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Geçmiş kültürlerden 
daha bilge bir kültürü 

ancak yarattığımız 
çöplüğün içinden 

diriltebiliriz. 

her şeyin bir 
zamanı vardır, 
bunu bileceksin. Bir 
de her şeyin bir yeri var-
dır, bunu da bileceksin.“

Bütün ekoloji kitapları da 
bu iki kuralı anlatmakla baş-
lar zaten! Aslını ararsanız, ki-
taplar bu iki kuralla da devam 
eder ve son bulur. Doğaya öz-
gü bilmemiz gereken, bu iki 
kuraldan ibarettir. Ama bil-
mek yetmez, bu sözü söyleye-
bilecek duruma gelmek lazım. 
Cemile Teyze’nin (ve elbette 
onun yaşındaki diğer teyze-
lerin ve amcaların da) bilgisi, 
okulda okumaktan değil ama 
doğada yaşamaktan geliyor. 

İnsanın doğa ile kurdu-
ğu ilişki, ki biz buna "kültür" 
diyoruz, doğayı anlama, ya-
şamsal ihtiyaçlarını karşıla-
manın çok ötesinde. Doğaya 
hâkimiyet kurabileceğimizi, 
doğal işleyişin dışına çıkabile-
ceğimizi düşünmeden önce sı-
nırların farkındayken yaptığı-
mız şey,  bu işleyişin içinde ol-
manın ötesinde değildi, aksine 
doğadan izin alarak kendimize 
alan açmaktı. 

Geçmişteki insan, doğadan 
izin alarak var olurdu. İzin 
alarak diyorum, çünkü kutsa-
ma ritüelleri, doğal döngülerin 
kutlandığı bayramlar, bu özel 

Yeni Bir Kültür!
Yaşadığım köydeki komşumuz 
Cemile Teyze’den doğa dersleri 
alıyoruz. Cemile Teyze bir gün 
şöyle dedi: “Ben doğayı çok iyi 
bilirim!” Bizim hiç kuşkumuz 
yoktu elbette. Sorduk: “Bize an-
lat doğayı Cemile Teyze!” O da 
dedi ki, “Bak çok basit. Doğada 

24
Ekolojik Anayasa

Girişimi

12
Doğal Tıp

Bitkisel İlaçlar



2   |   2011 SONBAHAR   |   www.bugday.org

 

Tel Dolap Geçen hafta boya yaptığım evin 
mutfağı kullanıma hazır hale geldi. Beyaz eşya olarak bir 
küçük fırın ile bir de dörtlü tüplü ocak var. Buzdolabı yok. 
Buzdolabı yerine "tel dolap" var.

Tel dolap deyince çoğumuzun gözünde nostaljik, kapa-
ğı açılırken gıcırdayan, telleri hafif paslanmış, içinden be-
reketli yemekler çıkartılan bir mutfak aracı gelir nineleri-
mizin, dedelerimizin mutfaklarından. Biz görmediysek bi-
le annemiz babamız hatırlayacak, tel dolap ile özdeşleşmiş 
güzel anılarını anlatacaklardır bize. Benim için ise tel dolap 
bir nostaljik anı değil, günlük yaşamımdaki elzem bir araç! 

Köy evinin mutfağı için tel dolap aradım İstanbul’da 
önce, Tahtakale’de bir yerde bulabildim uzun arayışlardan 
sonra, hiç beğenmedim, çok uydurma ve pahalıydı. Sordum 
satıcısına “kim alıyor bunları, neden bu kadar kötü yapılmış” 
diye. “Uğraşmıyor köylü marangozlar artık” gibi kestirme 
bir cevaptan sonra “zaten bunu filmciler falan alıyor, ge-
çen sene 60 lira dedim o fiyata dahi hemen aldılar, 15 ta-
ne yaptırmıştım zaten 10’u duruyor” dedi. Anladım ki ara-
dığım tel dolabı hazırda yok! 

Ben de dün giydim tulumu, Perşembe pazarından aldı-
ğım iki menteşe, bir kaç vida, çivi ve iki metre sinek teli ve 
artık tahtalardan bir kaç saatte bir tel dolabı yaptım. İçine 
yemekleri koyup seyrettik bir süre, çok güzel oldu. 

Tel dolabı yemekleri hem havadar tutar, buzdolabı gi-
bi havasız, karanlık bir ortam değildir, gıdalarımız ya-
şamdan kopmaz ama aynı zamanda sinekten, böcekten 
uzak tüketilmeyi beklerler. Buzdolabı gibi hantal değildir,  
elektriğe bağlı olmadığından her an yeri değiştirilerek en 
serin yere konabilir. Göz önünde olduğu, içi göründüğü için 
içinde yemekler unutulmaz, gereğinden fazla tüketime, ba-
yatlamaya izin verilmez. Üretimi çok basit, neredeyse sı-
fır kaynak tüketimi ile gerçekleştirilebilir. Uzun ömürlüdür. 
Benim yaptığım tel dolap kullanım kılavuzuna uyulduğun-
da yirmi yıl garantili... 

Teknolojiye, yeniliğe karşı değiliz, tamam da peki sade-
ce eski dönemden geliyor diye tüm bu avantajlara sahip bu 
şahane teknolojiyi yaşamlarımızdan çıkartmak zorunda mı-
yız gerçekten medeni olabilmek adına? 

Victor Ananias’ın 27 Temmuz 2005’te 
Buğday e-bültende yayımlanan yazısı.

günlerde pişirilen yemekler, gi-
yilen giysiler, söylenen şarkı-
lar da doğaya bir övgü, verdi-
ği nimetler için duyulan saygı-
nın bir ifadesi ve yüceltilmesiy-
di. Doğa ile bağımız koptukça 
bu gelenekler de anlamsızlaş-
tı, sadece otantik öğeler, hatta 
hurafeler, batıl inançlar olarak 
değerlendirilmeye başlandı. 

Toprağa atılan tohumun 
hangi şartları gerektirdiği-
ni, bu şartların iklimle, hava-
daki nemle, rüzgârla, ayla ve 
güneşle olan bağlantısını bilen 
insan, bu bağlantının kutsan-
dığı ekim–hasat bayramlarını, 
bu bayramlarda yapılan kut-
lamaları da üretti kültüründe. 
Kültürün altyapısını oluşturan 
bilgi, doğanın bilgisi yittikçe, 
görünürde kalanlar ise içi bo-
şalmış şekilde kaldı. Özlemini 
çektiğimiz domates, gitmesek 
de bizim olan köy, eğleşen ku-
zular, eski kırsal yaşam gittik-
çe siliniyor, eskimiş birer fo-
toğraf haline geliyor bellekle-
rimizde. 

Ama bunlara rağmen umut 
var, bugün daha fazla insan 
kullandığı ürünlerin kaynağı-
nı merak ediyor, kırsaldaki in-
sanın önemini kavrıyor ve bir-
çok insan, kökeni köy olsun ol-
masın yeniden kırsal yaşa-
ma dönmek için göç ediyor. 
Bundan yaklaşık 20 sene önce 
Victor Ananias, doğadan al-
dığı ilhamla Bodrum pazarın-
da bir tezgâh açmıştı. Orada 
köylerden topladığı ürünleri, 
hikâyelerini paylaşarak insan-
lara ulaştırıyordu. Hikâyelerin 
hepsi kültürün birer parçasıy-
dı. Tezgâhtaki Gökeyüp çöm-
lekleri, Manisa’daki bir dağ kö-
yünde özel bir seramik tekniği 
ile pişiriliyordu. Tahin, Milas’ta 
üç kuşaktır helvacılıkla uğ-
raşan bir ailenin geleneksel 
usulle yerli susamdan yaptığı 

tahindi. Pekmez, pekmez top-
rağı ile mayalandırılmıştı dağ 
köylerinden birinde, peksimet 
Rodos şövalyelerinin yaşadı-
ğı dönemden bu yana yapılı-
yordu, onun buğdayı “kurda 
kuşa aşa” diyerek serpiliyor-
du, dualarla hasat ediliyordu, 
yel değirmeninde rüzgârın di-
linden anlayan bir değirmenci 
tarafından una dönüşüyordu. 
Bütün bu hikâyeler işte sahip 
olduğumuz, lâkin nasibimiz-
den çıkmış, elimizden kayıp gi-
den bir kültürün izleri. 

Bu pazar tezgâhı ardından 
doğaya ilişkin kültürü “ekolo-
jik yaşam” olarak adlandırdı, 
“ev bilgisi ile yaşamak” anla-
mına gelen bu terim Buğday 
Derneği’nin ismini de oluştur-
du. Ne kadar plazalarda, re-
zidanslarda yaşıyor olsak da 
nihayetinde doğadır evimiz, 
onun kurallarına tabi şekilde 
yaşarız, mekanizmanın dışına 
çıkmamız olanaksızdır. 

İnsan, geleneklerinden öğ-
renecek, unuttuğu bilgileri ha-
tırlayacak, ama onları kulla-
nacağı şekil başka olacak yine 
yaşamın kuralı gereği. 

Yeni bir kültürün eşiğinde-
yiz, bu yeni kültürü oluşturmak 
zorundayız. 

Geçmiş kültürlerden daha 
bilge bir kültürü ancak yarat-
tığımız çöplüğün içinden diril-
tebiliriz. Bu çöplükten ancak 
geçmiş kültürlerin henüz yit-
memiş bilgilerini hayata geçi-
rerek çıkabiliriz. 

Şairin* dediği gibi, “zaman 
asla durmaz ve çember yuvar-
lak değildir!”

Ama sarmaldır… Yaşamın 
sarmal döngüsüne övgüyle!  

 —Güneşin Aydemir

*1995 yapımı Balkan iç savaşını 
anlatan “Yağmurdan Önce” isimli 
filmde kahramanın söylediği söz.

Somut Olmayan 
Kültürel Miras

Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği, 
yaptığı çalışmalar ve 
doğa-insan ilişkisi-
ne bakışı nedeniy-
le 2009’dan bu ya-
na Somut Olmayan 

Kültürel Miras 
Sözleşmesi’nin ulusla-
rarası danışman ku-
ruluşlar kurulu üyesi. 

Dernek, yerel tohumla-
rın takas edilmesi, gele-
neksel bilginin araştırıl-
ması ve yayımı, masal-
ların derlenmesi ve bel-
gelenmesiyle el sanat-
larının korunması yö-

nünde çalışmalar yapı-
yor. Samsun Valiliği İl 
Özel İdaresi ve Bafra 

Halk Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütü-

len Bitkisel Örücülük 
Projesi'ne (Zembil) or-

tak kuruluş olarak 
destek veren Buğday 

Derneği, bu çerçevede 
üretici eğitimlerine kat-
kı sağlıyor ve pazarla-
ma olanakları hakkın-

da danışmanlık veriyor. 
Projede, yöredeki ka-
dınlar yöresel bir çeşit 
sepet olan zembili üre-
tecek ve gelirlerini artı-

racaklar.
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Victor’un Attığı Tohumlar 
Yeşeriyor, Yeniden Tohum Oluyor!

Geleceğin Tohumları İçin  
Adım Attılar

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

18. Dünya Organik Tarım Kongresi
ve IFOAM Genel Kurulu’nu 2014'te İstanbul’da Yapacağız

Geçtiğimiz Mart ayında kaybettiğimiz, Buğday’ın 
kurucusu, vizyoneri, lideri ve yöneticisi Victor 
Ananias’ın cenazesinde ve takiben ilk hafta ger-
çekleşen anma etkinliklerinde Buğday’ın dağıt-
tığı tohumlar dünyanın birçok yerinde toprakla 
buluştu, ekildi ve yeşerdi. Birçok kişi şaşırtıcı şe-
kilde Buğday ile bu tohumların öykülerini pay-
laştı. Şimdi ise tohum alma zamanı! 

