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  Gönüllülük
Çözümün parçası olmak için 
sorumluluğun parçası olmak

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

 Bir mıh bir atı, bir at bir insanı,  
bir insan toplumu kurtarabilir.

                                                            

yokken durumdan vazife çı-
kararak sorumluluk yüklen-
mek demek. Hayırseverlik de 
bir tür gönüllülük belki ama 
gönüllülük daha bilinçli ve ör-
gütlü bir durumun adı. Ahlaki 
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değerleri olan, durumdan va-
zife çıkaran, bir şeyleri sor-
gulayan, bilinçli seçim yapan, 
örgütlü kişinin adı “gönüllü”. 
Gönüllülükte bireysel ve sos-
yal gelişim birlikte yürür ve 
ancak böyle sağlıklı etkileşim 
olur. Gönüllülük topluma çok 
şey kazandırdığı gibi bireye de 
çok şey kazandırır. Çözümün 
parçası olmak için sorumlulu-
ğun parçası olmak gerekiyor.

Türkiye’de 1980’deki dar-
beyle biten sivil toplum ha-
reketi, 90’ların sonuna doğru 
“Habitat” toplantısı ile can-
landı. Yine de 68 ve 78 ku-
şaklarının gönüllülüğe katkı-
sını, 1980’de toptan yitirmek 

Anadolu, bu deyişle tarif et-
miş gönüllülüğü ve küçük bir 
hareketin bir bütüne nasıl 
etki edebileceğini ne güzel 
anlatmış! Gönüllülük hiçbir 
sorumluluğu, zorunluluğu 
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Bitkiye, toprağa, insana hizmet etmek konusunda 
algılarım açık şu aralar fazlası ile. Etrafta insanlar 
bu konularda konuştuklarında, kurumlar sloganlar 
attıklarında, yazılan çizilende; bu konuda gösterme-
lik olduğunu hissettiğim, arkasında gerçek bir "hiz-
met" olgusu, aşkı taşımadığını gördüğüm her söylem 
midemi bulandırıyor.

"Hizmet etmek" dünyada bir insanın buradaki 
varlığında yapabileceği, ulaşabileceği, kendini var 
edebileceği çok büyük bir Allah vergisi, yaşamın he-
diyesi bence. Kendini gerçekten iyi hissetmenin, sağ-
lıklı olmanın, iletişim kurmanın, gelişmenin, topluma 
faydalı olmanın ve birçok aradığımız meziyetin en 
etkin aracı hizmet etmek. 

Geçen hafta sonu Buğday Derneği'nin "bahçe" 
projesinin arazisinde dolaşıyorduk orada derneği-
miz adına ailesi ile birlikte bahçenin zirai işlerinden 
sorumlu arkadaşımız Halit ile. Ürünler yurtdışında ol-
duğum on gün içinde çok gelişmiş, karpuz, kavunda 
bit sorunu neredeyse bitmiş, kabaklar çiçek açmaya 
başlamış, maydanoz, kıvırcık, domates, patlıcan, bi-
ber, nohut, pazı, dereotu hepsi canlanmış, gelişiyor. 
Patatesler çiçeğe dönmüş, yumrular oluşuyor demek-
tir. Yakında bahçe hamilerinin Ordu'dan gelecek ce-
viz ağacından sepetleri çeşit çeşit ürünlerle dolacak. 

Halit'e sordum bahçede neler eksik, ne sorunlar 
var, ne lazım? Niyetim her şeyi not etmek, elimden 
gelen şeyler varsa yapıp işi hızlandırmak, çözümler 
aramaktı genelde yaptığım gibi. Halit ise o anda biraz 
ötemizde çapa yapan hanımı ve diğer iki bacısını gös-
tererek "abi bir ihtiyacımız sorunumuz yok çok şükür, 
mala hizmet edersek gelişecek, ürün verecek maşal-
lah" dedi. Sorularıma göre kısa bir cevap. Uygulaması 
ise yaşam istiyor, yani cevap bütün yaşamın "hizmet" 
ile istediğimiz noktalara ulaşacağı aslında. 

Gerçek hizmet lafta, planda, toplantıda değil, 
onların sonucunda-katkısı ile dahi olsa Allah rıza-
sı-toplum faydası için yapılan gerçek iş, dönüşüme 
verilen gerçek emek. 

Buğday Derneği'nin "Yaşam dönüşümdür" sloganı 
doğru, sevdiğim bir ifade, tamamlayıcısı da "dönü-
şüm, hizmet ile şekillenir" olabilirmiş.  

Victor Ananias 
14 Haziran 2005

Türkiye toplumu için büyük 
kayıp oldu. 1999 depremi ise 
adeta “her şerde bir hayır 
vardır” sözünü doğruladı ve 
gönüllü çalışmaların, gönüllü 
sayısının artışına ivme kazan-
dırdı. Geldiğimiz noktada bir 
toplum bilinçlenmesinden söz 
etmek mümkün. Bir yandan da 
girişimciler ve sermaye sahip-
leri “Bu alanı nasıl kullanabili-
riz” diye yaklaşıyorlar. Her ne 
kadar 70’lerdeki aktif gençlik 
yoksa da ve yeterli olmasa 
da geldiğimiz nokta fena bir 
nokta değil. Her şeye rağmen 
gönüllülüğün idrak edildiği bir 
noktadayız.

Gönüllülüğün bilinçli yapıl-
ması, toplumun kendini idare 
edenleri seçebilmesini ve gü-
dülmeye karşı bilinçli hareket 
edebilme becerisi kazanmasını 
sağlıyor. Aktif yurttaş olmak 
çözümün parçası olmayı geti-
riyor. Özellikle de orta sınıfın 
güçlenmesi, toplumun orta 
direği olan kesimin örgütlen-
me ile güç birliği ve iş birliği, 
aktif katılımcılık açısından çok 
önemli. Gönüllü çalışmalar-
da birkaç önemli kural var: 
Gönüllü insanın geldiği kuru-
mun bir parçası olup olmaya-
cağını hem kendisinin hem ku-
rumun sorgulaması, kendisine 
bir oryantasyon eğitiminin ve-
rilmesi, her kurumun kendi di-
namiğine göre bir deneme sü-
resi belirlemesi, görevlerin net 
bir şekilde tespit edilmesi, bir 
işin en çok iki kişi tarafından 
paylaşımının-eşgüdümünün 
yapılması ve iş alanları için bir 
koordinatör belirlenmesi…

Hülya Denizalp 
 

*Üniversitede okurken Gönül lü 
Hizmetler Derneği ile köylerde gönül-
lü çalışmaya başlayan Hülya Denizalp, 
Endüstri Tasarımcısı olduğu halde bu 
alanda çalıştığı 2 yıl dışında profes-
yonel olarak çalışmadı. Güneydoğu’da 
Üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 

okul dışı eğitim faaliyetlerinin önemi-
ne inandı. Gençtur’un başından beri, 
1999 depremine kadar çalıştı. Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Gönüllü 
ve İnsan Kaynakları yöneticiliği 
yaptığı sırada Türkiye’nin ilk Gönüllü 
Koordinasyon Merkezi'nin kurulma-
sına vesile oldu. Ashoka Türkiye’yi de 
2004 yılında kuran Hülya Denizalp, 
Açık Radyo’da gönüllülük ve sosyal gi-
rişimcilik üzerine 10 yıldan beri prog-
ram yapıyor. Yaşayarak öğrenmenin 
önemine inanan Hülya Denizalp, 
YAŞÖM’ün mentorluğunu yürütürken 
aynı zamanda da Işık Üniversitesi’nde 
sosyal girişimcilik dersi veriyor.

Avrupa Gönüllülük 
Hizmeti

tarzlarını öğrenmeye heves-
liyim. "Hayatın ciddiyeti" ve 
çok yakında iş bulmak, fatu-
raları ödemek, yaşamı kendi 
başıma göğüslemek ve hatta 
daha fazla eğitim almak gibi 
sorumluluklarla karşı karşıya 
kalacağımın bilincinde olmak, 
bende yeni, farklı, yaratıcı ve 
eğlenceli bir şeyler yapma ve 
öğrenme isteği uyandırıyor. 
Kim bilir? Belki de bu deneyim, 
hayatımı hiç beklemediğim ve 
hayal etmediğim bir biçimde 
zenginleştirebilir.

Düşüncelerime karşılık ge-
len soru, "nasıl?" Nasıl yurt dı-
şına seyahat edebilir ve buna 
değecek bir şeyler yapabilirim? 
Hangi ülkeye giderim? Nerede 
çalışırım? Nerede kalırım? 
Geçimimi nasıl sağlarım? Kısa 
iş tecrübemle beni kim kabul 
eder? Tüm bu endişelerim, 
çözmem gereken bir sonraki 
sorunumdu. Düşlerimi nasıl 
gerçekleştirecektim?

Tam bu "nasıllar" içinde bo-
ğulmak üzereyken, birdenbire 
dileklerim gerçek oldu ve bazı 
insanlarla tanıştım. Bu insan-
lar, değişik ülkeler gezmiş, gö-
nüllü olarak çalıştıkları, birçok 
şey öğrendikleri ve çevre ile 
yaşam üzerinde çokça olum-
lu etki bıraktıkları bir ülkeden 
yeni dönmüşlerdi. Oraya giden 
ve bunu gerçekleştiren başka 
kişiler de tanımıştım. Kendime 
"Ben neden bunu yapamaya-
yım?" diye sordum. Kendi çev-
remde ve yaşadığım yerde ak-
tif bir birey olduğum için, lise 
ve yüksek öğrenim yıllarımda 
kendi ülkemde, farklı dernek 
faaliyetleri kapsamında birçok 
yerde gönüllü işler yapma şan-
sım olmuştu. Çevreye faydalı 
olmak ve insanların yaşam-
larını geliştirmek için çalış-
malarda bulunan kurumlara 
ve çevre konularına özellikle 

Dönüşüm Hizmet İle Şekillenir

EVS (Avrupa Gönüllülük 
Hizmeti), Ulusal Ajans tara-
fından yürütülen bir gönül-
lülük programı. Program, 30 
yaşın altındaki gençlerin ulus-
lararası sosyal projelerde iki 
ay ile bir yıl arası çalışmasına 
ve bu çalışmalarına mali des-
tek sağlıyor. Program çerçe-
vesinde Buğday Derneği 2003 
yılından bu yana yurt dışına 
gönüllü gönderiyor ve dernek 
bünyesindeki projelere de gö-
nüllü kabul ediyor. 

Bugüne  kadar  fark l ı 
Avrupa ülkelerinden gelen 
yedi EVS gönüllüsü Buğday 
Derneği projelerinde görev 
aldı. EVS gönüllüsü olarak 
Buğday'ın projelerinde yer 
alan Mohammed Salah, halen 
Buğday Derneği EVS Proje ve 
WWOOF (Organik Çiftliklerde 
Gönüllülük) Yürütücüsü göre-
vini sürdürüyor. 

Salah, İspanya’dan Kaz 
Dağları’na uzanan gönüllülük 
öyküsünü yazdı.

Gencim ve hayata "atılmak" 
üzereyim. Dünyayı gezmek 
ve farklı ülke ve kültürler-
den insanlarla tanışmak is-
tiyorum. Bu insanların gele-
neklerini, dillerini ve yaşam 

devamı 4. sayfada
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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

Türkiye’deki 
Gönüllüler Ne 

Dediler?

İngiltere’den  
Justin Moran 

Buğday ile yürüttüğüm 
bir yıllık EVS projem 

hayatımda çığır açan 
bir tecrübe oldu. Bu 
deneyim, birbirine 

bağlı olan dünyamızın 
her yerinde organik 
faaliyetleri daha iyi 
yerlere getirmek için 

bana ilham ve özgüven 
verdi. Burada yaptığım 

iş ve kazandığım 
dostluklarla ilgili öyle 

güzel anılarım var ki, bir 
gün Türkiye’ye yeniden 
geleceğimden eminim. 

Avustralya’dan  
Luke Felkai:

WWOOF bana bir amaç 
doğrultusunda seyahat 
etmek için bir başlangıç 

noktası oldu. Bir 
ekolojik çiftlikte gönüllü 
olmak, ekolojik yaşamı 
anlamamda katalizör 

görevi gördü. Buradaki 
alışveriş, “yatacak yer 

ve yiyecek için çalışma” 
tanımını aşıyor. Eğitim, 
deneyim ve takım ruhu, 

ekoloji gönüllülerinin 
deneyimlerine katkı 

sağlayanlardan  
sadece birkaçı.  

Avustralya’dan  
Scott Jeffery:

Gönüllü ya da ziyaretçi 
olarak Dedetepe’ye gelen 
farklı insanların yarattığı 

dinamik atmosfer ve 
günde üç öğün leziz 

zeytinyağı ile pişirilmiş, 
mevsime özgü taze 

yemekler. İnsan  
daha ne ister?

ilgim vardı. Buğday Derneği’ne 
katıldım ve ekolojik pazarlar-
da onlara yardımcı olmak, 
TATUTA çiftliklerinde aktif rol 
almak ve bazen de ofis işlerini 
yapmak için gönüllü oldum.

Çiftlik işine daha çok il-
gim olduğundan, dünyanın 
diğer bölgelerine açılan ka-
pının anahtarını bulmuştum: 
Bu kişisel keşfim, EVS-Avrupa 
Gönüllü Hizmeti’ne katılmak 
için Türkiye’ye gelmiş Fransız 
bir gönüllüyle tanışmama 
raslar. Cin, sihirli lambadan 
çıkmış ve nihayet gizemli top-
raklara açılan kapının anah-
tarını bana vermişti. Ondan, 
bu programa başvurmak için 
yapmam gerekenleri öğren-
dim. Birkaç ay içinde kendimi 
İspanya’da bir EVS gönüllüsü 
olmak için hazır bulmuştum.

