için önceden 
yatağın kompres gelecek kısmına 
naylon bir örtü yayılabilir. Kompres 
bu şekilde iyice ısınana kadar kalır ve 
bu işlem 3-4 kez tekrar edilir.

Serinletici banyolar: (kalp 
rahatsızlığı ve kronik hastalığı 
olanlara önerilmez)

Banyo küveti, hastanın sahip 
olduğu ateşin yüksekliğinden sadece 
bir derece düşük olacak şekilde 
doldurulur. Hasta banyo küvetine 
girip yaklaşık 3 dakika suda kaldıktan 
sonra suyun ısısı 35°C yi bulana 
kadar küvete soğuk su eklenir. 
Hasta bu suda da yaklaşık 3 dakika 
kaldıktan sonra  su ısısı 30°C‘ye 
düşürülür. Hasta bu suda 1 dakika 
kaldıktan sonra kurulanıp yatağa 
yatırılır. Hastanın üzeri örtülür ve 
dinlenmeye bırakılır.

Şaduman Karaca 
Doğal Tıp Uzmanı 
www.sadumankaraca.com 

Çiftlikten Sofranıza, 
Sağlık Veren Ürünler

Organik Sertifikalı
• Tavuk ve Et • Meyve ve Sebze 
• Krem ve Şampuan • Zeytinyağı

• Sağlıklı Kahvaltılıklar

Her Cumartesi Vitaminera'da
Mevsimsel, Organik Meyve-Sebze günü

Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul

0212 661 7829

www.vitaminera.net  vitaminera@gmail.com
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Ayva ve Nohutlu 
Kereviz Yemeği

1 iri ayva
1 iri kereviz

1 kâse haşlanmış nohut
1 yarım halka halinde 

doğranmış soğan
3-4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı sızma 
zeytinyağı

tuz, karabiber

Tencereye soğan, 
sarımsak, yağ ve 

baharatı koyun, orta 
ısıda hafifçe kavurun. 
Ayvalar daha çabuk 
pişeceği için önce 

doğradığınız kerevizlerle 
nohutları ekleyin 

tencereye. Az da su 
ilave edin. Kerevizlerin 

pişmesine yakın ayvaları 
ekleyin, hepsi arzu 

ettiğiniz yumuşaklığa 
geldiğinde ateşten 

alın ve bana dua edin, 
böylesi bir lezzeti herkes 

denemeli, inanılmaz 
lezzetli bir yemek bu. 

(4 kişilik)

mevsimlik sofralar

Fo
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Toprak Ana’nın yumuşa-
cık karnında büyüyen seb-
zeler dertli. Tamam diyorlar, 
bazı üyelerimizi seviyorlar. 
Gittiğimiz evlerde bakıyoruz, 
sepetler dolusu soğan pata-
tes var ama biz büyük bir ai-
leyiz, neden geri kalanlarımı-
za üvey evlat muamelesi edili-
yor? Bir dilekçe yazmışlar, al-
tına da adlarıyla imza atmış-
lar: Kereviz, yerelması, kırmı-
zı pancar, şeker pancarı, turp, 
şalgam, rezene, göleviz... 

İlk pancar almış sözü. 
Demiş hadi beni alıyor, haşla-
yıp turşumu kuruyor, sonra da 
salatalara ekliyorsunuz, sağo-
lun varolun. Peki ya o güzelim 
yapraklarımla saplarımdan ya-
rarlanıyor musunuz? Güzelce 
yıkayın, kavurun, yumurtala-
yıp yiyin. Kansızlıktan kurta-
rırım bedeninizi, kalbinizi güç-
lendirir, kan dolaşımına yar-
dımcı olurum. Bir sürü vitamin 

ve mineral içeririm. Sadece pi-
şirerek tüketmeyin beni, çiğ 
olarak salatalarınıza da rende-
leyin. Bakın nasıl seveceksiniz.

Kereviz atılmış hemen, in-
sanlar neden ya çok se-
ver ya hepten yok sayar be-
ni? Tamam, dünyanın en gü-
zel sebzesi sayılmam. Çirkin-
ceyimdir hatta ya, parfümüm-
den hoşlanırsınız itiraf edin. 
Kabızlık mı çekiyorsunuz ba-
na başvurun, arteritim, ro-
matizmam, gut hastalığım var 
diyorsanız ne bekliyorsunuz, 
mutfağınızı şenlendireyim. 

Turp ailesi kalabalık. Sala-
talara doğranan miniminnacık 
turplardan tutun da kocaman 
beyaz, kırmızı, karaturplar da 
oturmuşlar kendilerini anlatır-
lar. İnsanların yaz kış deme-
den domatesli biberli salata-
lar yemesine içerlemiş olmalı-
lar ki baharlı tatlarıyla ne ka-
dar iştah açıcı olduklarını an-
latırken hep bir ağızdan konu-
şunca kimse dediklerinden bir 
şey anlamamış. Onları sus-
turup ben söyleyeyim, hazma 
yardımcı olurlar, antibakteri-
yel özellikleri vardır. Potasyum 
ve C vitamini küpü olduklarını 
da ekleyeyim. Yerelması takmış 

Yerin 
Altından 

Mesaj Var!

takıştırmış altınlarını gelmiş, 
ben de altın değerindeyim 
dercesine. Pişirmeye bile ge-
rek yok, elma gibi yiyin beni di-
yor. Özellikle şeker hastalığın-
dan yakınanlar için birebirmiş. 
Astımlıya, kabızlık çekene, ci-
ğerlerinden yana sıkıntısı olana 
da şifayım diyor. Akrabalarına 
bir üstünlüğü de onlar kadar 
çok nişasta içermemesiymiş. 
Kıymetli bir potasyum, demir, 
kalsiyum ve magnezyum kay-
nağıymış. Daha ne beklersiniz 
ki bir sebzeden? Sevginizi, be-
ğeninizi istiyorlar. Onları öksüz 
bırakmayın olur mu?

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com
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Ekolojik Keçi Sütü Ürünleri 

Gelibolu’nun zengin floraya 
sahip ormanlık alanlarda otlayan 

keçilerin sütünden elde edilen 
ürünler %100 Ekolojik Pazarlarda 

bulunabilir. Ürün yelpazesinde 
İzmir tulum, Mihaliç, Çeçil gibi 
yöresel peynirler de bulunuyor.