Buğday olarak biz de istedik ki, bu tohumla-
rın devamlılığını sağlayalım, yıllar boyu Victor’un 
tohumları sembolik olarak bu tohumlardan üre-
yenlerle devam etsin. 

Bu nedenle, sizlerle paylaştığımız ve üzerin-
de “attığın tohumları biz yeşerteceğiz” sözü olan 
paketlerden çıkan tohumları saksısına, bahçe-
sine, tarlasının bir köşesine eken dostlarımızı, 
bunlardan elde ettikleri tohumların bir kısmını 
ve hikâyelerini bizimle paylaşmaya davet ediyo-
ruz. Toplanan tohumlar, yeniden paketlenerek 
Victor Ananias’ın ölüm yıldönümünde (3 Mart 
2012) takas etkinliği sırasında yeniden dağıtı-
lacak, toplanan üretim hikâyeleri Buğday ileti-
şim ağı kanalları ile paylaşılacak. 

Tohumların, aşağıdaki bilgilerle, verdiğimiz 
adrese postalanmasını rica ediyoruz: 
• Tohum çeşidinin adı: 
• Ekim tarihi: 
• Ekilen yer (mevkii, bölge, köy, kasaba, şehir): 
• Eken / yetiştiren kişi:
• İletişim bilgisi (tel / e-posta / adres): 
• Yetiştirmeye ilişkin herhangi bir not: 
• Kendi hikâyeniz: 

Tohumları paylaşan herkese şimdiden çok 
teşekkürler. İletişim ve sorularınız için: 

gunesin@bugday.org

İletişim Bilgileri ve Adres
Güneşin Aydemir
PTT için: PK 29. Küçükkuyu, Çanakkale
Kargo için: Herhangi bir kargo şirketinin 
Altınoluk (Balıkesir Şubesi) 

Ekolojik tarım konusunda dünyanın en etkin, 
en saygın ve söz sahibi kuruluşu Uluslararası 
Organik Tarım Hareketleri Federasyonu IFOAM, 
Güney Kore’de yapılan genel kurulunda, 2014 
Genel Kurul ve Kongresi’nin Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği’nin ev sahipliğin-
de İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verdi. 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu üyesi olan Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği, 2014 yılında IFOAM'ın ge-
nel kongresinin ülkemizde yapılması için uzun 
süredir görüşmeler yapıyordu. Geçtiğimiz Mart 
ayında kaybettiğimiz derneğimizin kurucu-
su Victor Ananias’ın girişimleri sonucunda 
İstanbul’un aday şehir kabul edilmesiyle baş-
layan süreç, Güney Kore’de yapılan genel ku-
rulda, Buğday Derneği ekibinin yaptığı sunum-
la karara bağlandı. Buğday, 2014 yılında IFOAM 

Adım Adım Oluşumu, Avrasya Maratonu’nda, 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
Tohum Takas Ağı Projesi’ne destek olmak üzere, 
yaşamın sürekliliğini temsil eden tohumlar için 
koştu. Buğday Derneği, yerel ve geleneksel to-
hum çeşitlerinin korunmasının yaşamsal önemi-
ne işaret eden Tohum Takas Ağı Projesi’ni, yer-
li tohumların korunması ve sürekliliğini sağla-
mak üzere yürütüyor. Proje kapsamında der-
neğin proje yürütücüleri ve ziraat mühendisle-
ri, tehlike altındaki yerel ve geleneksel tohumları 
araştıracak, temin edecek ve ekiminin yapılma-
sı için seçilen TaTuTa çiftliklerine dağıtacak. Bu 
çiftliklerde elde edilen tohumlar, tohum etkinlik-
leri düzenlenerek halkla, çiftçilerle paylaşılacak. 

Adım Adım Oluşumu’nun Tohum Ağı proje-
si için yürüttüğü kampanya kapsamında 60 bin 
lira bağış toplanması hedefleniyor. Proje çer-
çevesinde, tohumlara uygun değişik coğrafya-
larda atalık tohumların çoğaltılması ve dağıtı-
mı planlanıyor. Buğday Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Güneşin Aydemir, “Yerli tohumları ko-
rumak için ambarlarda saklamak yeterli değil. 
Her türlü iklim koşuluna dayanıklılığını devam 
ettirebilmesi, ekilmesine, yani kendi koşulların-
da yaşayarak neslini sürdürmesine bağlıdır” di-
yor. Aydemir, Adım Adım koşucularına ve bağış-
çılarına geleceğin tohumlarına verdikleri destek 
için teşekkür ediyor. Bağışlarınız için: 

http://bugday.org/portal/adimadim.phpFo
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Kongresi’ni Türkiye’de gerçekleştirebilmek ve 
organik tarımın yaygınlaşmasına katkıda bu-
lunabilmek için bugüne kadar yoğun bir ça-
lışma yürüttü. Ekolojik tarım hareketinde üst-
lendiği öncü rol ile uluslararası platformlarda 
da saygıyla anılan Victor Ananias’ın bu kara-
rın alınmasında büyük payı bulunuyor. IFOAM 
Genel Kongresi'nin Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği tarafından İstanbul'da dü-
zenlenmesiyle Türkiye ekoloji hareketi büyük bir 
ivme kazanacak. 

Buğday Derneği olarak, kongrenin Türkiye’de 
düzenlemesinin, sevgili Victor Ananias’ın attı-
ğı tohumları yeşertmenin en büyük adımların-
dan biri olacağına inanıyoruz. Victor Ananias, 
IFOAM’ın Tek Dünya/One World ödülünün beş 
finalistinden biri olmuş, ödül adaylığı sertifika-
sını Vandana Shiva'nın elinden almıştı. 

Sizinle Çalışmak İstiyoruz!
2002 yılından bu yana Ekolojik Yaşam 
Dergisi, %100Ekolojik Pazarlar, TaTuTa 
Çiftlikleri ve diğer projeleriyle toplumda 
ekolojik yaşam bilinci oluşturmayı 
hedefleyen Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği, yüz yüze iletişim 
ve üyelik faaliyetleri için çalışma 
arkadaşları arıyor.

Aradığımız özellikler: Ekolojik yaşam ve ekolojik tarımla 
ilgili konulara ilgi duymak, takım çalışmasına uygun, 
sorumluluk sahibi ve iletişim becerisi kuvvetli olmak, 
haftada 3 gün çalışabilmek (cuma, cumartesi ve pazar).

İletişim için: 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği: Burak Günaydın 
(0212) 252 5255, (0554) 857 5499, burak@bugday.org  
Buğday Derneği, %100 Ekolojik Pazarlar, TaTuTa çiftlikleri  
ve diğer projeler hakkında bilgi için: www.bugday.org
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Buğday Ailesi'ne iki bebek daha katıldı. %100 
Ekolojik Pazarlar Koordinatörümüz Batur 
Şehirlioğlu ve eşi Ferial’in ikinci kızları Mila 
Damla ve derneğimizin İletişim Direktörü 
Gizem Altın Nance ile eşi Bryan’ın ilk çocuk-
ları Maya Ada, Eylül ayında dünyaya “merha-
ba” dediler. Mila Damla ve Maya Ada’ya an-
ne ve babalarıyla sağlıklı ve mutlu bir ömür 
diliyor, arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Buğday Derneği tarafından 1998-2009 yılla-
rı arasında 11 yıl boyunca yayımlanan Buğday 
Ekolojik Yaşam Dergisi’nin içeriği bir indekste 
toplandı. www.bugday.org adre-
sinde yayımlanan İndeks, Buğday 
Dergisi’nin ilk sayısından 49’ncu 
son sayısına kadar yayımladığı 
1000 kadar makalenin başlıkla-
rını bir araya topluyor ve ekolojik 
yaşam bilgisine ulaşmak isteyen-
lere rehber oluyor. 11 yıl boyunca 
Buğday ekibi tarafından, yüzler-
ce insanın gönüllü katkısı ve eme-

Mila Damla ve Maya Ada 
Buğday Ailesi'ne Katıldı  

Buğday Dergisi’nin İçerik İndeksi Yayımlandı
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Çamtepe’de Ağustos ve Eylül 
Atölyeleri

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nin 19-21 
Ağustos tarihlerindeki atölyesi Toprak Çuval 
Tekniğiyle Doğal Yapı Atölyesi’ydi. Atölye kap-
samında yapım kolaylığı ve hesaplı olması ne-
deniyle son yıllarda tüm dünyada giderek da-
ha çok kabul gören Toprak Çuval inşaat tekniği 
öğrenildi. Atölyenin katılımcıları bu teknikle ya-
kın çevremizde bulunan toprağı ve basit un ya 
da yem çuvallarını kullanarak kendi evimizi ya 
da küçük binaları nasıl yapacağımızı öğrendiler. 

Merkezde yapılan bir diğer etkinlik ise yoga 
anlayışını ekolojik yaşam çerçevesinde keşfet-
mek üzerine planlanan kurs-tatildi.  1-4 Eylül 
tarihlerinde düzenlenen kurs-tatilde yoga ho-
caları Zeynep Çelen ve Çağ Gürle ile sabah ve 

TaTuTa Çiftçileri Bir Araya Geldi

Buğday Derneği'nin TaTuTa Ekolojik Çiftlik 
Ziyaretleri ağı içinde yer alan çiftçileri bir 
araya getiren "Çiftçi Toplantısı", 8-10 Eylül 
2011 tarihlerinde derneğin Çamtepe’deki 
Ekolojik Yaşam Merkezi ’nde yapıldı . 
Toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerin-
den, Artvin’den, Bolu’dan, Erzurum’dan, 
Manisa’dan, Bayramiç’ten, Edremit’ten 50 
TaTuTa çiftçisi katıldı. 

Özellikle TaTuTa ağına yeni katılan çift-
çilerin fikir alışverişinde bulundukları top-
lantıda çiftlikler arası ilişkiler, TaTuTa sis-
teminin altyapısının geliştirilmesi ve siste-
min yaygınlaştırılması konuları konuşuldu. 
Toplantıda gönüllü organizasyonunun nasıl 
yürütüldüğüne ve nasıl verimli çalışabilece-
ğine dair paylaşımlar yapıldı; tohum, ürün 
ve bilgi takası ile ekolojik turizmdeki geliş-
meler konuşuldu. Sisteme dahil olan çift-
likler arasında gerçekleştirilmesi planlanan 
ürün ve tohum takası büyük heyecan yarattı. 
Çiftçiler öylesine çok ve farklı ürün üretiyor-
lardı ki, Buğday’dan Şebnem Eraş, ürünleri 
not almaya yetişemediğini söylüyor. Buğday 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin 
Aydemir de çok verimli geçen toplantıda 
herkesin, projenin olanaklarını ve zenginli-
ğini yeniden hissettiğini anlatıyor. 

Gönüllülerin ağ içinde ilgi taşıyan ulaklar 
olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu 
buluşmada bir sonraki toplantının Haziran 
ayında Erzurum’da yapılması kararlaştırıldı. 

akşam yoga, meditasyon ve merkez farkında-
lığı dersleri, ekolojik yaşam uzmanları Güneşin 
Aydemir, Erkan ve Tamahine Alemdar ile ekolo-
jik yaşamla ilgili pratik atölyeler, uydumuz Ay’a 
göre yaşam takvimi, ekolojik döngüler ve bes-
lenme, elle organik krem ve organik gıda yapım 
atölyeleri ile doğa dostu yaşam teknolojileri ve 
yaşam biçimleri hakkında sohbetler edildi. 