Bunu nasıl yaptım?
 Buğday Derneği’nden, bu 
etkinliklere katılmam, doğru 
projeyi bulmam ve EVS’den 
önce, sonra ve o süreçte söz 
konusu prosedürle ilgili bana 
yardım etmeleri konusunda 
talepte bulundum. (iletişim 
için: evs@bugday.org)
 Eurodesk’i, The Accredited 
Organizations & Database & 
YouthNetwork’ü araştırdım.
 En önemli şey: Doğru pro-
jeyi ve ev sahipliği yapacak 
olan organizasyonu seçmek.
 Buğday sayesinde potan-
siyel ev sahibi kuruluşlarla 
temasa geçmeye başladım.
 Motivasyonumu hiç 
kaybetmedim.  

Süreç ve haklarım konusunda 
beni bilgilendirdikleri bir son-
raki aşama şöyleydi:
 Seyahat, sağlık sigortası, 
yiyecek, konaklama ve öde-
nekler konusunda maddi yar-
dım alacaktım.

 Projeler 3 ila 6 hafta 
sürebiliyordu.
 Bu projede bir mentorum 
olacaktı: Durumumu iyi anla-
yan ve bana kişisel destek ve 
tavsiyelerde bulunacak biri.
 Proje süresince, National 
Agency veya ev sahibi kuru-
luş tarafından düzenlenen 
başlangıç ve ara dönem se-
minerlerine katılacaktım.
 Günde 6 saat kadar çalış-
mam gerekecekti.
 Sadeleştirilmiş bir dil kursu 
alacaktım.
 Proje sonunda, Avrupa 
Komisyonu’ndan, gönüllü ola-
rak katıldığım bu tecrübeyi ve 
edindiğim bilgilerle geliştirdi-
ğim yetkinlikleri doğrulayan 
bir sertifika kazanacaktım.

EVS bir iş, staj ya da ticari bir 
girişim değildir; olağanüstü 
şeyler başarmak için girişilen 
insancıl bir görev ve birçok 
kazanımların elde edildiği bir 
süreçtir. Hikâyem böylece de-
vam etti ve İspanya’ya gittim, 
EVS görevimi yerine getirdim. 
Birçok konuda değişmiş biri 
olarak geri döndüm. Harika 
insanlarla tanıştım ve birçok 
şey başardım. Kendi kişisel ve 
profesyonel gelişimimde ba-
na yardımcı olan ve ihtiyacım 
olan deneyimleri bana kazan-
dıran bir yolculuktu bu. 

EVS bana, güzel zaman-
lar geçirdiğim ve zor zaman-
larımda yanımda olan yeni, 
güzel dostluklar kazandırdı. 
Ayrıca artık yeni bir dil daha 
öğrenmiştim; yurt dışında ya-
şama düşlerimi gerçekleştir-
miş ve ekoloji konusunda hem 
Buğday Derneği hem de arka-
daşlarımla paylaşabileceğim 
birçok şey öğrenmiştim. Şimdi, 
Buğday Derneği'nde EVS ve 
TaTuTa gönüllüsü olmak iste-
yenlere yardımcı oluyorum.
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Tohum Takas Ağı Kampanyamızı Tanıttık

Dünya Masal Anlatıcılığı 
Günü’nü Kutladık!

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
ve Atlas Dergisi, Türkiye’de bir ilke imza attı ve 
Dünya Masal Anlatıcılığı Günü'nü, 18 Mart’ta, 
Galata Şifahanesi’nde yaklaşık 100 kişinin katı-
lımıyla kutladı.

Dünya Masal Anlatıcılığı Günü, söz anlatma 
sanatının küresel kutlama günü. Her yıl kuzey 
yarı kürede ilkbaharın ve güney yarı kürede de 
son baharın başlangıcına denk gelen 21 Mart’ta 
kutlanıyor. Bu günde, birçok farklı dilde, birçok 
mekânda gün ve gece boyunca masallar anla-
tılıyor. Katılımcılar kendi hikâye ve izlenimlerini 
paylaşıyorlar. 

Dünya Masal Anlatıcılığı Günü ilk defa 1991-
92 yıllarında İsveç’te ulusal bir gün olarak kut-
landı. Zaman içinde masal anlatıcılarının ağı ge-
nişledi ve bu tarih aynı kaldı. Ve ondan sonraki 
her yıl 21 Mart günü, değişik yerlerde masal an-
latıcılığı günü olarak kutlanmaya başladı. 

Türkiye'de ilki kutlanan Masal Anlatıcılığı 
Günü’nde Buğday Derneği’nden Güneşin Aydemir, 
“Açıl Susam Açıl: Neden Masal Anlatma Günü”, 
Atlas dergisinden Özcan Yüksek “Gezegeni 
Kurtaran Masallar: Şehrazat’ın Birinci Gecesi” ve 
“Binbir Gece Masalları”, Judith Liberman “Masal 
Anlatma Sanatı ve Masal Anlatımı” ve Tugay 
Başar “Masal’da Müzik ile Doğaçlama” başlık-
larında sunumlar paylaştılar. Masal anlatıcılığı 
günü “Kayıp Masallar”, “Şahmaran’ın Peşinde” 
belgesellerinin gösterimi, sohbet ve masallar 
daim olsun dileğiyle sonlandı. 

Adım Adım Oluşumu ile başlattığımız Tohum 
Takas Ağı Kampanyasını 11 Şubat’ta, Şişli %100 
Ekolojik Pazar'da tanıttık.

Buğday Derneği YK Başkanı Güneşin Aydemir 
toplantıda, “Var ile yokun tam ortasındayız. 
Atalık tohumlarımız hem varlar ama hem de 
yok oluyorlar. Bu tohumların daha fazla ekil-
mesi, çoğalması ve paylaşılması için çalışıyoruz. 
Herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırı-
yoruz” dedi. Kampanyaya destek veren oyun-
cu Alper Kul da geri dönülemez hale gelmeden 
atalık tohumlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini 

Buğday'ın Ajandasından

26 Mayıs 
Tohum ve Tohum  

Mevzuatı Toplantısı  
(Ayrıntılı bilgi için bkz.  

www.bugday.org)

27 Mayıs 
Cumhuriyetköy 

“Yaşasın Tohumlar ve  
Ekolojik Yaşam”  

Pikniği

16 Haziran 
Şişli %100 Ekolojik  

Halk Pazarı 
6. Yıl Kutlaması

www.bugday.org

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi 

27-29 Nisan 
Kompost Atölyesi

18-20 Mayıs 
Doğa Gözlem Okulu

28 Mayıs- 

1 Haziran 
Homeopati Okulu

18-24 Haziran 
Yaşam Okulu

2-8 Temmuz 
Gülenay Pema ile Agama Yoga 

30 Ağustos-2 Eylül 
Zeynep Çelen ile  

Eko-Yoga

www.camtepe.org

söyledi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 
ise Buğday hareketinin kurucusu Victor 
Ananias’ı anarak başladığı konuşmasında, to-
humlarımızı korumak zorunda olduğumuzu 
vurguladı. Katıldıkları maraton ve koşularla 
Tohum Takas Ağı projesine destek veren Adım 
Adım koşucuları Volkan Arslan’ın çaldığı tulum 
sesi eşliğinde, ARANIYOR tişörtleriyle pazarda 
-sembolik bir koşu gerçekleştrdiler.  

Şişli %100 Ekolojik Pazarın müdavimlerinden 
Şehnaz Sam kampanyaya etkinlikte seslendirdiği 
şarkılarıyla destek verdi. 

Buğday, BioFach 2012’ye Katıldı!

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, üç 
kişilik bir ekiple 18. Organik Dünya Kongresi ve 
IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu) Genel Kurulu ev sahipliğini res-
mileştirmek amacıyla Almanya'nın Nürnberg 
kentinde her yıl düzenlenen BioFach (Dünya 
Organik Ticaret Fuarı) fuarına katıldı.  

Buğday Derneği, Güneşin Oya Aydemir, 
Erkan Alemdar ve Melike Hemmami’nin temsi-
liyle, 15-18 Şubat 2012 tarihlerinde yapılan fu-
ar boyunca çeşitli çalıştaylara da katılım sağ-
ladı. Aynı zamanda üreticilerle bir araya gelen 
ekip 2014 yılında İstanbul’da düzenlenecek 
18. Dünya Organik Tarım Kongresi ve IFOAM 
Genel Kurulu için fırsatları ve fikirleri bir ara-
ya getirmeye çalıştı. Fuarda IFOAM tarafından 
organize edilen "organik gece" bu yıl Türkiye te-
masıyla düzenlendi. Organik Türkiye gecesinde, 
Türkiye'den üreticilerin sponsor olduğu ikramlar 
geleneksel müzik eşliğinde sunuldu. 

Türkiye ve organik sektörünün tanıtımına da 
katkı sağlayan gecede IFOAM Genel Müdürü 
Markus Arbenz'in yaptığı açılış konuşması son-
rasında IFOAM’ın 2014 Dünya Organik Kongresi 
ve Genel Kurulu’nun İstanbul’da Buğday 
Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenmesini ön-
gören sözleşme imzalandı. 
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Geçen yıl 3 Mart’ta kaybettiğimiz sevgili 
Victor’umuzu, aramızdan ayrılışının birin-
ci yıldönümünde Bodrum Bitez’deki kabri 
başında, %100 Ekolojik Pazarlarda ve Kaz 
Dağları’ndaki Çamtepe Ekolojik Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle andık. 

3 Mart’ta Bodrum Bitez’deki kabri başın-
da, 3 ve 4 Mart tarihlerinde kurucusu oldu-
ğu Şişli ve Kartal %100 Ekolojik Pazarlarda 
yapılan hayırlarla (imece usulü, hep birlikte 
hazırlayacağımız yemeklerle) yad ettiğimiz 
Victor için, 7 Mart’ta da Kaz Dağları’ndaki 
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde bir an-
ma töreni ve “hayır” gerçekleştirdik.  

Ruhu şad olsun! 

Sevgili Victor’umuzu Andık

Victor'un Kitabı “Yaşam Dönüşümdür” Yayımlandı

www.victorananias.org yayında!

Salim Kadıbeşegil, Victor'a Adadığı 
Kitabını Ekolojik Pazar’da İmzaladı

Stratejik iletişim ve kurumsal itibar yönetimi 
uzmanı, Buğday Derneği'nin her dem destek-
çisi olan Salim Kadıbeşegil, 24 Mart Cumartesi 
günü Şişli %100 Ekolojik Pazar müdavimleriyle 
buluştu; Victor'a ithaf ettiği son kitabı "Oyun 
Bitti"yi imzaladı. Pazar müdavimlerinin büyük 
ilgi gösterdiği imza gününde Salim Kadıbeşegil 
ve Prof.Dr. Haluk Gürgen kitabın içeriği ile ilgili 
bir de söyleşi gerçekleştirdiler. Söyleşinin ardın-
dan Kadıbeşegil'in desteğiyle pazar müdavim-
lerine ikramlar yapıldı. Buğday Ailesi, kitabının 
gelirini Buğday Derneği'ne bağışlayan Salim 
Kadıbeşegil'e çok teşekkür ediyor. 

Victor Ananias'ın anısına tasarladığımız 
www.victorananias.org web sitesi, 3 Mart 
tarihinde açıldı. 

Sitede yer alan; Victor Ananias’ın ya-
şamı, attığı tohumlar (Buğday Restoran, 
Doğal Ürün Dükkânları, Buğday Ekolojik 
Yaşam Dergisi, TaTuTa, %100 Ekolojik 
Pazarlar, Çamtepe Ekolojik Yaşam 
Merkezi), ardından yazılanlar, mutfağın-
dan, albümünden, kaleminden, sesinden 
bölümlerinde ondan kalan izler yer alıyor. 

Böylece kısa yaşamına pek çok şey sığdı-
ran Victor Ananias, ardında bıraktıklarıyla 
var olmaya ve ekolojik yaşam alanında il-
ham vermeye devam ediyor. 

Yaşamı boyunca ekolojik yaşam bilgi-
sinin yayılması için büyük çaba gösteren 
Victor, ekolojik tarım, ekolojik ürünler, 
ekolojik turizm ve doğa dostu mimarlık 
gibi ekolojik yaşamın her alanında gelecek 
kuşaklara miras kalabilecek değerde çok 
sayıda tohum attı. 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği başta olmak üzere %100 Ekolojik 
Pazarlar, TaTuTa (Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri), 
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi onun attığı 
tohumlardan sadece birkaçı olarak bugün 
pek çok insanın yaşamına değer katıyor. 

“Bu kitabı yazacak mıyım bilemiyorum” 
diyordu yıllar önce bir yazısında... O kita-
bı yazdı ama yayımlandığını göremeden 
aramızdan ayrıldı... Makalelerinden oluşan 
“Yaşam Dönüşümdür” adlı kitabı Doğan 
Kitap tarafından yayımlandı.

Bir yıl önce baharın yaklaştığı günlerde 
aramızdan ayrılan Victor'umuzun ekolojik 
yaşam anlayışını temel 
alarak hemen her alanda 
yazdığı makalelerden olu-
şan kitabı, dernekteki ar-
kadaşları tarafından ya-
yıma hazırlandı. Kitapta 
onun kaleminden yaşam 
öyküsü; yeni ekonomiden 
doğa dostu yaşama, an’ı 
yaşamaktan ölüme ka-
dar yaşamın hemen her 
alanında makaleleri, el 
yazısıyla yazdığı yazıları, 
çizimleri, fotoğrafları ve 
hakkında yazılanlar yer 
alıyor.