Yaratıcı, Pratik ve Topluma Faydalı

Herhangi bir üründe bu üç işlevi 
birden bulmak neredeyse imkânsız 
ama Kadın Emeğini Değerlendirme 

Vakfı’nın Nahıl isimli mağazası 
imkânsızı başarıyor. 2. el kıyafetler 
de var. Nahıl Mağazası İstanbul, 
Beyoğlu’nda, internet alışverişi 

mümkün: www.nahil.com.tr

Y r t Pr tik T l F d l
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Biriktirin…
Oluklardan akan yağmur suyunu bi-
riktirin ya da bahçenize yönlendirerek 
toprağın su tutmasına yardımcı olun…

Kitaplığınızda Yer A
Gazeteci Mahmut Hamsici’nin “
İsyanlar” isimli kitabı HES’lerle 
lara cevap veriyor... Buğday Ek
Rehberi yazarlarından Nazım Ta
“Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma 
tıbbi bitkilerin yetiştirilmesinden
lerden derlenen halk ilaçları tar
geniş bir yelpaze içeriyor.

Dönün…
Kullan-at kâğıt 

mendiller yerine eski bez 
mendillere geri dönüş 

yapın…

“Pes!”
Deyin…

Türkiye’nin HES çılgınlığı PES! 
Derelerimizin özelleştirilmesine, d

içine alınmasına, dere yatakları
kaplanmasına seyirci kalmayın.

yerdeki sivil toplum kuruluşlarına

Bagajı 
Boşaltın…
Bagajda duran 
ve ağırlık yapan 
şeyleri çıkartırsanız 
aracınız daha az 
benzin yakar. 

Ölçün…
Henüz yumurtlamaya fır-
sat bulamamış yavru ba-
lıkları yememek için ölçün, 
Greenpeace’nin “Seninki 
Kaç Santim?” kampanya-
sına katılın: 
www.kacsantim.org

Sahip Çıkın…
Yapılaşma tehdidi altındaki 

Kuzguncuk Bostanı’na sahip çıkın: 
www.kahramanbostan.com



Vazgeçin…
Kuru temizlemecilerin 

çoğunda kullanılan 
perchloroethylene 

kimyasalı “muhtemel 
kanserojen”lerden biri. Çok 
zorunlu kalmadıkça kuru 
temizlemeden vazgeçin.

er Açın…
ci’nin “Dereler ve 
S’lerle ilgili tüm soru-
day Ekolojik Yaşam 
azım Tanrıkulu'nun 
anma Rehberi” kitabı, 
sinden çeşitli yöre-
arı tariflerine kadar 

Konuk edin…
Yolu Türkiye’den geçen 
dünya vatandaşlarını bu 
organizasyonlar sayesinde 
evinizde misafir edin: 
Servas, Couch Surfing, 
Warm Showers…

s!” 
n… 

PES! dedirtiyor. 
ine, derelerin boru 
aklarının betonla 
ayın. Yaşadığınız 
arına destek verin. 

Ekin…
Filizlenmiş patateslerinizin 
filiz kısmını biraz et 
bırakarak kesip toprağa 
dikin, kendi bahçenizden 
patates yiyin…

Sorun…
“Temiz 

Enerji Neden 
Yaygınlaşmıyor?” 

diye sorun. 
Cevap: 2009’da 
sadece Exxon 
Mobil, petrol 

lobisi için tüm 
temiz enerji 

şirketlerinden 
daha fazla para 

harcadı.

Katılın…
Rehberimizin Mevsimlik Sofralar yazısını yazan Tijen 
İnaltong’un Antalya’da Çarşamba ve Cumartesi günleri 
verdiği “sağlıklı beslenme kursu”na katılın. Daha fazla bilgi: 
www.mutfaktazen.blogspot.com

Kim 
Tutar Sizi?
Arabalar trafikte beklerken, 

siz bisikletle yanlarından 
uçun. Yapılan araştırmalar, 

iş çıkışı trafiğinde bisikletlerin 
arabalardan daha hızlı gittiğini 

gösteriyor. 



H A R E K E T T E  B E R E K E T   > > >

Taşıyın…
Sık sık kahve içiyorsanız, kahve bardağınızı yanınızda 
taşıyın, kafelerde plastik veya kağıt bardak yerine 
kullanın. Kendi bardağınızı götürdüğünüzde bazı 
kafeler indirim de yapıyor.

Yakmayın
Yeni fırınlar 

çok kısa sürede 
yüksek derecelere 
çıkabildiklerinden 

fırını önce ısıtıp sonra 
pişirmeye gerek 

kalmadı.

…

Tıklayın…
Paranın gerekmediği, becerilerin ve farklılıkların 
başkalarının hayatını zenginleştirmekte kullanıldığı bir 
banka: www.zumbara.com

Gönüllü Olun...
Buğday Derneği projelerinde ve %100 Ekolojik 
Pazarlarda her zaman sizin gibi gönüllülere 
ihtiyacımız var. Buğday web sitesindeki formu 
doldurun, gönüllümüz olun...

Gömün…
Bu ay düşmüş yaprakları, meyve-
sebze atıklarını bahçeye gömer, üstünü 
mukavvayla kaplarsanız, ilkbaharda sizi 
enfes bir humuslu toprak bekler. 

Takip Edin…
“Doğayı Pedalla Koru” bisiklet 

projesinin gezici sergisinin nerede 
olduğunu web sitesinden takip edin: 

www.dogaicinpedalla.com

İsteyin…
Apartman yönetiminden, 

yemekhane veya 
kafeteryanızdan kompost 

tamburu almalarını isteyin... 
Mutfak atıklarını kompostlayıp 

gübreye dönüştürün...

Perdeleri 
Kapayın…
Kışın pencereleri 
perdeyle örtmek, 
pencerelerden 
kaybedilen ısı 

miktarını azaltır. 
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Kürecik’de 
Dövme 
Kültürü
Malatya’nın Akçadağ 
ilçesine bağlı 2000 ra-
kımlı bir dağ bölgesi olan 
Kürecik nahiyesinde ya-
şayan yaşlıların taşıdığı 
dövmelerde, Zerdüştlük 
dininin, kültürü ve ritüel-
lerinin izlerine hâlâ rast-
lanılıyor. Kadınların el, 
kol, alın, ayak bileği, çene 
altı ve göğüs kafeslerine, 
erkeklerin de el ve kolla-
rına yaptırdıkları dövme-
ler, Mezopotamya’nın en 
eski kültürel izlerini de 
yaşatıyor. Motiflerde yıl-
dız, güneş ve hayvanlar 
ilk dikkat çeken sembol-
ler oluyor. Her bir moti-
finse farklı bir mitolojik 
anlamı var.

Halk arasında “deq” 
olarak adlandırılan döv-
meler, yöredeki yaşlıların 
anlatımıyla söyle yapılı-
yor: “Dövme yapmak için 
çıra dumanın isinin içi-
ne anne sütü ve hayvan-
ların öd keseciğinden el-
de edilen yeşil renkli bir 
sıvı (givizdan) karıştırılır. 
Elde edilen karışım iyice 
dövülür ve iğneyle vücu-
da işlenir”. 