ğiyle yayımlanan Buğday Dergisi’nin İndeksine  
http://bugday.org/portal/yayinlar.php?pid=52 
adresinde dergilere tıklayarak ulaşabilir ya da 

www.bugday.org/pdf/bugdayder-
giindex.xls linkinde dergi içerikleri-
ni görebilirsiniz. İlgilendiğiniz ko-
nularla ilgili dergileri selma@bug-
day.org adresinden veya derne-
ğin (0212) 252 52 55 numaralı te-
lefonundan sipariş edebilirsiniz. 
İndeksin hazırlanmasındaki katkı-
ları için gönüllümüz Burcu Çelebi'ye 
çok teşekkür ediyoruz.
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V I ZYO N ERLER G ÜNLERI .
BioFach 2012’ye gelin ve bransın uygulamacıları ve düsünürleri ile bulusun.

  Simdiden bilgi alın ve uluslararası Biyo ailenin bir üyesi olun:

www.biofach.de/variety

Nürnberg, Almanya, 15 – 18 Subat 2012
Sadece uzman ziyaretçiler giris yapabilir

BioFach’ın Patronu

Bilgi için

Feustel Fairs & Travel
Tel +90 (0) 212.2 45 96 00
Fax +90 (0) 212.2 45 96 05
turkiye@nuernbergmesse.com

Düzenleyen

NürnbergMesse
visitorservice@nuernbergmesse.de

Dünya çapında lider bir fuardan daha fazlası.

mevsimlik sofralar
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Dün akşam çok sevdiğim yi-
yeceklerden birini hazırladım. 
Yerken de şöyle düşündüm: 
“Bu kadar basit bir yiyecek 
bu kadar lezzetli olabilir mi?” 
Lezzeti malzemesindeydi elbet. 
Nohut mayalı ekmektendi pek-
simetim. Güneşi iyice içmiş do-
matesleri keçi peyniriyle rende-
lemiş, sızma zeytinyağı ve ke-
kikle karıştırmış, peksimetlerin 
üzerine pay etmiştim. Keyifle 
yerken yemek bulamadığı için 
ölümle cebelleşenleri anımsa-
dım, lokmalar boğazıma dizil-
di. Bir de çöpe atılan ekmekleri, 
yemekleri düşündüm. Zengin 
bir millet olmamamıza rağmen 
ne çok yiyeceği heba ettiğimi-
zi anımsadım ve içim burkuldu. 
Bir lokma daha attım ağzıma 
ve birden Datça’nın Mesudiye 
Köyü'ne gittim. Datça’da ha-
muru mayalarken içine tarçın 
ve çörekotu koyarlar. Ekmekler 

pişip fırından alındıktan son-
ra bir kaç tanesi parçalanır, 
yavaştan ılınmaya başlayan 
taş fırına geri konur ve o ge-
ce “unutulur”. Ertesi gün iyice 
gevrekleşmiştir somuncuklar. 
Ekmek bittiğinde ıslatılan pek-
simetler gelir sofraya. Böylece 
ne ekmeksiz kalınır, ne çöpe ni-
met atılır. 

Buzdolabında saklanan 
ekmek uzun süre dayanır. 
Aslında piyasadaki ekmekler-
de öyle çok katkı maddesi var 
ki, dışarıda duranlar da öyle 
kolay kolay bozulmuyor. Belki 
sırf bu yüzden en iyisi insa-
nın kendi ekmeğini yoğurma-
sı. Hiç değilse içinde ne oldu-
ğunu bilme ve tabii meditatif 
bir ritüeli gerçekleştirme şan-
sınız var. Ben her sefe-
rinde koca bir tep-
si yapıp 3-4 par-
çaya ayırıyor, bi-
rini buzdolabında 
tutuyor, kalanla-
rı donduruyorum. 
Bittikçe çıkarıp yi-
yorum. Böylece bir 
tek lokması bile ziyan 
olmuyor. Diyelim ki evde çok 
miktarda ekmek var ve bili-
yorsunuz ki hemen tüketeme-
yeceksiniz. Öyleyse ne yapar-
sınız? En basiti buzluğa koy-
mak. Böylece bayatlamaz ve 
kızartıldığında tazecik olur ek-
mekleriniz. Bir diğer alterna-
tif, dilimleri ısısı düşük bir fı-
rında peksimet haline getir-
mek. Böylece yukarıda tarifini 
verdiğim basit yiyeceği hazır-
layabilirsiniz. Bu peksimetlerle 
tatlılar da yapılabilir, şerbetini 
meyveli yapabileceğiniz sürp-
riz tatlılar... Büyüklerinize sor-
sanız size “papara yap” diyebi-
lirler. Veya tirit. Eskiden bayat 
ekmekler doğranır, bazen üze-
rine kavrulmuş kıyma ve et su-
yu dökülür, istenirse sarımsaklı 

Nimet 
Çöpe  

Atılır mı?

yoğurt ve eritilmiş tereyağıyla 
taçlandırılırdı. Çeşitli alterna-
tifleri var elbet bu iki yiyeceğin. 
Kavrulmuş soğan, rendelenmiş 
peynir, maydanoz... Neler ek-
lenir neler. Yumurtaya bula-
nıp kızartılan ekmek dilimle-
ri de pek lezizdir. Hatta şerbe-
te sokulup çıkartılarak tatlıya 
da dönüştürülebilir. Yahut yu-
murtayı sütle çırpıp ekmek di-
limlerini bulayıp tereyağında 
kızartabilirsiniz. Hâlâ bitme-
diyse ekmeğiniz, küp şeklinde 
doğrayıp tereyağında kavurun 
ve çorbaların üzerine serpele-
yin. Tereyağına biraz da baha-
rat ve rendelenmiş sarımsak 
eklerseniz mis gibi kokar kıtır 
ekmekleriniz. Ufalanmış bayat 
ekmekleri az suyla ıslatıp kısır 

malzemeleriyle bu-
luşturarak köfte-

ler hazırlayabi-
lirsiniz mesela. 
Galeta unu-
nuzu kendi-
niz hazırlaya-

bilirsiniz, ufa-
layıp kuruttu-

ğunuz ekmeklerle. 
Ooo, alternatif çok. İş ki 

siz bayat ekmeğinizi değerlen-
dirmeye niyet edin. Son bir ta-
rif, ufalanmış bayat ekmekleri 
kuru üzüm, ceviz, süt, yumur-
ta ve tarçınla karıştırıp fırın 
tepsisine yayın, fırınlayın. Bir 
güzel olur ki!

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.
blogspot.com

Ne çok 
ekmek heba 

ediyoruz. 
Oysa onlardan 
yapılacak çok 

şey var. İş ki, siz 
bayat ekmeğinizi 
değerlendirmeye 

niyet edin.
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%100 
Ekolojik 
Pazarlar’da 
Güz 
Bereketi 
Şişli %100 Ekolojik Halk 
Pazarımızın 6. yılını ve  
6. sonbaharını yaşı-
yoruz. Nereden nere-
ye geldiğimiz tüm %100 
Ekolojik Pazarlarımızın 
tezgâhlarındaki bolluk ve  
çeşitlilikten belli. 

Her güz olduğu gibi bu yıl 
da önce kış ürünlerinin er-
kencileri azar azar yerle-
rini aldı tezgâhlarda. Bir 
tezgâhta kereviz, ikisinde 
brokoli, lahana, diğer birka-
çında nar ve limon. Ispanağı 
da unutmamak gerek. Güz 
meyveleri üzüm, incir, elma, 
armut ise çeşit çeşit. Şimdi 
sırada Eskişehir’den bekledi-
ğimiz istiridye (kayın) man-
tarı var.

Güzün bereketi sadece 
tarlalardan taşmıyor. Güz  
aynı zamanda hem salça, 
pekmez gibi işlenmiş ürünle-
rin yeni üretim dönemi hem 
de okulların açılışı ile birlikte 
ticari sezonun gelişi. 

Bu da yeni ithal ürün-
ler, yeni mamul ürünler de-
mek aynı zamanda. Yerli ar-
pa şehriyeler, çeşitleri ar-
tan ezmeler, tofu, ithal tat-
lı patates, hindistan cevi-
zi, mango kurusu ve ithal şe-
kerler, lolipoplar ve kakao da 
tezgâhlarda yerini alan  
diğer ürünler...

Arazi ve Depoları Ziyaret Ediyoruz
Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği büyüyen 
sektör, artan ekolojik pazarlar 
ve üretici sayısına paralel ola-
rak %100 Ekolojik Pazarlar’ın 
güvenilirliğini sağlamak için, 
iki yıldır daha kapsamlı belge, 
kayıt ve veri sistemine yönelik 
çalışmaların yanı sıra pazar-
larda zirai ilaç kalıntı analizi-
ne ve pazarlara katılan üretici 
ve aracıların arazi ve depoları-
nı ziyaret ediyor.

%100 Ekolojik Pazar, müş-
terilerine daha iyi ve güveni-
lir bir hizmet verebilmek, üre-
ticiler arası haksız rekâbetin 
önüne geçebilmek ve çeşit-
li dedikodu ve karalamalara 

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

Ekolojik Pazarlar’da Üyelerimize 

İndirim Devam Ediyor
%100 Ekolojik Pazarlar'da temizlik, kozmetik, süt ürün-
leri, mamul ürünler ve taze meyve-sebze satan 33 ka-
tılımcı, Buğday Derneği üyelerine %5 ila %10 arasın-
da değişen oranlarda indirim yapmaya devam ediyor. 
Buğday Derneği üyelerine indirim yapan üreticilerin 
tezgâhlarında indirimin yapıldığına dair bir bilgi met-
ni/levhası bulunuyor. İndirim alabilmek için Buğday 
Derneği üyelik kartınızı göstermeniz gerekiyor. Aidat 
borcunuzun olmaması gerektiğini ve yıllık üyelik aida-
tının 60 lira olduğunu da hatırlatalım. Üyelik formunu 
pazarlardaki Buğday tezgâhlarında veya web sitesin-
den indirerek doldurmak mümkün. Üyelik için,  
burak@bugday.org / uyelik@bugday.org veya  
0212 252 52 55'ten Burak Günaydın'la görüşebilirsiniz.

pazardan 
aldım bir tane
eve geldim bin tane

cevap verebilmek için kontrol 
ve sertifika kuruluşları, Tarım 
Bakanlığı teşkilatı ile sürek-
li iletişim halinde ve veri ak-
tarımı yapıyor. Bunun yanı sı-
ra Tarım Bakanlığı ve TSE’nin 
yaptığı eğitimlerde organik ta-
rım kontrolör eğitimi alan zi-
raat mühendislerimiz üretici 
arazilerini de ziyaret ediyor.

Ziraat mühendisimiz Özlem 
Çarkçıoğlu bu çerçevede Eylül 
ayı sonunda Ege Bölgesi'nden 
pazarlarımıza ürün gönderen 
5 üreticinin arazilerini ziyaret 
etti. Arazi ziyaretleri sırasında 
sertifika kuruluşlarından alı-
nan sertifika ekleri ve kontrol 
raporlarındaki üretici, arazi, 

ürün bilgisi dökümleri ve pa-
zara gelen ürünler dikkate alı-
narak arazideki ürünlerle çeşit 
ve miktar karşılaştırılması da 
yapılıyor. www.ekolojikpazar.
org adresinden ve facebook’ta 
“%100 Ekolojik Pazarlar” say-
famıza katılarak bu ziyaretleri 
ve sonuçlarını izleyebilirsiniz.
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Doğal
Tıp

sağlık

Bitkisel 
İlaçlar
Doğal tıbbın hızla önem ka-
zandığı bir dönemde yaşıyoruz. 
Bitkisel ilaçlara eğilim gün-
den güne artıyor. Verdiğim se-
minerler ve yaptığım sunum-
lar nedeniyle Türkiye’de bulun-
duğum dönemde bu konuyla 
sık sık karşılaşıyorum. Genelde 
hangi bitkisel ilacı önerdiğim 
soruluyor. Türkiye’deki ilaç-
lar hakkında bilgim olmadığını 
ancak Almanya’daki doğal tıp 
ilaçları konusunda bilgi verebi-
leceğimi söylesem de bu yanı-
tın doyurucu olmadığını biliyo-
rum. Almanya standartların-
dan yola çıkarak aşağıda liste-
lediğim, “bir bitkisel ilacın sa-
hip olması gereken kriterler”in, 
bu konuda bilgilenmek iste-
yenlere biraz olsun rehber ola-
bileceğini umuyorum. 

