10

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

KIŞ 2012

"Toprak sıcak"
der kar altındaki
tohum, "beklemek
güzel". –Melisa
Gürpınar

Buğday hareketinin 22 yıldır attığı tohumlar, 10 yıldır Buğday Derneği'nin projeleriyle meyve veriyor...

Kadîm Bir Gelenek:
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Gökyüzü Emrimize
Amade

piyasa değeriyle buğdayın piyasa değerinin karşılaştırılmadığı, ihtiyaçlarımız ve vicdanımızın belirlediği bir takas yöntemi… Gönüller rahat, gönüller bir olunca belki de tam takas buydu.
Tartışmaların sonucunda
onlarca ekolojik üretici, grup
veya oluşum bir ekotakas masası kurma kararı aldık. Kaz
Dağları’nın eşsiz coğrafyasında yaşayan insanlar takas
geleneğini yüzyıllar boyu yaşatmıştı. Bayramiç köylerinde
yetişen elmalar, buğdaylar,
eşeklere atlara yüklenir ortak bir noktada buluşulur,
Edremit’ten, Küçükkuyu’dan,
Altınoluk’tan gelen köylülerin
getirdiği zeytin ve zeytinyağı ile takas edilir, dostluklar
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Hafif Kazalardan
Sonra İlk Yardım

Her şeyi satın alıyor ve tüketiyoruz. Artık bu alışkanlılığımızı gözden geçirme vakti...
Ahlat Dede Çiftliği’nden Ufuk
Çakmak, Türkiye Permakültür
Buluşması’nda gerçekleştirdiğimiz ekotakas masası tartışmalarında “arkaik takas” dediğinde irkilmiştim. Neyi kastediyordu acaba, sonra açıkladı: ”Karşılıklı gönüllerin razı olduğu bir paylaşım, başka hesap yok, maddi değer
yok’’. Ürettiğimiz bir kilo buğdayı Ufuk’ların bir sepet üzümüyle takas ederken, üzümün

İllüstrasyon:
Bryan Nance

pekiştirilirmiş. Şimdilerde bu
bölgede az da olsa işliyor takas,
ama başka şekilde takas yapıyor insanlar. Daha bugün bu
yazıyı kafamda kurgulamaya
çalışırken deyim yerindeyse bir
takasın tam da içinde kaldım.
Çok hoş ve anlamlı, dostane ve
gerekli bir takastı...
Bizim Bayramiç Muratlar
Köyü'nde yaşayan Beyhan
Teyze, 11 tavuk ve horozu benim arabaya yükledi ve benimle beraber Altınoluk Doyran
Köyü'ne geldi. Ben zaten hasta babam için her hafta
Altınoluk’a geliyordum. Beyhan
Teyzem zeytin toplama işinden
ahbap olduğu dostlarını hem
ziyaret edecek, üç-dört gün
onlarda tek tek misafir kalacak, hasret giderecekti. Yıllar
öncesi beraber zeytin topladığı, ırgatlık ettiği bu arkadaşlarının köyüne gelirken ne kadar
da heyecanlıydı... Yolda gelirken
sordum: “Beyhan Teyze bu tavukları satmaya mı götürüyorsun?’’ “Yok dedi satmayacağım
hepsi hediye… Zaten onlar da
bana her sene zeytin ve zeytinyağı verirler.’’
Zeytini olmayan Muratlar
Köyü'nden Beyhan Akıncı yıllardır tavuklarıyla Doyran’a giderek hem dostlarını ziyaret ediyor, hem de takas yapıyor; hamuru dostluk olan, gerekli ve
gerçek bir takas…
Aydın’da yaşadığım yıllarda
Çine ilçesinin bir dağ köyünde sürekli görüştüğüm Ekrem
Amcam vardı. Fırsat buldukça şehrin kargaşasından kaçar, Ekrem Amca’ya, Kabataş
Köyü'ne giderdim. Her gidişimde yanımda bir hediyem olurdu.
Bir seferinde güzel bir aşı bıçağı hediye etmiştim. Diğer bir seferinde tuttuğum balıklardan
götürmüştüm. Birlikte ot toplar, bazlama yapar, muhteşem
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bahçesinden sebzeler koparır,
geziler yapar sohbetler ederdik.
Binlerce fidan yetiştirirdi Ekrem
Amcam, hem birçoğunu tohumdan… Bahçesinin her yanında sebze yatakları, fidanlar,
meyve ağaçları vardı. Sürekli
tohum eker, fidan yapardı, sonra bu fidanlara aşılar yaparak
çeşitlendirirdi. Bu fidanları da
satmaz, eşe dosta verir karşılığında ihtiyacı olan başka bir şey
alırdı. Birlikte vakit geçirmekten
çok keyif alırdık.
Aydın’dan ayrıldıktan birkaç
yıl sonra arkadaşlarımla ziyaretine gittim Ekrem Amca'yı.
Yedik, içtik, sohbet ettik, eski su yolunu ve su kemerlerini
gezdik. Ekrem Amcam bize tarihten bahsetti, o güzel Ege şivesiyle içimizi ısıttı. Dönüşte arkadaşlarım birkaç ceviz fidanı
istedi, o da büyük bir memnuniyetle verdi fidanları. O gün bir
hediye götürmemiştim ve bu
kadar ikramın, fidanların karşılığında Ekrem Amca’ya istemediği ve itiraz ettiği halde para verdim. Verdim ama para bir
soğukluk yaratmış, bir tılsımı
bozmuştu sanki… Aylar sonra
ne kadar yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım. Ekrem Amca'yı
aradığımda telefonda bana “O
verdiğiniz para var ya, çok dokundu bana, sahi neden verdiydin parayı, karşılığında ne istersin, ne yapayım senin için, kendimi borçlu hissediyorum” dedi. Hesapsız bir sevgi ve saygıyla devam eden ilişkimiz sadece
ufak takaslarla devam ederken,

Buğday
Derneği'nin
TaTuTa (Tarım
Turizm Takas) ve
Tohum Takas Ağı
projeleri takas
kültürünü devam
ettiriyor.

ben kuralı bozmuştum ve düzeltmem de zaman alacaktı. Bu
olay bana her şeyi satın alan ve
tüketen tercihlerimize, alışkanlıklarımıza bir son vermek gerektiğini düşündürdü ve bu
hassas dengeyi daha çok hissetmeme neden oldu.
Yaşamlarımızda bir fark
yaratmak, paranın gücü yerine sevginin, dostluğun, dayanışmanın, paylaşmanın kültürünü yerleştirmek için devam
ettirmemiz gereken bir gelenek
takas…İşte bu yüzdendir ki;
Buğday Derneği’nin en önemli
projelerindendir, hem Ta Tu Ta
(Tarım Turizm Takas) hem de
Tohum Takas Ağı Projesi.
—Balıkçı Mustafa

Zumbara
Takas platformu
Zumbara bir “zaman
bankası’. Yeteneğiniz
ve birikiminize dair
bir konuda arz
yaratıyorsunuz ve bu
konuda talebi olan bir
başkasına o zamanı/
emeği verirken,
karşılığında ihtiyacınız
olan bir konuda birinin
zamanını/emeğini
alıyorsunuz. Örneğin,
bir gün çocuklara
dadılık yaptığınızda siz
de bir gün köpeğinizi
bırakabileceğiniz bir
olanak yakalıyorsunuz.
Bugünlerde Buğday
Derneği de Zumbara
ile işbirliği yapmaya
hazırlanıyor. Böylece
Zumbara’da hem
Dernek faaliyetleri
tanıtılacak hem de
derneğin verebilecekleri
ve alabilecekleri takas
edilebilecek.
www.zumbara.com

An’ınız Kutlu Olsun!
Gündüzler uzuyor. Yine güneş yılında gündüzlerin uzayıp gecelerin
kısaldığı döneme geldik. Hâlâ geceler oldukça uzun, hava soğuk,
açısından dolayı güneş ışınlarını direkt olarak aldığımız saatler oldukça az yaza göre ama değişimin yönü yaza doğru.
Ekolojik, bütüncül felsefelerde konuşurken sıkça "an"dan, "an'ı
yaşamak"tan bahsedilir, hep bilgeliğin "an"da olduğu söylenir.
Doğruluğunu içimizde hissederiz genelde, doğrudur, daha önce
yaşamış, yazmış, hizmet etmiş, paylaşmış bilge kişilerin de "an"da
olma konusunda birçok öğretileri vardır.
Birkaç gündür sabahları erkenden günü dinlemeye, anı yaşadığım bazı işler, pratikler yapmaya başlarken farkettim güneşin
gittikçe daha erken doğduğunu, gecelerin kısaldığını. Aslında yazdığım gibi geceler hâlâ uzun, günlük fark ancak bir-iki dakika.
Normalde bu kadar küçük bir değişimi farketmeyebilir insan, herhangi bir soğuk, kısa kış günü olarak yaşayabiliriz haftalarca her
günü. Öyle de oluyor zaten, birçok kez erguvanların tümü açınca,
baharın büyük değişimi gerçekleşince farkına varabiliyoruz değişimin, "yaz geldi, günler uzadı" diyoruz. Ya da "karpuz mevsimi geldi,
karpuz çıktı" diyoruz sanki o karpuz birden bire peydahlanmış gibi.
İncelerek; özen, dikkat, sevgi, çaba ve teslimiyetle değişimi farkedebilir, içinde yer alabilir ve hatta etkileyebiliriz. An'da olmak aslında geçmişe ve geleceğe yolculuk etmeden her ikisini de farkederek her an, anın değişimi ile birlikte değişerek yaşamak.
Ustalık her anı yeniden, tek tek ama hepsi birbiriyle bağlantılı
olarak hissedebilmek. Yön verebilmek için orada olmak lazım doğru, ama aynı zamanda nereden gelip nereye gittiğini, nereye doğru yönlendiğini de bilmek, hissetmek gerek.
Bu hafta bu köşedeki paylaşım felsefi bir yılbaşı yazısı oldu, gelecek haftalarda "değişim"in pratik örneklerini konuşarak devam
edebilmek üzere,
An'ınız kutlu olsun!
Victor Ananias
6 Ocak 2006
Buğday e-bülten

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Yaşamın Sürekliliği İçin
Bir Tohum da Siz Atın...
Tohum, yeryüzündeki canlılığın
en temel taşı. Bundandır Nuh
Peygamber’in tüm coğrafyalarda
yetişen bitkileri gemisine alması.
Bundandır Buğday Derneği’nin
faaliyetine başladığı ilk yıllardan bu
yana hep tohumun önemini anlatması... Bunun içindir ki Buğday Derneği,
yıllar öncesinde yayımladığı Buğday dergilerinin bir sayısında okuyucularına Türkiye’deki ilk
ekolojik sertifikalı tohumlardan armağan etmiş
ve tohumun önemine dikkat çekmişti.