Victor, kurucusu oldu-
ğu Buğday Derneği’nin 
çalışmalarına temel oluş-
turan “yaşam dönüşüm-
dür” sözünün önemini 
kitapta şöyle açıklıyor: 
“...Kendini gerçekten iyi 
hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kur-
manın, gelişmenin, topluma faydalı olma-
nın ve birçok aradığımız meziyetin en etkin 
aracı hizmet etmek... Buğday Derneği'nin 
‘yaşam dönüşümdür’ sloganı doğru, sevdi-
ğim bir ifade, tamamlayıcısı da ‘dönüşüm, 
hizmet ile şekillenir’ olabilirmiş.”

Kitabın girişinde yer alan iki önsöz Atlas 
Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek 
ve Açık Radyo’nun kurucularından Ömer 
Madra tarafından kaleme alındı. 

Özcan Yüksek “Sihirli Sepet” başlıklı yazı-
sında Victor Ananias’tan bir masal kahra-
manı olarak söz ediyor: “Bir adam varmış, 

ince yüzlü, karakaşlı, kara gözlü, kısa kesil-
miş, kara saçlı, genç bir adam. Koluna tak-
tığı sepetiyle, insanlara gerçek yiyeceğin ne 
olduğunu anlatır, hasta dünyanın ve onun 
insanlarının iyileşmesinin yolunu onlara 
gösterirmiş. Bunu yaparken de, sepetinden 
çıkarıp uzattığı yiyeceklerin tadına baktı-
rarak iyiliğin tadına alıştırırmış. Bu adamın 

adı Victor’muş. Bir 
gün herkesi şaşırta-
rak ortadan kaybol-
muş. Bana sorarsan 
ey okur, bu masal 
böyle başladı, ama 
böyle bitmeyecek...”

Önsöz yazısında 
Ananias’ı “Hüda-i 
Nâbit” olarak adlan-
dıran Ömer Madra 
i se  şöy l e  d i yo r : 
“Victor Ananias’a 
bir “ekolojist” ya da 
“doğa âşığı” demek, 
eksiksiz bir tanımla-
ma olmaz. Onu öyle 
tanımlamak, hem 
onun kişiliğini, hem 
de doğa kavramını 
biraz indirgemek, 
olduğundan küçük 
göstermek anlamına 

gelebilir. Doğa’nın kendisi gibi bir “şey”di o, 
desek, belki daha doğru olur.”

Kitabı yayıma hazırlayan arkadaşları ise 
kitapta onunla ilgili yazdıkları yazıda şunları 
söylüyorlar: “O, gerçek bir iz bırakandı. Ama 
bunlar durağan, kalıcı, yok eden izler de-
ğildi. Değen, dönüşen ve dönüştüren izler-
di. Son nefesini baharın yeni filizlendiği bir 
günde verdi. Yeryüzüne bıraktığı son nefes, 
bugün pek çok cana ilham oluyor.”

Victor'un 7 Mart 2012’de piyasaya 
çıkan kitabı, bütün kitapçılardan, www.
victorananias.org ve www.bugday.org 
sitesinden edinilebilir. 
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10. Yılımızı Kutladık

Runtalya’da Adımlar  
Atalık Tohumlar İçin Atıldı

10. Yılımızı, 21 Şubat Salı günü Babylon’da, 
Buğday dostu müzisyenlerin performans ve 
dinletileri eşliğinde “Yaşasın Tohumlar” temalı 
gecede kutladık.

Antalya’da 4 Mart 2012 Pazar günü yapılan 
Runtalya Maratonu’nda Adım Adım Oluşumu, 
adımlarını, atalık tohumlarımızı korumak ve yay-
gınlaştırmak için başlattığımız Tohum Takas Ağı 
projesi için attı.

Adım Adım Oluşumu’nun 34 koşucusu, 
Tohum Takas Ağı Kampanyası’na destek için 
Runtalya’da, deli bezelye, Osmanlı çileği, kavılca 

buğdayı, pembe domates gibi yüzyılların bilgisini 
taşıyan atalık tohumlarımız yararına koştular. 
Atalık tohumlarımızın korunup yaygınlaştı-
rılması için destek veren koşucularıarasında 
görme engelli dağcı ve atlet Necdet Turhan da 
bulunuyordu. 

Adım Adım Oluşumu ile proje yararına yü-
rütülen kampanya kapsamında, Tohum Takas 
Ağı projesi için 10 Ekim 2012 tarihine kadar 
60 bin lira bağış toplanması hedefleniyor.   

Proje ile kaybolmaya yüz tutmuş yerel to-
hum çeşitlerimiz araştırılarak, TaTuTa Çiftlikleri 
ve diğer doğa dostu çiftliklerde ekiliyor, çoğal-
tılıyor ve paylaşılıyor. Böylece atalarımızdan 
kalma tohumlar gelecek nesillere aktarılacak. 

Adım Adım Oluşumu, geçtiğimiz yıl da 
Runtalya’da Buğday Derneği’nin TaTuTa Çiftlik 
Ziyaretleri sistemine yeni çiftliklerin katılma-
sı, 33. Avrasya Maratonu’nda ise yine Tohum 
Takas Ağı için koştu. 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Der-
neği, Adım Adım koşucularına ve bağışçılarına 
geleceğin tohumlarına verdikleri destek için te-
şekkür ediyor, herkesi yaşamın sürdürülebilirliği 
için, Anadolu’nun ambarından kurda, kuşa, aşa 
tohumlarımıza destek vermeye çağırıyor. 

“Yaşasın Tohumlar” gecesinin ilk etkinli-
ği Güneşin Aydemir ve beden perküsyoncusu 
Tugay Başar ve arkadaşlarının Buğday hare-
ketinin kurucusu Victor Ananias'a adadıkları 
“Bir Tohum Hikâyesi” konulu performansı oldu.  

Alper Kul’un sunduğu gecede, geleceğin to-
humlarını kutlamak üzere Nejat Yavaşoğulları,  
Derya Köroğlu, Richard Hamer, Adnan 
Karaduman ve Kaan Büyükdoğanay'ın Türk 
ezgileri içeren yeni caz projesi Aura; masalsı 
şarkılarıyla kadın ozan geleneğini sürdüren 
Jehan Barbur; Moğollar'ın efsane gitaristi 
Taner Öngür'ün yepyeni rock triosu Müselles; 
tulumdaki ustalığıyla büyüleyen Karadeniz’in 
genç yeteneği Volkan Arslan sahne aldı.

Ekolojik yiyecek ve içecekler sunulan geceye 
Buğday dostlarının ilgisi büyüktü. Bizi 10. yı-
lımızda yalnız bırakmayan, destek veren tüm 
dostlara teşekkür ediyoruz. 
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Geleneksel Çin Tıbbı’na göre, 
baharda dikkat edilmesi ge-
reken organlar karaciğer ve 
safra kesesi ve bahar geldi-
ğinde bu iki organımızı güçlen-
direcek yiyecekler tüketmemiz 
gerekiyor. Böylece kış yorgunu 
organlarımızı canlandırabili-
yoruz. Onları en mutlu eden 
tatlarsa ekşi olanlar!

Sizi bilmem ama, ben ekşi mey-
vecilerden değilim. Hani kimile-
rimiz bahar geleyazken eriğe, 
çağlaya aş erir ya, işte onlar-
dan hiç değilim. Meyvenin âlâsı, 
yani tatlısı için yazı bekler, on-
lar gelene kadar kışlıklarla (ve 
tabii çilekle) idare ederim. Ekşi 
meyvelere pek yüz vermem ya 
onları her görüşümde aklıma 
Sezen Aksu’nun güzelim şarkı-
larından biri gelir, “vardır elbet 
bir sebebi” diye mırıldanmaya 
başlarım. İlkbaharda can erik-
ler, çağlalar dolduruyorsa pa-
zar tezgâhlarını, vardır elbet bir 
sebebi değil mi?  

 Baharın
Ekşi

Tatları

Karaciğer ve safra kese-
sini güçlendirecek yiyecekleri 
diyetimize kıştan başlayarak 
ilave etmemiz gerekiyormuş, 
Çinli ustalar öyle diyor. Hava 
durumuna göre yavaş yavaş 
yağ ve tuz tüketimini azalt-
mak ve bahar enerjisi taşıyan 
bitkilerin tüketimini artırmak 
doğayla uyum içinde mevsime 
hazırlanmamızı sağlıyormuş. 
İşte bu yüzden diyeceğim o ki 
doğanın canlanmaya başladığı 
şu günlerde siz de kendi bede-
ninizi canlandıracak bir beslen-
me şeklini benimseyin ve ekşi 
tatları sofranıza davet edin. 
Meyve olarak tüketemiyorsa-
nız çağlayı, eriği, salatalarınıza 
ekleyin yahut aşağıda anlata-
cağım gibi, hoş bir zeytinyağlı 
yemekle sevdiklerinizi şaşırtın.

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.
blogspot.com

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre, 
baharda dikkat edilmesi gere-
ken organlar karaciğer ve saf-
ra kesesidir ve bahar geldiğinde 
bu iki organımızı güçlendirecek 
yiyecekler tüketmemiz gerekir. 
Böylece kış yorgunu organla-
rımızı canlandırabiliriz. Onları 
en mutlu eden tatlar hangileri 
biliyor musunuz: Ekşi tatlar! 
Çağlada, erikte ilk algıladığımız 
tat hangisidir? Ekşi elbette! 
Sadece ekşi yiyecekler değil, 
bahar aylarında büyüdüklerin-
den buğday, yulaf, arpa, taze 
soğan ve yeşil yapraklı bitkiler 
de bahar döneminde soframızı 
zenginleştiren yiyecekler olmalı. 
Şimdi bu yazdıklarımı bir araya 
getirip müthiş bir salata can-
landırdım zihnimde. Haşlanmış 
tam buğday (arpa da ekle-
nebilir), bol taze soğan, bol 
yeşillik ve çağla. Tabii üzerine 
de bol limon suyu (yahut sir-
ke). Buna bingo deniyor. Diğer 
bir deyişle on ikiden vurmak. 
Düşünebiliyor musunuz kara-
ciğerinizin yaşayacağı sevinci, 
hissedeceği canlılığı? 

Zeytinyağlı  
Çağla Yemeği

1/2 kg çağla
2 ufak doğranmış  

kuru soğan
3-4 diş doğranmış 

sarımsak
2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber
Süslemek için dereotu

Çağlaları yıkayın.  
Sap kısımlarını atıp 
ortadan ikiye kesin. 

Tencereye zeytinyağı, 
soğan ve sarımsakları 

koyup beş dakika kadar 
kavurun. Çağlaları bir 
bardak suyla birlikte 
ekleyin. Tencerenin 

kapağını kapatıp kısık 
ateşte pişmeye bırakın. 

Yemeğiniz 20-25 dakika 
içinde pişecektir. Ilık 
olarak servis edin.  

(4 kişilik)

mevsimlik sofralar



%100 Ekolojik Pazarlar organik ürün piya-
sasına, müşterilerine yeni ürünler sunmaya 
devam ediyor.

Şişli Feriköy ile 2006 Haziranı'nda kurulma-
ya başlanan %100 Ekolojik Pazarların amaçla-
rından biri de üreticinin talep tespiti yapabil-
mesi ve dolayısı ile yeni ürünler geliştirerek or-
ganik ürün çeşitliliğinin artmasını sağlamaktı. 

Buğday  Derneği projesi olan %100 Ekolojik 
Pazarlar aynı zamanda organik tarım yapan 
çiftçiler ve küçük işletmelerin az miktarlarla 
üretilen kaliteli, lezzetli ve özel ürünlerine pa-
zar şansı bulmalarını sağladı. %100 Ekolojik 
Pazarlar sayesinde market raflarında bulama-
yacağımız butik ve çiftlik bazında üretilen özel 
ürünler organik ürün tüketicileri ile buluşabili-
yor. Girdileri farklı üreticilerden gelen veya sa-
dece paketleme yaparak üretici sınıfına giren 
üretimlerin yanında küçük işletmelerin kendi 
ürünlerini işleyerek ürettiği sınırlı miktarda-
ki ürünlere %100 Ekolojik Pazar tüketicisinin 

de tepkisi olumlu. Beş yıl önce Türkiye’de hiç 
bulunmayan organik süt ürünleri bugün Şişli 
%100 Ekolojik Pazarda altı ayrı marka ile tem-
sil ediliyor. Market raflarında UHT süt olarak 
bulunan organik sütü artık %100 Ekolojik 
Pazarlarda pastörize olarak bulmak mümkün.

Organik tarıma ve ekolojik pazarlara küçük 
birer çiftçi olarak başlayan üreticilerimiz ise 
2012 yılı ile ürünlerini katma değerli ürünlere 
dönüştürmeye başladı. 

Ali Yener kendi çiftlik ürünleri olan ceviz, 
fındık, ıhlamur, mısır için üretim izni alır-
ken, Şaban Burhan da ekmek, yoğurt, sucuk 
üretmeye ve satmaya başladı. %100 Ekolojik 
Pazarların sektöre son aylarda kazandırdığı 
diğer ürünler ise arpa şehriye, tofu, istiridye 
mantarı, elma pekmezi ve turşusu oldu.

Sektörün hızla gelişmesi ithal kozmetik ve 
temizlik ürünlerinin karşısına yerli markaları 
çıkarırken, organik muz sarartma tesislerinin 
sayısı ise 5'e çıktı.