Bitkisel İlacın Tanımı
Almanya doğal tıp ilaç piyasa-
sında, Pflanzliche Arzneimittel 
(Phytopharmakon) yani bitki-
sel ilaç adıyla satışına izin ve-
rilen preperatlar bulunuyor. 
Bunlar bitkinin bütün olarak 

kendisinden, bitkinin bölümle-
rinden veya bitki ekstrelerin-
den vb şekilde elde edilen ilaç-
lar. Bu ilaçlara homeopatik 
ilaçlar marka beyanı kaydıy-
la izin veriliyor (DHU, Arkana, 
Spagyra vb). Ayrıca homeo-
patik veya klasik yolla hazır-
lanmış bitki ve doğal mineral 
karışımları da bitki oranı ağır 
bastığı sürece bitkisel ilaç adı 
altında satılıyor. 

Bu ilaçların içeriklerini dü-
zenleyici kanunlara ek ola-
rak, bu ilaçların sadece ehli-
yetli uzmanlar tarafından ha-
zırlanmasına izin veriliyor. 
Örneğin ortak çalıştığım ecza-
cıların bitkisel karışımları te-
davi amaçlı çay karışımı ha-
linde sunmaları yasak. Ancak 
benim gibi fitoterapi eğiti-
mi almış Doğal Tıp Uzmanı ve-
ya bir hekimin yazacağı reçe-
te oranlarına göre gerekli ka-
rışımı hazırlayıp, bizim üzeri-
mizden yönlendirilen hastamı-
za sunabiliyorlar. Eczacı ken-
di başına bir hastanın talep 
edeceği bitki ilacını tek tek 50 
veya 100 gram şeklinde ve-
rebilir fakat bu bitkileri nasıl 
ve hangi hastalığa karşı kul-
lanabileceği konusunda bil-
gi verme yetkisine sahip de-
ğildir. Eğer hasta bunu ısrar-
la isterse eczacı hastayı ya bir 
Doğal Tıp Uzmanı’na ya da bir 
Ev Hekimi’ne yönlendirmek zo-
rundadır. Piyasadaki tentür, 
diğer bitki bazlı ekstreler ve 
homeopatik ilaçların üretimi 

de aynı şekilde ilaç düzenleme 
kanunları ile kurallara bağ-
lanmıştır. Sadece ehliyetli uz-
manlar tarafından üretimine 
izin verilir.

Almanya’da bitkisel ilaçla-
rın reçeteye tabi tutulması, sa-
dece eczanede mi yoksa gıda 
takviyesi olarak mı piyasaya 
sürülebileceği, nerede satıla-
cağı da yine kanunlarla belir-
lenmiştir. Eczane dışındaki sa-
tışı da bu alanda eğitimli ele-
manların çalıştırıldığı özel ma-
ğazalarda mümkündür, bunun 
dışında yasaktır.

Bitkisel ilaç ve diğer ilaç-
lar konusunda dünyada en tu-
tarlı ve işlevli yasal düzenle-
melerin uygulandığı ve olum-
lu sonuçların alındığı ülkeler-
den biri Almanya’dır. Federal 
Alman Cumhuriyeti bu sıkı dü-
zenlemeye ilaç skandalları so-
nucunda 1976’da geçmek zo-
runda kaldı. Uzun ve zorlu bir 
süreç sonrasında Doğal Tıp 
Uzmanlığı yasalarına para-
lel olarak bitkisel ilaç üretimi, 
dağıtımı ve kullanımı konu-
sunda örnek alı-
nabilecek bir 
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Türkiye’de 
tıbbi 

bitkilerin çoğu 
doğadan doğru 

toplanmıyor, 
doğru şekilde 

kurutulmuyor ve 
doğru yöntemlerle 

satışa sunulmuyor. 

noktaya gelindi. Doğal Tıp ala-
nındaki eğitimlerin geldiği dü-
zey de aynı oranda seyir gös-
teriyor. O nedenle çeşitli ülke-
lerden insanların Almanya’da 
Doğal Tıp eğitimi almaları sık 
rastlanan bir durum.

Avrupa Birliği 
Ülkelerinde Genel Durum
AB sağlık komiseri John Dalli 
tarafından Brüksel’de yapılan 
açıklamaya göre, geleneksel 
ilaç adı altında piyasaya sürü-
len ürünler bitkisel ilaç tescilini 
alamıyorsa, gıda olarak satışa 
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(biçim ve paket-
leme açısından). 
Bitkilerin çoğu gü-
neşte kurutularak 
kanserojen hale ge-
tiriliyor. Sonra naylon 
ve ışık geçiren paket-
lerde yine güneşe ma-
ruz kalarak pazarlanıyor. 
Hatta bazen bitki adının pa-
ketin içindekilerle ilgisi olma-
yabiliyor.  

Kulaktan dolma gelenek-
sel şifa bilgilerinden yola çıka-
rak, sokakta fitoterapi uygu-
lamalarına da sıkça rastlanı-
yor. Hatta bazı bitkiler en az 
10 hastalığa iyi geldiği vaadiy-
le satılıyor. Bu hastalıklardan 
birine sahip olan bir kişinin bu 
bitkiyi alıp kullanması duru-
mundaysa sorumluluğun kime 
ait olduğu meçhul. Ne yazık ki, 
bu konuda bir denetim yok. 

Türkiye’de birçok alan-
da olduğu gibi sağlık alanın-
da da bir popülarizm yaşa-
nıyor. Alternatif Tıp kavra-
mıyla Doğal Tıp kastedilirken 
Türkiye’de işin uygulama tara-
fında Modern Tıp zihniyeti gö-
rülüyor. Yani hızlılık, bütünden 
kopmuşluk, sorgulamama ve 
tüketime yönelik hazır çözüm-
ler sunmak. Oysa Doğal Tıp, 
sağlık konusuna bütünsel yak-
laşmalı, destek arayan insan-
da farkındalık uyandırıp onun-
la birlikte çözümler üretme-
li. Bitkilerle tedavi Doğal Tıbbın 
sadece bir yöntemidir ve her 
hastalık sadece tek bir yön-
temle çözümlenemeyebilir.  

O neden-
le gerçekçi ol-
mayan vaatlerde bu-
lunulması doğru değildir.

Öneriler
Türkiye’de doğal tedavi yön-
temlerinin eğitiminin veril-
mesi, bu konuda uzman in-
sanların yetiştirilmesi, bitki-
sel ilaç konusunda her aşa-
manın kontrollü olması ve bit-
kisel ilaç hazırlama işinin eği-
timli insanların eline verilmesi 
gerekiyor. Hastalığın nedenle-
ri, tedavi yöntemleri ve koru-
yucu önlemler konusunda ge-
niş kapsamlı bilgilendirmeler 
yapılması çok önemli. Bu bir 
arz-talep konusu. Normal ko-
şullarda halk ne kadar bilinç-
le doğru ürünleri talep eder-
se, piyasa da bunu talep edi-
len şekilde arz etmek zorun-
da. Fakat düşünce-bilinç de-
ğişimi uzun ve zorlu bir sü-
reç, bunun kendiliğinden ger-
çekleşmesini beklemek de pek 
anlamlı değil. Sağlık Bakanlığı 
hem bu sürecin koşullarını ha-
zırlayarak halkı teşvik etmeli, 
hem de doğal tedaviler ve bit-
kisel ilaçlar konusunda gerek-
li yasal düzenlemeleri yapa-
rak koruyucu sağlık konusun-
da adımlar atmalı.  

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com

sunuluyor. Ancak AB ilaç ya-
saları komisyonu bitkisel ilaç-
lar konusunda düzenlemeler 
getirmek için görüşmelere de-
vam ediyor. AB yasalarına gö-
re, bir ilacın geleneksel bitkisel 
ilaç olabilmesi için şu tanıma 
girmesi gerekiyor: En az 30 yıl-
dır kullanılan, bunun 15 yılı AB 
ülkelerinde olmak üzere hekim 
gözetimi olmaksızın ve enjek-
siyon şeklinde uygulanmayan 
ürünler... Calendula officinalis 
(Aynısefa), Echinacea purpu-
rea (Ekinezya) ve Hamamelis 
virginiana (Hamamelis) bu tür 
ilaç sınıfına giriyor.

Türkiye’de Durum
Türkiye’deki yönetmelikler ve 
pratikteki uygulamalar fark-
lılıklar gösteriyor. Türkiye’de 
tıbbi bitkilerin çoğu doğadan 
doğru toplanmıyor, doğru şe-
kilde kurutulmuyor ve doğru 
yöntemlerle satışa sunulmuyor 
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Doğal tedavi 
yöntemlerinin  

eğitiminin verilmesi, 
bu konuda uzman 

insanların yetiştirilmesi, 
bitkisel ilaç konusunda 
her aşamanın kontrollü 

olması ve bitkisel ilaç 
hazırlama işinin  

eğitimli insanların  
eline verilmesi

gerekiyor. 



Yakatarla Sipariş Hattı:
0212 535 77 75

Doğadan gelen sağlık lezzetle birleşti!
Doğanın bize verdiği haliyle, organik sertifika 
kuruluşlarının kriterlerine uygun geniş ürün 
yelpazesi; YAKATARLA markasıyla lezzeti ve 
sağlığı sofralarınıza getiriyor. Besin değeri 
açısından zengin ve faydalı özellik taşıyan organik 
YAKATARLA ürünleri, üretim aşamasında olduğu 
gibi paketleme aşamasında da hiçbir katkı 
maddesi içermiyor.

Doğaya Güvenin!
Doğa hata kabul etmez. Cildiniz de!
Etkisini doğadan, gücünü kanıtlanmış bilimsel 
çalışmalardan alan rareblossom ürünleri, tamamen 
doğal ve organik içeriklerden oluşuyor. Büyük bir 
özveri ve aşk ile yaratılan, sertifikalı tam organik 
rareblossom ürünleri, güzelliğinizi bütünlemek için 
her adımda doğadan ilham alıyor. Çünkü tıpkı doğa 
gibi, cilt sağlığı da asla hata kabul etmiyor.

rareblossom Sipariş Hattı:
0212 535 77 75

KASIM AYINDA DOĞA
2 / Kuş Geçimi Fırtınası

4 / Lodos rüzgârları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası

7 / Fırtına
9 / Çiy düşme zamanı 

10 / DOLUNAY
12 / Pastırma yazı

16 / Haşeratın saklanması
19 / SONDÖRDÜN

24 / Soğukların başlaması 
25 / YENİAY

29 / Hiçbir şey satın  
almama günü

EKİM-DİKİM TAKVİMİ 
Meyve veren sebzeler 

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

1-10-11-18-19-20-27-28
Tohum alınacak bitkiler için 

uygun ekim günleri: 18-19-20
Kök ve gövdesi toprak 

içindeki bitkiler (havuç, 
patates, pancar gibi) 

için uygun ekim günleri: 
2-3-12-13-21-22-23-29-30

Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
2-3-21-22-23-29-30

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

4-5-14-15-16-24
Yapraklı sebzeler (lahana, 
ıspanak gibi) ve sulama 

için uygun günler: 
6-7-8-9-17-25-26-

gün bilgesi

Nerede O Eski Kışlar? ARALIK AYINDA DOĞA 
1 / Keskin rüzgârlar ve 

İLKDÖRDÜN
2 / Ülker Dönümü Fırtınası

4 / Uluslararası  
Mektup Atma Haftası 
9 / Karakış başlangıcı  

10 / DOLUNAY
11 / Dünya Dağlar Günü

12 / Karakış fırtınası
18 / SONDÖRDÜN
21 / En uzun gece.  