Yaşamın Sonsuzluğunu Simgeliyor
Sevgili Victor, çok sonra derneğin başlattığı
Tohum Ağı Projesi kapsamında yayımlanan
Tohum Sever’in El Kitabı’nda şöyle diyecekti:
“Bir tohum yaşamın sonsuzluğunu temsil eder.
Onun ürettiği bir sürü meyve, bitki ve sayısız
tohumun çoğu tükense, yenip yutulsa ve sadece bir adet sağlıklı tohum kalsa bu yeni bir
yaşamı başlatmak için yeterlidir. Her tohum,
kendisini her nesilde yenileyip çok değişken
koşullara ayak uydurarak sürekliliğini sağlamak üzere sonsuz bir yaşamı temsil eder. Biz
de bir tohum idik kısa bir süre önce... Tohuma
can veren bütünü ve varlık şeklini sadece azot,
potasyum fosfat, mineraller ve hatta genler ile
açıklamak, kontrol etmek hele hele geliştirmek,
bizim yeti ve kapasitemizin çok üstündedir.
Bizim tohumlar için yapabileceğimiz en büyük
iş; onlara sadakat göstermek, onları elimizde
geleceğimizi tutuyor olmanın getirdiği sorumluluk ile saklamak, taşımak, paylaşmak, takas
etmek ve sağlıklı toprakla, suyla tekrar tekrar
buluşturmak olabilir ancak.”
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Tohumun yaşamsal önemine ve uzun süredir üzerinde çalışan kuruluşlar olmasına rağmen taraflar arasında bütüne hizmet eden bir
iletişim ağı yoktu. Buğday Derneği bu ihtiyaçtan yola çıkarak, GEF Küçük Destek Programı
(SGP) desteğiyle Türkiye’de kültürü yapılan yerli
tohumların ve köylü çeşitlerinin korunması ve
sürekliliği konusunda çalışma yapan kişi ve
kuruluşlar arasında işbölümünün sağlanması
için işleyen bir tohum ağının kurulması
amacıyla bir proje başlattı. Proje
kapsamında Türkiye’nin yerel
bitki çeşitleriyle ilgili çalışma
yapan taraflar ve bu tarafların konuyla ilgili yaptığı
çalışmalar araştırıldı, derlendi. Toplantılar düzenlendi ve
tarafların birbirini tanımaları
sağlandı. Proje kapsamında yayımlanan Tohum Sever’in El Kitabı
Türkiye’de tohumla ilgili çalışmaları ve
bu konuda çalışan kişi ve kurumların bir araya
getirildiği bir kaynak kitap niteliği taşıyor.
Tohum Ağı Projesi Atlas Dergisi ortaklığıyla gerçekleştirilen bir kampanyaya da vesile
oldu: Tohumlara Sadakat Kampanyası. Atlas
Dergisi, tohum konusuna ve bu kampanyaya
geniş yer verdi.
Buğday Derneği, 2011 yılında Tohum Ağı
Projesi’ni geliştirerek yerli tohumların çoğaltılıp takas edilmesi yolunda modeller oluşturmak
amacıyla Tohum Takas Ağı Projesi’ni üretti.
Dernek halen devam etmekte olan projeyi gerçekleştirirken, tohum çeşitliliği yaşamın devamlılığı için gerekli olduğu, yerli tohumların
çeşitliliği sağladığı için korunması gerekliliği ve

korumanın ancak ekilip sürdürülerek sağlanabileceği gibi gerekçelerden yola çıkıyor.

Ambarda Saklamak Yeterli Değil
Tek tip tohumlara mecbur kalmak, açlığa davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü bir
hastalık ya da felaket o tohumu yok edebilir.
Tohumu ambarlarda saklamak yeterli değil. Her
türlü iklim koşuluna dayanıklılığını devam ettirebilmesi için sürekli ekilmesi ve tohumlarını durarak değil, kendi koşullarında yaşayarak devam
ettirmesi gerekiyor.
Çiftçiler piyasa şartlarının uygun olmaması
nedeniyle bu çeşitleri terk ediyor. Bu da tohumların dönüşüm süreçlerini durduruyor. Tohum
çeşitliliği, dolayısıyla yerel tohumlar gıda bağımsızlığının da güvencesi. Buğday Derneği’nin
Tohum Ağı Projesi’nin önerdiği Tohum Takas
Sistemi sayesinde hem çiftçilerin tohumlara, takas yönetimiyle ulaşması kolaylaşacak, hem de
hem tohumların devamlılığının sağlanması konusunda örnekler oluşturulacak.

beyaz mısır, akkunduz buğdayı, Osmanlı çileği
gibi yerli tohumlar ekilecek, takas edilecek ve
tohum şenliklerinde paylaşılacak.
Yerli tohumların değeri konusunda farkındalık yaratmak, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesini sağlamak da projenin bir başka ayağı. Aynı çerçevede, gerek projeyi tanıtan gerekse yerel tohum çeşitlerinin önemini vurgulayan
basılı yayınlar hazırlanacak ve dağıtımı sağlanacak. Derneğin danışmanlığında kurulan ve yürütülen %100 Ekolojik Pazarlar da yerli tohumların dağıtımı ve tanıtımı açısından önemli bir
platform sağlıyor.
Kampanya için açılan Tohum Takas Ağı hesabına, Türkiye genelinde yerel tohumların çoğaltılmasında destek vermek isteyen ve doğa
dostu tarım prensiplerine inanan herkes katılabiliyor.
Buğday Derneği’nin 10. yılını kutlayacağımız
21 Şubat’ta da temamız yine tohumlar olacak.
Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan ve yaşamımızın sürekliliğinin garantisi olan tohumların geleceği için...
Gelin geleceğin tohumlarını birlikte atalım...
Projeye http://bugday.org/portal/adimadim.php linkini tıklayarak destek olabilirsiniz.
—Derleyen: Mine Eroğlu

Tohumlar ve TaTuTa Çiftlikleri

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

B U Ğ D A Y ' D A N

2011 yılında daha önce Buğday Derneği’nin
TaTuTa Çiftlik Ziyaretleri sistemine destek veren Adım Adım oluşumu bu kez Tohum Takas
Ağı Projesi kapsamında yerli tohumların devamlılığı için koşarak bağış toplamaya karar
verdi. Ekim 2011’de Avrasya Maratonu’na katılarak geleceğin tohumları için koşan Adım
Adım Oluşumu üyeleri, 4 Mart 2012’de düzenlenecek Runtalya koşusunda da yine adımlarını TaTuTa çiftliklerinde ekilerek çoğaltılacak
ve takas edilecek yerli tohumlar için atacak.
Toplanan bağışlarla TaTuTa çiftliklerinde tombul bamya, pembe domates, kavılca buğdayı,
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Galata Şifahanesi Etkinlikleri

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin
kuruluşunun 10. yılını 21 Şubat 2012 günü
Bablyon’da kutlayacağız. Tohum Takas Ağı
projemizle ilgili farkındalık yaratmayı amaçladığımız için 10. Yıl kutlamamızın teması "Yaşasın
Tohumlar"... Kutlamada Derneğin YK Başkanı
Güneşin Aydemir ve beden müzikçisi Tugay
Başar’ın sahne gösterisi ve sürpriz sanatçılar
yer alacak. Yaşamın sürekliliği için tohumları
birlikte ekmek üzere tüm dostlarımızı 10. yılımızda Babylon'a bekliyoruz. www.bugday.org

Tohum Takas Ağı Projesi’nin basına
tanıtım toplantısı 11 Şubat’ta Şişli %100
Ekolojik Pazarda yapılacak.
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Buğday Derneği,
15-18 Şubat tarihlerinde
Almanya’nın Nürnberg
kentinde düzenlenecek Biofach
2012’ye katılacak.

Tohum Sever
T-Shirtler
Buğday Ekolojik Yaşamı
Destekleme Derneği’nin yerli
tohumların korunması ve
devamlılığı için yürüttüğü Tohum
Takas Ağı projesi kapsamında
atalık tohumlarımız organik
t-shirtlerle tanıtılacak.

Fuar kapsamında her yıl
gerçekleştirilen ve Uluslararası
Organik Tarım Hareketleri
Federasyonu IFOAM tarafından
düzenlenen Organik Gece’nin
bu yılki teması Türkiye olacak.
Organik Gece'de 2014’te, Buğday
Derneği’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da düzenlenecek
IFOAM Kongresi’nin sözleşmesi
de imzalanacak.

Buğday Derneği ekibinin
ortak fikri olan t-shirtler organik
pamuktan dikildi. Projenin Kreatif
Direktörlüğünü Lalehan Uysal
üstleniyor, bitkisel boya ile basılan
t-shirtlerdeki deli bezelye, Osmanlı
çileği, kavılca buğdayı, siyah
çekirdekli yeşil karpuz, beyaz mısır
ve pembe domates gibi türlerin
desenleri Güneş Resul'e, tasarımları
ise Buğday Ekolojik Yaşam
Rehberi'nin de tasarımcısı
Mahmut Hasıl'a ait.
T-shirtlerdeki meyve, sebze ve
tahıl desenlerinin üzerinde yer
alan “ARANIYOR” çağrısıyla, yerli
tohumların, yüzyıllardır olduğu gibi
çoğaltılarak korunmaya devam
edilmezlerse yakın gelecekte yok
olacağına dikkat çekiliyor. Yerli
tohumların özellikleri hakkında
bilgilerin yer aldığı t-shirtler
ekolojik yaşam destekçilerini
geleceğin tohumlarını korumak
için kampanyaya katılmaya
davet ediyor.

Buğday Noktalarından
İndirimli Alışveriş Yapın!
Fotoğraf: Buğday Arşivi

10. Yılımızda Geleceğin
Tohumlarını Beraber Ekelim

Buğday Noktası kuruluşlardan Buğday Derneği
üyelik kartınızı göstererek indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Bu noktalarda ekolojik ürünler de
var, kişisel gelişim atölyeleri de...
Buğday Noktaları’ndan alabileceğiniz ürün
ve hizmetler hakkında bilgiyi www.bugday.org
adresinden edinebilirsiniz.