Dövme karışımın-
da yer alan anne sütü-
nün neden tercih edil-
diği tam olarak bilin-
miyor. Mitoloji kaynak-
larına göre, kız çocu-
ğu sahibi annenin sütü-
nün dövmede kullanılı-
şı, Ana Tanrıça’nın ru-
hunun dövmeyi taşıyana 

aktarılması, doğurgan-
lığın işlenmesi ve hasta-
lık ve ölüme engel olmak 
olarak kabul ediliyor. 

Dövmeler aynı za-
manda kayıp zaman-
ların kutsal metinleri-
dir. Yazının ilk atası, se-
vincin, umudun, acı-
nın, korkunun insan be-
denindeki çizgileridir. 
Vücuda dövme yaptır-
ma geleneği tüm Asya, 
Mezopotamya, Anadolu, 
Arabistan, Doğu Akdeniz 
ve Kuzey Afrika’da in-
sanlığın karanlık dönem-
lerine kadar uzayan bir 
tarihi geçmişe sahiptir. 
Semboller kişilerin dâhil 
oldukları inancın derin 
izlerini taşır yapılan be-
dende. 

Mezopotamya uygarlı-
ğındaki sembollerin bazı 
anlamları şöyle: Göz de-
seni; nazardan korun-
mayı, bolluk ve bereketi, 
yıldız; mutluluğu, hayat 
ağacı figürü; yaşamı, kuş 
motifi; yaşamı ve ruhu 
simgeler. Dövmelerdeki 
hayvan figürleri, ceren 
ve geometrik şekillerin 

hemen tümü şu veya bu 
şekilde Ana Tanrıça’yı 
kutsamayı, dolayısıyla 
hayat kaynağı olan an-
nenin doğurganlığını ve 
hayat ile ölümü simge-
ler. Güneş ve ay motif-
leri de yine yaşam kay-
nağını, sonsuz yaşam is-
teğini simgeliyor. Nazar 
değmemesi için ağız, bu-
run delikleri, iki kaş ara-
sı ve yakınlarına yapılır-
lar. Yüz, el, kol, ayak, bo-
yun, göğüs arası gibi vü-
cudun pek çok yerine ya-
pılan bu dövmeler genel-
likle vücuda estetik bir 
güzellik kattığı için yapıl-
mıştır. Burun ve yüze ya-
pılan bazı dövmelerin ise 
ölüme engel olduğuna 
inanılır.

Dövmenin yapıldığı di-
ğer bölgelerde de olduğu 
gibi, Kürecik’de de köy-
den kente göçün sosyo-
lojik bir sonucu ve yaş-
lı insanların yaşamları-
nı yitirmesi sonucu gele-
neksel yaşam yok olma 
riskiyle karşı karşıyadır.

Hasan Karaman
hasank44@gmail.com



20   |   2011 KIŞ

içimizden biri

Bill
Mollison

Permakültür Sessiz Bir 
Devrimdir  Türkiye Per-
makültür Enstitüsü’nün 
davetiyle Permakültür 
Tasarım Sertifikası kursu 
vermek üzere Kaısm ayında 
İstanbul’a gelen Bill Molli-
son ve Geoff Lawton, hınca 
hınç dolu bir sınıfta 72 
saatlik permakültür kursu 
verdi. Mollison ve Lawton, 
permakültürün sadece gıda 
yetiştirmekten ibaret olma-
dığını, ekonomik sistemler, 
arazi yönetimi ve hukukla 
ilgili tasarım fikirleriyle ya-
şamın tamamını kapsayan 
bir yaşam restorasyonu 
olduğunu gösterdi. 

Bill Mollison: Permakültü-
rün babası olarak bilinen 
Mollison, 1928’de Tazman-
ya, Avustralya’da doğdu. 
1981’de “Alternatif Nobel 
Ödülü” olarak bilinen Liveli-
hood Ödülü’nü kazandı.  

Bill, permakültür fikri 
nereden çıktı? 28 yıl doğal 
sistemler üzerinde çalış-
tıktan sonra akademis-
yen oldum. Eskiden nasıl 
hayvanları inceliyorsam, 
bu sefer de insanları ince-
lemeye başladım. Asla ne 
söylediklerini dinlemedim, 
hep yaptıklarına baktım. 
Ne söylediklerinin hiç öne-
mi yoktu çünkü yaptıkları 
tamamen farklıydı. Kısa 
zamanda onları epey tanı-
dım. 1972’de üniversiteden 
ayrıldım, aptallıkları beni 
tiksindirmişti. Permakültür 
fikri bir anda beynimde 
belirdi, sanki beynimde bir 
şey yer değiştirdi. “Eğer 
bildiklerimi yaşamıma 
uyarlarsam, bu bir mucize 
olur” dedim ve işe koyul-
dum. 

Permakültürün başkaldı-
rı olduğunu söylüyorsun, 
bunu biraz açar mısın? 
Ben insanlara kendilerine 
yetebileceklerini söylüyorum 
ve bunun yollarını gösteri-
yorum. Var olan sistem içe-
risinde bu yıkıcı bir kavram, 
sistemin hiç istemediği bir 
şey. Kendi gıdanı yetiştirir ve 
paranı saçma sapan şeylere 
harcamazsan çok çalış-
mana da gerek kalmaz. Bu 
yüzden permakültür sisteme 
başkaldırıdır, fitnedir. Sessiz 
sedasız gelen bir devrimdir. 

Şehirde, hele İstanbul gibi 
bir metropolde permakültür 
uygulamak mümkün mü? 
Bence buradan hemen kaçın 
(gülüyor). Eğer kaçamı-
yorsanız, şehir bahçeleri 
kurun, kendi gıdanızı üretin. 
Çatınızdaki suyu biriktirin. 
Kendi enerjinizi üretin. Bunu 
yapmak o kadar kolay ki... 
Hatta gıdanızı satın almak 
için süpermarkete gitmeye 
harcadığınız süreden daha 
azında kendi gıdanızı yetişti-
rebilirsiniz. 

Şimdiye kadar 300.000 
küsur insana permakültür 
tasarımı öğrettin. Geleceğe 
nasıl bakıyorsun? Permakül-
tür giderek yaygınlaşıyor. Bu 
kursa katılanlar başkalarına 
öğretecek, onlar başkaları-
na... Ve bu gidişle politik ol-
mayan bir devrim olmaması 
için hiçbir sebep yok. 

GDO hakkında ne düşünü-
yorsun? Saçmalık. Rezalet. 
*%&!! Açlıkla savaşmak için 
dünyanın GDO’ya ihtiyacı 
yok. Bunu söyleyenlerin 
hepsi yalancı. 

Bize son tavsiyen? Yoldan 
çıkmayın ve arkanızı kollayın. Fo
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Geoff
Lawton

Lawton 1985’ten beri 
30’dan fazla ülkede 
permakültür tasarımı 
danışmanlığı ve öğret-
menliği yaptı. 1997’de Bill 
Mollison’un isteği üzerine 
Permakültür Araştırma 
Enstitüsü’nü kurdu ve ha-
len enstitünün başkanlığını 
yürütüyor.  