Kış mevsiminin başlangıcı  
& Gün Dönümü Fırtınası 

24 / YENİAY
29 / Şiddetli soğuklar ve 

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü
31 / İLKDÖRDÜN

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

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

7-8-16-17-25-26
Tohum alınacak bitkiler 
için uygun ekim günleri: 

7-8-25-26
Kök ve gövdesi toprak 

içindeki bitkiler (havuç, 
patates, pancar gibi) 

için uygun ekim günleri: 
1-9-10-11-18-19-20-27-28

Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
1-18-19-20-27-28

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 
2-3-12-13-21-22-29-30

Yapraklı sebzeler (lahana, 
ıspanak gibi) ve sulama 

için uygun günler: 
4-5-6-14-15-23-24-31

Her ne kadar bu sayımız sonba-
har sayısı olsa da mevsim kış. 
Çocukluğumun Ankara’sında 
her yılbaşını kar altında geçi-
rirdik. Bu yumuşak kristal te-
pelerin tam ortasına büyük bir 
zevkle basardık ve ayakkabımı-
zın karla temas ettiği sırada çı-
kardığı “hırt hırt” sesleri çok ho-
şumuza giderdi. 

Yollarla kaldırımlar kar ör-
tüsü altında birleşir, insanın 
yarattığı o köşeli sokaklar yok 
olur, üzerine sanki tepeler, va-
diler, yer yer donmuş ırmaklar-
dan oluşan minyatür bir coğ-
rafya seriliverirdi kısa bir süre-
liğine de olsa. 

Geceler ise yolda yürümek 
ayrı bir zevkti. Kristaller pa-
rıldar, gökyüzündeki yıldızlar, 
takım yıldızlar, kuyruklu yıldız-
lar gibi oluverirler, bir yanıp bir 
sönerek göz kırparlardı. 

Her ne kadar kışlar eskisi 
gibi olmasa da yine de uykulu 
ve karanlık bir mevsimdir kış. 
Bünyemiz dinlenmek, sakinleş-
mek ister haliyle, gittikçe soğu-
yan havaya uyum sağlamak 

için uğraşır. Böyle olsa da kış 
mevsiminde hava bayağı hare-
ketlidir. Öyle ki kışın başlangı-
cında soğumaya yüz tutan, so-
baları kurduran hava bir anda 
kesiliverir, kıpkısa bir an, sarı 
yaz geri geliverir, sanki sonba-
harın rüzgârında uçup giden 
eşarbını geri almak istercesine. 

Hep yazmışımdır, belki 
Buğday’ın çeşitli sayılarında, 
belki başka yerlerde defalar-
ca, yine yazmam gerekir mev-
sim kış olunca, işte o mükem-
mel zarafetteki Zen şiirini: 

“İnce kar, Tane tane yağar, 
Her tane, Kendi özel yerine…”

Sıcak kalın!
Güneşin Aydemir 
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Ziyaret Edin…
NATUREL Beden Zihin ve Ruh Sağlığı 
Festivali bu sene 24-27 Kasım 2011 

tarihlerinde Askeri Müze Harbiye Kültür 
Sitesi'nde düzenlenecek. Festivali ziyaret 

edin, Buğday’ın "Bir Tohum Hikâyesi: 
Victor Ananias", ve “Doğa Ritüelleri ile 

Gezegenin Çakralarına ulaşmak” başlıklı 
seminerlerini izleyin.

Sarın Sarmalayın…
Sarmaşık sardırılan duvarlar hem yaz, hem 
de kışın evinizde doğal izolasyon sağlıyor. 
Apartman balkonlarında da büyük saksılar 
içinde sarmaşık yetiştirmek mümkün. 

Okuyun…
Metin Atamer’in “Rüzgârın 
Hikâyesi“ isimli kitabı Yeni 
İnsan Yayınları’ndan çıktı. 
Okuyun…

Gönüllü Olun…
Buğday Derneği, Uluslararası Organik Tarım 

Hareketleri Federasyonu IFOAM’ın 2014 yılındaki 
kongresine İstanbul’da ev sahipliği yapacak. 

Gönüllü olup, Buğday Derneği’ndeki işlerin 
bir ucundan da siz tutun. Bunun için web 

sitemizdeki formu doldurmanız yeterli.

Atık Yağları Biriktirin…
Hem su borularımız tıkanmasın hem de temiz 
sularımız kirlenmesin diye atık yağlarınızı 
lavaboya dökmeyin, biriktirip atık yağları 
ücretsiz toplayan kuruluşların almasını 
sağlayın. Atık yağlarınız 5 litre olunca “Alo 
Atık” hattı, 444 28 45’i arayabilirsiniz.

 Cam kullanın…
Kâğıt bardaktan, alüminyum folyoya ve plastik su damacanalarına 
kadar günlük hayatımızda kullandığımız ambalajlar hem atık dağları 
yaratıyor hem de  toksik etkilere yol açabiliyor.Cam ambalaj kullanın.

Saksınıza
Şifa

Ekin...
Bahçe ve 

balkonlarınızda 
şifa için ve 

baharat olarak 
kullandığımız 

bitkileri yetiştirin. 
Yazarımız Nazım 

Tanrıkulu’nun 
geçen sayımızdan 
itibaren başladığı 
önerileri hayata 

geçirin.

Değerlendirin...
Sadece İstanbul’da 

bir günde çöpe 
atılan ekmek sayısı 

2 milyon. Yazarımız 
Tijen İnaltong’un bu 
sayıdaki tavsiyelerine 

kulak verin.

Gönderin…
Gerze’deki termik santral kurma 
çabalarına karşı, Greenpeace’in 

düzenlediği kampanyaya katılın, ilgili 
firmaya e-posta gönderin.

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/

Talep Edin…
GDO’suz tohumdan üretildiği sertifikayla belgelenmiş  
organik ürünler veya üzerinde “GDO’suzdur” yazan ürünleri 
tercih edin. Alışveriş ettiğiniz yerlerden GDO’suz olduğu 
belgelenmiş ürünleri satmalarını, tercih ettiğiniz üreticilerinden 
ürünlerinin GDO’suz olduğunu belgelemelerini talep edin.

Suya Sabuna Dokunun…
Bebeklerin altını değiştirirken kullanılan  

ıslak bezler pişiğe davetiye çıkarıyor.  
Bir kap içme suyunu sürekli ılık  
olması için kaloriferin üzerine 

koyun, bebeğinizin altını bu suda  
ıslattığınız bezlerle silin.  

Sağlıklı, ekolojik  
ve bedava!

Emzirin, Tıklayın…
Anne sütü, bebekler için en iyi gıda. 
Emziren veya emzirmek isteyen 
annelerin buluştuğu, sorunları tartıştığı 
ve çözümler ürettiği gruba katılın: 
emziren-anneler@googlegroups.com



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

Sürdürün...
Buğday Derneği’nin de destekçi ve katılımcıların- 
dan olduğu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni 
izleyin. 2-4 Aralık’taki festivalde Victor Ananias’ın  
“Fark Yaratmak” adlı filmi de 3 Aralık’ta  
saat 12.15’te gösterilecek. İzleyin, sürdürün…

Az bilinen bir gerçek: Evlerimizin 
içindeki hava, dışarıdakinden ortalama 
10 kat daha kirli! Evinizi gereksiz 
eşyalardan arındırın, evin havasını 
temizlemek için özellikle palmiye tarzı 
canlı bitkiler en etkili çözüm... 

Evinizin 
Havasını 

Temizleyin

“Ölü Ağaç” 
Diye Bir şey Yok…
Kışın şömine başında 
oturmak büyük bir 
keyif, orası kesin. Yine 
de“ölü ağaç” diye bir şey 
olmadığını, ölen ağaçların 
barındırdıkları çeşit çeşit 
mantarlar, böcekler, 
mikroorganizmalarla 
ekosistemin önemli 
bir parçası olduğunu 
hatırlayarak şömine 
ateşlerimizi küçük 
tutmaya gayret edelim…

İmzalayın…
İstanbul’un tarihi siluetini bozan 
projelere karşı düzenlenen imza 
kampanyasına katılın. 
http://istanbulsos.org

Geleceğin Tohumları İçin Bağış Yapın…
Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Projesi ile ge-
leneksel tohumlarımıza sahip çıkıyor. Adım Adım 
Oluşumu Avrasya Maratonu’nda bu proje yararına 
koştu. Siz de bu projeyi bağışlarınızla destekleyin...
http://bugday.org/portal/adimadim.php
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Anadolu’da, Ağustos ayının ortalarında koç-
lar sürüden ayrılır. Bu aylar koçların kızgın-
laştığı dönemlerdir.  Ayrılan koçlar ağıllar-
da özel bir yerde ya beslenir ya da merada 
bir çoban eşliğinde otlatılır. Koçların bir ağıl-
da özel olarak beslenmesi daha sağlıklıdır. 
Çünkü bir koç ne kadar bakımlı ve güçlü olur-
sa, ondan doğacak yeni nesil kuzular da o 
kadar kaliteli ve sağlıklı olur. 

Eskiden köylerde bir çoban tutulup, köyün 
bütün koçları toplanarak beraber otlatılırmış. 
Ancak günümüzde her sürü sahibi, koçlarını 
kuzunun içine katarak yayar.

Anadolu’da kimi bölgelerde koçlar, ey-
lül ayının ortalarında kimi bölgelerde de ekim 
ayında tekrar sürüye katılır. Bu koç katımı 
öncesinde yüzyıllarca geleneksel olarak ya-
pılan bazı ritüeller vardır. Koçlar özel olarak 
hazırlanmış boyalarla rengârenk boyalanır. 
Bu boyalar ya kök boya ya da kınadan yapılır. 
Bunun amacı koçların sürünün içinde belli ol-
masını sağlamaktır. Ayrıca yeni bir başlangı-
cın ve sağlıklı bir neslin tohumlarının atıldığı-
nın inancıyla kutlama olarak da düşünülür.

Koçların boyunlarına elma renkli boncuk-
lar, mendil veya çok nadir de olsa havlu bağ-
lanır. Burada elma, bolluğu bereketi temsil 
eder. Mendil ve havlu da sürüyü otlatan ço-
bana hediye olarak düşünülmüştür. Koç katı-
mından önce davullar çalınarak gençler hala-
ya durur, atlar cirite koşulur, kurbanlar kesi-
lerek civar köylerde insanlar bu törene davet 

edilerek kutlanır. Bu hazırlıklardan sonra bir 
çoban eşliğinde koçlar sürüye katılmaya gö-
türülür. Bu götürme işi adeta bir eğlence ve-
ya şölen niteliği kazanır. Koçları götüren ço-
bana bir heybe hazırlanır. Heybeye elma, leb-
lebi, kuru üzüm, kuru kayısı, havlu, çorap ko-
nur. Ayrıca evin büyüğü koçları götüren ki-
şiye bir hediye verir (para, havlu, çorap vb). 
Koçlar sürüye giderken, koçların üstüne küçük 
kız çocukları bindirilir. Buradaki amaç ise do-
ğacak olan kuzuların dişi kuzu olmasını iste-
mektir. Böylelikle sürülerinde bir artış ve bol-
luk olacağına inanılır. 