Buğday Derneği ve Galata Şifahanesi, birlikte yeni bir etkinlik dönemi başlattı. Galata
Şifahanesi kurucusu Günnur Başar, etkinlik
fikrinin Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği’nin iki yıldır Çamtepe’de organize ettiği
Yaşam Okulu’nda filizlendiğini söylüyor. Başar,
“Bu okulda pek çoğumuz farklı bir bilgilenme
ve yaşam tarzının mümkün olabileceğini gördük. Bizi daha mutlu eden, doğaya daha uygun… Şehirde de bu pratiğin bir uzantısı, bizi
doğal yaşama bağlayan bir yansıması olabilir
diye düşündük. Birlikte sohbet etmek, film seyretmek, müzik dinlemek, dans etmek ve masal
anlatmak niyetiyle… Unutulmuş ve bizi mutlu
eden ne varsa hepsini yapmak üzere...” diyor.
Etkinliklerin ilki 10 Aralık Cumartesi günü “Agora” filminin gösterimi ile başladı. 17
Aralık’taki ikinci etkinlikte Beden Müzikçisi
Tugay Başar (KeKeÇa) ile Amsterdam’dan,
dünyaca ünlü mim ustası Rene Kres bir süredir
birlikte yürüttükleri ortak çalışmalarından örnekler sundular. Ardından da Rene'nin barışla
ilgili “Procession of Fools/Delilerin Tören Alayı”
filmi izlendi. 24 Aralık tarihli üçüncü etkinlikte
ise konuk, şair Sezai Sarıoğlu’ydu.
Etkinliklerin düzenlemesindeki emeği
için Günnur Başar’a çok teşekkür ediyoruz.
Şubat ortasından itibaren devam edecek
Galata Şifahanesi’ndeki etkinliklere dair bilgiyi Buğday Derneği’nin haftada bir yayımlanan
e-bülteninde ve www.bugday.org adresinde
bulabilirsiniz.

B U Ğ D A Y ' D A N

H A B E R L E R

> > >

GDO’suzu İsteyelim!

Buğday Ailesi Büyüyor
2010 yılı sonunda 1263 olan üye sayımız
yeni 683 üyenin aramıza katılmasıyla 2011
yılı bitiminde 1946'ya ulaştı. Yeni üyelerimizin önemli bir kısmı aynı zamanda %100
Ekolojik Pazarların müdavimi dostlarımız.
%100 Ekolojik Pazarlarda düzenlediğimiz
Kıyafet Bağışı, Şişli %100 Ekolojik Pazar’ın
5. Yıldönümü ve İndirim Günleri gibi etkinlikler yeni üyelerimizle tanışmamızda önemli pay sahibi oldu. Bir diğer önemli etken ise
katıldığımız fuarlarda derneğimizi, faaliyet
ve projelerimizi tanıtma çabamızdı.
Yeni üyelerimize "aramıza hoş geldiniz"
diyor, çalışmalarımıza verdikleri motivasyon ve katkı için teşekkür ediyoruz.
8 |
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Naturel Festivali’nde Victor’un
Tohumlarını Paylaştık
Bu sene 23’cüsü gerçekleştirilen Naturel Beden,
Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali’nde dostlarımızla
buluştuk; yeni dostlar kazandık.
Victor Ananias’ın anısına 27 Kasım Pazar akşamı “Bir Tohum Hikâyesi: Victor Ananias” başlığıyla düzenlenen etkinliğin hikâye anlatıcıları
Beden Müzikçisi Tugay Başar ve Buğday Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir’di.
Aydemir, etkinlikte anlattığı hikâyesinde şöyle
diyordu: "Tohum toprağa düştü, öldü ve yaşam
başladı. Bir tohum içinde evreni saklar. Tohum
aynı zamanda binlerce tohumun bilgisidir.
Binlerce yeni tohum olabilmek için o “bir” tohum
kendini yok eder. Yok eder ki bitkiye, çiçeğe ve
ardından yeniden tohuma dönüşebilsin. Yaşam
tohumla başlar ve tohum olarak devam eder,
tohumlar sayesinde ölüm yaşamın bir parçasıdır. O nedenle kutsaldır, o nedenle atadır. O
nedenle sorumlulukla saklanmalı, dua ile ekilmeli, neşe ile hasat edilmeli ve hesapsızca paylaşılmalı. Kadim bilgelik der ki; bana anlatılan
bir hikâyeyi hemen anlatmazsam, hikâye beni
öldürür! Sözler de benliğimize ekilen tohum gibidir. İnsan bir tohumdur."
Festivalin kapanışında hem sevgili Victor’u
andık, hem de onun tohumlarını dağıttık.
Dostlarımızın bu tohumları ekmelerini, elde edecekleri tohumları da Güneşin Aydemir, PK 29.
Küçükkuyu, Çanakkale adresine göndererek
bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz.

Fotoğraf: Buğday Arşivi

Biyogüvenlik Kurulu’nun 13 mısır çeşidinin yem amaçlı kullanımına izin vermesine
tepkiler sürüyor. Bu onaya pek çok STK
gibi Buğday Derneği de tepki verdi.
Derneğimizin basında yer alan görüşü şöyleydi: “GDO'ların insan sağlığına,
toprak sağlığına, çiftçinin ekonomisine
ve tarımsal biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmalar var.
Halk ve çevre sağlığını daha ön planda
tutan, kendi yerli ürünlerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin desteklenmesi
ve Türkiye’nin gıdada bağımsız, kendine
yeten bir ülke haline gelmesi konusunda politikalar üretilmesini bekliyoruz.
GDO'ların engellenmesi de bu beklentilerimiz arasında.
Kullandığımız hayvansal ürünlerin
GDO’lu yem tüketen hayvanlardan gelip
gelmediğini sorgulamak artık daha önemli. Bugün Türkiye’de GDO'dan korunmanın
güvenilir ve garantili yolu ekolojik sertifikalı ürün kullanmak. Buğday Derneği’nin
denetiminde kurulan %100 Ekolojik
Pazarlar’da GDO’suz alanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Protein Kaynağı

Kinoa

Buzdolabında paketin sonunda
kalmış bir fincan kadar kinoayı bulunca bir sevindim ki. Kış
sebzeleri türlüsü pişirmiştim.
Pişmek denirse tabii... Kendi
buharında kısa süre pişirmiş,
hiçbiri diriliğini yitirmeden ateşten almıştım. Yanında bir tahıl
lazım ama ne ne ne..? İşte o
düşünme anında karşıma çıkan
kinoayı hemen yıkadım, süzdüm
ve iki ölçü suyla tencereye koyup pişirdim. Neredeyse on dakika sonra pişmiş, yenmeye hazırdı. O tadı özlemişim, afiyetle yedim.
Kinoa, son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin yaygın olarak kullandığı, Güney
Amerika’ya özgü bir tahıl.
Aslında ona tahıl demek çok da
doğru olmaz. Tahılımsı mı desek
acaba? Buğdaygillerden değil ancak enteresan bir şekilde

pancar ve ıspanak ailesine akraba. Tüm amino asitleri içeren kinoa bu durum nedeniyle
tam bir protein kaynağı ve etten daha kolay hazmedilmesinin yanı sıra tüm et türlerinden
daha düşük yağ oranına sahip. Protein oranı ete yakın ve
bu özelliğiyle çoğu tahılı geride bırakıyor. B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, kalsiyum, çinko gibi mineraller açısından da zengin
olan kinoanın bir diğer özelliği de gluten içermiyor olması.
İşte sanırım Türkiye’ye getirilmiş olmasını ağırlıklı olarak bu
özelliğine borçlu! Ancak sadece gluten alerjisi olanların değil, sağlıklı ve iyi beslenmek isteyen herkesin mutfağında bulundurmak isteyeceği yiyeceklerden biri kinoa.
Anavatanı And Dağları bölgesi. Arkeolojik veriler Ekvator,
Bolivya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde en az beş bin yıldır
tanındığını gösteriyor. Bugün
elbette ekim alanı bu bölgelerin dışına taşmış durumda.
Tüketim alanı da... Yaprakları

da tohumları gibi yenebilen kinoa bitkisi (biraz bizde de bilinen ve ıspanak gibi tüketilen
sirkene benziyor) deniz seviyesinde olduğu kadar 4 bin metre
yükseklikte de yetiştirilebiliyor,
çok nazlı değil ancak olgunlaşma süresi çoğu tahıla göre biraz uzun.
Kinoayı pişirmesi de sindirmesi de kolay. Çok lezzetli.
Fındıksı bir tadı var. Ölçü olarak genelde bire iki kullanıyorum, yani tam pirinç pişirir gibi pişirin. En temel, en basit pişirme yöntemi yıkayıp süzdükten sonra bir ölçü kinoaya iki
ölçü sıcak suyla, çok az tuz ve
zeytinyağı ilave etmek ve kapağı kapalı olarak, pilav gibi pişirmek. Bundan sonra isterseniz
sebze kavurmalarıyla karıştırın, isterseniz salataya ilave
edin. Dilerseniz sabah kahvaltısı için haşlanmış kinoayı dilediğiniz meyve ve kuruyemişlerle karıştırarak yiyin. İsterseniz
kinoa pilavınızı sebzelerle birlikte de pişirebilirsiniz, sebzeli pilav yapar gibi. Peki kısırı bulgur
yerine kinoayla hazırlamaya
ne dersiniz? Çorbalara koyun,
mücver gibi sebzelerle karıştırıp fırınlayın, sebzelerle karıştırıp küçük köftelere dönüştürün.
Her zaman derim ya, mutfakta
yaratıcılık sınır tanımaz. Yeter
ki siz kendinizi yapmak istediğiniz işe verin ve yaratmaktan
çekinmeyin.