Tüm dünya “Açlık kapıda!” 
diye bas bas bağırırken 
sen tarım alanlarının 
sadece %2’sini kulla-
narak dünya nüfusu-
nu besleyebileceğimizi 
söylüyorsun. Nasıl? Evet, 
arazileri doğru kullanarak 
ihtiyacımız olan besini, 
arazilerin %2’sini kullana-
rak elde edebiliriz. Bunu 
yapabilmemiz için şehir ve 
banliyölerdeki arazileri çok 
iyi kullanmaya başlamamız 
gerekiyor. Şehre düşen 

oldukları kadar, yaratıcı 
ve üretici de olabilirler, bu 
sadece niyetle ilgili. Yap-
mak istediklerinizi hakkını 
vererek yapın. Bu karga-
şanın içinden ancak böyle 
sıyrılabiliriz.  

Ne yapabiliriz? Bir şekilde 
dönüm noktasına ulaşaca-
ğız. Yarattığımız barış or-
dusunun amacı bu. Mesela 
bu kursa katılanların hepsi 
tohum verecek. Bill, önle-
nemez bir sistem yarattı. 
Kendi kendine çoğalıyor. 
Bu çılgın bir strateji. Ve 
kontrol edilemez bir şekilde 
yayılmaya devam ediyor.  

Dönüm noktası sence 
nerede, ne zaman ula-
şacağız? Araştırma-
lar dönüm noktasının, 
düzenden farklı düşünen 
insan oranının toplumun 
%12-18’ine ulaştığı zaman 
olduğunu söylüyorlar. Şu 
anda bence %5 civarın-
dayız. Bu imkânsız değil, 
kendi tarihinize bakmanız 
yeterli. Atatürk bunu yaptı. 
Tekrar neden olmasın?

y

y

yağmur suyu kontrol edi-
lerek ve şehirdeki iş gücü 
doğru kullanılarak yerel, 
çok çeşitli ve besin değeri 
çok yüksek gıda üretilebilir. 

Sen İstanbul’da 
yaşadığını düşün... 
Ne yapardın? Kesin ortalığı 
karıştıran bir tip olurdum. 
Benim için böyle bir yerde 
yaşayabilmemin tek yolu 
insanlara “Böyle bir yerde 
nasıl yaşayabiliyorsun?” 
diye sormak olurdu. “Bunu 
neden yapıyorsunuz? 
Birisi size şimdikinden 
daha iyi durumda olaca-
ğınız yalanını mı söyledi?” 
derdim. Kendilerini o kadar 
hissizleştiriyorlar ki ne 
olduğunun farkında bile 
değiller. Etrafına bir bak. 
Bunda gurur duyulacak 
hiçbir şey yok.  

(Etrafta yürüyenlere 
bakıyoruz) Pek çok kişi 
umudunu kaybetmiş gibi... 
20 milyonluk bir şehirde 
olacağı budur! Ama şunu 
hatırlamak lazım, insan-
lar çıkarcı ve yok edici 



Yeşil ve Sol Çalışma Grubu' 
nun yaklaşık 9 ay önce baş-
lattığı “Başka Bir Gıda 
Mümkün Girişimi” olgunlaş-
ma evresine geldi. 

İlaçsız, yapay gübresiz, 
yerli tohumlarla buğday 
tarımı ve bu buğdayların 
değirmenlerde öğütülmesiyle 
elde edilecek undan, doğal 
mayalarla, kimyasal katkısız 
ekmek üretilmesini içeren 
uygulamalar, birinci sezonu-
nu tamamlarken, ilk dene-
yimlerimiz bu mayanın tuta-
cağı yönünde. Erdek’e bağlı 
Paşalimanı Adası ve Ocaklar 
Beldesi'nde uzun süredir 
ekilmeyen tarlalara yaptığı-
mız ekimler hasat zamanına 
erişti. Bu yıl yağışların yoğun 
olmasına bağlı aşırı otlanma 
söz konusu olsa da, yabani 
otları yaklaşık 50 cm geçen 
boylarıyla buğdaylarımız do-
ğal dirençlerini gösterdi.

Birkaç çeşidi birden 

içeren tohumlarımız, farklı 
yapılarına rağmen sırım gibi 
başaklarıyla gösterişli bir 
birliktelik sergiliyorlar. 

İlaç kullanmadığımız 
için ürünümüzün bir kısmı-
nı “kurda, kuşa” teslim ettik. 
Onlar da doğal beslenme-
nin tadına vardılar. Tıpkı su 
değirmeninde çekilmiş tam 
buğday unu ile nohut maya-
sından yapılan ekmeklerimi-
zi dedelerimize, ninelerimize 
sunduğumuzda o nefis tadı 
ve kokuyu hatırladıkları gibi 
bir keyif içerisindeydiler. 

Girişimin bir parçası ola-
rak yerel tohum ağı çalış-
malarına da destek oluyo-
ruz. Yerli buğday tohumları-
nın yanı sıra doğal sebze to-
humlarının da korunmasına 
yönelik olarak Ocaklar’da bir 
tohum ambarı kurduk. 

Girişim olarak önümüzde-
ki yıl içerisinde genişlemeyi 
ve girişimin ilk kampanyasını 

İlaç 
kullanmadığımız 
için ürünümüzün 

bir kısmını 
“kurda, kuşa” 
teslim ettik. 

Onlar da doğal 
beslenmenin 

tadına vardılar.
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Başka Bir Gıda Mümkün!
düzenlemeyi planlıyoruz. Bu 
çerçevede konu ile ilgile-
nen tüm kişi ve kuruluşları 
bizlerle iletişim kurmaya ve 
girişime katılmaya davet 
ediyoruz.

Kadir Dadan 
dadankadir@yahoo.com
www.yesilvesol.org





Bir önceki rehberde değinmiş-
tim. Kış yaman olacağa ben-
ziyor diye. Nitekim havalar bir 
açıyor, bir kapıyor. Ama bolca 
yağış var. Hatta bazı bölgelere 
hiç yağmayan kar bile yağmış. 