Ancak günümüzde bu gelenek hayli azal-
mış bir şekilde erkek çocuk veya kız çocuk 
farkı gözetilmeksizin yapılıyor. 

Koçları sürüye götüren çoban, getirdiği 
heybedeki hediyeleri sürünün çobanına verir. 

Bu karşılamadan sonra, sürünün 
çobanı, koçları sürünün içine 

bırakır. Daha sonra da 
koçları getiren kişiyle 

birlikte sürünün ço-
banı, kömbeyi ve 

elmayı yerler.
Nesillerden 

beri yaşayan 
bu gelenek ve 
âdetlerimiz 
günümüzde de 
varlığını koru-
yor. İnsanların 

büyük şehirle-
re göçüyle birlik-

te Anadolu köyle-
rinden sürü sayıla-

rında azalma olmasına 
rağmen koç katımı törenleri 

hâlâ devam ettiriliyor. Bir toplum-
da bireyler arası sosyal dengenin sağlanma-
sında (kurulmasında), ritüeller büyük paya 
sahiptir. Anadolu’daki insanların ortak yönü 
olan koç katım ritüeli, maddi ve manevi var-
lığın paylaşımını simgeler ve insanlar arasın-
daki ortaklığı ve dayanışmayı pekiştirir.

Hasan Karaman, hasank44@gmail.com
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Anadolu’da Koç Katımı
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Anadolu’daki  
insanların  
ortak yönü olan  
koç katım ritüeli,  
maddi ve manevi  
varlığın paylaşımını
simgeliyor ve  
insanlar arasındaki 
ortaklığı ve  
dayanışmayı  
pekiştiriyor.
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içimizden biri

Ceyhan 
Temurcu

Kardeş Bitkiler
Ortak paydaları doğa sev-
gisi ve toplumsal duyarlılık 
olan bir grup onlar. Sürdü-
rülebilir tarım ve hayvan-
cılık uygulamalarına model 
oluşturmak için çalışıyor-
lar. Adları da amaçları gibi 
çok anlamlı: Kardeş Bitkiler. 
Ceyhun Temurcu, fikrin  
nasıl doğduğunu ve gelişti-
ğini anlattı. 

“Kardeş Bitkiler” fikri nasıl 
oluştu? 2007’nin bahar ve 
yazında, Güneşköy’ün (An-
kara, Hisarköy’de bir eko-
lojik yerleşim girişimi) haf-
talık ekolojik sebze kutu-
su dağıtımı projesi olan 
“Bahçemiz” projesi için eki-
len bostanın küçük bir kıs-
mında, domateslerin yakı-
nına maydanoz, havuç, ay-
nısafa ve dereotu gibi des-
tekleyici bitkiler ekmeyi de-
nedik. İnci Gökmen Hoca-
mız, İngilizcesi “compani-
on planting” olan bu yönte-
min Türkçe karşılığı olarak 

“Kardeş Bitkiler” adını öner-
di. O yıl bahçedeki doma-
teslerin büyük bölümünde 
hastalık oldu, ama “kardeş 
bitkiler”i tarafından koru-
nan domatesler çok sağlık-
lıydı! Bu bizim adımızın kısa 
öyküsü. Grubun kendisinin 
oluşması ve gelişmesi 2008 
güzünden sonra oldu.

Çalışmanız nasıl başladı, 
nasıl ve nerelerde sürüyor?
2008'in ilk aylarında, küçük 
bir grup olarak, ekolojik bir 
yaşam alanı kurmak üze-
re arazi aramaya başladık. 
Mart'ta Ali İhsan ve ben, 
bu amaçla Güdül’ün köyle-
rini keşfe çıktık. İlginç rast-
lantılar sonunda gecemi-
zi Yeşilöz Kasabası’nın köy 
konağında geçirdik. O gece 
muhtar Mehmet Keleş bizi 
dikkatle dinledi. Ona na-
sıl bir arazi aradığımızı an-
lattık, ekolojik tarımdan ve 
kardeş bitkiler yönteminden 
bahsettik. Bize,“Gelin be-
nim bahçemde çalışın, is-
tediğiniz gibi kullanın” dedi. 
Böylece hem dünya tatlı-
sı bir insanla, hem de iki yıl 
boyunca ekip biçtiğimiz ve 
hâlâ fırsat buldukça uğra-
dığımız, Kirmir Çayı kıyısın-
daki o muhteşem bahçey-
le tanıştık.

2008 güzünde bu bah-
çede, “tohum topları”yla 

sebze üretimi gibi bazı dene-
meler yaptık. Çalışmalarımı-
zı anlatmak ve ekolojik tarım 
yöntemlerini tanıtmak için 
bir blog başlattık (www.kar-
desbitkiler.blogspot.com). 
Bahçe ziyaretlerimizde bize 
eşlik etmek ve çalışmaları-
mıza katılmak isteyeceklere 
ulaşabilmek için bir e-posta 
iletişim listesi oluşturduk. 
Bahçeye çoluklu-çocuklu, 
kalabalık ekipler halinde gi-
dip gelir olduk. 2009 baha-
rında Güdül’ün üç çeşit yer-
li domates tohumunu, son-
baharında da “peygamber 
arpası”nı ekerek tohumları-
nı çoğalttık. Bu süreçte bah-
çemizin gönüllü ırgatları ço-
ğalırken ekibin demirbaşla-
rı da belli olmaya başladı. Bir 
yandan da kendimiz ve yakın 
çevremiz için doğal ürünler 
üretmeye başladık: Aynısafa 
merhemi, elma sirkesi, kış ik-
siri, atkestanesi yağı vs. 

2010’un baharında ve ya-
zında Yeşilöz'deki bahçemiz 

dışında, Karacahasan'daki 
dostumuz Talat Akıllılar'ın 
elma bahçesinde de çalış-
malar yaptık. Bahçedeki 
doğal tarım ve permakül-
tür uygulamalarına katıldık. 
Haziran ayında Güdül’ün 
Tahtacıörencik Köyü'nde 
kendi arazimizi edindikten 
sonra, gerçek bir topluluk 
olma yönünde epey yol al-
dık. Şimdilerde, başta kü-
çük ölçekli doğal tarım uy-
gulamaları olmak üzere, 
çalışmalarımızı bu arazi-
mizde sürdürüyoruz. 

Ortak paydaları doğa 
sevgisi ve toplumsal duyar-
lılık olan, ama kendi içinde 
farklılıklar barındıran, tür-
deş olmayan bir grubuz. 
Doğanın bereketini görüp 
yaşadıkça, “dünyanın kay-
naklarının sınırlı, ama in-
sanların ihtiyaçlarının sı-
nırsız olduğu”, “dünya nü-
fusunu doyurmak için en-
düstriyel tarıma ve biyotek-
nolojiye ihtiyacımız olduğu” 
gibi hurafelere inanma-
makta ne kadar haklı oldu-
ğumuzu görüyoruz.

Bazen hep birlikte, ba-
zen ayrı ayrı yaptığımız ve 
destek verdiğimiz bir sürü 
iş var: Köyümüzdeki doğal 
ve geleneksel üretimlerin 
teşvik edilmesi, yerel ta-
rım bitkilerinin ekilerek ye-
rinde korunması, anlam-
sız bir HES projesine kar-
şı köylülerimize dayanış-
ma, Türkiye çapında do-
ğal üretimler yapan çift-
çilerin ürünlerinin aracısız 
şekilde edinilmesine des-
tek olma (bkz. http://an-
karadbb.wordpress.com), 
çocuklar ve çocuklu aileler 
için ekolojik çiftlik gezileri 
(bkz. http://www.cocuk-
vedoga.com)...

Ufkumuz kendi müs-
takbel yaşam alanımızla sı-
nırlı değil. Köyümüzde ve 
Türkiye'nin diğer bölgelerin-
de doğa-dostu, temiz üre-
tim yapan çiftçilerle da-
yanışma halindeyiz. Emeği 
ve doğayı sömüren, kötüye 
kullanan egemen yapılara 
inat; özgür, tahakkümsüz, 
mülkiyetsiz bir topluluk ya-
şamı oluşturmayı; insan ile 
doğa arasındaki anlamsız 
mesafenin kapanmasına 
hizmet eden bir yaşam ala-
nı kurmayı hedefliyoruz.

Zorluk çektiğiniz konular 
neler oldu? En büyük zor-
luğu, ortak amaçları olan 
uyumlu bir topluluk olma 
sürecinde yaşadık ve yaşı-
yoruz. Birlikte zaman ge-
çirme ve iş yapma fırsatla-
rımız kısıtlı. Dünya üzerin-
de yaşamış ve yaşamak-
ta olan eşitlikçi topluluk-
lara baktığımızda, insan-
ları uyumlu bir şekilde bir 
arada tutan güçlü ve can-
lı geleneklerin var oldu-
ğunu görürüz. Ancak biz 
modern zaman çocukları, 
topluluk içindeki eylemle-
rimizi uyumlandıracak ilke 
ve yöntemleri bilinçli ola-
rak seçmek ve oluşturmak 
durumundayız. 

Çalışmalarınızla ilgili ge-
nel yararların yanı sıra 
çiftçilere katkılarını da ak-
tarır mısınız? Tahtacıören-
cik Köyü endüstriyel kirlili-
ğin neredeyse hiç girmedi-
ği, eskiye göre çok azalmış 
olmakla birlikte geleneksel 
hayvancılığın hâlâ yaşadığı 
bir köy. Bizler bu köyün ge-
leneklerine, doğal güzellik-
lerine, Süvari Çayı’nın be-
reketine değer veriyoruz 
ve bunu köylü dostlarımı-
za gösteriyoruz. Bahçe ve 
tarlalarında küçük ölçek-
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li tarım yapan arkadaşlar-
la doğal tarım deneyimleri-
mizi ve tohumlarımızı pay-
laşıyoruz. Şehirdeki bilinçli 
tüketicileri köyün üreticile-
riyle tanıştırıyoruz ve bazı 
ürünleri onlardan temin 
etmelerini teşvik ediyoruz.

Çiftliklere turlar düzenli-
yorsunuz... Geçtiğimiz bir 
yıl içinde Tahtacıörencik 
Köyü’ne birçok gezi düzen-
ledik. Bunların bazılarını 
“Doğal Besin, Bilinçli Bes-
lenme” grubuyla, bazıları-
nı da “Çocuk ve Doğa” ge-
zileri kapsamında çocuk-
lu ailelerle yaptık. Bu gezi-
ler hem köyün tanıtımına 
katkı sağlıyor, hem de do-
ğadan uzak yaşayan ço-
cuklarımız ve tabii büyük-
lerimiz için eşsiz deneyim-
ler sunuyor. 
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Ekolojik Saç Boyaları
Kimyasal boyalar, saçın doğal 

pigmentlerini bozarak yerine sentetik 
boyaları yerleştiriyor. Böylece orijinal 

saç rengi geri dönüşsüz olarak 
tamamen değişiyor. Oysa ekolojik 

boyalar, kimyasal boyalar gibi saçın 
doğal yapısına zarar vermiyor. Logona 

Ekolojik Kozmetik’in saç boyaları, 
koruyucu ve uzun süre kalıcı. 

www.ekolojikurun.com

Anayasalar esas olarak haklarla ilgilidir. 
Hakların tanınması, tanımlanması, çerçe-
velerinin çizilmesi ve güvence altına alın-
ması yüzyıllardır süren zorlu bir mücade-
lenin konusu olmuştur. Bugüne kadar ve-
rilen mücadelelerin sonucunda temel in-
san hakları evrensel bir norm olarak kabul 
edilerek tüm anayasa metinlerinde gös-
termelik de olsa yer almış, insanların do-
ğuştan gelen ve vazgeçilmez ve devredil-
mez haklara sahip oldukları büyük ölçüde 
benimsenmiştir. 