Fotoğraflar: Tijen İnaltong

mevsimlik sofralar

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.
blogspot.com

Kinoa, özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin yaygın olarak kullandığı, Güney
Amerika’ya özgü bir tahıl. Buğdaygillerden değil. Tüm amino asitleri içeriyor,
tam bir protein kaynağı, etten daha kolay hazmediliyor, üstelik yağ oranı düşük.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi

| 11

E K O L O J İ K

P A Z A R L A R

> > >

Konya’nın İlk %100 Ekolojik Pazarının Temeli Atıldı
Buğday Derneği'nin desteğiyle Meram Belediyesi tarafından Melikşah Mahallesi’nde açılacak olan
Konya’nın ilk %100 Ekolojik Halk Pazarı’nın temeli 15 Aralık 2011 Perşembe günü atıldı. Meram
Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, temel atma töreninde yaptığı konuşmada ekolojik sertifikalı ürünlerin sağlıklı ve güvenilir bir model ile tüketiciye kısa yoldan ve uygun koşullarda ulaşmasına imkân sağlayacak %100 Ekolojik Halk Pazarının Konya’da bir ilk olacağını vurguladı. Kalaycı,
“Ülkemizde Buğday Derneği öncülüğünde açılan %100 Ekolojik Pazarlar sayesinde ekolojik ürünler daha çok tanınır, bilinir ve ulaşılabilir hale geldi. Biz de Melikşah Mahallesi’nde temelini attığımız Konya’nın ilk ekolojik semt pazarı projesini bu derneğimizin danışmanlığında hayata geçireceğiz” dedi. Bu yılın yaz aylarında hizmete girmesi planlanan pazar yerinde Cumartesi günleri kurulacak %100 Ekolojik Pazarda, sebze ve meyve gibi ürünlerin yanında zeytinyağı, bal, et ve süt ürünleri, un, kozmetik, bebek maması gibi ürünler de satılabilecek.

Şişli %100 Ekolojik Pazar'dan Bir İlk Daha
Türkiye'de üretilen ilk ekolojik istiridye mantarı tüketicilerle Şişli %100 Ekolojik Pazar'da buluşuyor. Ekolojik sertifikalı
istiridye mantarının Şişli %100 Ekolojik Pazar tezgâhlarında
satışına Aralık ayında başlandı. İstiridye mantarı, hastalık
riski yüksek olduğundan üretiminde zirai ilaçlar kullanılan
kültür mantarından farklı olarak gün ışığında yetiştiriliyor.
Pazara Eskişehirli üreticiler Ahmet ve Mustafa Yıldırım’ın
getirdiği istiridye mantarının üretim süreci ve kullanılan girdileri ekolojik. Kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve
B vitaminleri yönünden zengin bu mantarın şeker, kalp, damar ve anemi hastalıklarına iyi geldiğine, yorgunluğu giderdiğine, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor.

%100 Ekolojik Pazarlarda temizlik, kozmetik, süt
ürünleri, mamul ürünler ve taze meyve-sebze satan 33 katılımcı, Buğday Derneği üyelerine %5 ila
%10 arasında değişen oranlarda indirim yapmaya
devam ediyor. Buğday Derneği üyelerine indirim
yapan üreticilerin tezgâhlarında indirimin yapıldığına dair bir bilgi levhası bulunuyor. İndirim alabilmek için Buğday Derneği üyelik kartınızı göstermeniz ve aidat borcunuzun olmaması gerekiyor.
Yıllık üyelik aidatı 60 TL. Üyelik formunu pazarlardaki Buğday tezgâhlarında veya web sitesinden
indirerek doldurabilirsiniz. Bilgi, iletişim ve üyelik
için: burak@bugday.org veya uyelik@bugday.org
adresine e-posta gönderebilir veya dernek telefonlarından Burak Günaydın ile görüşebilirsiniz.
12 |
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%100 Ekolojik
Pazarlardan Müşterilerine
Yeni Yıl Armağanı!
30, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde
açık olan %100 Ekolojik Pazarlardaki
(Şişli, Beylikdüzü, Bakırköy, Kartal)
tüm tezgâhlarda %100 Ekolojik
Pazar müşterilerine özel indirimler
uygulandı, her tezgâhta bir veya
birkaç üründe indirimler yapıldı.
Ekolojik ürün kullanıcılarının yoğun
ilgisi ile karşılaşılırsa bu kampanya
yıl içinde tekrar edilecek.

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Üyelerimize İndirim Devam Ediyor

Hediyelerinizi
Buğday’ın
Ambarından
Seçin!
Sevdiklerinize bu sene
Buğday Derneği üyeliği
hediye edebilir, 2012’de
gelecek için bir tohum
da siz atabilirsiniz!
Sizin için bir de sevgili
Victor’un meşhur
sepetlerinden hazırladık. İçine Buğday
dergileri, atalardan
bize miras evladiyelik tohumlar ve başka sürprizler koyduk.
Hediyelerinizi Buğday'ın
ambarından seçmeniz
için sepetlerimiz Şişli
%100 Ekolojik Pazar’da
sizi bekliyor!

Ürün Analizleri
Buğday Derneği'nin %100
Ekolojik Pazarlarda satılan
ürünlerde zirai ilaç kalıntısı
olup olmadığına dair düzenli olarak yaptırdığı analiz
çalışmaları devam ediyor.
Bugüne kadar %100 Ekolojik
Pazarlarda yapılan 18 analizde 25 üreticinin 36 farklı
ürünü zirai ilaç kalıntı analizine tabi tutuldu. 1,5 yıldır 30
üreticinin arazisi ziyaret edildi,
pazarlara gelen ürünler ve
miktarlarıyla arazideki durum
karşılaştırıldı. Derneğin pazarda yaptığı denetim, analiz ve
arazi ziyaretleri sayesinde bazı
üretici ve aracılar, sertifika
kuruluşları ve belediyelerce
belirlenen durum özelinde;
sektörden ihraç edildi, ekolojik
pazarlardan men edildi, uyarı
aldı veya arazileri organik

tarım sistemi dışına alındı.
%100 Ekolojik Pazarlara
katılan aracıların depoları
da Buğday Derneği'nce denetleniyor, stokları izleniyor.
Stoklar bu yıl ürün sertifikası
sistemiyle izlenebilecek. Analiz
sonuçlarını ve Derneğin ziraat mühendislerinin arazi
ziyaretlerinin fotoğraflarını
%100 Ekolojik Pazarlardaki
halkla ilişkiler stantlarımızda
inceleyebilirsiniz.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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sağlık
ne kadar sıcak olursa o kadar
iyidir. Torba elastik bir sargı
beziyle kaymaması için sıkıca
sabitlenir. Sargı 12 saat ezik
bölgenin üzerinde kalmalıdır.
Lor Sargısı: Bu uygulama doku altında kan toplanması ve eziklerin iyileşmesinde yardımcı olur. 250 gr. koyu
krem halindeki yağsız lor sorunlu bölgenin üzerine sıvanır. Üzerine temiz bir pamuklu bez sarılır. Lor ısınarak kuruyup, parça parça dökülmeye başlayınca çıkarılır ve yenisi yapılır.

Doğal Tıp

Hafif Kazalardan Sonra İlk Yardım
Kaza geliyorum demez, hızlıca olup biter. Günlük hayatımızda
beklemediğimiz yer ve zamanda, hatta spor yaparken başımıza
gelebilecek hafif kazalarda kendi kendimize uygulayabileceğimiz
birçok basit tedavi var. Bu yazıda özellikle hafif derecedeki
kazalardan sonra ilk yardım niteliğindeki uygulamalardan
örnekler bulacaksınız.

Çarpma veya Ezilme
Durumunda İlk Yardım:
Ani bir çarpma, gerilme ve
asılma sonucu kas dokularımızdaki ince bağlar kopabilir. Önce ağrı-acı ve şişme olacaktır. Böyle bir durumda ilk
olarak, bölgeyi buz veya başka
14 |
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soğuk maddeler ile soğutun.
Bu durumda sporcular buzlu sprey yapıyorsa da, bu tür
kimyasalları önermiyorum (Bu
spreyin içeriği genelde butan,
propan ve pentan gazlarının
yanında mentol, D-campher
ve isopropanol gibi maddelerden oluşuyor).
Buzluktan çıkaracağınız
buz torbası veya buz aküsü
bir pamuklu beze sarılır. Bu
şekilde söz konusu bölgede
aşırı soğuk nedeniyle meydana gelebilecek ekstra bir cilt
tahribatı önlenmiş olacaktır.
Uygulanan soğutma ile kan
damarları sıkılaşarak kendini
geri toplayacak ve zedelenmiş
dokudan kanın akması engellenmiş olacaktır. Zamanla
ağrı dinecek, şişkinlik inecek ve
iyileşme gerçekleşecektir.
Mümkünse yaralanan
bölgeyi hemen yukarı kaldırın.
Böylece yaralı bölgeye kan
akışı mekanik olarak zorlaşır.
Bu sayede şişme engellenmiş

olacağı için dokunun eski haline dönmesi daha da
hızlanacaktır.

Çarpma ve Ezilmede
Diğer İyileştirici
Uygulamalar:
Aşağıdaki vereceğim tarifleri evinizde hazırlayıp, kendinize
veya yakınlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu uygulamalara gerektiğinde başvurabilmek için
-örneğin merhemlerin- önceden hazırlanıp buzdolabında
tutulmasında yarar var.
Patates Sargısı: Bu sargı eski olmasına rağmen hâlâ acıyan, ağrı yapan ezilmelerde
yardımcı olur. Bir kilo patates,
kabuğu ile yumuşayana kadar
pişirilir. Kabuklar soyulmadan
sıcakken çatal ile kalın parçalar haline getirilir ve bir keten
veya pamuk torbaya doldurulur. Torba yassı bir yastık haline getirilip söz konusu bölgenin üzerine yatırılır. Patatesler

Fotoğraflar: Şaduman Karaca

Ağır bir kaza geçirme durumunda mutlaka hemen bir
sağlık merkezine gitmeli veya doktor çağırmalı, hafif durumlarda ise evde kendi kendimize uygulayabileceğimiz birçok basit tedavi var. Bu yazımda özellikle hafif derecedeki kazalardan sonra ilk yardım
niteliğindeki uygulamalardan
örnekler vereceğim. Bu uygulamaların kesinlikle bir doktor kontrolü yerine geçmediğini de belirtmeliyim. Eğer yaptığınız ilk yardım sonrasında sorun devam ediyor ya da durumunuzdan endişe duyuyorsanız, bir uzman hekime görünmelisiniz.

Karakafesotu Sargısı: Bu
sargı özellikle sert dokunun
kaynamasını destekleyen bir
uygulamadır. Burkulmalarda
tedavi olarak ve kırık tehlikesi
durumunda doktor gelene kadar ilk yardım amacıyla veya
kırık kemiklerin alçı sonrasındaki bakımı için uygulanır. 100
gr. kadar iyi kurutulmuş karakafesotu kökü bir litre suda 10
dakika kaynatılır ve kökler süzülür. Bu suya temiz bir pamuklu bez daldırılır, hafifçe sıkılarak sorunlu bölgenin üzerine sarılır. Bez soğuyunca alınır, yeniden sıcak karakafesotu suyuna bandırılır ve sargı tekrar edilir. Sargı tekrarları için karakafesotu suyu sıcak tutulur ya da tekrar tekrar ısıtılır.
Maydanoz Sargısı: Bu sargı
özellikle burkulmalarda uygulanır. Bir demet maydanoz ince sapları ile beraber ince ince
kıyılır, çırpılmış bir yumurta akı
ile karıştırılır. Bu karışım temiz
bir pamuklu bezin üzerine yayılır ve burkulan bölgeye sarılır.
Sargı yaklaşık iki saat kalmalı
ve arzu edilirse yeniden hazırlanmalıdır.