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

Şişli %100 Ekolojik Pazar 2012 Yılı Tezgâh Sahibi Profili
Şişli %100 Ekolojik Pazara bu yıl da yeni üreticiler katıldı. Üreticiler, her yıl olduğu gibi bir 
önceki yılın Kasım-Aralık aylarında başvuranlar ve Buğday Derneği ve Şişli Belediyesi’nin ye-
ni üretici katılımlarında gözettikleri kriterlere uyanlar arasından seçildi. Bu kriterler; pazara 
çeşitlilik getirmek, marketlere ve diğer pazarlama alternatiflerine sürekli ve sabit kalitede 
ürün tedarik edemeyecek denli küçük ölçekte üretim yapan üretici olmak, sektörde ve ekolojik 
pazarlara ürün tedariğinde eskilik, daha önce başvurusu olup da kabul edilememiş olmak, ko-
operatif veya birlik olmak ve katıldığı diğer organik pazar sayısı…

Şişli %100 Ekolojik Pazarda 
yaptığımız ekoloji söyleşile-
rinin nisan ayı konuğu iki yıl 
önce yine Şişli’de ağırladığımız 
iktisatçı yazar F. William 
Engdahl’dı. 

Pazar müdavimlerinin 
büyük ilgi gösterdiği Engdahl, 
“GDO’lu Tohum ve Gıdalarla 

%100 Ekolojik Pazarların Ürün Çeşitliliği Artıyor

Türkiye ve Dünyada Açlık” 
başlıklı söyleşi kapsamında 

Türkçeye yeni çevrilen “Sahte 
Domuz Gribi, Sahte Gıdalar” 
kitabını da imzaladı. William 
Engdahl’ın kitabının alt baş-
lığı ise çok çarpıcı: “Üstün 
Irk Yaratma- Dünya Nüfus 
Azaltımı Projeleri”.

“Küresel Hâkimiyet” ve 
“Ölüm Tohumları” kitapları 
da Türkiye’de çok okunan F. 
William Engdahl, yeni kitabın-
da “… Milyonları aç bırakmak, 
gıdayı biyolojik ve ekonomik 
silâh olarak kullanmak kalı-
tımı değiştirilmiş tohumlarla 
daha da kolay. Kalıtımı değiş-
tirilmiş, sahte gıdalar saye-
sinde yeni, olmadık hastalıkla-
ra maruz bırakılıyoruz. Tohum 
şirketlerinin gıda kontrolü ile 
dünya nüfusunun azaltımı 
gerçekleşiyor” diyor. 

William Engdahl, Şişli %100 Ekolojik Pazardaydı
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Toplam:
126

Buna göre pazarın son katılımcı profili ise şöyle:

Faaliyet/ 
Tezgâh Kurma 
Belgesi Alan 
Toplam Katılımcı: 

63

Yemek
Üretenler:

5

Başka Üretici  
Ürünü de Satan 

Üreticiler:

10Sadece  
Kendi Ürününü 
Satan Üreticiler: 

24 Sadece Kendi Mamulünü 
Satan Üreticiler: 

Mamul Marka Sahibi 
ve Aracılık Yapanlar: 

Sadece Aracılık Yapanlar 
(3’ü İthal Ürün Tezgâhı)

6

4

14
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Permakültür 
Birikiminizi 

Artırın… 
Permakültüre giriş  

eğitiminiz varsa Bayramiç 
Yeniköy’de 29 Nisan-6 Mayıs’ta 

İleri Seviye Permakültür 
Atölyesi tam size göre… 

Permakültürün öncülerinden 
Penny Livingston-Stark ve 

Türkiye Permakültür Araştırma 
Enstitüsü'nün kurucusu 

Mustafa Bakır'ın vereceği bu 
çalıştay, permakültür bilgi  

ve deneyiminizi ciddi  
anlamda artıracak. 

www.bayramicyenikoy.com

Dinleyin…

Kutluyoruz…
Buğday Derneği'nin  
"Şahmaran'ın Sözü:  
Yılanlar Kraliçesinin Peşinde" 
belgeseli 5. Kristal Klaket  
Kısa Film Yarışması’na katılan  
382 film arasından ön elemeyi 
geçerek finale kaldı.

Alın…
Bursa Karacabeyli çiftçimiz 
Şaban Burhan %100 
Ekolojik Pazarlarda ekmek, 
yoğurt ve sucuk da satmaya 
başladı. Gidin, tadın, alın…

Mahalle Baskısını Değil, 
Mahalle Kültürünü Yaşatın…

Komşunun komşudan tuz-şeker istediği, 
birbirlerinin ismini bildikleri, çoluğunu 

çocuğunu emanet edebildikleri, misafirliğe  
gidip gelinen mahalle kültürünü yaşatın…

Beden perküsyoncusu ve müzisyen Tugay Başar'ın solo 
albümü "Yolun Kıyısında"yı dinleyin, müzik arşvinize katın. 

Destek Verin… 
Taksim Meydanı yayasızlaştırılmak  
isteniyor. Bu planlara karşı Taksim 
Dayanışması’na destek verin. 
www.facebook.com/TaksimDayanismasi
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Arayın…
İçeriğinde GDO 

olduğundan 
şüphelendiğiniz 
gıdayı üreten 

firmaları arayın, 
eposta atın 

ürün içerikleri 
hakkında bilgi 

isteyin. Tercihinizin 
GDO’suzdan yana 
olduğunu ısrarla 

söyleyin. 
Fosfatsızı 
Seçin…

Çamaşır, bulaşık 
deterjanlarının 

fosfatsız ve doğada 
çözünebilir

olanlarını seçin…

Kullanmayın…
Her yıl 4 milyarı aşkın naylon torba 
çöpe atılıyor. Gelen bilgilere göre 

naylon poşetler Büyük Okyanus'ta  
15 bin kilometre kareyi aşan bir 

alana yayılmış. Doğal hayatı tehdit 
eden naylon poşetleri kullanmayın.

Okuyun, 
İzleyin…
Kaybetmekte 
olduğumuz, belki de hiç 
tatmadığımız yöresel 
anne-kız tarifleri, 
tam 41 anne-kızın 
hikâyeleriyle birlikte bir 
kitapta toplandı. Bu 
sadece bir kitap değil, 
sosyal sorumluluğa 
da dönüşen bir proje. 
Güler Sarıgöl Köymen’in 
fikri “Annesinin Kızı”nı 
okuyun, takip edin…

“GDO’suzdur” Etiketi 
Koyanları Destekleyin…

Etiketinde gıdalarının GDO’suz olduğunu 
beyan eden firmaların ürünlerini  

kullanarak onları destekleyin.

Okuyun…
Yeni İnsan Yayınevi’nin Üç Ekoloji  
dergisi Gönüllü Sadelik, Ekolojik Yaşam 
temasını işlediği 9. sayısını bu tema 
çerçevesinde akla gelen ilk isim olarak 
tanımladığı Victor Ananias'a adadı. 

Ekomimari Öğrenin…
Bayramiç Yeniköy Kaz Dağları Ekolojik 

Yaşam ve Tohum Derneği, 12-19 Mayıs ta-
rihlerinde Penny Livingston Stark & Janell 

Kapoor ile teori ve uygulama içeren Ekolojik 
Mimari ve Doğal Yapı Atölyesi düzenliyor. 

www.bayramicyenikoy.com

Dikkat Edin… 
Ekolojik bütçemizi aşıp aşmadığımızı gösteren  

Ekolojik Ayak İzi, Türkiye için ilk kez hesaplandı. 
Sonuç: Ekolojik limit aşımı yaşıyoruz. WWF Türkiye’nin 

raporuna göre tüketim düzeyimiz, dünya genelinde 
kişi başına düşen doğal kaynak kapasitesinin %50 

üzerinde. Aman dikkat! www.wwf.org.tr/

Patatesten 
Patates 
Üretin…

Patateslerin filizlenmiş 
kısmını toprağa ekin, 

hemen bir patates fidesi 
çıktığını göreceksiniz. Bitki 

sarardığında, dibini şefkatle 
kazın, sizi bir sürü patates 

bekliyor olacak…

Sürdürün…  Binlerce yıllık geleneği sürdürün, Hıdrellez’i kutlayın…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geleceğinizi 
Tasarlayın
 İstanbul'da Kadir Has  

Üniversitesi'nde 30 Haziran- 
12 Temmuz 2012 tarihleri arasında 

yapılacak Permakültür Tasarım 
Sertifikası Kursu'na katılıp Permakültür 

Tasarım sertifikanızı alın.  
Ardından 14 Temmuz'da yapılacak 

Akdeniz Bölgesel Permakültür 
Konferansı'na ve 17-21 Temmuz'ta 

Marmariç Ekoköyü'nde  
gerçekleştirilecek Akdeniz Bölgesel 
Permakültür Buluşması'na katılın, 

geleceğinizi tasarlama  
yönünde adım adın. 
www.rpc2012.com

http://permacultureturkey.org     

Abone Olun…
Yeşil İş/ Yeşil Yaşam sloganıyla 

aylık yayımlanan EKOIQ dergisini 
izliyor musunuz? Abone olun, izleyin. 

www.ekoiq.com



NİSAN 2012
2 / Çiçeklerin açma zamanı

3 / Bülbüllerin ötmeye 
başlaması

6 / DOLUNAY
8 / Kırlangıç Fırtınası

15 / Lale Mevsimi 
16 / Kuğu Fırtınası 

21 / YENİAY
22 / Dünya Günü

24 / İpekböceğinin 
yumurtadan çıkması

29 / Serçelerin yavrulama 
zamanı

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

için uygun ekim günleri: 
3-4-12-13-22-30

Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 12-13-22

Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler için 
uygun ekim günleri: 

5-6-7-8-14-15-23-24-25
Kompost, gübreleme, 

transplantasyon gibi işler için 
uygun günler: 5-6-7-8-14-15
Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

9-16-17-26-27-28
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
1-2-10-11-18-19-20-21-29

gün bilgesi

Bahar 
Geldiyse 
Yaz da 
Gelmiş 
Demektir!  

MAYIS 2012
1 / Bahar bayramı
4 / Çiçek Fırtınası

5 / Hıdrellez (5 Mayısı 6 
Mayısa bağlayan gece 

kutlanır)
6 / DOLUNAY

13 / Mevsimsiz soğuklar 
14 / Dünya Çiftçiler Günü 
(Bazı kaynaklarda 5 Mayıs 

olarak geçmektedir)
18 / Gül Mevsimi 

20 / Kokulya Fırtınası, 
YENİAY

21 / Ülker Fırtınası
23 / Denizkaplumbağalarının 

Akdeniz sahillerimize gelişi  
26 / Toprakta suyun azalması

28 / Sıcakların başlaması, 
29 / Koyun kırkma zamanı

30 / Kabak meltemi 

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

için uygun ekim günleri: 
1-2-9-10-19-20-28-29
Tohum alınacak bitkiler 
için uygun ekim günleri: 

9-10-19-20
Kök ve gövdesi toprak 

içindeki bitkiler için 
uygun ekim günleri: 

3-4-5-11-12-21-22-23-30-31
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
3-4-5-11-12-30-31

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

6-13-14-24-25
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
7-8-15-16-17-18-26-27

HAZİRAN 2012
4 / DOLUNAY

5 / Dünya Çevre Günü ve 
Haftası

7 / Ekin biçme zamanı 
8 / Dünya Okyanus Günü

10 / Ülker Doğumu Fırtınası
15 / Toprak bayramı

16 / Güney rüzgârlarının 
esmesi

17 / Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü

19 / YENİAY
20 / Uzun günlerin başlangıcı

21 / En uzun gün. Yaz 
mevsimi başlangıcı. 

22 / Gün Dönümü Fırtınası
24 / Yaprak aşısı zamanı
26 / Uzun günlerin sonu

27 / Kızılak Fırtınası
29 / Yaprak Fırtınası  
(2 Temmuz'a kadar)

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

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

Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 6-7-15-16

Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler için 
uygun ekim günleri: 

1-8-9-17-18-19-26-27-28-29
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
1-8-9-26-27-28-29

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

2-3-10-11-20-21-30
Yapraklı sebzeler ve 

sulama için uygun günler: 
4-5-12-13-14-22-23

dün gibi geçen kış burada yine 
oturmuştuk” dedi ve ar-

dından geçen kışın bir 
önceki kış olduğunu, 
kışın nasıl geçtiğini 
dahi anlamadığımızı 
fark ettik. Ve işte 
bahar da gelmiş, 

mart ayının da ortasını geç-
miştik çoktan. Ve sonra birden 
dedi ki “e bahar geldiyse, yaz da 
gelmiş demektir ve kış da yakın 
demektir!”. 

         Bugünlerde bahar iyice 
geldi Kazdağları’na. Sarı sarı 
çiçekler, az sonra açacak olan 
mavi, mor, beyaz, kırmızı, baş-
ka sarı çiçeklerin habercisi gibi. 

Ya badem ağaçlarına ne deme-
li! Uçuk pembe beyaz çiçekleri 
ile en güzel giysilerini giyin-
mişler. Önümüzdeki günlerde 
kuşlar eşlerini bulacaklar, zira 
çok hevesli ötüyorlar. Yuva ya-
pacaklar ve etrafta çeşit çeşit 
yavru görmeye başlayacağız. 
Ve ardından Hıdrellez gelecek. 
Hayvanlar ve bitkiler âleminin 
müthiş buluşması! Ve elbette 
yazın gelecek olan sıcak dal-
gasının habercisi sıcak havalar 
da peşi sıra seğirtecek. Badem 
ağaçlarının arasında bulduğum 
bir erken yaz haikusu’nu ise ka-
pağımızda okuyabilirsiniz. 