Biz ise haklarla ilgili tüm bu kazanımla-
rı değerli bulmakla birlikte insanın yegâne 
hak öznesi olduğu geleneksel hukuk anla-
yışını sorgulamaya başladık. İnsanın do-
ğanın bir parçası olduğunu ve kendi var-
lığını sürdürebilmesinin ancak bu kabul-
le mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu 
anlayıştan yola çıkarak ekolojik bir anaya-
sada doğanın da bir hak öznesi olarak ta-
nınmasını ve doğanın vazgeçilmez, devre-
dilmez haklarının da anayasal güvence al-
tına alınmasını talep ediyoruz. 

Bu taleplerimizde dünya üzerinde yalnız 
değiliz. Son dönemde gezegenimizin pek 
çok yerinde bu tarz talepler daha yüksek 
sesle dile getirilmeye ve doğanın hak-
ları anayasalardaki yerini almaya baş-
landı. Türkiye'de ise anayasa tartışma-
larının içinde yer alan pek çok kurum ve 
kişinin hazırladıkları taslaklarda doğa-
nın haklarından hiç bahsedilmediği gi-
bi, bazılarında mevcut anayasadan bi-
le geri düzenlemeler getirilmeye çalışıl-
dığını görüyoruz. 

Bu nedenlerle Yeşiller Partisi’nin girişi-
miyle farklı siyasi görüşlere ve pozisyon-
lara sahip bir grup bilim insanı, hukuk-
çu, aktivist ve siyasetçi bir araya gelerek 

yeni anayasanın ekolojik bir nitelikte ol-
ması için bir girişim başlattık. Ekolojik 
Anayasa Girişimi olarak 14 Mart 2011 ta-
rihinde bir çağrı metni yayınlayarak ilgili 
herkesi ekolojik bir anayasanın hazırlan-
masına katkıda bulunmaya davet ettik. 
Kısa bir zamanda 8 ilde yaptığımız böl-
gesel toplantılarda yerellerde ekoloji mü-
cadelesi veren grupların sözcülerini, aka-
demisyenleri ve hukukçuları bir araya ge-
tirdik. Sonrasında ise 15 Mayıs 2001 ta-
rihinde İstanbul’da yaptığımız Ekolojik 
Anayasa Konferansı bütün bu çalışma-
ların doruk noktasını oluşturdu. 

Bu konferansta oluşturulan sonuç met-
ni, seçimlerden sonra TBMM’nin yeni ya-
sama döneminde yapacağı anayasa ça-
lışmalarında göz önünde tutmalarını talep 
edeceğimiz bir başlangıç metni. Bu metni, 
yeni anayasa yazım sürecinde yeni tartış-
malarla, daha geniş kesimlerin görüşlerini 
ve desteklerini de yansıtacak şekilde gün-
demde tutmaya çalışacağız. Bu neden-
le sadece sonuç metni değil, konferans-
ta yapılan tartışmaları da kitaplaştırdık. 
Bu metni, kitabı ve çalışmaları TBMM'de 
oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komitesi’ne 
sunmak üzere yakın zamanda Ankara'da 
buluşacağız.

Doğanın bir hak öznesi olarak tanınma-
sının ve doğanın haklarının anayasal gü-
vence altına alınmasının Türkiye’nin acil 
meselelerinden bağımsız olmadığını, ye-
ni anayasanın demokratik, eşitlikçi ve si-
vil olması kadar ekolojik de olması gerek-
tiğini bir kez daha tekrarlayarak herkesi 
bu sürece katılmaya çağırıyoruz.

Ekolojik Anayasa Girişimi Koordinatörleri
Sevgi Mutlu, Alper Akyüz, Mahmut Boynudelik

Haberler ve metinler için: http://ekolojikanayasa.org/

Ekolojik Anayasa Girişimi

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

Çocuklar İçin 
Ekolojik Yüz Boyaları 

Ekolojik çocuk yüz boyaları, Sante 
tarafından organik yetiştirilen bitki 

yağlarıyla geliştirildi. NATRUE ve 
BDIH sertifikalı boyalar, hassas 

çocuk cildine zarar vermiyor. 

 Bilgi için: ÖKOTEK 
www.ekolojikurun.com



Civanperçemi ve Aslanpençesi
Geçen sayımızda başladığımız “Şifa Çiçekleri Yetiştirelim” 
başlıklı yazı dizimize halk arasında yaygın olarak kullanılan, 
civanperçemi (Achillea millefolium) ve aslanpençesi 
(Alchemilla vulgaris) türleriyle devam ediyoruz.

Bahçe 
Balkon
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Civanperçemi 
Achillea millefolium

Türkçe’de binbiryaprak otu, ayvadanası, 
akbaşlı, kandil çiçeği gibi yörelere göre 
değişen isimlerle de bilinir. Latince cins adı 
olan Mille (bin) folium (yaprak) binyaprak 
anlamına geliyor. Çeşitli dillerde Tanrı’nın 
eliotu, kandurdurucu ot, kesikotu, askerotu, 
burunkanaması otu gibi isimlerle anılır. 
İsimleri morfolojik özellikleri ve kullanım 
bilgilerine atıfta bulunur. Türkiye'de 
civanperçemine ait 42 tür doğal olarak 
yayılış gösteriyor. Bu türlerden 22'si sadece 
ülkemizde yetişiyor, yani Türkiye'ye endemik. 
Beyaz, pembe, sarı, krem renkli çiçekler açan 
türleri de bulunuyor. 

Tanrıça Afrodit’in Troya savaşında Paris 
tarafından, ayak bileğinden yaralanan 
Aşil’in yarasını civanperçemi ile iyileştirdiği 
Homeros’ta belirtiliyor. Latince adını 
(Achilleus) buradan aldığı düşünülüyor. Tarih 
boyunca asker yaralarını iyileştirmek için 
kullanıldığından “Herba militaris – Askerotu” 
adını almış. I. Dünya Savaşı'nda da Fransız 
askerlerin yaralarını iyileştirici olarak 
kullanılmış. Kelt uygarlığında akıl okumak 
ve hava durumunu tahmin etmek için 
kullanıldığı kayıtlı. İngiltere’deyse geleceği 
söyleme amaçlı kullanılıyor. 

Halk arasında en doğudan, en batıya 
en çok tanınan ve kullanılan bitkilerimiz 
arasında yer alıyor. Kullanım amaçları 
etnobotanik açıdan irdelendiğinde yöreler 
arasında benzerlik bulunuyor. Bazı 
bölgelerimizde (Kars, Balıkesir) hayvan 
hastalıklarında da kullanılıyor. Civanperçemi 
aynı zamanda böcek öldürücü olarak da 
kullanılıyor ve bazı kaynaklarda “bitkilerin 
doktoru” olarak isimlendiriliyor.

Çiçeklerinin güzelliği hem de bin bir  
şifası ile mekânlarımızda yer açmamız 
gereken bitkiler arasında. Yetiştirirken de bizi 
hiç yormayacağını söyleyebiliriz. 8-9 ay gibi  
uzun bir süre yaşayan bitki her daim yanı  
başımızda durur.

Yetiştirme özeti
Yabani ortamında gözlediğimizde çok zorlu 
şartlarda yetişebildiğini görürüz. Çok soğuk, 
çok kurak, kıraç yerlerde yetişir. Ancak 
verimli toprağa sahip doğal ortamlarında 
gelişimi daha güçlü ve verimi de buna 
oranla yüksektir. Su tutmayan, organik 
maddece zengin, bol güneş alan bir ortamda 
iyi gelişir. Tohum ve köklerinden ayırma 
yoluyla yetiştirebiliriz. Mart-nisan ayında 
doğadan toplayacağınız köklü örneklerle 
de çoğaltabiliriz. Tohumları internet 
üzerinden tedarik edebilebilir. Tohumlarıyla 
çoğaltılacağı zaman öncelikle viyol denilen 
çimlendirme kaplarında çimlendirilmeli, biraz 
geliştikten sonra asıl yerine 40 cm ara ile 
dikilmelidir. Eğer saksıya dikilecekse orta boy 
bir saksı tercih edilmeli.

Şifalı kısmı ve toplama zamanı
Çiçekli gövdesi ve yaprakları tedavide 
kullanılır. Çiçekliyken toplanır. Bitkiden elde 
edilen mavi renkli uçucu yağı da tedavide 
kullanılır. Uçucu yağının saf olduğunun 
göstergesi yağın mavi rengidir.

Şifası
Halk arasında kanama durdurucu ve yara 
iyileştirici olarak kullanılır. Yaralar için 
civanperçemini ilk olarak Adana Anavarza’da 
yaşamış, döneminin ünlü hekimi Dioskorides 
kullanmış. Bazı ülkelerde şerbetçiotu yerine 
bira yapımında kullanıldığı kayıtlıdır. Almanlar 
onu “vücuttaki civanperçemi, kadındaki 
her şeyi iyileştirir” diye tanımlar. Acı özelliği 
nedeniyle iştah açıcı, spazm çözücüdür. 
Midevi, hemoroit, kronik ve iltihaplı karaciğer 
rahatsızlıklarını iyileştirdiği bilinir. Kan 
durdurucu, gaz söktürücü, sivilce giderici 
olarak da kullanılır. Geniş spektrumlu bir 
antibiyotik ve adet düzenleyici özelliği vardır.

Uyarı
Aşırı doz baş dönmesi, baş ağrısı yapabilir. 
Işığa karşı hassasiyet yapabileceğinden 
kullanımdan birkaç saat sonra gün ışığına 
çıkılmalıdır.  Hamilelere ve emzirenlere 
önerilmez.

bağlamışlar. Türkiye'de aslanpençesi için 
yaprak kenarları tırtıklı ve tırtıksız şeklinde 
gereksiz bir ayrım yapılır. İki bitki de ayrı 
familyalardandır. Morfolojik olarak da hiç 
birbirine benzemezler. Burada anlattığımız 
Alchemilla vulgaris yaprak kenarları tırtıklı 
diyerek ayrılan aslanpençesidir ve gülgiller 
(Rosaceae) ailesindendir. 

Türkçede asıl aslanpençesi türü 
bu türdür. Yaprak kenarları tırtıksız 
olan ve Türkçe Literatürde kırkbaşotu, 
aslankulağı ve patlangaç olarak geçen 
Leontice leontapetalum kadıntuzluğugiller 
(Berberidaceae) ailesindendir. Ve diğer 
ayırt edilmek istenen türle hiçbir benzerliği 
bulunmaz. Ülkemizde 40 küsur türü doğal 
olarak yetişir. 

Yetiştirme özeti
Tohumlarından ve köklerinden ayırma ile 
çoğaltılabilir. Rutubetli, organik maddece 
zengin, killi, sulak, serin yerlerde iyi yetiştiği 
görülür. Yetiştirmek istendiğinde de bu 
özellikleri azami ölçüde sağlanmalı. Kısmen 
gölgeli (yarı gölge) bir yere dikilmeli ve sık sık 
nem ihtiyacını karşılayacak kadar sulanmalı. 
Sıcakların fazla olduğu zamanlarda serinleme 
ihtiyacı hissedeceğinden yapraklarına su ile 
sisleme yapılmalı.