Aynısefa Çiçeği Merhemi:
Bu uygulama lif veya bağ
kopmasına iyi gelir. Uygulama
için önce bir aynısefa çiçeği
merhemi hazırlamak gerekir.
20 gr. aynısefa çıçeğinin kurutulmuş taç yaprakları (aktarlarda çiçek kafası ile beraber satılıyor, oysa bu merhemde sadece turuncu taç yapraklarını kullanıyoruz) 200
ml. -mümkünse soğuk sıkılmış- zeytinyağına koyulup en
az 12 saat sıcak bir ortamda
(ör. kalorifer üzerinde) bekletilir ve ardından süzülür.
5 gr. bal mumu 5 gr. kakao
yağı ile bir cam kap içindeki
su banyosunda eritilir ve aynısefa çiçeği yağı eklenerek karıştırılır. Bu karışım soğuyunca bir merhem kıvamına gelir. Aynısefa çiçeği merhemi
sorunlu bölgeye günde birkaç
kez yedirerek sürülür.

sonrası kas zedelenmelerinde iyileşme sürecini hızlandırır. Bu merhem için 15 gr.
lanolin, 4 gr. bal mumu ve
30 ml. zeytinyağı bir kapta
su banyosu yöntemi ile eritilir. Karışım tamamen sıvı haline geldikten sonra 30 ml. atkestanesi tentürü ve 20 damla ardıç yağı eklenir ve iyice
karıştırılır. Sıvı sıcakken, önceden temizlenmiş, kurutulmuş krem kaplarına alınır ve
ağzı açık bir şekilde soğumaya bırakılır. Zedelenmiş bölgeye
günde birkaç kez bu merhemden sürülür.
Hafif yaralanma
durumlarında da ağır
vakalarda olduğu gibi
sırasıyla şu önlemlerin
yapılması gerekir:
Durmak
(Bütün etkinlikler durdurulmalı)
Soğutmak
(Buz gibi bir bez, ya da beze
sarılı buz. Buz kesinlikle cilde
doğrudan dokunmamalı!)
Kompres
(Sabitleyici bir sargı)
Yukarı kaldırma
(Söz konusu bölge kan
birikmesini önlemek için
yukarı kaldırılmalı)
Başta çocuklar veya yaşlılar
olmak üzere çarpma eğer kafa, boyun veya bel bölgesinde
ise hiçbir zedelenme emaresi
olmasa da bir sağlık merkezine gitmekte yarar var.
Kazasız günler geçirmeniz
dileğiyle…

Atkestanesi Merhemi: Bu
merhem çarpma ve ezilme

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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gün bilgesi

OCAK 2012
8 / Zemheri Fırtınası (30
Ocak'a kadar)
9 / DOLUNAY
10 / Tarımsal Üretim Günü
11 / Enerji Tasarrufu Haftası
23 / YENİAY
25 / Kışın Şiddeti
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:
3-4-12-13-21-22-31
Kök ve gövdesi toprak
içindeki bitkiler (havuç,
patates, pancar gibi)
için uygun ekim günleri:
5-6-7-14-15-16-17-23-24
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
14-15-16-17-23-24
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
8-9-18-25-26
Yapraklı sebzeler (lahana,
ıspanak gibi) ve sulama için
uygun günler: 1-2-10-11-1920-27-28-29-30

ŞUBAT 2012
2 / Dünya Sulakalanlar Günü
3 / Hayvanların çiftleşmesi
7 / DOLUNAY
10 / Ağaç dikme zamanı
20 / 1. Cemre havaya düşer
21 / YENİAY
26 / 2. Cemre suya düşer
28 / Leyleklerin gelme zamanı
EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
8-9-10-17-18-19-27-28
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 8-9-10
Kök ve gövdesi toprak
içindeki bitkiler için
uygun ekim günleri:
1-2-3-11-12-13-20-21-29
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
4-5-6-14-22-23
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
7-15-16-24-25-26

buğday.2012

ve Dünya’nın uzayda birbirleri ile olan konumlanmaları sonucu gerçekleşen çekimin gücünden bugüne kadar en çok
tarımda faydalanılmış. Bugün
Anadolu’nun birçok köyünde (Avrupa kaybolan bu bilgiyi
keşfetmek için çok zaman harcadı) çiftçiler Ay’ın durumuna
göre ekip biçiyorlar, salçalarını turşularını Ay’ın durumuna
göre kuruyorlar, evlerini yapacakları ağaçları Ay’ı takip ederek kesiyorlar. Bu sayede zararlılarla mücadele, bitki direnci, toprak sağlığı gibi konularda kimyasal yardım almıyorlar.
Güneşin Aydemir
MART 2012
2 / Ağaçlara su yürümesi
6 / 3. Cemre toprağa düşer
7 / Bağ budama zamanı
8 / DOLUNAY
11 / Kocakarı soğukları
başlangıcı
12 / Husum fırtınası
14 / Kocakarı fırtınası
15 / Kırlangıçların gelme zamanı
ve Dünya Tüketiciler Günü
21 / Günle gece eşit.
İlkbahar'ın başlangıcı, Nevruz
ve Dünya Ormancılık Günü
22 / Dünya Su Günü /
YENİAY
23 / Dünya Meteoroloji Günü
24 / Koz Kavuran Fırtınası
26 / Çaylak Fırtınası
28 / Haşeratın kıpırdanışı
29 / Çaylakların gelmesi
30 / Ağaçların yeşermeye
başlaması
EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
için uygun ekim günleri:
7-8-16-17-25-26
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 7-8
Kök ve gövdesi toprak
içindeki bitkiler için
uygun ekim günleri:
1-2-9-10-11-18-19-27-28-29
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 9-10-11-18-19
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
3-4-12-20-21-30-31
Yapraklı sebzeler ve
sulama için uygun günler:
5-6-13-14-15-22-23-24-

Kaynaklar: Güneşin Aydemir, TaTuTa köy gezileri sırasında toplanan söyleşi notları, 2003-2004.
Maria & Matthias Thun, The Biodynamic Sowing and Planting Calender 2004.

Gökyüzü
Emrimize
Amade!

2012 yılına girdiğimiz bu günlerde Ay ve diğer gökcisimlerinin etkilerini ve bu konudaki
geleneksel bilgiyi daha çok kullanacakmışız hissine kapıldığımdan bu yılın ilk sayısında yine Ay ile ilgili bilgilerimi paylaşmak istedim sizlerle. Zira girdiğim her ortamda, karşılaştığım ve konuştuğum herkesten
bu yönde bir bilgi talebi ile karşılaşıyorum.
Ay, özellikle ziraat konusundaki çalışmalarda yaygın
olarak dikkat edilen bir gök
cismi. Dünyamızın çevresinde
yaptığı yirmi sekiz buçuk günlük yolculuğu sırasında Ay, bedenimizde, bitkilerde, hayvanlarda, toprakta, havada, suda, kısacası suyun bulunduğu
her yerde bir çekim yaratır. Bu
çekimin etkisini suyun miktarı,
Ay’ın Dünyamıza olan uzaklığı
ile bağlantılı olarak fark ederiz. Etkiyi okyanus ya da deniz
kenarlarında iki metreye varan yükselip çekilmelerde fark
edebileceğimiz gibi ruhsal durumumuzdaki değişikliklerde de hissedebiliriz. Ay, Güneş

—An'ınız kutlu olsun... Victor Ananias —Her anı mucize,
bereket ve şükranla geçecek üç yüz altmış beş gün daha!
Kutlu olsun… Güneşin Aydemir —Bereketli, bereketin
değerli, değerlerin önemli olduğu bir gelecek umuduyla...
Oya Ayman —Buğday Derneği kurulurken "Dernek 10
yıl sonra neyi başarmış olsun" diye sormuştuk birbirimize.
"Kilitsiz kapılar, dut ağacında çocuklar görmeyi başarmalıyız"
demiştim... Aradan 10 yıl geçti. Kapıları araladık, çocukları
dut yerken gördük. Bu yıl kapıların ardına kadar açılmasını,
asırlık dut ağaçlarının kesilmemesini, 10. yılını kutlayan
Buğday'ın attığı tohumların yeşermesini diliyorum. Lalehan
Uysal —Barış dolu bir yıl olmasını diliyorum. Batur
Şehirlioğlu —Tüm umutlarımızın yeni yılda filizlenip
yeşermesi dileğiyle… Sağlıklı, nice senelere… Aynur Arslan
—Gönüller ve zihinler ferah, idrakimiz bol olsun. Berkay Atik
—Çok tohum ekeceğimiz, gönüllere iyilikle sokulacağımız ve
birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımızı umduğum 2012’nin
Buğday’ımız ve sevdiklerimiz için çok çok pırlantalı bir yıl
olmasını diliyorum. Yeşin Aydemir —Yaşamın yeni bir yılı
yaşasın. Sinem Ordukaya —Yeniden yeniye geçerken…
Yeniden yeniye bağlar bizi zaman. Yenilenmek de eski bir
gelenektir. Eskiyle yenilenme dileklerimle. Özcan Yüksek
—Bereketli, sağlıklı, huzur dolu mutlu yıllar… Özlem
Çarkçıoğlu —Buğday'da "Yaşam dönüşümdür" deriz hep. Bu
sene Buğday'da kurucumuzu, dostumuzu kaybettik apansız...
Bebekler doğdu beklendik, beklenmedik... Yaşam dönüştü,
biz dönüştük. Nice dönüşümlere... Gizem Altın Nance
—Bereketin olduğu, mutlu, umutlu, sevgi dolu, sevdiklerinizle
nice mutlu yıllar… Selma Yılmaz —Barış, iyilik, bereket dolu
bir dünyayı düşleyerek hep birlikte, sağlık ve mutlulukla
hayallerimizi gerçekleştirelim. Mine Eroğlu —Yeni bir yıl,
yeni bir gün, yeni bir tebessüm, yeni bir gözyaşı, yeni bir
umut... Doğa gibi… Toprak, tohum gibi... İnsan gibi bir yenisi
daha gelmeyecek şeylerin kıymetini bilebilmek dileğiyle...
Yahya Demirci —Her gününü bir çocuk hayreti ve merakı
ile acılarını ise yetişkin olgunluğu ile karşılayabileceğimiz,
zorunu kolayını, iyisini kötüsünü, acısını tatlısını, her halini
kucaklayabileceğimiz bereketli bir yıl dilerim. Leyla Ünlübay
—Her şey sevgiden doğup, sevgiyle bütüne kavuşsun
2012’de. Asude Şebnem Eraş —Dünya ananın sevgi ve barış
titreşimine koşulsuz uyumlanabilmemiz dileğiyle, hoş geldin
2012. Umut Çağdaş Çelebi —Daha az para kullanıp, daha
çok takas yapacağımız bir yıl dilerim. Erkan Alemdar —2012
umutların gerçekleştiği bir yıl olsun. Oluş Molu —“Yapay”
kelimesini artık kullanmak zorunda kalmayacağımız bir
2012 diliyorum. Melike Hemmami —2012, topraktaki
sağlıklı tohumların doğaya, akıllardaki sevgi düşüncelerinin
hayatın bütününe iyi tohumlar saçtığı, bereketli bir yıl olsun.
Ayşen Ergene —Kaplumbağaların "Bahçemdeki salataları
yiyor" gerekçesiyle çöp kutusuna atılmadığı, çöp kutularına
böyle ilanlar asmak zorunda kalmadığım bir yıl diliyorum.
Bryan Nance —Happy new seeds. Mohammad Saleh
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Buluşun...