 Benim yaşadığım bölgede, 
Buğday’ın eğitim merkezinin 
olduğu yerde, Kazdağları’nda 

OCAK 2011
8 / Zemheri Fırtınası
(30 Ocak'a kadar) 

10 / Tarımsal Üretim Günü 
11 / Enerji Tasarrufu Haftası 

ve İLKDÖRDÜN
19 / DOLUNAY

25 / Kışın Şiddeti  
27 / SONDÖRDÜN

28 / Ayandon Fırtınası
31 / Hamsin'in başlangıcı

(20 Mart'a kadar)
 

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

(domates, salatalık, patlıcan 
gibi) için uygun ekim günleri: 

3-4-5-13-14-21-22-23
Kök ve gövdesi toprak 

içindeki bitkiler (havuç, 
patates, pancar gibi) 

için uygun ekim günleri: 
6-7-15-16-17- 24-25-26

Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için uy-
gun günler: 6-7-24-25-26

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

8-9-18-19-27
Yapraklı sebzeler 

(lahana, ıspanak gibi) ve 
sulama için uygun günler: 
1-2-10-11-12-28-29-30

gün bilgesi

Zeytin
Havası

zeytin zamanı şimdi. Zeytin 
bu bölgede kasım gibi başlar, 
neredeyse Ocak, Şubat’a kadar 
devam eder. Toplanan zeytin-
lerden önce sofralık olacaklar 
ayrılır; sırasıyla kırma, dilme 
ve en son da tuzlama yani sele 
zeytini yapılır. Bu bölgede zey-
tinler daha çok yağ elde etmek 
için toplanır. Zeytinler çuval 
çuval yağhanelere getirilir ve 
sıkılır. Yağ olarak sofralarımıza 
gelir. Biz de afiyetle yeriz!

Güneşin Aydemir 

ŞUBAT 2011
2 / Dünya Sulakalanlar Günü
3 / Hayvanların çiftleşme za-

manı, YENİAY
10 / Ağaç dikme zamanı, 

İLKDÖRDÜN
18 / DOLUNAY

20 / 1. Cemre havaya düşer
25 / SONDÖRDÜN

26 / İkinci Cemre suya düşer 
28 / Leyleklerin gelme zamanı

 
EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler (do-
mates, salatalık, patlıcan 

gibi) için uygun ekim günleri: 
1-10-11-18-19-27-28

Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 18-19

Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler (havuç, patates, pan-
car gibi) için uygun ekim gün-

leri: 2-3-12-13-20-21-22
Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için uy-
gun günler: 2-3-20-21-22

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

4-5-14-15-23-24
Yapraklı sebzeler (laha-
na, ıspanak gibi) ve su-
lama için uygun günler: 
6-7-8-9-16-17-25-26

MART 2011
2 / Ağaçlara su yürüme 

zamanı
4 / YENİAY

6 / 3. Cemre toprağa düşer
7 / Bağ budama zamanı 
11 / Kocakarı soğukları 

başlangıcı 
12 / Husum fırtınası / 

İLKDÖRDÜN
14 / Kocakarı fırtınası

15 / Kırlangıçların gelme 
zamanı ve Dünya Tüketiciler 

Günü
19 / DOLUNAY

21 / Günle gece eşit. 
İlkbahar'ın başlangıcı , 

Nevruz ve Dünya Ormancılık 
Günü

22 / Dünya Su Günü
23 / Dünya Meteoroloji Günü

24 / Koz Kavuran Fırtınası
26 / Çaylak Fırtınası
27 / SONDÖRDÜN

28 / Haşeratın kıpırdanışı 
29 / Çaylakların gelme 

zamanı 
30 / Ağaçların yeşermeye 

başlaması
 

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler (do-
mates, salatalık, patlıcan 

gibi) için uygun ekim günleri: 
9-10-17-18-19-26-27-28

Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 17-18-19
Kök ve gövdesi toprak için-

deki bitkiler (havuç, patates, 
pancar gibi) için uygun ekim 
günleri: 1-2-3-11-12-13-20-

21-22- 29-30
Kompost, gübreleme, 

transplantasyon gibi iş-
ler için uygun günler: 

1-2-3-20-21-22-29-30
Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

4-5-14-15-23-31
Yapraklı sebzeler (lahana, ıs-
panak gibi) ve sulama için uy-
gun günler: 6-7-8-16-24-25 Fo
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TOHUMU 
UYANDIRMAK: 
ÇİMLENDİRME

Bizim yardımımıza gerek 
kalmadan, doğal ortamla-
rında kolayca yaşayabilen 
bitkileri, bizim istediğimiz 
şartlarda yaşatmak için ge-
reksinimlerini karşılamamız 
gerekir. Bu şartları sağla-
dıktan sonra elimizdeki bitki 
tohumlarının uyandırılması 
(çimlendirilmesi) için neler 
yapabileceğimizi öğrenelim. 
Bazı tohumlar kolayca uya-
nırken, bazılarını uyandırmak 
güçleşir. Kabukların sert ve 
kalın olması, embriyonun 
(tohum taslağı) gelişmemiş 

olması, embriyonun uykuda 
olması (embriyonel dormansi) 
gibi sebeplerle bazı tohumlar 
daha zor çimlenir. Bu tür du-
rumlarda uyandırıcı şartları 
bilmemizde fayda var. 

Tohumların çimlendirilmeye 
hazırlanması
 Dış çeperlerinde etki kısım 
bulunan tohumların çimlen-
dirilmesi: Ardıç, karaçalı gibi, 
bazı tohumların dış çeperinde 
bulunan etli kısımlardan do-
layı geçirgenlik azaldığından 
çimlenme gerçekleşmez. Bu 
tür durumlarda tohum etli kı-
sımlardan ayrılmalıdır. 
 Kabukları sert ve kalın 
olan tohumların çimlendiril-
mesi: Sert kabuklu tohumların 
suyu emip kabuklarını yumu-
şatmasını sağlamak amacıyla 
çıtlatma, zımparalama, çizme 
gibi işlemler uygulanır (şaka-
yık ve defne tohumu gibi).

Bahçe
Balkon

 Embriyonel dormansi veya 
salgıladıkları kimyasallar se-
bebiyle çimlenmeyen tohumla-
rın çimlendirilmesi: Tohumlar 
ekilmeden önce sıcak ve soğuk 
katlama dediğimiz uyandırma 
işlemlerine tabi tutulur. Sıcak 
ve soğuk katlama, tohumla-
rın sabit bir ısıda belirli bir sü-
re bekletilmesidir. 
 Tohumlar belirli bir süre 
bazik suda veya ılık suda bek-
letilebilir. Böylelikle tohumla-
rı şişirip dış kabuklarını yumu-
şatarak çimlenmelerini hızlan-
dırmış oluruz. Islatma işlemini 
nemli bir bez içinde bekleterek 
de yapabiliriz. 
 Tohumlar ekilmeden önce, 
ıslatma-kurutma uygulama-
sı da yapılabilir. Bunun için to-
humlar önce 12 saat süreyle 
ıslatılır, sonra 12 saat kurutu-
lur. Bu işlemi 36 veya 48 saat 
sürelerle de yapabilirsiniz. Bazı 
tohumlarda birkaç kez işlemi 
tekrar etmek gerekebilir. 
 Bazı tohumların çimlendi-
rilmesinde ışıkta veya karan-
lıkta bekletme etkili olabilmek-
tedir. Kereviz tohumları, ka-
ranlıkta 14 °C gibi sıcaklıkta 
çimlenebilmektedir.
 Bazı büyüme düzenleyici-
leri de çimlenmeyen tohum-
ların çimlenmesine yardım-
cı olur. Gibberallinler çimlen-
dirmeyi hızlandırıcı olarak kul-
lanılır. Örneğin Ekinezya türle-
rinden Echinacea angustifolia 
türünün ve mahlep tohumla-
rının çimlendirilmesi zahmetli-
dir. Çimlenme engelini aşmak 
için tohumlar 1.000 ppm’lik 
çözeltide 24 saat bekletildikten 
sonra ekilir.