Şifalı kısmı ve toplama zamanı
Çiçekli toprak üstü kısmı kullanılır. Çiçek 
açma zamanında toplanır.

Şifası
Kanama durdurucu, yara iyileştirici, adet 
düzensizliği, ishal, selülit ve ağrı kesici etkileri 
için kullanılır.

Uyarı
Hamileler, emzirenler, aspirin ve kan 
sulandırıcı ilaç alanlar kullanmamalı.

Nazım Tanrıkulu
www.nazimtanrikulu.com
Kütahya Belediyesi 
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler 
Araştırma Merkezi

Kaynakça 
Nazım Tanrıkulu, Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi, 
Hayykitap, İstanbul, 2009. Ulvi Zeybek, Muzaffer 
Haksel, Türkiye’de ve Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve 
Kullanımları, Zade Sağlık Yayınları, İzmir, 2010

Aslanpençesi 
Alchemilla sp.

Türkçede “aslanayağı, fındıkotu, şahten, 
şehduran” isimleriyle de biliniyor. İngilizce 
adı “kadın mantosu” anlamına geliyor. 
Latince Alchemilla “simya” olarak çevrilebilir. 
Arapçada “küçük sihirli şey” manasında 
kullanılıyor. Yağmurlardan veya gece çiy 
düşmesinden sonra yapraklarının üzerinde ve 
kenarlarında biriken damlacıklardan dolayı 
“şebnemli” adı verilmiş. Avrupalı madenciler, 
madenleri altına dönüştürme hayallerini 
gerçekleştirmek için bu damlacıklara umut 
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DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Ankara

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

Elmacı Organik ve
Doğal Ürünler Marketi
Turan Güneş Bulvarı
Rabinraht Tagore cad.
No: 61 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 312 440 18 19
www.billurgrup.com

İmroza “Ada Kokulu Sabunlar” 
Kaleköy No: 1  
Gökçeada / Çanakkale
Tel: 0 286 887 23 88
www.imroza.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: Yeşilbahçe 
Mh. Metin Kasapoğlu Cd. Beytaş 
Sitesi C Blok A Dükkan Antalya
Tel: 0212 311 4001
www.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

Balya Organik
Healthfood Store
Defterdar Yokuşu Batarya Sk. 
Cihangir / İstanbul
Tel: 0 212 252 35 82
www.balyaorganik.com
info@balyaorganik.com

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

Natür İstanbul
Abide-i Hürriyet Cad. 
Merkez Mah. Hasat sok.
No:6/1 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 232 20 62

Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A
Bebek / İstanbul
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 / İstanbul
Tel: 0212 671 91 58
info@okotek.com.tr
www.ekolojikurun.com    

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

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

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

Kayseri

Yaşamsal Organik 
Çamlıkebir Mah. Şekerciler Sok.
No:3  Melikgazi / Kayseri/
Tel:0 352 233 44 00
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

Malatya  
Gözde Kuruyemiş
Cumhuriyet Cad. No:6
Değirmendere / Kocaeli
Tel & Faks: 0262 426 6930

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

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

Samsun  
Ekosam Ekolojik Tarım Ürünleri 
Atatürk Bulvarı Apaydın İş 
Merkezi No: 566 K.4 Samsun
Tel: 0362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr
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Doğanın Bahçesi
Yavuztürk mah.Gündem sok.
No: 49/A Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 329 96 91
bilgi@botanikabitkisel.com
www.doganinbahcesi.com

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

Ecolife Cihangir
Sıraselviler Cd. Soğancı Sk.  
No: 8/C Cihangir/ Beyoğlu/ İst
Tel: 0 212 243 23 83

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

Ekozel Organik Tarım Ürünleri 
Akşemsettin Mah. Lale Sok
Barış Apt. No:3 Eyüp / İstanbul
Tel: 0 530 402 69 44
www.ekozelorganik.com
info@ekozelorganik.com

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

Gaia Yöresel
Süreyya Ağaoğlu Sok.
No:31 Lofçapalas Apt.
Topağacı / İstanbul
Tel: 0 212 219 42 72
www.gaiayoresel.com

KırkAmbar 
Köyiçi cad. Kazan sok. Gürün 
Pasajı No:9 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 258 65 48
www.besiktaskirkambar.com.tr  

Tiryaki Organik - Ekobahçe
Acarkent Şubesi: 
Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1 
Beykoz / İstanbul
Tel: 0216 485 2962
Milenyum Şubesi: 
Fırat Cad. 
Milenyum Bazaar No:54 
Akfırat Tuzla İstanbul 
Tel: 0212 677 13 38 - 39
www.ekobahce.com 

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

Viteminera
Atrium Çarşısı 9.Kısım
No:107 Ataköy / İstanbul
0 212 661 78 29
www.viteminera.net

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

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 : 0232 4648488

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri İzmir 
6347. Sokak   39/2
Bostanlı / İzmir
Tel: 0232 336 98 34
www.ekolojiurun.com
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Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Samsun
İstiklal Cad. 159/A 
Samsun
Tel: 0362 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 (Antakya Mutfağı)
Asmalı Mescit mah. Minare sok
No:21/A Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 11 00
www.antiochioconcept.com 
info@antiochioconcept.com

Aşşk Kahve
Kuruçeşme
Muallim Naci Cad.
No:64/B Kuruçeşme / Beşiktaş
Tel: 0 212 265 47 34
Reasürans Çarşısı 
No: 63-64 Maçka Cad.
Nişantaşı/ Şişli
Tel: 0 212 231 91 72
info@asskkahve.com
www.asskkahve.com

Cafe Portakal
Değirmenyolu cad. Serin sok.
Kosifler İş Merkezi Karşısı
No:22/24 Ataşehir/ İstanbul
Tel:0 216 575 74 75
Faks:0 216 572 42 40

Dondurmacci Cafe
Bağdat Cad. Beyaz Akasya Sok.
No: 1/C Caddebostan / İstanbul
Tel: 0 216 467 34 80
info@dondurmacci.com
www.dondurmacci.com

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

Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
0 212 292 00 47
info@galatakivahan.com
www.galatakivahan.com

Küçük Kurabiye Dükkanı 
Cihangir mah Oba sok. 
Beler Apt. 5A 
Cihangir/ İstanbul
Tel: 0 212 243 10 18
www.kurabiyeci.net
murat@kurabiyeci.net 

Leyan Yiyecek İçecek 
“Cocotte Restaurant”
Kore Şehitleri cad. 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: 0507 363 89 02- 

Masalevi
Suadiye mah. 
Çamlı sok. No: 2/1/C
Suadiye / İstanbul
Tel: 0 216 373 52 73
sebnem_kara@hotmail.com

Yazı Cafe
Caferağa mah. Sarraf Ali
Sok. No:31/1 Kadıköy/ 
İstanbul
Tel: 0 216 330 64 99
bistarabistara@hotmail.com
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KATKIDA BULUNANLAR Selma Yılmaz, Burcu Meltem Arık, Çetin Korkmaz, Tolga Sezgin
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İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi 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 ka-

dar 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.

ECZANE

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

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

Naturel Eczanesi
Atatürk Bulvarı Çamlık Mah. 
No: 228/4 Altınkum/ Didim/ 
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 
Kuledibi/ Beyoğlu/ 
İstanbul
Tel: 0212 293 63 80
Faks: 0212 293 63 85
www.organikkutu.com
www.organikyiyoruz.biz 

Ekolojik İmece Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler
Katip Mustafa Çelebi mah.
Büyükparmakkapı Tel sok.
No:2/2 Beyoğlu / 
İstanbul
Tel: 0 212 293 63 74
www.ekolojikimece.com 
 info@ekolojikimece.com

Manavım.com
Erol Ağırlar
Cumhuriyet Mah. Sadık 
Şendil sok.No:35/A 
Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 225 47 48
info@manavim.com

Organikçe
Perpa Ticaret Merkezi 
A Blok Kat: 13 No: 2097 
Okmeydanı-Şişli / İstanbul
Tel: 0212 222 3435
www.organikce.com

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

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

Bitki Sandığı
Organik Ürünler Doğal
Kozmetik Ürünleri
Yıldırım Beyazıt mah. Akif sok. 
Kendi Özgil sit. C Blok Kütahya
Tel: 0 274 224 97 49
bitkisandigi@gmail.com
www.bitkisandigi.com

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

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

Egelojik E-ticaret 
Konak mah. Şenan 
Bayraktar sok. No:4/5 Aydın
Tel: 0 256 512 79 39/
0 256 512 79 38
huseyin.eskici@orgamar.com
www.orgamar.com

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

Ekosol Organik Gübre
Sarıpınar yolu  
Hüseyinli köyü
No:228 Çekmeköy/ 
İstanbul
Tel: 0 216 434 56 01-02
burcinkarababa@gmail.com
www.ekosol.net
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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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Asma l ımesc i t  Maha l l e s i 
Nergis Sokak No: 8/8 Kat: 2
34430 Beyoğlu / İstanbul

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

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı
Narin Pasajı No: 20 
10700 Burhaniye/ Balıkesir
Tel: 0 266 422 16 68 (Merkez)
Fabrika : 0 266 412 62 72
info@elezoliveoil.com

FERBANAT L
10.yol Aydaş İş Merkezi A Blok 
No: 7 K.2 Zeytinburnu/ 
İstanbul
Tel:0 212 415 05 24
info@ferbanat.com
www.ferbanat.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 

Kapar Organik
İvedik Organize Sanayi Böl.
1122. Cad. 1463 Sok. No: 16
Ostim/ Ankara
Tel: 0 312 395 22 79
kapar_kapar@hotmail.com
www.kaparorganik.com.tr

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  

Natur-Med Doğal Tedavi ve 
Termal Kür Merkezi 
Davutlar / Kuşadası
Tel: 0 256 657 22 80
info@natur-med.com.tr
www.natur-med.com.tr

Otchum- Ege Bahçe Doğal Ve
Organik Ürünler
Bayır Tic. İş Merkezi 
11.Blok No: 3 Bayır/ Muğla
Tel: 0 252 225 55 64
egebahce@egebahce.com
www.egebahce.com

Öcal Organik Tarım Ürünleri 
Turan Mah. Koza İşhanı 
Kat: 3 No: 122 Turgutlu/ Manisa
Tel: 0 505 253 72 23
info@turkiyeorganikpazari.com
www.turkiyeorganikpazari.com

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/ İstanbul
Tel: 0 212 243 19 93
info@cihangiryoga.com
www.cihangiryoga.com

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

DOUM Doğuma Hazırlık ve
Doğum Sonrası Destek
Emirgan Sok. No: 16A/1
Emirgan/ İstanbul
Tel: 0 212 277 99 00
Cep: 0531 408 13 23
do-um@do-um.com
www.do-um.com

Galata Şifahanesi
Büyükhendek Cad. No:21 K.2
Kuledibi/ Beyoğlu/ İstanbul
galatasifahanesi@gmail.com
www.sifahane.org

İstanbul Doğum Akademisi 
Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok.
Nevide Apt. No: 22/4 
Nişantaşı/ İstanbul
Tel: 0 212 240 59 35
www.dogumakademisi.com

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

Nar Eğitim ve  
Organik Tarım Çiftliği
Akpınar Mah. Kerpe sapağı
Kuşçu Sok. No: 10
Kıncıllı/ Kandıra/Kocaeli
Tel: 0 262 561 27 24
ulku@naregitim.com

Park Tarabya Çocukevi 
Şenevler Tarabya Yokuşu
No: 1/A Park Tarabya/ 
İstanbul
Tel: 0 212 299 28 56
parktarabya1998@yahoo.com

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