Hazırlayın…

Dostlarınıza %100 Ekolojik Pazarlarda
buluşun... Bir yandan ekolojik
gözlemeleri, poğaçaları yerken, mis gibi
taze ürün kokuları arasında sohbet
etmenin keyfini çıkarın...

Bahçenizde,
balkonunuzda baharda
ekeceğiniz yerli tohumları
toplamaya başlayın.

Okuyun,
Pişirin,
Yaşatın…
Ahmet Yorulmaz'ın
“Bizim Zeytinyağlı Ayvalık
Yemeklerimiz” ve DVD
formatında Ayvalık
Yemekleri Belgeseli
kitapçılarda! Okuyun,
tariflerden yola çıkarak
pişirin, bu zengin
kültürü yaşatın…

Yapın...

Kış aylarını rahat geçirmek için meditasyon yapın.
Sessiz bir ortamda kendinize her gün
en az 5 dakika ayırın, nefesinizi izleyin.

Koşun…

Kabloluya Geçin...
Hem internette hem de ev
telefonunda kablolu cihaz kullanmak,
maruz kaldığımız manyetik alan
etkisini azaltıyor.

Atmayın…

İlaçları rastgele atmak çevre ve
insan sağlığını tehdit ediyor.
Atık ilaçları teslim edebileceğiniz
eczaneler listesini www.atikilac.com
adresinde bulabilirsiniz.

4 Mart 2012’de Antalya'da düzenlenecek RUNTALYA Maratonu’nda Adım Adım koşucularından biri olun ve Buğday Derneği yararına koşun. www.adimadim.org

Tıklayın, Okuyun…

Sipariş Edin…
Ekmekten salçaya, sebzeden bulgura hepsini yerel tohum ve yerel
yöntemle Bayramiç Yeniköy'de üretiyorlar. mustafaalperulgen@
hotmail.com adresine bir mail atarsanız size gönderecekleri sipariş
formundan seçtiklerinizi kargoyla adresinize teslim ediyorlar.

Sorgulayın…
Yediğiniz hayvan ürünlerinin GDO’lu yem tüketen hayvanlardan gelip gelmediğini Slow Food
Türkiye/Fikir Sahibi Damaklar’ın Facebook sayfasındaki kartpostal yardımıyla sorgulayın.

Mayıs 2011’de düzenlenen “Başka Bir
Organik Tarım Mümkün mü?” çalıştayının
bildiri ve tartışma tutanakları kitaplaştı.
Kitabı elektronik ortamda www.bugday.
org/portal/haber_detay.php?hid=4975
adresini tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kalori "İçmeyin"…

Batı toplumlarında günlük kalorilerin ortalama beşte biri
içeceklerden alınıyor! Üstelik pek çoğu yüksek fruktozlu mısır
şurubu içeriyor! Yaşasın su, ayran ve gerçek soda.

Götürün…
Sömestr tatilinde çocuklarınızı TaTuTa çiftliklerinden
birine götürün, gönderin... www.tatuta.org

Yer Açın…

Doğa da bir hak öznesi
ve onun da vazgeçilmez,
devredilmez hakları var. Bu
hakların anayasal güvence
altına alınmasını talep
eden Ekolojik Anayasa’ya
kitaplığınızda yer açın.
www.yeniinsanyayinevi.com

H A R E K E T T E
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Tıklayın,
Seyredin…
Avrupa Ortak Tarım Politikası'nın
mevcut durumunu özetleyen ve
bir karşı duruş ve çözüm yolu olarak herkesi Gıda Egemenliği hareketine çağıran "Eksik seçenek...
Gıda Egemenliği" adlı videoyu
www.bugday.org/portal/haber_
detay.php?hid=4979 adresinde
izleyebilirsiniz.

Güneşle Barışın...

Kış güneşiyle barışın. Yüzünüzü
ve ellerinizi her gün 10-15 dakika
kış güneşine çıkarmak, D vitamini
ihtiyacınızın çoğunu karşılar.

Gönüllü Olun...
Türkiye Permakültür Araştırma
Enstitüsü, Temmuz 2012'de Permakültür
Tasarım Sertifikası Kursu, Avrasya
Bölgesel Permakültür Konferansı ve
Permakültür Buluşması'na ev sahipliği
yapacak. Gönüllü olun, destek verin.
voluntas@permacultureturkey.org
http://permacultureturkey.org/

Sponsor Olun…
Buğday Derneği, faaliyetlerini duyurmak için sık sık basın duyuruları yapıyor. Bu duyuruların hangi mecralarda yayımlandığını öğrenmek için
bir medya takip sponsoru arıyoruz.
İletişim için: mine@bugday.org

Zeytinin
İzini Sürün…

Kutlayın…

Ayşe Aktül-Schäfer'in “Zeytini Kuşlar
Diker” kitabı okurla buluştu. Zeytinin
binlerce yıllık serüveninin izini süren
bu kitabı kitaplığınıza katın!

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği’nin kuruluşunun 10. yıl kutlaması 21 Şubat 2012’de Bablyon’da…
Katılın, kutlayın… www.bugday.org

A N A D O L U
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Şahmaran Efsanesi
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V I Z YO N E R L E R G Ü N L E R I .
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

Düzenleyen

Fotoğraf: Kenan Özer

Efsaneye göre Şahmaran,
hükümdarı Keyhüsrev
yüzlerce yıl önce Tarsus'ta
hastalanmış. Hastalığın
yaşayan yılan vücutlu, kaçaresi Şahmaran’ın etidın başlı bir kahraman.
ni yemekmiş ve herkeBahçesinde insanı cezsin hamama getirilmesibedecek her türlü yiyeni istemişler. Zorla hamacek ve ziynet eşyası buma götürülen Camsab’ın
lunan Şahmaran, kimsevücudu pullarla kaplannin bilmediği bir yerde, yemış ve canını kurtarmak
rin altında yaşamış, ta ki
için kuyuyu göstermiş.
Yüzlerce yıl önce
Camsab tarafından buluHemen Şahmaran dışaTarsus'ta yaşayan yılan
nana kadar.
rı çıkarılmış. Camsab’ı gövücutlu, kadın başlı bir
Yoksul bir ailenin oğlu
ren Şahmaran “Ben insakahraman o. Efsaneye
olan Camsab bir gün orna güvenilmeyeceğini bigöre kimsenin bilmediği
manda bir kuyu dolusu bal
liyordum. Fakat yine albir yerde, insanoğlundan
bulmuş. Balı çıkarmak üzedandım” demiş. Ölüme giuzakta, yerin altında
re kuyuya inen Camsab’ı,
derken de Camsab’a “Beni
yaşamış, ta ki insanoğlu
balı yukarı çeken arkadaştoprak çanakta kaynatıp
Camsab tarafından
ları aç gözlülükleri yüzünden
ilk suyumu sana içirecekler,
bulunana kadar.
kuyuda bırakmış. Feryat eden
sakın içme zehirlidir. İkinci suO, Şahmaran...
Camsab tam da ümidini kesmişyumu iç, gövdemi de hükümdara
ken topraktan küçük bir ışık sızdığıyedir” demiş. Camsab, Şahmaran’ın
nı fark etmiş. Cebindeki bıçakla ışığın geldisöylediklerini yerine getirmiş. Vezir ölmüş hüği deliği büyüten Camsab, ömründe görmedi- kümdar da iyileşip Camsab’ı veziri yapmış.
ği kadar güzel bir bahçeye girmiş. Bu bahçe- Efsaneye göre Şahmaran’ın öldürüldüğünü
de dünyada eşi benzeri olmayan çiçekler, oryılanlar bilmiyor. Öğrenirlerse Tarsus’u basatasında bir havuz ve bir yığın yılan varmış.
cakları rivayet ediliyor.
Hasan Karaman, hasank44@gmail.com
Havuzun başındaki taht üzerinde insan başlı, süt beyaz vücutlu bir yılan Camsab’a kendi diliyle hitap etmiş: “Hoş geldin insanoğlu,
“Şahmaran'ın Sözü: Yılanlar
korkma, sen bizim misafirimizsin.”
Kraliçesinin Peşinde”
Türlü türlü yiyecekler ikram edip Camsab’ı
Buğday Derneği’nin “Şahmaran’ın Sözü:
dinleyen Şahmaran başını sallayıp, “İnsan
Yılanlar Kraliçesinin Peşinde” belgenankördür, hilekârdır. Küçücük menfaatlesel projesi, Kültür Bakanlığı tarafınri karşısında muazzam zararlarına razı olur”
dan, Somut Olmayan Kültürel Mirasın
demiş. Camsab uzun yıllar bu bahçede yaşaKorunması çalışmaları kapsamında
mış. Yıllar sonra bir gün Şahmaran’a, ailesigerçekleştirildi. Atlas Dergisi ile hazırlani çok özlediğini söyleyip “Beni aileme kavuşnan yapımın çekimleri, UNESCO
tur” diye yalvarmış. Bunun üzerine Şahmaran
desteğiyle Mardin, Urfa, Tarsus ve
kendisini salıvereceğini, ancak yerini kimAdana’da gerçekleştirildi. Yönetmenliğini
seye söylemeyeceğine ve hamama girmeKenan Özer, proje koordinatörlüğüyeceğine dair söz vermesini istemiş. Çünkü
nü Yeşin Aydemir, müziğini Gökhan
Şahmaran’la karşılaşanlar hamama gittiğinTanacı’nın yaptığı belgeselde efsane
de vücudu pullarla kaplanırmış. Şahmaran’a
farklı bir bakış açısıyla aktarılıyor.
söz verip ailesine kavuşan Camsab uzun yıllar sözünde durmuş. Derken bir gün ülkenin

NürnbergMesse
visitorservice@nuernbergmesse.de

Dünya çapında lider bir fuardan daha fazlası.
Nürnberg, Almanya, 15 – 18 Subat 2012

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

Sadece uzman ziyaretçiler giris yapabilir
BioFach’ın Patronu

2012 KIŞ | www.bugday.org

içimizden biri
Bu yönde çalışma yapmak
isteyen kişi veya topluluklar
olabilir tabii… Bizi ve
bizim gibi girişimleri çok
iyi irdelesinler, yaşadığımız
süreçleri incelesinler ve
cesaret etsinler.
Bayramiç’e nasıl karar
verdin? Bayramiç, Kaz
Dağları’nın bağrında
76 köyüyle tarım ve
hayvancılıkla uğraşan
insanlarıyla, havası, suyu,
toprağıyla çok özel bir yer.