Çimlendirme için torf ka-
rışımı hazırlanır. Çimlendirme 
kabı olarak genellikle viyol de-
nilen çok gözlü kaplar kullanı-
lır. (Karışımda torf, dere kumu 
ve perlit karışımı kullanılabilir.)

Tohumları 
sağlıklı 
bitkiden 
ve tam 

olgunlukta 
toplamak 
gerekir.
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Tohumlar çimlendirme 
(viyol) kaplarına her göze iki 
üç tohum olacak şekilde ekilir. 
Üzerine toprak doldurulur. 
Sulanır. (Sulama amacıyla 
kullanılacak ilk sulama suyu-
na, zirai ürün satıcılarından 
kolaylıkla temin edilebilecek 
humik asit katılabilir. Sulama, 
tohumların çimlenip kendi 
ayakları üzerinde durabilecek 
fide olana kadar geçen sürede 
sisleme şeklinde yapılmalı. 
Sislemesiz doğrudan yapılan 
sulamada tohum kayıpları 
sık görülür.)

Çok küçük tohumlar için 
(tıbbi papatya, İstanbul keki-
ği vb.) kasalarda çimlendirme-
yi tavsiye ederiz.

Tohumları kasalara ekmek
 Kasanın dip kısmına dre-
naj için küçük çakıl taşları bir 
sıra olacak şekilde doldurulur. 
Üzerine üç kısım torf, bir kısım 
kum olacak şekilde hazırlanan 
toprak karışımı doldurulur. 
Bir karton veya tabanı düz 
olan bir baskı malzemesi ile 
koyduğumuz toprağın en 
üst katmanı düzleştirilir. Bu 
tohumların her tarafa aynı 
derinlikte dağılmasını sağlar. 

Tohumlar, iki kısım tohum, 
bir kısım kum olacak şekilde 
boş tuzluğa konularak; tuzluk 
vasıtasıyla kasaya serpiştirilir. 
(Kullanılan kum dere kumu 
olmalı, tuzlu deniz kumu 
olmamalı.) Üzerine de ince 
bir tabaka halinde elenmiş 
kum ve torf karışımı toprak 
serpiştirilir. Yine baskılanır. 
Sulamada tohumlara zayiat 
vermemek için kasa gazete 
kâğıdı ile kaplanabilir. Sulama 
için gazete kâğıdının ıslanması 
yeterli olacaktır. Çimlendikten 
sonra gazete kâğıdı kaldırılır. 
Hafifçe ıslatılarak sulanır. 
Sulama buhar şeklinde püs-
kürtülerek yapılır. 
 Birden çok tohum ekilecek-
se karıştırmamak için etiket-
lenmelidir. (Etikette tohumun 
adı ve ekilme tarihi olmalı.)
 Çimlenme anına kadar su-
lamaya devam edilir.
 Tohumlar çimlendirildikten 
sonra belirli bir boya ulaştık-
larında kademeli olarak ara-
zi şartlarına nakledilir. Bitki, 
çimlendirme ortamından, doğ-
rudan dikileceği alana dikil-
memeli; kademeli olarak aşır-
tılmalı. Kademeli taşıma işle-
mine “şaşırtma” deniyor. İlk 

çimlendiği ve kolay şartlarda 
büyüdüğü yerden, daha çetin 
şartlara adaptasyonu zor ola-
cağından alıştıra alıştıra taşınır. 

Bitkilerimizin soğuklardan ko-
runması minyatür seralar ya-
palım... Kış aylarında çimlenen 
bitkilerimizi soğuklardan koru-
mak için alçak tünel (minyatür 
sera) kullanmalıyız. Alçak tünel-
ler genellikle doğu batı yönüne 
kurulur. Galveniz teller, fındık 
gibi kolay bükülebilen ağaç dal-
ları, 8 mm demir, plastik boru 
gibi malzemelerle alçak tünel-
lerin iskeleti hazırlanır. Bu mal-
zemelerden temini kolay olanlar 
kullanılabilir. Öncelikle yarım 
daire şekline getirilirler. 1-1,5 
metre arayla tünel oluşturma 
amacıyla kullanılacak yarım 
daire şekline getirilen malzeme-
ler, kazıkla toprağa tutunması 
sağlanır. Yıkılmaması için tam 
merkezinden doğu batı yönünde 
düz bir malzeme ile bağlanır. 
Üzerine naylon örtülür. Arada 
havalandırmak amacıyla naylon 
açılmalıdır.

Nazım Tanrıkulu
www.nazimtanrikulu.com
Nazım Tanrıkulu’nun “Tıbbi Bitkileri 

Doğru Kullanma Kılavuzu” adlı kitabı 
Hayy Yayınları'ndan çıktı.  
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DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Ankara

Aggroland 
– CNT Doğal Gıda 
Mustafa Kemal Mah. Cepa AVM 
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
Arcadium AVM Çayyolu 8. Cad. 
2. KAT No: 211 Ankara
Tel: 0 312 240 40 23
athelas@athelas.com

Zeytinhane 
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
No:1-10 Kale / Ankara
Tel: 0 312 311 89 44
www.zeytinhane.com.tr

Antalya

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 Caddesi 
Yeşilbahçe Mah. Beytaş Sitesi 
C Blok A Dükkan Antalya
Tel: 0 212 311 40 01
www.rasayana.com.tr 
muzeyyen@rasayana.com.tr

Balıkesir

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

Tarlakuşu  
İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet 
Cad. No: 53 Ayvalık 
Tel: 0 266 312 33 12
bilgi@tarlakusu.com

Çanakkale

Atiye Laçin Tatlıları
Alaaddin Mah. Sofucu
Halil Sk. No:11
Gelibolu Çanakkale
Tel: 0 286 566 1219
mevlevitatlisi@gmail.com 
www.mevlevitatlisi.com 
www.gelincikkonagi.com

Dedetepe Çiftliği
Taş Baskı Zeytinyağı
Adatepebaşıköyü
Çanakkale
Tel: 0 532 633 64 03
www.dedetepe.org

Gaziantep

Köyüm Harmanyeri
Batıkent Mh. 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulv.
89. cad. No:12 Mizar Apt. Altı
Şehitkamil
Gaziantep 
Tel : 0 342 341 89 80
www.kocaklar.net
www.koyumharmanyeri.com