Güneşin Aydemir

Meyve veren sebzeler (domates, patlıcan gibi), Kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler (havuç, patates gibi), Yapraklı sebzeler (lahana gibi) 

Geçen gün bir arkadaşımla 
oturmuş zamanın ne kadar hız-
lı aktığını konuşuyorduk. Daha 
dün gibi şunlar bunlar olmuş-
tu diye söyleşiyorduk. “Daha 

Ekolojik 
Buğdaygiller
ve Bebekleri
Bu sene Buğdaygiller için 
çok verimli bir yıldı! Sadece 
yapılan projeler, atılan ve 
yeşertilen tohumlardan 
bahsetmiyorum; Buğdaygil 
ailemize pek çok yeni be-
bek de katıldı bu sene. 
Yeni canların ağabey ve 
ablalarını da hesaba kattı-
ğımızda, epey geniş bir aile 
olduk sayılır.  

Victor’cuğumuzun de-
yimiyle, “Sağlıklı tohumlar 
atmak” için gayret gösteri-
yoruz Buğdaygiller olarak. 
Sağlık “sektörüne” inat, 
doğal doğumlar yapmaya 
çalışıyoruz, bebeklerimizi 
anne sütüyle besleyip, 
kimyasallardan, her türlü 
kirlilikten korumaya çalışı-
yoruz. Ama biz istediğimiz 
kadar koruyalım bebek-
lerimizi, eğer Doğa Ana, 
Toprak Ana hastaysa, ne 
anlamı kalır bu yaptıkları-
mızın? Cam fanuslar için-
de yetiştiremeyiz ki Maya 
Ada’yı, Rüya’yı, Irmak’ı, 
Melek’i, Damla’yı, Ali’yi, 
Delfin’i… 

İşte bu yüzden çaba-
mız, hem bebeklerimizin, 
hem de Doğa Ana’mızın 
sağlığını ve mutluluğunu 
koruyacak şekilde yaşaya-
bilmek için. Bunu yapmaya 
başardığımızda, biz de 
mutlu oluyoruz zaten. 

Kızım dört aylıkken 
Buğday’daki işime geri 

Gizem'in hamileliğinin son 
döneminde çizdiği resim. 
"Bugün Maya Ada'nın gelişini 
çizdim. Dolunayda adada 
konaklayan göçebe leylekler 
müjdeledi Maya Ada'nın 
yakında geleceğini. Maya, 
henüz yaşam ağacının üst 
dallarında, bizse aşağıda onu 
bekliyoruz ailecek. Ben elimde 
çiçekle, babası kano küreği 
ve toplarla (oynayacak 
biri geldiği için çok mutlu) 
bekliyoruz, köpeğimiz Smokey 
de tek eşyası olan kemiğini 
paylaşmak üzere getirmiş. 
Hepimiz heyecanlı ve 
şimdiden aşığız."

döndüm. Kolay  
olduğunu söy-
leyemeyeceğim. 
Ama Buğday’da 
çalışmak, yaşa-
mın bütünü için 
çalışmak benim 
için. Buğday’da 
verdiğim mesai, 
çoğu bilgisa-
yar karşısında 
bile olsa, kızımın ve Doğa 
Ana’mızın mutluluğuna  
bir tutam da olsa katkıda 
bulunuyor,  içimde, çok  
derinlerde hissettiğim  
duygu bu. 

Çocuk sahibi olmakla 
ilgili çok kitap okudum ha-
mileyken. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse, haddin-
den fazla! Kafam kazan 
oldu, doğruyla yanlış birbi-
rine girdi, çıkamadım işin 
içinden. Kendimi çok aciz 
ve bilgisiz hissettim. Bir 
gün, kapattım bütün ki-
tapları, güneşin doğuşunu 
seyrettim, rüzgârın ninni-
sini dinledim, ay çıktı onun 
ışığıyla yıkandım. Ve bir 
anda, bilmem gereken tüm 
bilgilerin içimde olduğunu, 
zamanı geldiğinde, bilmem 
gereken her şeyi bileceğimi 
anladım. Rahatladım.

42 hafta dolmasına 
rağmen Maya Ada herhan-
gi bir doğma belirtisi gös-
termediğinde, doğum anı-
na kadar ters durduğunda, 
28 saat süren doğumunda 
ve yaşadığım her zorlukta, 
sorularımı doktorlara değil, 
kızıma sordum hep. Hep 

ondan yardım istedim, iş-
birliği istedim. Ve hep  
cevap verdi bana. 

Bir şeyi, birini bu kadar 
çok sevebileceğimi asla 
tahmin edemezdim. Öyle 
sevgi patlamaları yaşıyor 
ki kalbim, bir dinamo takıl-
sa tüm dünyayı aydınlata-
bilirmiş gibi geliyor…

Gizem Altın Nance
Anne, Buğday Derneği 

İletişim Direktörü

*Gizem’in “Ekolojik Anne, Doğal 
Bebek” yazılarını Buğday e-bülte-
ninden ve www.dogalbebek.org 
adresinden takip edebilirsiniz.
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içimizden biri

Dr. Günnur 
Başar

Homeopati ve bütüncül 
yaşama geçişin nasıl oldu? 
Tıp eğitiminden sonra aile 
hekimi ihtisası ve Köln’de 
genetik alanında doktora 
yaptım. Yurt içinde-dı-
şında çeşitli hastanelerde 
doktor ve ilaç sanayinde 
araştırmacı ve yönetici 
olarak çalıştım. Psikote-
rapi eğitimi, psikodrama, 
sanat terapisi, aile dizimi 
ve 10 yıl alternatif tıp ve 
enerji tedavileri konusun-
da çeşitli eğitimler aldım 
yurt dışında. 2004’ten bu 
yana akademik kökenli bir 
şifacı olarak çalışıyorum. 
Aynı zamanda homeopati 
ve sanat terapisi alanında 
eğitimler veriyorum. İlaç 
sektöründe daha çok psi-
kiyatri ve onkoloji alanında 
çalıştım. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün “Türkiye’de 
Ruh Sağlığı” ile ilgili bir 
projesinde danışmanlık 
yaptım. Gittikçe yoğunla-
şan iş hayatından kızımı 
dünyaya getirdikten sonra 
uzaklaştım. Sonra psikote-
rapi eğitimimi kullanmaya 
karar verdim. Psikodrama 
ve Sanat Terapisi eğitimleri 
aldım ve kanser hastaları 
ile gönüllü destek grupları 
oluşturdum. Çalışmala-
rımı ABD’de bir kongrede 
sunmaya gittiğim süreçte 
homeopati bursu teklifi 
aldım. Homeopati hocam 
Gurdjieff'in ikinci kuşak 
öğrencisiydi; çalışmala-
ra başladığım dönemde 
kitaplarından tanıdığım 
Stanislav Grof’un da 
holotropik nefesle ilgili bir 
semineri olduğunu öğren-
dim. Gittim, çok etkilendim 
ve böylece transpersonal 
psikoloji eğitimi almaya 
karar verdim.

Ne tür değişimler yaşadın 
bu süreçte ve kendindeki 
bu değişimleri nasıl izle-
din? Bütün bunlar hayatımı 
değiştirdi tabii, yaşamda 
sahip olunanlardan çok 
başka, insanlara, ilişkilere 
ve içinde bulunduğumuz 
doğaya, gezegene önem 
veren bir bakışa sahip 
oldum. Sağlığın fizik beden 
bütünlüğü ile çok az ilişkisi 
olduğunu öğrendim, bizim 
derslerimizde öğrencilere 
anlattığımız gibi “sağlıklı 
insanın kendisiyle, baş-
ka insanlarla, çevresiyle 
ve gezegenle barış içinde 
yaşayan insan” olduğuna 
inanıyorum. Bu demektir ki 
alerjiniz varsa çevrenizle, 
kıskançsanız başka insan-
larla iyi geçinemezsiniz.

Nedir homeopati kısaca ta-
nımlar mısın? Dünya Sağlık 
Örgütü’nce de tanınan, 
yaygın bir alternatif sağlık 
sistemi olan homeopati, 
hastaya tanı ya da tedavi 
için hiçbir şekilde zarar ver-
meden, yalnızca hastanın 
sözel hikâyesine başvuru-
larak uygulanan, tümüyle 
doğal yöntemleri kullanan 
bütüncül bir tedavi sistemi. 
Homeos (benzer) ve pathos 
(hastalık) kelimelerinin bir-
leşmesinden oluşuyor ve her 
türlü fiziksel rahatsızlıkta 
kullanılabildiği gibi, ciddi 
kronik hastalıklarda, ruhsal 
bozukluklarda ve modern Fo
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tıbbın hastalık kabul etme-
diği ya da çaresiz kaldığı 
aklınıza gelebilecek her 
türlü sorunda başarıyla 
uygulanıyor ve bu başarısı 
bilimsel yöntemlerle de 
kanıtlanabiliyor. Geleneksel 
tıp bir hastalık tablosun-
daki bu belir-
tilerin tümüne 
bir hastalık adı 
koyarken homeo-
pati bu belirtileri 
herkesin kendine 
özgü bedeni-
nin savunma 
belirtileri olarak 
olduğu gibi alır.
Homeopatik 
ilaçlar, akut has-
talıktan doğal 
iyileşme biçimine benzeyen 
bir etkiyle iyileştirirler, 
önce hasta bütün hasta-
lık belirtilerini göstererek 
hastalanır. Sonra zamana 
yayılan iyileşme süreci 
içinde hastanın her türlü 
hastalığı iyileşir ve yeterli 
doz alınmışsa hasta ömür 
boyu aynı biçimde hasta-
lanmaz. Bu tedavi edici, 
kalıcı bir etki, homeopatide 
çoğu zaman tek doz ilaç 
kullanımı ile sağlanır. 

Galata Şifahanesi'nin fikri 
nasıl doğdu, neler yapı-
lıyor, hedef ne? Gezegeni 
iyileştirmenin yolu insan-
ları iyileştirmekten geçiyor 
benim için. Sağlıklı olmak 
da bütünüyle fiziksel ve 
ruhsal değişimi gerektiri-
yor şu vardığımız noktada. 
Şifahane bütün bu “fiziksel 
ve ruhsal daha iyi olmaya” 
dair deneyimlerin yaşana-
cağı şehirde bir pratik alan 
düşüncesinden doğdu. Biz 
bir kişisel gelişim merkezi 
gibi çalışmıyoruz. Standart 

programlar uygulayıp para 
kazanmayı değil, herkesin 
kişisel ihtiyaçlarına göre 
iyileşmeyi deneyimleyeceği 
ve iyileşmeden bütün çev-
resinin yararlanacağı bir 
“ekosistem” içinde kalarak 
şifa vermeyi amaçlayan 

Rehberimizin bu sayısının 
ana konusu gönüllülük. 
Gönüllü olmaya dair bir 
şeyler söylemek ister 
misin? Herkesin almak 
kimsenin vermek isteme-
diği bir toplumda belli bir 
olgunluk, belirli bir ruhsal 
sağlıklılık durumu gerek-
tirir gönüllülük. Ancak 
“bu kadarı bana yeter” 
diyen kişi gönüllü olabilir, 
gönülden verebilir. Artanı 
paylaşmanın mutluluğunu 
yaşamaya gönül koyabilir. 
Diğeri ise sağlığını kay-
bedene kadar debelenip 
durur. Her şeyden yeterin-
ce olduğunu ve ancak pay-
laşırsak artabileceğini çok 
geç anlıyoruz. Bunun öğre-
tildiği okullar yok! Okul-
lara iyi bir insan olmak 
için değil, kısa zamanda 
en çok bilgi ve beceriye 
ulaşıp para kazanmak için 
gidiliyor ve bir tür bilgi var 
ki hiç öğrenilmiyor!Akademik kökenli  

bir şifacı olan  
Dr. Günnur Başar, 
uzun zamandır 
homeopati alanında 
çalışıyor. “Gezegeni 
iyileştirmenin 
yolu insanları 
iyileştirmekten 
geçiyor” diyen, beş 
yıl önce Homeopati 
Derneği’ni kuran ve 
başkanlığını yürüten 
Günnur Başar’ı daha 
yakından tanımaya
ne dersiniz?
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bir yapıyı seçtik. Galata 
Şifahanesi bir başlangıç, 
amacımız doğada şifa 
merkezleri kurarak bu 
yolculuğu hep birlikte de-
neyimlemek. Şimdilik şehir 
dışında kısa süreli şifa 
grupları yapıyoruz.
Amacımız şehirde sıkışıp 
kalan, hep daha fazlasını 
amaçlayıp yetinmeyen, 
hep tüketen, hep koşup 
hiçbir yere yetişemeyen bir 
topluluk yerine, birlik-
te üretebilen, doğanın 
verdiklerine şükredebilen, 
mutluluğu dışarıda değil, 
içeride arayan, biriktirmek 
yerine paylaşabilen, olduğu 
haliyle mutlu olabilen 
bireylerin var olduğu bir 
sağlık durumu yaratmak.

Kırsal yaşama geçiş için 
mücadele ediyor musun? 
Mücadeleye değil de ben 
hâlâ hep birlikte olunabile-
cek bir noktaya ve tek ge-
çerli yolun da bu olduğuna 
inanıyorum. Mümkün oldu-
ğunca çok insanla birlikte 
olmaya çalışıyorum. Şimdi-
lik şehirdeyiz ama gelecek 
ve dönüşüm bizi nerelere 
taşıyacak bilmiyoruz.

“Sağlıklı insanın 
kendisiyle, başka 
insanlarla, 
çevresiyle ve 
gezegenle barış 
içinde yaşayan 
insan olduğuna 
inanıyorum." 



sağlık

İlkbahar aylarında çoğu 
insan bir solgunluk ve enerji 
düşüklüğü yaşar. Bahar 
yorgunluğudur bu... Bu 
durum bir hastalık olarak 
algılanmamalı, aksine 
organizmamızın mevsim 
geçişine karşı gösterdiği 
bir reaksiyon olarak 
düşünülmeli. 