Balıkçı Mustafa,
6-7 yaşlarında
başlamış balık
tutmaya. Hazar
Gölü’nün kıyılarında
her gün balık tutmaya
giden bu çocuk boş
dönmezmiş hiç...
Kayalardan zıplar,
elleriyle, oltayla, taşla
balık yakalarmış.
Dedesi, babaannesi ve
evdeki herkes doyarmış
bu balıklarla... Adı o
zamanlardan kalmış
"Balıkçı"... Uzun yıllar
şehirde yaşamış, sonra
ekolojik bir yaşam
sürmek için Bayramiç’e
yerleşmiş, kimimiz onu
Mustafa Alper Ülgen
olarak biliyoruz.
24 |
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Bir süredir Bayramiç’te
yaşıyor ve önemli
çalışmalar yapıyorsun.
Bize kısaca kişisel öykünü
anlatır mısın? Bundan iki
yıl önce ekolojik yaşam
ile ilgili düşüncelerimizi
hayata geçirmek üzere
sekiz arkadaş hep birlikte
Bayramiç Yeniköy’de bir
eko-yerleşke kurmaya
karar verdik. Kolektif
bilinçle hareket eden, kendi
kendine yeten, permakültür
felsefesini gözeterek
üretimler yapan, yerel
tohumlara, yerel gıdalara
sahip çıkan, tüm bildiklerini
ve öğrendiklerini paylaşan
ve sade bir yaşam kurmayı
hayal eden ve bu hayali
gerçekleştirmeye çalışan
biriyim.

Bayramiç’te ekolojik
üretim, tohum, eğitim gibi
çalışmalar yapıyorsunuz,
doğaya zarar verenlerle
mücadele ediyorsunuz.
Tüm bu çalışmalardan
kısaca söz eder misin?
Kaz Dağları’nın doğal
dengesini bozmaya yönelik
madencilik faaliyetlerine

Neden böyle bir yaşamı
seçtin ve bu yönde seçim
yapmak isteyenlere
önerilerin neler? Tohum
hayatın kaynağı, mucizesi
gibi… Tohumlarımızı
ekmek, ağaçlar yetiştirmek,
yetiştirdiklerimizi hasat
etmek, un yapmak, ekmek
yapmak, keyifli yemekler
yapmak, bilgiyi, umudu
paylaşmak için yola çıktım.

karşı çıkıyoruz. Çünkü
tarım ve hayvancılıkla
geçinemeyen köylünün
madencilik faaliyetlerine
karşı çıkmadığını ya da
çıkamadığını gördük.
Yerel tohumlarla ve
yerel ürünlerle burada
bir ekonomi yaratmaya
çalışıyoruz. Buğdayın,
elmanın, sütün gerçek
altın olduğunu böyle

ispat etmeye çalışıyoruz.
Bu amaçla yerel üretimleri
destekleyen çalışmalar
yapıyoruz. Ekomimari
uygulamaları ve kursları
düzenliyoruz. Permakültür
uygulamaları ve atölyeleri
gerçekleştiriyoruz.
Rehberimizin bu sayısının
ana teması “takas”. Neleri
takas ediyorsunuz siz
Bayramiç’te, takasın
buradaki yaşamınızda
nasıl bir yeri var? Başta
tohum takas ediyoruz,
sonra ürettiğimiz gerçek
gıdaları… Ve elbette
bilgiyi de takas etmeliyiz.
Paranın yok sayıldığı
bir yaşam mümkün. Biz
burada takas kültürünü
içselleştirmeye çalışıyoruz.

Fotoğraflar: Mustafa Alper Ülgen Arşivi

Bayramiç
Yeniköy’ün
Balıkçı
Mustafa’sı...

Yerel halkın
çalışmalarınızla ilgili
düşünceleri neler,
çalışmalarınız onlara
nasıl yansıyor? Bu
konuyu onlara sormak
lazım aslında ama
benim izlenimim şu ki,
çalışmalarımıza saygı
ve sevgi duyuyorlar…
Örneğin geçen sene
ektiğimiz yerel tohumları
bu sene birçok köylü
bizimle beraber ekti.
Kavılca, sarı buğday
ve birçok sebzeyi artık
köylülerle birlikte ekiyoruz.
Ayrıca şehirlerdeki
dostlarımızla paylaştığımız
gıdaların yapımında
da köylülerle birlikte
çalışıyoruz. Kolileri hep
birlikte hazırlıyoruz.
Yaptığımız eğitim
çalışmalarına da ilgi
gösteriyor ve katılıyorlar.
Bütün bu çalışmalarınız
sonucunda Bayramiç
hem önemli bir buluşma
noktası oldu, hem
de ekonomik olarak
güçlendi değil mi? Tabii
ki çalışmalarımızın çok
etkisi oluyor ama daha
yapacak çok iş var.
Bayramiç 76 köyüyle büyük

bir coğrafya... Bence de
şimdiden yerel ürünler
ve tohumlarla ilgili bir
buluşma noktası oluyor.
Tüm bu süreçten ne tür
deneyimler edindiğini,
nasıl sonuçlar çıkardığını
öğrenebilir miyiz?
Tohumların toprakla
buluştuğuna tanık
oluyoruz. Şimdi filizlenen
tohumlara iyi bakmak
gerekli, zaman geçtikçe
yeşerecek ve başağa
duracak tüm ekilmiş
tohumlar… Sonra tekrar
toprakla buluşacak.
Kendimi toprakta
hissediyorum, henüz
filizleniyorum, güneşe
selam edip yağmurun
bereketini bekliyorum.
Ve yanı başımda açan
gelinciklerin kırmızısına
büyük bir hayretle
bakıyorum.
Geleceğe dair hayallerini
bizimle paylaşır
mısın? Gelecek ekolojik
yaşamda, kimsenin
kimseye hükmetmediği,
özgür, üreten, paylaşan,
savaşmayan bir dünya
için umut ve aşk
duyuyorum.

Bu çalışmalar sırasında
sana en çok ilham veren
şey nedir? Bizden önce
yola çıkanların anısı,
dostlarım, bir tohumun
bir sebzeye dönüşmesi,
başakların sarısı, ekmeğin
kokusu, gelinciklerin
kırmızısı, rüzgârın
sesi, toprağın kokusu,
yağmurun bereketi…
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Mikoriza uygulanmış bitkiler

“Başka Bir Okul Mümkün”

Bir Doğal Gübre Kaynağı: Mikoriza
Gübre fiyatları artıyor, gübre kaynakları ise sınırlı… Ne iyi ki doğal gübre
olarak değerlendirilebileceğimiz bir kaynak var: Mikoriza.
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fosfor ve demir gibi bitki
tarafından alınabilmesi çok
güç olan besin elementleri
çözülür ve bitki bu besin
elementlerini alır.
Bitkinin topraktan
daha iyi yararlanmasını
sağlayan mikroorganizma
oluşumlarından biridir
mikoriza. Mikoriza ile iyi
infekte edilen bitkiler daha iyi
büyür ve yapraklarıyla daha
iyi fotosentez yapabilir.
Toprakta besin
elementlerinin noksanlığında
veya çeşitli olumsuz çevre
faktörleri nedeniyle var olup
da bitkinin alamadığı besin
elementlerinin alınmasında
mikoriza aktif olarak çalışır.
Mikoriza aynı zamanda çeşitli
hastalık ve zararlılara karşı
bitkileri korur, çeşitli çevresel
faktörlerin yarattığı metal
toksitlere ve tuzluluk gibi
bitki streslere karşı da bitki
direncini artırır.
Tohum ve ekim anında

veya bitki gelişiminin erken
safhalarında kullanımı
avantajlıdır. Bitki gelişiminin
herhangi bir safhasında
uygulanabilir. Mikorizanın
etkin olabilmesi için kök ile
direkt bağlantısının olması
gerekir.
—Dr. Halil Güngör
Osmangazi Üni. Ziraat Fak
Emekli Öğretim Üyesi

Granül, suda çözülebilen
konsantre ve sıvı formda olabilen
mikorizanın kullanım oranlarına
ve yazının uzun formatına www.
bugday.org adresindeki makaleler
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar: Mycorrhizal Applications Arşivi

Bitkiler, bitki besin
elementlerini ve suyu, bitki
köklerinin yanı sıra teşhisi
mikroskop altında yapılabilen
çok miktarda hif üreten
fungus türleri olan mikoriza
sayesinde alırlar.
Mikoriza (kök mantarı)
bitki ile ortak bir yaşam
oluşturarak bitkinin su
ve bazı mineral besin
elementlerini özellikle de
fosfor, çinko ve bakır alımını
gerçekleştirir. Mikoriza, bitki
kök yüzey alanını artırır ve
bu sayede kökten çok uzak
bölgelerde bulunan bitki
besin elementlerinin ve
suyun alınabilmesini sağlar.
Mikorizaların bitkinin, besin
elementleri ve suyu alma
kabiliyetini artırması, sadece
kök yüzey alanını (100-1000
kat) artırması sayesinde
olmaz. Mikorizalar aynı
zamanda toprağa çok güçlü
enzimler salgılarlar ve bu
enzimler sayesinde nitrojen,