İstanbul

Ambar
İstiklal cad. Kallavi sok.
No:6 Beyoğlu / 
İstanbul
Tel: 0 212 292 92 72
ambar@nuhunambari.com
www.nuhunambari.com

Doğanın Bahçesi
Yavuztürk mah. Gündem sok.
No: 49/A Üsküdar / 
İstanbul
Tel: 0 216 329 96 91
nazimtanrikulu@yahoo.com
www.doganinbahcesi.com

Doğrubahçe 
Doğal Ürünler Merkezi
Şemsettin Günaltay caddesi. 
Şakacı sok. Kökten Apt.
No: 57/D Kazasker
Erenköy / İstanbul
Tel: 0 216 463 41 32
info@dogrubahce.com
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Ecolife Cihangir
Sıraselviler cad. Soğancı sok.
No: 8/C Cihangir
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 243 23 83

Ekoorganik
Barış mah. Zafer cad.
No:1 Kule çarşı D.41
Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0 212 854 27 57
www.ekoorganik.com

Ekozel Organik Tarım Ürünleri 
Ekmekçibaşı camii sok.
Merve Apt. No:8 Kat:2/10
Firüzağa/ Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0 530 402 69 44
www.ekozelorganik.com

Fidas Gıda Sanayi 
Aytok Gıda San. Battalgazi Mah. 
Şark Cd. G-15 Blok Sultanbeyli/İst
Tel: 0 216 592 91 57
www.himalayakristaltuzu.com

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

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

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

Natür İstanbul
Abide-i Hürriyet Cad. 
Merkez Mah. Hasat sok.
No:6/1 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 232 20 62
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Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A Bebek / İst
Tel: 0 212 358 43 10
organikdukkan@gmail.com

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yeşilköy
Deposite İş Merkezi A1 Blok
K.3 No: 313/314 İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi İkitelli/ İst
Tel: 0 212 4656641
www.ekolojikurun.com    

Serente Organik
Zeytinoğlu Cad. (Haydar Aliyev)
Şafak Apt. No: 2/2 Akatlar / İst
Tel: 0 212 351 81 16
www.serenteorganik.com

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

Tiryaki Organik - Ekobahçe
Acarkent Şubesi: 
Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1 Beykoz / İst
Tel: 0216 485 2962
Milenyum Şubesi: 
Fırat Cad. Milenyum Bazaar 
No:54 Akfırat Tuzla İstanbul 
Tel: 0 212 677 13 38 - 39
www.ekobahce.com 

Toprakana
Gülenevler sitesi B2 Panayırçayırı 
Cad. Göktürk/ Eyüp/ İst
Tel: 0 532 393 94 98
www.toprakana.com.tr

Vitaminera
Atrium Çarşısı 9. Kısım
No:107 Ataköy / İstanbul
0 212 661 7829
www.vitaminera.net

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

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

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

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Samsun
İstiklal Cad. 159/A 
Samsun
Tel: 0 362 2301310

Yalova

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yalova
Fatih ve Marmara Cad. 
Köşesi Zafer Sitesi yanı  
No: 108 Yalova
Tel: 0 226 8144845

LOKANTA, RESTORAN, KAFE

Altı Yemek Tasarım (Kahve 6)
Akarsu Cad. Anahtar Sok.
No: 13/A Cihangir Beyoğlu 
İstanbul
Tel: 0212 293 0849

Antiochia
Asmalı Mescit mah. Minare sok
No:21/A Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 11 00
www.antiochioconcept.com 
info@antiochioconcept.com   

Cafe Portakal
Değirmenyolu cad. Serin sok.
Kosifler İş Merkezi Karşısı
No:22/24 Ataşehir / İstanbul
Tel:0 216 575 74 75

Değirmen Çiftliği
Davutlar Yolu 4. km.
Saraydamları Mevkii 
Kuşadası
Tel: 0 256 682 21 48

İzmir

Eğriçayır Organik Arı Ürünleri
Menderes mah. 
Sapmazlar sok. No: 22
Erdemli / İzmir 

Natursan Organik
Adatepe Mah. 62/9 Sok.
No: 10 K: 2 D: 3 Buca / İzmir
Tel: 0 232 420 46 55
www.natursanorganik.com.tr

Organics Life
Kültür Mah.  1382 Gül Sok. 28/A
Alsancak / İzmir
Tel : 0 232 4648488

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri İzmir 
6371. Sokak 30/C
Bostanlı / İzmir
Tel: 0 232 336 98 34

Zeytinhome  
Küçükdeniz Çarşısı 
210. Sokak No: 12 – A
Foça/İzmir 
Tel: 0232 812 3260
hakan@zeytinhome.com
www.zeytinhome.com

Kayseri

Yaşamsal Organik 
Alparslan mah. Bahar cad. 
No:29 A Melikgazi / Balıkesir
Tel:0 352 233 44 00
yasamsalorganik
@yasamsalorganik.com
www.yasamsalorganik.com

Kıbrıs  
Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Kıbrıs
Özel Ali Sok. Altınay Apt.
Beyarmudu Gazimagusa / Kıbrıs
Tel: 0 392 3799441

Kocaeli

Hss Organik Gıda
Cumhuriyet Cad. No: 6
Değirmendere / Kocaeli
Tel & Faks: 0 262 426 6930
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Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
info@galatakivahan.com
www.galatakivahan.com

Küçük Kurabiye Dükkanı 
Nisbetiye mah. Başa sok. 
No:7/4 Levent / İstanbul
Tel: 0 212 269 25 92
www.kurabiyeci.net
murat@kurabiyeci.net

Leyan Yiyecek İçecek 
“Cocette Restaurant”
Kore Şehitleri Caddesi 
No:44 Zincirlikuyu 
İstanbul
Tel: 0 212 288 27 33
www.leyanrestaurants.com

Limonlu Bahçe  
Tomtom Mah.
Yeniçarşı cad.
No: 98 Beyoğlu
Tel: 0 212 244 69 15

Loving Hut (Vegan
Cafe Restaurant) 
Ihlamurdere cad. 
Şair Veysi Sokak. 4/B 
Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 507 363 89 02

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

Yazı Cafe
Caferağa mah. Sarraf Ali
Sok. No:31/1 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0 216 330 64 99
bistarabistara@hotmail.com

ECZANE

Ayasofya Eczanesi
Divan yolu cad. No:28
Sultanahmet / İstanbul
zulfikar@ayasofyaeczanesi.com

Emre Eczanesi
Prof.Dr. Beynun Akyavaş cad. 
No:65 /B Çengelköy / İstanbul
Tel:0 216 332 91 01

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

Yonca Eczanesi
Atrium Çarşısı 9.kısım
No:54-55 Ataköy / İstanbul
Tel: 0 212 559 83 04

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler 
Bereketzade Mah. Büyükhendek 
Cad. No: 7/3 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 293 63 80
www.organikkutu.com
www.organikyiyoruz.biz 

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 

Manavım.com
EROL AĞIRLAR
Cumhuriyet mah. Sadık Şendil 
Sok. No: 35/A Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 225 47 48
info@manavim.com

Organikçe
0 216 465 9639
www.organikce.com
iletisim@organikce.com

Taba Organik Tarım 
D2 No:73 Giyimkent / İst
Tel: 0 212 698 34 02
umit@organikye.net
www.organikye.net

BUĞDAY NOKTALARI'NDA 
İNDİRİM 

Buğday Derneği üyeleri Turuncu 
Rehber'de ücret ödemeden firma 
bilgilerini yayınlayabilir. Turuncu 
Rehber'de yer alan tüm firmalar 

Buğday Noktasıdır. Buğday 
Noktalarından, Buğday Derneği 

üyelik kartınızı kullanarak indirimli 
alışveriş yapabilirsiniz.