Her ne kadar bahar 
yorgunluğu tam olarak 
açıklanamasa da, kesin olan 
şu ki bu süreçte doğrudan 
doğa-İnsan bağlantısı 
yaşanır. Organizmamız kış 
mevsiminde daha ziyade 
karanlıkta üretilmesi 
sebebiyle ‘uyku hormonu’ 
olarak bilinen melatonin 
üretir. Günler uzadıkça, 
aydınlandıkça melatonin 
üretimi frenlenir ve bu 

nedenle kış mevsiminden 
ilkbahara geçerken yaşanan 
uyku eksikliği yorgunluğa 
yol açar. ‘Mutluluk hormonu’ 
olarak bilinen serotonin 
üretimi ise gün ışığı etkisi 
altında üretilir ve bu geçiş 
dönemindeki durum beyin 
(hipotalamus bezi) üzerinden 
yönetilir. Akciğer, dalak, 
bağırsaklar ve merkezi 
sinir sisteminde üretilen 
bu hormonun etkisi artan 
gün ışığı ile beraber ancak 
yavaş yavaş harekete 
geçebilir. Fakat bu dengenin 
sağlanması bölgeye ve 
kişiye göre 1-2 ay sürebilir, 
çünkü organlarımızın bu 
doğadaki değişimi algılayıp 
yeni duruma uygun önlemler 
alması biraz zaman alır. 
Ayrıca diğer bir açıklamaya 

göre vücudumuzda bu 
hormonal geçiş döneminin 
üstesinden gelebilme çabası 
esnasında fazla miktarda 
endorfin, testosteron ve 
östrojen hormonları açığa 
çıkar ve bunların üretimi 
organizmamızın enerjisini 
tükettiği için bu duruma 
vücudumuz yorgunluk hissi 
ile reaksiyon gösterir.

Bu süreç, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu kuzey 
yarımkürenin subtropikal 
iklim kuşağında kışın 
süresine bağlı olarak 
yaklaşık olarak Şubat-Nisan 
aylarında yaşanır. Bahar 
yorgunluğu durumunda kış 
mevsiminde tükettiğimiz ağır 
yağlı, karbonhidrat ağırlıklı 
ve yüksek kalorili gıdalar 
da rol oynar. O nedenle 
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bu hormonal değişim 
döneminde organizmamız 
rahat bir metabolizmal 
dönüşüm için bol vitamin ve 
proteine ihtiyaç duyar. 

Bahar Yorgunluğunun 
Belirtileri:  
 Yorgunluk (yeterli uykuya 
rağmen/ en yaygın belirti)
 Kan dolaşımı problemleri 
(tansiyon düşüklüğü)
 Halsizlik
 Baş dönmesi
 Adale/eklem ağrıları
 Genel isteksizlik
 Aşırı hassasiyet/Asabiyet 

Bahar Yorgunluğunu 
Hafifletmek İçin:
  Günlük yaşantı güneşe 
göre ayarlamalı, erken 
kalkmalı ve erken yatağa 
gitmeli. Önemli olan 
vücudunuzun gün ışığı 
altında melatonin üretimini 
azaltması ve serotonin 
üretimini artırmasıdır. 
 Açık havada hareket 
etmeli. Bol bol yürüyüş, 
yapmalı.
 Sabahları alınan soğuk-
sıcak dönüşümlü duşlar kan 
dolaşımını harekete geçirir. 
Duş soğuk su ile bitirilmeli. 
 Bir detoks veya ilkbahar 
arınma kürü. [Şaduman 
Karaca 2012 İlkbahar 
Detoks Kampı: www.
sadumankaraca.com]. 
 Beslenmenin taze meyve, 
sebze, baklagiller ve tam 
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tahıldan oluşmasına özen 
göstermeli. Bu dönemde 
tatlı, kırmızı et, alkol, sigara 
ve fastfood yieceklerden 
beslenmekten kaçınmalı. 
 Boş zamanlarda sevilen 
insanlarla ve keyif alınan 
etkinliklerle geçirmek bu 
sürecin az stresle rahat 
atlatılmasına yardımcı olur. 

Bahar yorgunluğu doğal 
bir süreç olması nedeniyle 
bu dönemi yukarıdaki 
uygulamalar ile özel bir 
tedavi uygulamaksızın 
geçirmekte yarar var. Şayet 
sabahları uyanamama 
sorunu yaşanıyor ise biberiye 
çayı alınabilir. Bir dal biberiye 
çayı kahve derecesinde 
uyarıcı özellik gösterir, 

özellikle tansiyon düşüklüğü 
yaşanıyorsa yükseltmek için 
doğru bir seçim olur. Bu 
nedenle yüksek tansiyonu 
olanlar biberiye çayını 
tüketmemeli! 

Uyarı: Eğer halsizlik 
durumu uzun sürerse, 
mutlaka bir hekime veya 
uzmana danışılmalı. Bunun 
sebebi tahminen kronik 
yorgunluk sendromu, troit 
bezleri düşük fonksiyonu 
veya depresyon olabilir. 

Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com

Bahar yorgunluğu konusunda 
Şaduman Karaca’nın http://
www.yesilinasli.com/index.
php/2012/03/19/bahar-
yorgunlugu-12-mart-2012/ 
linkindeki radyo programını 
dinleyebilirsiniz.
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Doğal Tıp

Bahar Yorgunluğunu Hafifletebiliriz
Kıştan bahara geçerken metabolizmamız bahar yorgunluğu 
yaşayarak bir reaksiyon gösterir. Biberiye çayı içerek, bitkisel 
ağırlıklı beslenerek, açık havada bol hareket ederek ve uykumuza 
dikkat ederek bu yorgunluğu hafifletebiliriz. 

Hormonal 
değişim dönemi 
olan baharda  
organizmamız 
rahat bir dönüşüm 
için bol vitamin  
ve proteine  
ihtiyaç duyar. 



Balkonlarımızı 

Baharat 
Bahçesi 
Yapalım

Bahçe 
Balkon
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Bitkiler karşılıksız hep paylaşıyor. İnsanoğlu-
nun hoyratlığına, almadan vermeyi bilememe-
sine inat verme telaşındalar. Öncelikle tohum-
ları temin etmemiz gerekiyor. Yetiştireceğimiz 
tohumları veya fidelerini kolaylıkla, internet 
üzerinden de temin edebiliriz.

Bir Tutam Biberiye 
Hoş kokusu, mor açan çiçekleri ile tanırız. 200 
metreye kadar boylananlarına rastlarız. Latince 
adı Rosmarinus, deniz nemi anlamındadır. Bu 
sebeple en güzel biberiyelere deniz kenarlarında 
rastlarız. Bolluğun, bereketin, başarının simge-
sidir. Uzun yıllar yaşar. Tohumlarından çoğalta-
bileceğimiz gibi dallarından alacağımız çelikleri 
köklendirerek de biberiyenizi çoğaltabiliriz. 
Mart-Nisan, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dö-
nemleri olmak üzere üç farklı dönemde alınan 
sürgün çelikleri kum torf karışımından oluşan 
toprak içinde köklendirilir. 

Eğer fide aldıysak fide boyuna uygun ölçüde 
bir saksıya dikmeliyiz. Boylanmasına göre saksı-
sını daha büyüğü ile değiştirmemizde fayda var. 

Çiçek açma zamanında yapraklarını toplayıp 
gölgede kurutabiliriz. Bu yapraklarından ayrıca 
uçucu yağı ve ekstresi elde edilir. 

Antik Roma’da öğrenciler biberiyeden yap-
tıkları taç ve halkayı başlarına ve boyunlarında 
taşıyarak hafızalarını zinde tutmak istemişlerdi. 
Biberiye günümüzde de konstrasyon sağlayıcı 
olarak kullanılır. Bu amaçla aroma lambaların-
da biberiye yağı yakılabilir. Bazı araştırmacılara 
göre biberiye yağı hafızayı kuvvetlendirir.

Hazmı kolaylaştırıcı, toksinleri atıcı, konsant-
rasyon sağlayıcı, ağrı kesici, hafıza güçlendirici 

biberiyenin çayını demleyerek içebiliriz. Et 
(tavuk, kırmızı et, balık) ve sebze (patates, ka-
bak, domates) yemekleri, omlet, çorba, sos ve 
salatalar için güzel bir baharat bitkisidir. Etleri 
marine etmede kullanabilir; zeytinyağına aroma 
vermek için bir dal taze biberiyeyi zeytinyağı 
şişesine koyabilirsiniz. Hoş kokusundan fayda-
lanmak için kuru dallarını yakarak tütsü olarak 
değerlendirebilirsiniz.

Bir Tutam Fesleğen  
Kokusuyla ve tadıyla tanıdığımız en kıymetli bit-
kilerimizdendir. Bir yıl yaşar.

Tohumlarından kolaylıkla çoğaltabiliriz. 
Güneşi tam alan yerlerde kısa zamanda tohuma 
kaçacağından yarı gölge yerlere dikmeliyiz. Mart 
-Nisan ayları tohumlarının ekimi için uygundur. 
Fide olarak da kolaylıkla temin edebiliriz.

Baharat olarak kullanacaksak, taze dallarını 
toplayıp gölgede kurutabiliriz. Çayını yapacak-
sak çiçekleri açarken, topraktan 5 cm yukarı-
dan biçerek toplayabiliriz.

Günümüzde yapraklarından elde edilen uçu-
cu yağı (esansı, ruhu) da sevgi ve muhabbeti 
artırmak için tavsiye edilir. Yatıştırıcı, iştah açı-
cı, midevi etkileri için çayı tavsiye edilir.

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden-
dir. Salata, sebze yemekleri (kabak, ıspanak, 
enginar, fasulye, lahana, bezelye, patates vb.) 
pizza, et, çorba, pilav gibi yemeklerde kullana-
biliriz. Sivrisinekleri kaçırmak için de pencere 
önüne koyabiliriz.

Bir Tutam Defne 
Kokusu, tadı, her dem yeşilliği ile tanırız. 

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

Mutfaklarımızda 
kullanacağımız baharatı 

evlerimizde yetiştirebiliriz. 
Bir küçük bahçe, yoksa 
küçük bir balkon, o da 
yoksa pencerelerimizin 

önü bu bitkileri büyütmek 
için yeterli. Biraz orman 

toprağı, dikeceğimiz 
alanın ölçüsüne göre 

yayvan ve derince 
saksı, budama makası, 
küçük el küreği işimizi 

kolaylaştırmaya  
yeter de artar.

Akdeniz bitkisidir. Uzun yıllar yaşar. 
Tohumlarından yetiştirmesi güçtür. 

Ekim ayında 10 -12 cm uzunluğunda 
alınan yumuşak odunsu çeliklerin İndol 
Bütirik Asit ile muamelesi ile köklendirilir. 
Fidan olarak kolaylıkla temin edebiliriz. 
Saksıya dikeceksek en az 25-30 cm derin-
likte, 40 cm çapta saksı tercih etmemizde 
fayda var. Kış aylarında soğuklardan ko-
rumamız gerekir.

Yapraklarını yıl boyunca dökmediğin-
den her zaman taze olarak kullanabiliriz. 
Kurutmak istersek yapraklar toplandıktan 
sonra gölgede kurutup ışığa maruz kal-
mayacak şekilde saklayabiliriz.

Terletici, antiseptik ve midevi olarak 
kullanılır. Yapraklarından elde edilen uçu-
cu yağ haricen zeytinyağında seyreltilerek 
ağrı kesici olarak kullanılır. Tohumlarından 
elde edilen sabit yağ saç bakımında dökül-
melere karşı kullanılır.

Defne en çok Fransız mutfağında kul-
lanılır. Etlere özellikle balığa, türlü, güveç, 
kızartma, börek, turşu, soğan, kabak gibi 
sebze yemeklerine, baharat karışımları ve 
yumurta yemeklerine çok yakışır.

Bir Tutam Çörekotu 
Kendine has aromasıyla tanırız. Bir yıl ya-
şar. Tohumlarıyla kolayca yetiştirebiliriz. 
Tohumlarını aktarlardan veya tohumcu-
lardan temin edebiliriz. Tohumları, yayvan 
bir saksıya adet veya bahçeye serpiştire-
rek ekebiliriz. En iyi verimi bahçede alabili-
riz. Gösterişli çiçekleri ile de yetiştirilebile-
cek bir bitkidir. 
Çiçeklendikten sonra kapsül oluşur. 
Kapsül tam kuruduğunda içerisi açılarak 
çörekotu tohumları çıkarılır. Serilip tam 
kuruması sağlanır, bir kavanozda muha-
faza edilir. Tohumlarından soğuk sıkım 
yöntemiyle değerli bir yağ elde edilir. İlaç, 
gıda ve kozmetikte kullanılır.

Kuvvet verici, uyarıcı, adet söktürücü, 
süt artırıcı olan çörekotu Ortadoğu ve 
Hindistan’da daha çok kullanılır. Mutfakta 
en çok hamur işlerinde aranır. Peynirle de 
güzel uyum sağladığı için özellikle Doğu 
bölgelerimizde yaygın olarak bu şekilde 
kullanılır. Denemediyseniz öneririz.