Mevcut eğitim sisteminin tek tipleştirici
anlayışı, hiyerarşik, disipliner ve ekolojik değerleri geri plana atan yönetim
yapısı ve eşitlik ilkesini zedeleyen ayrımcılığı nedenleriyle “Başka Bir Okul
Mümkün” diyen bir girişim var. “Başka
Bir Okul Mümkün” (BBOM) Girişimi,
ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden
farklı uzmanlara kadar, eğitim meselesiyle derdi olan geniş bir topluluktan
oluşuyor. Girişim, mevcut eğitim sisteminin yaratıcılığı örseleyen tek tipleştirici anlayışı, hiyerarşik ve disipliner
yönetim yapısı, eşitlik ilkesini zedeleyen
özel-kamu ayrımı ve ekolojik değerleri
geri plana atması gibi sorunlarından
hareketle “Başka Bir Okul Mümkün” diyor. BBOM girişimi bu sorunları aşmayı
hedefleyen bir ilköğrenim anlayışından
çıkışla bir model oluşturmak ve bu modelin mümkün olduğunu gösteren bir
okul kurmak amacında. Açılacak BBOM
okulunda kâr amacı güdülmeyecek ve
okulun tüm bileşenlerinin kendi alanı,
kendi yaşamıyla ilgili kararlara katılımlarını sağlayan mekanizmalar olacak.
Çocukların yaşamlarının bir parçası
olan eğitim sürecini şekillendirmeye
hakları olduğu düşüncesiyle her çocuğun duygu dünyasının, yeteneklerinin
ve ilgi alanlarının farklılığı temel alınacak. Ayrıca ekolojik değerler müfredata içselleştirilecek; eğitim programı bu
konuda farkındalık yaratmaya yönelik
oluşturulacak. BBOM girişiminin okul
kurma yolunda yeni destekçilere
ve katılımcılara kapısı açık.
Feyza Eyikul, Koordinatör
www.baskabirokulmumkun.net

Elta-Ada’nın
Ekolojik Süt Ürünleri

Elta-Ada’nın Gökçeada’daki
çiftliğindeki ineklerden sağılan
süt, beklemeden üretime alınarak
işleniyor. Çiftlikte, sebze-meyve,
zeytin-zeytinyağının yanı sıra katkı
maddesi kullanılmadan yoğurt,
peynir ve tereyağı da üretiliyor.
Ekolojik sertifikalı 1 kilo Elta-Ada
beyaz peynir ortalama 8 kilo,
kaşar- dil peyniri ise 10 kilo süt
içeriyor. Elta-Ada, “Hastalıklardan
Ari İşletme” belgesine sahip. Üç
ayda bir hayvanların kan örneklerini
analize gönderiyor ve tüberküloz
ile brucella hastalığının olmadığını
tescil ettiriyorlar.
http://www.elta-ada.com.tr

Kış günlerinde bizi soğuklardan koruyacak bitkiler yetiştirmeye ne dersiniz? Umarız gerekmez ama evde kolaylıkla
yapabileceğiniz bir de öksürük şurubu tarifimiz var size.

Ekinezya, Echinacea sp.

Çok yıllık, otsu bir bitki olan ekinezya, koni
çiçeği, kirpiotu isimleriyle de biliniyor. Kuzey
Amerika’nın endemik bitkilerinden. Kızılderili
bitkisi olarak bilinen ekinezyanın dünyada dokuz türü yetişiyor. Tedavide kullanılan üç türünün Amerika ve Avrupa’da geniş alanlarda
kültürü- tarlavari üretimi yapılıyor; dünyanın
birçok bölgesinde kültür deneme çalışmaları
da devam eden ekinezya, artık Türkiye’de de
birçok bölgede yetiştiriliyor. 60-180 cm boylanabilen ekinezya, Marmara Bölgesi'nde mayıs ayının ikinci yarısından itibaren çiçeklenmeye başlıyor.
Yetiştirme Özeti Toprak isteği yönünden seçici
olmayan ekinezya, organik maddelerce zengin,
kumlu tınlı topraklarda iyi gelişiyor. Yetiştirildiği
ortamda da fazla rutubet istemiyor.
Şifalı Kısmı ve Toplaması Ekinezyanın kökleri ve çiçekli toprak üstü kısmı tedavide kullanılıyor. Çiçek açma zamanında önce çiçekleri daha sonra sap ve yapraklı kısmı toplanıyor. Kökleri ise üçüncü yıldan sonra toplanarak bitkinin yenilenmesi sağlanıyor.
Şifası Tedavide kullanılan türleri Echinacea
purpurea, Echinacea pallida, Echinacea
angustifolia’dır. Ekinazyanın antiviral, antibakteriyal, antifungal ve antienflamatuar etkileri var. Nezle ve grip gibi virütik üst
solunum yolu rahatsızlıklarında, belirtiler
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Doğaya Güvenin!

Ekinezya Yetiştirebilirsiniz

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.

görülmeye başladığı anda ekinazya preparatlarının alınması etkisini daha da güçlendirebiliyor. Soğuk algınlığı, öksürük, grip, hemoroit, kanser ve sık tekrarlayan idrar yolu rahatsızlıklarında dahilen, yara ve yanık tedavisi için
haricen kullanmak gerekiyor. İçerdiği polisakkaritler ve alkamidler bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı rol oynuyor. Ekinezyadaki etken
maddeler suda çözünmediği için taze sıkılmış
özütü, tentürü veya tabletleri kullanılmalı.

rareblossom Sipariş Hattı:
0212 535 77 75

Uyarı Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla
birlikte ve hamilelik sırasında kullanılmaması
gereken ekinezya papatya alerjisi olanlara da
önerilmiyor. İki aydan uzun süre tüketilmememesi gerekiyor. Ayrıca deri döküntüleri ve
tansiyon düşüklüğü de yapabilir.
Nazım Tanrıkulu, www.nazimtanrikulu.com
Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler
Araştırma Merkezi

Öksürük Şurubumuzu
Kendimiz Yapalım!

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.

Malzemeler:
250 gr. organik bal,
1 tatlı kaşığı taze veya
kuru rendelenmiş zencefil,
1 adet rendelenmiş taze limon,
2 tatlı kaşığı bitkisel gliserin,
1 çay bardağı su
Rendelenmiş limon ve zencefil
bir çay bardağı suya (su 40 derece
ve üzeri sıcaklıkta olmamalı) konulur.
15 dakika kısık ateşte kaynatılır.
İki tatlı kaşığı bitkisel gliserin ilave
edilip iyice karıştırılır. 250 gr. bal
yavaş yavaş iyice karıştırılarak
yedirilir. Amber renkli bir şişede
serin bir yerde muhafaza edilir.
Gerekirse iki tatlı kaşığı alınır.

Fotoğraf: Nazım Tanrıkulu

Bahçe
Balkon

Yakatarla Sipariş Hattı:
0212 535 77 75

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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T U R U N C U
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
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
e-alışveriş: www.rasayana.com.tr
Balıkesir
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
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Dedetepe Çiftliği
Taş Baskı Zeytinyağı
Adatepebaşıköyü/ Çanakkale
Tel: 0 532 633 64 03
www.dedetepe.org
İstanbul
Ambar
İstiklal cad. Kallavi sok.
No:6 Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0 212 292 92 72
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
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
Acıbadem cad. Eminbey sok.
Şahin Apt. D.2
Kadıköy / Acıbadem / İstanbul
Tel: 0 216 3258381
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
b40ambar@gmail.com
Mis Gibi
Bağdat Caddesi
Feneryolu Çarşı No:38/39
Feneryolu Kadıköy / İstanbul
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

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
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

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

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

Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A
Bebek / İstanbul
Tel: 0 212 358 43 10
organikdukkan@gmail.com

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

Yeşil İris
Yukarı Dudulu Keyap İş Merkezi
F1 Blok No:94
Ümraniye / İstanbul
Tel: 0 216 365 64 64
teksergida@teksergida.com
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
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
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
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
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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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
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Limonlu Bahçe
Tomtom Mah.
Yeniçarşı cad. No: 98
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 244 69 15
Loving Hut (Vegan
Cafe Restaurant)
Ihlamurdere cad.
Şair Veysi sokak. 4/B
Beşiktaş İstanbul
Tel: 0507 363 89 02Masalevi
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
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-Şişliİstanbul
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

Bagna Di Roma
Battalgazi mah. Kubbe cad.
Sultan San.Sit. A Blok
No:31 Sultanbeyli / İstanbul
Tel: 0 216 592 97 50
www.bagnodiroma.com
www.saunmatik.com

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

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

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

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
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

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
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

Olympos Village
Merkez mah.
Olimpos / Antalya
Tel: 0 242 892 10 88
info@olymposvillage.com
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
www.atolyecocukevi.com
Cihangir Yoga
Meclis-i Mebusan Yokuşu
No:15 Kat: 4-5 Fındıklı/ İstanbul
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
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
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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İstanbul Doğum
Akademisi
Valikonağı Cad.
Sezai Selek Sok.
Nevide Apt. No: 22/4
Nişantaşı
İstanbul
Tel: 0 212 240 59 35
bilgi@dogaldogumakademisi.com
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
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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
Nefes Stüdyosu
Deryadil Sok. Serdar Apt.
No:96/1 Teşvikiye
İstanbul
Tel: 0 530 668 68 70
www.inspirationalbreathwork.co.za

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

YogaRooms
Bağdat Caddesi
Emek Apt. No 179/1 Kat: 3
Selamiçeşme – İstanbul
www.yogarooms.com.tr
Tel: 0216 3360010
Cep: 0 554 535 76 86
info@yogarooms.com.tr

ETKİNLİK-ATÖLYE
Gel, Oyna
Merter ve Ümraniye Meydan
Alışveriş Merkezleri
İstanbul
Tel:0 532 446 12 98
sulesenols@yahoo.de
www.geloyna.org

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

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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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Leyla Ünlübay • Yayın Danışmanı Oya Ayman • Kreatif Direktör Lalehan Uysal
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katkıda bulunanlar Batur Şehirlioğlu, Gizem Altın Nance, Selma Yılmaz, Burcu Meltem Arık, Günnur Başar, Tugay Başar

Adres Asmalımescit Mahallesi Nergis Sokak No: 8/8 Kat: 2 34430 Beyoğlu/ İstanbul • Tel: (0212) 252 52 55
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Bu rehberde yayımlanan ilan ve duyuruların yazılı ve görsel mesajlarından ilan sahipleri, yazılardan yazarları sorumludur. Rehberdeki yazılar sadece
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