 
Hazırlayan: Selma Yılmaz

selma@bugday.org
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İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sokak Stil Binası No: 5 Levent İstanbul Tel: (0212) 281 92 81 / 3 Hat

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.

EKOLOJİK ÜRÜN VE HİZMETLER

Arma Ltd. 
Cam damacanalar 
Butik üzüm, zeytinyağı,
Nar sistemleri
www.armaindustry.com
Tel: 0 212 220 10 68

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

Bozkurt Otel 
Cumhuriyet cad. No.44
Kemaliye / Erzincan
Tel: 0 446 349 52 40

Dhara Butik Zeytinyağı
Ahmetçe köyü 
Ayvacık / Çanakkale
Tel: 0 286 762 96 00
info@dhara.com.tr
www.dhara.com.tr

Egelojik E-ticaret 
Konak mah. Şenan 
Bayraktar sok. No:4/5
09200 Aydın
Tel: 0 256 512 79 39
huseyin.eskici@orgamar.com
www.orgamar.com

Ekonat Doğal Temizlik Ürünleri
7080 Sk. No: 7 Pınarbaşı / İzmir
0 232 479 34 80
www.ekonat.net 

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı
Narin Pasajı No:20 
10700 Burhaniye / Balıkesir
Tel: 0 266 422 16 68 (Merkez)
info@elezoliveoil.com

Greengoods
(Bebek ve Çocuk)
Bağdat Cad. 
Bozkır sok. No:2/25 
Onur Apt. B Blok 
Selamiçeşme 
İstanbul
Tel: 0 216 411 84 25
oerdemci@greengoods.com.tr
www.greengoods.com.tr

Kalite Sistem Grubu
Ar Plaza B Blok No:16 
Kozyatağı 
İstanbul
Tel: 0 216 445 27 27
gokcen@kalitesistem.com
www.kalitesistem.com

Kapbula Tekstil 
Mohini Avm Tanburi 
Ali Efendi sok.
No:15/211 Etiler
İstanbul
Tel: 0 212 269 60 09
info@kapbula.com.tr
www.kapbula.com.tr

Kompost Yapımı 
www.yesiladim.com
ozlembavatekin@yesiladim.com
Tel: 0 232 849 0190  

BİREYSEL GELİŞİM

Atölye Çocukevi 
Sümer Korusu
Gülveren sok. 
No:21 Tarabya 
İstanbul
Tel: 0 212 299 93 25
basak@atolyecocukevi.com
www.atolyecocukevi.com

Cihangir Yoga 
Meclis-i Mebusan Yokuşu
No:15 Kat:4-5 Fındıklı / İst
Tel:  0 212 243 19 93
www.cihangiryoga.com

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

EkoŞifa 
Agarta Enerji Bilişim Yayıncılık 
Cumhuriyet mah. 504. sok.
No:10/A 48300 
Fethiye / Muğla
Tel: 0 252 612 11 02
www.agarta.com.tr

Nar Eğitim 
Akpınar mah. Kerpe sapağı
Kuşçu sok. No:10
Kınalıköyü/ Kandıra/Kocaeli
Tel: 0 262 561 27 24
ulku@naregitim.com

Park Tarabya Çocukevi 
Şenevler Tarabya Yokuşu
No:1/ A Park Tarabya / İst
Tel: 0 212 299 28 56

ETKİNLİK-ATÖLYE

Gel, Oyna 
Meydan Alışveriş Merkezi
Çakmak / Ümraniye

Meydan Alışveriş Merkezi
Merter / İstanbul 
Tel:0 532 446 12 98
sulesenols@yahoo.de
www.geloyna.org
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Firuzağa Mah. Faikpaşa Sokak 
Faikpaşa Apt. No: 37 D.1-2
Çukurcuma/Beyoğlu/İstanbul

Vejetaryen Logosu Neyi 
Amaçlıyor?

 Piyasadaki tüm vejetar-
yen ürünlerin etiketlenmesi 

 Bitkisel ağırlıklı ve veje-
taryen beslenmek isteyenler 
ile hayvansal içerikli kozme-
tik ve kişisel bakım ürünleri 
kullanmak istemeyen kişilere 
güvenebilecekleri ürün seçe-
nekleri sağlanması

 Vejetaryen ürünlerin hızlı 
bir şekilde tanınması ve ayırt 
edilebilmesi

 Vejetaryen ürün pazarı-
nın desteklenmesi

 Vejetaryen ürün seçenek-
lerinin artması 

Avrupa Vejetaryen Birliği logosu kullanım, tanıtım, 
dağıtım hakkı Buğday Derneği’nde bulunuyor. 
-Logo kullanım başvurusu ve bilgi için-

vlogo@bugday.org  •  0 (212) 252 52 55

Vejetaryen Logo Türkiye’de!

® 

Bitkisel Ağırlıklı 
Beslenmenin Sağlığa 
ve Çevreye Faydaları:

Sağlık-

 Sağlıklı Bir Kalp 

 Yüksek Tansiyondan 
Korunmak 

 Şeker Hastalığını Kontrol 
Altında Tutmak 

 Kanserden Korunmak 

 Kalsiyumun Vücutta 
Tutulması 

Çevre-

 Küresel iklim değişikliği-
nin %18’inin nedeni et, süt 
ve yumurta ürünleridir.

 Mevcut tarım arazilerinin 
%30’u hayvan yemi yetişti-
rilmek üzere ekiliyor.

  Her bir büyükbaş hay-
vanın günde ürettiği metan 
gazı miktarı en az 60 litre.

 1 kilogram tahıl üretmek 
için 200 litre su gerekliyken, 
1 kilogram et için ise 20.000 
litre suya ihtiyaç vardır.

  1 kilogram etle, 200 kg 
patates aynı süre içinde 
imal edilebilir. 50 kilogram 
sığır eti yerine, 1000 kilog-
ram kiraz, 6000 kg havuç 
ve 4000 kg elma üretilebilir. 