Nazım Tanrıkulu, www.nazimtanrikulu.com
Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler 
Araştırma Merkezi
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Yalova’da, Marmara dep-
reminde kimyasal sızıntının 
yaşandığı bir fabrikanın içinde 
kömür yakıtlı termik santral 
kurulmak istenmesiyle başla-
dı bu dönemin Yalova çevre 
mücadelesi.  1999 depre-
minin hemen sonrasında ise 
Yalova’nın doğusundaki sahil 
şeridindeki bir fabrikadan 
zehirli kimyasallar sızmış, böl-
gedeki binlerce insan tahliye 
edilmişti. 12 yıl sonra, aynı 
yerde, bu kimyasal tankların 
100 metre yakınına, hem de 
bir kömürlü termik santral 
kurmaya çalışmak…

Yalova Çevre Platformu 
(YAÇEP) bu cümleyi evirip 
çevirip kendilerine soran 
Yalovalı çevreciler tarafın-
dan Şubat 2010’da kuruldu. 
Hemen ardından eylemler, 

etkinlikler, paneller başla-
dı. Platform içinde yer alan 
gençlerin, o günlerde tiyatro 
festivali için Yalova’da bulu-
nan 20 ünlü sanatçıyla, hazır-
layacakları bir videoya sesleri 
ve görüntüleriyle destek ver-
melerini istemesinin ardından 
hazırlanan kaydın yayın-
lanması, şirketle çevrecileri 
ilk kez karşı karşıya getirdi. 
Şirket yetkilileri videonun ya-
yından kaldırılmasını ve tekzip 
yayınlanmasını istedi,  YAÇEP 
gönüllüleri bunu reddetti.

Aynı günlerde Greenpeace 
ofisinde 15 STK ile ortak bir 
basın açıklaması yapılarak, 
fay hattında termik santral 
olamayacağı belirtildi ve hu-
kuksuz durumlar dile getirildi. 
Bunun ardından iki dava geldi 
YAÇEP gönüllülerine karşı 
açılan. Videonun yayından 
kaldırılması istendi ve yapılan 
açıklamaların şirketin mane-
viyatını zedelediği gerekçesiyle 
çevrecilerin 20 bin TL’lik taz-
minat ödemesi. İki yıldır bit-
meyen ve bu davalara, birkaç 
ay önce şirketin hisselerine 
değer kaybettirmek iddiasıyla 
savcılık tarafından açtırılan 

kamu davasını da eklemek 
lazım. Termik santrallerin do-
ğaya, insana, ekosisteme ve 
ekonomiye olan toplam mali-
yetlerine karşın ülkenin enerji 
politikasının gittikçe kömür 
karasına bulandığı bir gerçek. 
Yalova’da ise tüm bu olum-
suzlukların yanı sıra, deprem-
de rüştünü ispatlamış faylarla 
dolu bir zemin, üzerinde ciddi 
riskler taşıyan kimyasal fabri-
kaları ve içinde kümülatif bir 
felakete, bir termo-kimyasal 
afete davetiye çıkarır kömürlü 
termik santral…

Yasal eylemlerle bu duru-
ma dikkat çekmek için çevre 
temalı bisiklet turları mı dü-
zenlenmedi, Yalova sahilinde 
klasik müzik konserleri, imza 
kampanyaları mı yapılmadı, 
Yalova’ya gelen bazı bakanlar 
protesto mu edilmedi, sokak 
tiyatroları, çevre temalı kapalı 
alan tiyatroları, çevre temalı 
Yalova için bestelenmiş şar-
kılar, yeni sanatçıların termik 
santrallere “hayır” dediği 
videolar, yerel meclislere ve 
siyasilere baskılar sürerken, 
yerel meclisler, termik sant-
rallerin yapılmasını engelleyen 
plan notu kararları almışken,                  
her yerel çevre mücadelesinde 
olduğu gibi, bilinen tipik zor-
luklarla karşı karşıya kalındı. 

Bugün pes edilmiş değil 
ama büyük sanayi baskısı 
altındaki güçsüz STK’lardan 
ve siyasi erkten meydana ge-
len zayıf ekonomiye sahip bir 
kent Yalova. Pes etmiş değiliz 
ama hakem saydırıyor, bizler 
Yalova’nın doğusu ikinci bir 
Dilovası olmasın diye nakavt 
olmamaya çalışıyoruz.

Özlem Akyüz -YAÇEP

Yalova’nın Termik Santral Mücadelesi

Doğaya, insana, ekosis-
teme ve ekonomiye bü-
yük maliyetleri var ter-
mik santrallerin… Buna 
rağmen Türkiye’nin 
enerji politikası gittikçe 
kömür karasına bulanı-
yor. Yalova’da ise tablo 
daha hassas... 

B U Ğ D A Y ' I N 
S E Ç T İ K L E R İ   

> > >

Şaban Burhan’dan 
Yeni Ürünler

Bursa Karacabeyli üreticimiz, Şaban 
Burhan taze sebze ve meyvenin yanı 
sıra ekolojik sertifikalı ekmek, sucuk ve 
yoğurt satışına başladı. İnek sütünden 
vakumlama yöntemiyle ve kara ma-
ya kullanarak yapılan yoğurdu, tam 
buğday unundan hazırlanan ekme-
ği ve ev yapımı olan sucuğu %100 
Ekolojik Pazarlarda satın alabilirsiniz.

Dört katlı so-
lucanlı Ekosol 

Kompost Kutusu ve 
500 adet kırmızı vermi kom-

post solucanı (Eisenia foetida) 
sayesinde, mutfak atıklarınızı son 
derece kaliteli ve yaşayan bir güb-
re olan solucan gübresine (vermi 
kompost) ve çayına dönüştürebilir-
siniz. Solucanlı Kompost Kutusu’nu 
balkonunuzda, bahçenizde ve tera-
sınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
Satın almak ve daha fazla bilgi için:  
dukkan.bugday.org

Bu ürün, Buğday Derneği’nin çalışmalarını des-
teklemek amacıyla kurulmuş olan Buğday Derneği 
İktisadi İşletmesi tarafından satılıyor. 
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Solucanlı 
Kompost 

Kutusu ve 
500 Adet 

Kırmızı 
Solucan Seti
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B U Ğ D A Y  N O K T A L A R I   > > >

Ankara

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Aggroland 
– CNT Doğal Gıda 

(Doğal ve Ekolojik Ürünler)
Mustafa Kemal Mah.
Cepa AVM 17. Sok.

No:2/1B –O5A
Çankaya 

Tel: 0 312 219 6063

Elmacı Organik ve
Doğal Ürünler Marketi
Turan Güneş Bulvarı

Rabindranath Tagore Cad.
No:61 Çankaya

Tel: 0 312 440 1819
www.billurgrup.com

Zeytinhane 
(Zeytin, Zeytinyağı, Sabun)

Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
No:1-10 Kale

Tel: 0 312 311 8944
www.zeytinhane.com.tr

ÜRÜN VE HİZMETLER

Haytek Ekolojik Tekstil 
(Soya ve Bambu Giyim)

Portakalçiçeği Sok. 
Ansera Migros İş Merkezi 

No:17/2 
Çankaya

Tel: 0 312 439 2353
www.soyasilk.com

Antalya

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Rasayana Ekolojik Ürünler  
Bahçelievler Mah.  

Pamir Cad. 
Hamitbey Apt.  

No:54/1 
Tel: 0 242 247 2527

www.rasayana.com.tr 

Aydın

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Naturpa Ltd. Şti.  
(Ekolojik Ürünler)

Egemenlik Cad. No: 43 A 
Tel: 0 256 213 7768

Cep: 0 532 343 7304

Naturel Eczahanesi 
(Dermo-Kozmetik  

Ürünlerde İndirim)
Atatürk Bulvarı Çamlık Mah. 
No: 228/4 Altınkum/Didim 

TEL: 0 256 813 6845
naturelecz@hotmail.com

Balıkesir

ÜRÜN VE HİZMETLER

Elez  
(Zeytinyağı ve Sabun) 
Cumhuriyet Meydanı
Narin Pasajı No:20 
10700 Burhaniye 

Merkez: 0 266 422 1668
Fabrika: 0 266 412 6272 

info@elezoliveoil.com

Tarlakuşu 
(Organik bitki çayları, sabun, 
zeytinyağı) İsmetpaşa Mah. 

Cumhuriyet Cad. No:53 Ayvalık 
Tel: 0 266 312 3312
bilgi@tarlakusu.com

Çanakkale

ÜRÜN VE HİZMETLER

Atiye Laçin Tatlıları
(Mevlevi Tatlısı ve Macunu)

Alaaddin Mah. Sofucu
Halil Sk. No:11 Gelibolu 

Tel: 0286 566 1219
www.mevlevitatlisi.com 

Ambar
(Ekolojik ve 

Doğal Ürünler)
İstiklal Cad. Kallavi Sok.

No:6 Beyoğlu 
Tel: 0 212 292 9272

ambar@nuhunambari.com
www.nuhunambari.com

Ayasofya Eczahanesi 
(Dermo-Kozmetik 

Ürünlerde İndirim)
Divanyolu Cad. 

No:28  
Sultanahmet 

Tel: 0 212 513 7215

Balya Organik
(Ekolojik Ürünler)
Healthfood Store
Defterdar Yokuşu

Batarya Sok.
Cihangir

Tel: 0 212 252 3582
www.balyaorganik.com
info@balyaorganik.com

Barış Doğal Ürünler
(Ekolojik ve 

Doğal Ürünler)
Bahçeşehir 2. Kısım 

Bahçeşehir Park Çarşı  
Şelale Cad. 

Barış Sok. D 2
Bahçeşehir

Tel: 0 212 669 3826
Cep: 0 532 497 4817

Ecolife Cihangir
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Sıraselviler Cad. Soğancı Sok.
No:8/C  Beyoğlu

Tel: 0 212 243 2383

KırkAmbar
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Köyiçi Cad. Kazan Sok. 
Gürün Pasajı No:9 

Beşiktaş
Tel: 0 212 258 6548

www.besiktaskirkambar.com.tr  

Laleli
Zeytinyağları

(Zeytinyağı ve Sabun)
Cevdet paşa Cad. No:46/D 

Bebek
Merkez: 0 212 265 6617
Fabrika: 0 266 416 4567

Şube: 0 312 446 2316
www.zeytinim.com
laleli@zeytinim.com

Mis Gibi
(Ekolojik ve

Doğal Ürünler)
Bağdat Caddesi 
Feneryolu Çarşı 

No:38/39
Kadıköy

Tel: 0216 337 2225
www.misorganik.com

misgibi@misorganik.com

Natür İstanbul
(Doğal Ürünler)

Abide-i Hürriyet Cad. 
Merkez Mah. Hasat Sok. 

No:6/1 Şişli 
Tel: 0 212 232 2062

Organik Dükkân 
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Manolya Sok. 
No:7/A Bebek 

Tel: 0 212 358 4310
organikdukkan@gmail.com

30   |   2012 İLKBAHAR   |   www.bugday.org

Dedetepe Çiftliği  
(Taş Baskı Zeytinyağı  

ve Sabun) 
Adatepebaşıköyü

Küçükkuyu 
Tel: 0532 633 64 03
www.dedetepe.org
info@dedetepe.org

Dhara Butik  
Zeytinyağı (Zeytinyağı ve 

Sabun)
Ahmetçe Köyü 

Ayvacık 
Tel: 0 286 762 9600
www.dhara.com.tr
info@dhara.com.tr

İmroza
(Ada Kokulu Sabunlar)

Kaleköy No:1 
Gökçeada 

Tel: 0 286 887 2388
www.imroza.com

Erzincan

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

GelHeleGel  
Yöresel Ürünler 
(Doğal Ürünler)
Cumhuriyet Cad. 

No:44 
Kemaliye 

Tel: 0 446 751 2301

İstanbul

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Altınkale
(Mevlevi Tatlısı,  
Doğal Ürünler)
Ahmediye Mah. 

Halk Cad. No:23/1 
Üsküdar

Tel: 0 216 343 9493
Cep:0 542 791 7943

Ekoorganik
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Barış Mah. Zafer Cad.
No:1 Kule Çarşı D:41 

Beylikdüzü 
Tel: 0 212 854 2757

www.ekoorganik.com
bilgi@ekoorganik.com

Ekozel
(Ekolojik Tarım Ürünleri) 

Akşemsettin Mah. Lale Sok.
Barış Apt. No:3/9 

Eyüp
Tel: 0 530 402 6944

www.ekozelorganik.com
info@ekozelorganik.com

Fidas Gıda Sanayii
(Himalaya Tuzu)
Aytok Gıda San. 
Battalgazi Mah. 

Şark Cad. G-15 Blok 
Sultanbeyli

Tel: 0 216 592 9157
www.himalayakristaltuzu.com

Gaia Yöresel
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Süreyya Ağaoğlu Sok. 
No:31  Topağacı

Tel: 0 212 219 4272
www.gaiayoresel.com

Greenapple Organik
(Ekolojik Ürünler)
Mengi Sok. No: 4/B 

Sahrayıcedit
Kadıköy

Tel: 0216 369 6300
Faks: 0216 369 6061

www.greenappleorganik.com
info@greenapplegida.com

Buğday Derneği üyeleri, Buğday Noktaları’ndan indirimli alışveriş yapabilir. 
Buğday Noktalarıyla ilgili daha fazla bilgi için: www.bugday.org

Buğday Noktası olmak için: yesin@bugday.org

Buğday Derneği Üyelerine İndirim!
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Organik Taze
(Ekolojik Ürünler)

Maden Mah. Kilyos Cad.
No:156 A Sarıyer

Tel: 0 212 271 7929
Cep: 0 506 907 7868

organiktaze@gmail.com

Ökotek
(Ekolojik Ürünler)

Dünya Ticaret Merkezi 
Blok Çarşısı
K.1 No: 92-A

Yeşilköy
Tel: 0212 671 9158

www.ekolojikurun.com    
info@okotek.com.tr

Serente Organik
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)
Zeytinoğlu Cad. Şafak Apt. 

No:2/2 Akatlar 
Tel: 0 212 351 8116

www.serenteorganik.com

Tiryaki Organik – Ekobahçe 
(Ekolojik Ürünler)

Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1 Beykoz 

Tel: 0216 485 2962
Şube: Fırat Cad. 

Milenyum Bazaar 
No:54 Akfırat Tuzla 

Tel: 0212 677 1338 - 39
www.ekobahce.com 

Vitaminera 
(Doğal Ürünler)

Atrium Çarşısı 9.Kısım 
No:107 Ataköy 

Tel: 0 212 661 7829
www.viteminera.net

ÜRÜN VE HİZMETLER

Arma Ltd.
(Cam damacanalar)

Talatpaşa Mah. Emirgazi Cad.
No:30/A Okmeydanı
Tel: 0 212 220 10 68

www.armaindustry.com

Ekosol
(Organik Solucan
 Gübresi, Solucan

 Kompost Box)
Sarıpınar yolu 

Hüseyinli Köyü No:228 
Çekmeköy

Tel: 0 216 434 5601
Tel: 0 216 434 5602

burcinkarababa@gmail.com
www.ekosol.net

Ferbanat L
(Organik Sıvı Gübre)

10.yol 
Aydaş İş Merkezi
A Blok No:7 K.2 

Zeytinburnu
Tel:0 212 415 05 4
info@ferbanat.com
www.ferbanat.com

Kalite 
Sistem Grubu

(Toprak ve  
Ürün Analizi)

Ar Plaza B Blok No:16
Kozyatağı 

Tel: 0 216 445 2727
www.kalitesistem.com 

gokcen@kalitesistem.com

Kapbula Tekstil
(Ekolojik Giyim)

Mohini AVM 
Tanburi Ali Efendi Sok.

No:15/211 
Etiler 

Tel: 0 212 269 6009
info@kapbula.com.tr
www.kapbula.com.tr

LOKANTA, RESTORAN, KAFE

Antiochia 
Asmalı Mescit Mah.
Minare SokNo:21/A 

Beyoğlu 
Tel: 0 212 292 1100

www.antiochioconcept.com 
info@antiochioconcept.com   

Aşşk Kahve 
Muallim Naci Cad. No:64/B

Kuruçeşme/Beşiktaş 
Tel: 0 212 265 4734
Reasürans Çarşısı 

No:63-64 Maçka Cad.
Nişantaşı

Şişli 
Tel: 0 212 231 9172

www.asskkahve.com
info@asskkahve.com

Cook Point 
Sıraselviler Cad.  

Billurcu Sok. No:23 
Beyoğlu 

Tel: 0 212 292 8880
cook_point@hotmail.com

Dondurmacci Cafe 
Bağdat Cad.  

Beyaz Akasya Sok. 
No:1/C

Caddebostan 
Tel: 0 216 467 3480

www.dondurmacci.com
info@dondurmacci.com

Govinda İstanbul
(Vejetaryen Restaurant)

K.M. Çelebi Mah. 
İpek Sok. No:15/1

Taksim
Beyoğlu 

Tel: 0 212 252 4015
www.govindaistanbul.com
info@govindaistanbul.com

Kahve 6 
Akarsu Cad. Anahtar Sok. 

No:13/A
Cihangir Beyoğlu 

Tel: 0212 293 0849

Küçük 
Kurabiye Dükkânı 

Cihangir Mah. Oba Sok. 
Beler Apt. No: 5A 

Cihangir 
Tel: 0 212 243 1018
www.kurabiyeci.net

murat@kurabiyeci.net 

Leyan Yiyecek İçecek 
“Cocotte Restaurant”

Kore Şehitleri Cad. 
No:44  

Zincirlikuyu 
Tel: 0 212 288 2733

www.leyanrestaurants.com

Limonlu Bahçe  
Tomtom Mah. Yeniçarşı Cad.

No: 98 Beyoğlu 
Tel: 0 212 244 6915

Loving Hut
(Vejeteryan Restaurant)

Ihlamurdere Cad.  
Şair Veysi Sok. 

No: 4/B Beşiktaş 
Tel: 0 507 363 8902 

Masalevi
(Doğal Ürünlerle Yemek)
Suadiye Mah. Çamlı Sok.

No:2/1-C Suadiye 
Tel: 0 216 373 5273

sebnem_kara@hotmail.com

Yazı Cafe 
Caferağa Mah.  
Sarraf Ali Sok. 

No:31/1 Kadıköy
Tel: 0 216 330 64 99

bistarabistara@hotmail.com

Zencefil 
Kurabiye Sokak No:8-10

34435 Beyoğlu
Tel:  0 212 243 8234
Fax: 0 212 243 8233

www.zencefil.org

BİREYSEL GELİŞİM, ETKİNLİK

Atölye Çocukevi 
(Çocuk Etkinlikleri)

Sümer Korusu
Gülveren Sok. No:21 Tarabya 

Tel: 0 212 299 9325
www.atolyecocukevi.com

basak@atolyecocukevi.com

Cihangir Yoga 
(Yoga Dersleri)

Meclis-i Mebusan Yokuşu
No:15 Kat:4-5 

Fındıklı 
Tel: 0 212 243 1993

www.cihangiryoga.com
info@cihangiryoga.com

DOUM
(Doğuma Hazırlık  
ve Sonrası Destek,  

Eğitim)
Emirgan Sok. No:16/1 

Emirgan 
Tel: 0 212 277 9900
Cep: 0531 408 1323

www.do-um.com
do-um@do-um.com

 
Galata Şifahanesi

(Homeopati ve Kekeça)
Büyükhendek Cad. 
No:21/2 Kuledibi

Beyoğlu
Tel: 0 212 252 8029
www.sifahane.org

galatasifahanesi@gmail.com

Gel, Oyna
(Ahşap Oyuncak ve Oyun 

Organizasyonları) 
Merter ve Ümraniye AVM

Tel:0 532 446 1298
www.geloyna.org

sulesenols@yahoo.de

Hakan Onum
Çigong Okulu

Cep: 0 555 594 5676
www.vadiruhu.com
ho@vadiruhu.com

İstanbul  
Doğum Akademisi

(Doğal Doğum Eğitimi)
Valikonağı Cad.
Sezai Selek Sok.

Nevide Apt. No:22/4
Nişantaşı 

Tel: 0 212 240 5935
www.dogumakademisi.com

B U Ğ D A Y  N O K T A L A R I   > > >

Park Tarabya Çocukevi
(Çocuk Etkinlikleri)

Şenevler Tarabya Yokuşu
No:1/ A Park Tarabya 
Tel: 0 212 299 2856

www.parktarabya.com
parktarabya1998@yahoo.com

YogaRooms 
(Yoga Dersleri)

Bağdat Caddesi Emek Apt. 
No 179/1 Selamiçeşme 

Tel: 0216 336 0010
Cep: 0 554 535 7686

www.yogarooms.com.tr
info@yogarooms.com.tr

İzmir

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Ekonat
(Ekolojik Temizlik Ürünleri)

7080 Sok. No:7 
Pınarbaşı 

Tel: 0 232 479 3480
www.ekonat.net 

Gürsel Tonbul 
Çiftliği Dükkânı 

(Ekolojik ve Doğal Ürünler)
Davutlar Yolu 4 km.
Saraydamları Mevkii 

Kuşadası 
Tel: 0 256 682 2148

Ökotek
(Ekolojik Ürünler)

6347. Sokak No: 39/2 Bostanlı
Tel: 0232 336 9834

www.ekolojiurun.com

Zeytinhome
(Ekolojik Şarap ve Zeytinyağı) 

Küçükdeniz Çarşısı 
210. Sokak No: 12-A Foça 

Tel: 0232 812 3260
Faks: 0232 812 3259
www.zeytinhome.com

hakan@zeytinhome.com
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B U Ğ D A Y  N O K T A L A R I   > > >

ÜRÜN VE HİZMETLER

Natur-Med 
Doğal Tedavi ve 

Termal Kür Merkezi 
Davutlar

Tel: 0 256 657 2280
www.natur-med.com.tr
info@natur-med.com.tr

Kocaeli

Nar Eğitim
ve Organik Tarım Çiftliği

(Ekolojik Ürünler 
ve Tarım Eğitimi)

Akpınar Mah. 
Kerpe Sapağı

Kuşçu Sok. No:10
Kıncıllı

Kandıra 
Tel: 0 262 561 2724
ulku@naregitim.com

Kütahya

Bitki Sandığı
(Doğal Kozmetik Ürünler) 

Yıldırım Beyazıt Mah.
Akif Sok. Kendi Özgil Sitesi 

C Blok
Tel: 0 274 224 9749

www.bitkisandigi.com
bitkisandigi@gmail.com

Mersin  

Eğriçayır Organik Arı Ürünleri 
(Ekolojik Bal)

Menderes Mah.
Sapmazlar Sok. No:22 Erdemli

Tel: 0 532 258 4596

Muğla / Bodrum  

DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Bodrum Şifahanem
(Neyzen Tevfik Cad. No. 46 

Tel: 0 252 316 1820
Cep. 0 542 391 5102

Otchum-Ege Bahçe 
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Bayır Tic. İş Merkezi 
11.Blok No:3  

Bayır 
Tel: 0 252 225 5564
www.egebahce.com

egebahce@egebahce.com

BİREYSEL GELİŞİM, ETKİNLİK

EkoŞifa Agarta
(Nefes ve Enerji Atölyeleri) 
Cumhuriyet Mah. 504. Sok.

No:10/A 48300 Fethiye 
Tel: 0 252 612 1102
www.agarta.com.tr

agarta@agarta.com.tr
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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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Samsun

Ekosam Ekolojik 
Tarım Ürünleri 

(Ekolojik Ürünler)
19 Mayıs Sanayii Sitesi  

81 Sok. No:25 Kutlukent
Tel: 0362 266 6900
Cep: 0 546 969 0577

ekosam@ekosam.com.tr

Yalova

Ökotek 
(Ekolojik Ürünler)

Fatih ve Marmara Cad. Köşesi 
Zafer Sitesi Yanı No: 108 

Tel: 0226 814 4845

EVLERE KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam 
Bereketzade Mah. 

Büyükhendek Cad. No:7/3 
Beyoğlu İstanbul

Tel: 0212 293 6380
Faks: 0212 293 6385
www.organikkutu.com

organikkutu@organikkutu.com

Bayramiç Yeniköy’den 
Gerçek Gıdalar 

Muratlar Köyü/Bayramiç 
Çanakkale 

Cep: 0 532 677 4107
www.bayramicyenikoy.com
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Ekolojik İmece Ekolojik Yaşam 
Kâtip Mustafa Çelebi Mah.

Büyükparmakkapı Sok. No:2/2 
Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0 212 293 6374
www.ekolojikimece.com 
info@ekolojikimece.com

Manavım 
Cumhuriyet Mah.

Sadık Şendil Sok.No:35/A 
Şişli-İstanbul

Tel: 0 212 225 4748
www.manavim.com
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 
No:73/2 Giyimkent-İstanbul

Tel: 0 212 698 3402
Cep: 0 538 618 2289
www.organikye.net

Toprakana 
Gülenevler sitesi B2 
Panayırçayırı Cad.  

Göktürk/Eyüp-İstanbul
Tel: 0 532 393 9498

www.toprakana.com.tr

İNTERNET VE TELEFONLA HİZMET

Bereket Organik Gübre
Bereket Organik Gübre

Tel: 0 342 545 2115 
0 342 545 2116

Bedia Tülüler
Oyuncak Mu

(El Yapımı Ahşap Oyuncak)
http://oyuncakmu.blogspot.com

Cep: 0 544 920 5858

Doğanın Bahçesi
(Ekolojik ve Doğal Ürünler)

Tel: 0 216 329 9691
www.doganinbahcesi.com

Doğrubahçe
(Doğal Ürünler Merkezi)

Tel: 0 216 325 8381
Cep: 0 532 206 8828
www.dogrubahce.com
info@dogrubahce.com

Egelojik E-ticaret 
Konak Mah. Şenan 

Bayraktar Sok. No:4/5
09200 Aydın

Tel: 0 256 512 7939
Tel: 0 256 512 7938
www.orgamar.com

huseyin.eskici@orgamar.com

Esra Kıraylar Coşkun
(Ekolojik Temizlik Malzemesi)

www.sabunagaci.com
esra@sabunagaci.com

Greengoods
(Ekolojik Çocuk/ 
Bebek Ürünleri)

Bağdat Cad. Bozkır Sok.
B Blok No:2/25 
Selamiçeşme 

Tel: 0 216 411 8425
oerdemci@greengoods.com.tr

www.greengoods.com.tr

Naturey
(Doğal Ürünler ve  

Danışmanlık) 
Tel: 0 212 572 7555
www.naturey.com
bilgi@naturey.com

Yüzde100 Organik
(Ekolojik Ürünler)

www.yuzde100.organik.com
info@yuzde100organik.com

Tel: 0 216 329 9691

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ökotek Ekolojik  
Ürün Marketleri

(Ekolojik Ürünler)
Özel Ali Sok. Altınay Apt.
Beyarmudu, Gazimagusa 

Tel: 0 392 379 9441

Buğday Derneği
 üyeleri, Buğday 
Noktaları’ndan  

indirimli alışveriş 
yapabilir. 

Buğday Noktalarıyla 
 ilgili daha fazla bilgi için: 

www.bugday.org

Buğday Noktası 
olmak için:

yesin@bugday.org

Buğday Derneği 
Üyelerine İndirim!


