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sarı, sıcak,
güzelim yaz
geçiverir çabucak
–Mine
Eroğlu

Gezi Parkı’ndaki Ağaç Yaşamın Simgesidir...
Gezi'de oluşan, yaşadığı yere sahip çıkan, kararlara katılan, örgütlü
yeni kentli anlayışı, insanla doğanın işbirliği yaptığı bir dönüşümün
mümkün olabileceği umudunu yeşertti.
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Ağacın gölgesinde herkes
eşittir. Gövdesine yaslananlara, gölgesinde dinlenenlere,
dallarında uyuyanlara güven
verir. Tıpkı Gezi Komünü’nde
birbirine yaslananlar gibi...
Gövdesindeki karıncadan
yaprağındaki tırtıla, dalında
yuva yapan kuştan, daldan
dala dolaşan sincaba, bedenine sarılan sarmaşıktan
gölgesinde büyüyen mantara
kadar inanılmaz bir çeştliliği
barındırır; bu çeşitlilikten güç

alır. Gezi Komünü’ndeki çeşitlilik gibi...
Küçücük bir tohum heybetli bir gövdeye, dallara,
yapraklara, çiçeklere, meyvelere dönüşür; ağaç olur
ve o ağaç yeniden toprakla
buluşacak tohumlar verir.
Ondan saçılan tohumlar toprakla, bakterilerle, suyla, güneşle işbirliği yapar; orman
olur. Bütün bunlar sessiz ve
sakin gerçekleşir; biz onun
durduğunu zannederiz ama

o inanılmaz bir eylemdedir.
Gücü var oluşunda gizlidir.
Gezi Komünü’ndeki şiddetsiz
eylemler gibi, orada var olmanın taşıdığı anlam gibi...
Ağaçlardan oluşan orman;
kuşları, böcekleri, tohumları,
bakterileri, mantarları, otları,
yağmuru köklerden derinlere
doğru süzen toprağı, kayalarıyla bir ekosistemdir ve
bu ekosistemde herşey birbirinden beslenir, müthiş bir
dayanışma ve işbirliği, dönüşümün kapılarını aralar. Gezi
Komünü’ndeki dayanışma
ruhu gibi...
Ağaç bize çok şey gösterir. Tıpkı Gezi Parkı’ndaki
ağaçlar gibi... Dayanışmayı,
çeşitliliğin gücünü, farklılıkların zenginliğini, sessizce
durmanın da bir eylem olduğunu, doğanın parçası 
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olduğumuzu, insanı merkeze
alan kibirin ne kadar yıkıcı/
yok edici olabildiğini, buna
karşın doğanın ve yaşamın
bütün unsurlarıyla işbirliğinin bizi nasıl güçlü kıldığını... Ağacın, onunla işbirliği
yapan bütün organizmalarla
olduğu gibi insanla da kardeş
olduğunu...
Gezi’den doğan ruh parklara, ormanlara, nehirlere,
vadilere yayılıyor şimdi. Artık
daha çok insan, kışla, AVM,
TOKİ, HES, termik santral,
maden, GDO ya da başka
isimlerle doğanın karşısına
çıkan yapıların tüketen, tahrip eden, ayrıştıran bir sistemin parçaları olduğunun
farkına varıyor. Kentin tam
ortasında bir avuç kalmış
yeşil alanına sahip çıkanlar,
tüketmeden var olabileceği
bir yaşamın yollarını arıyor.
Bu arayış parklardaki forumlardan çıkıp nehirlerin
kıyısındaki köylere yayılıyor.
Gezi eylemleri öncesinde 3.
köprünün yol açacağı yıkımın
farkında olmayanlar, şimdi
kesilen ağaçları, yok edilen
tarım alanlarını görü yor;
verilen zararın boyutlarının
farkına varıyor. Bir yandan
bunu önlemek için çaba
gösterirken, diğer yandan da
doğayla işbirliği yapan ve çeşitliliğin bereketinde var olan
sürdürülebilir yerleşimler için
çaba göstermeye başlıyor.
Daha önce, İstanbul’a
yüzlerce yıldır sebze sağlayan bostanların farkında olmayanlar, Gezi Bostanı’ndan
sonra yıkılan, yok edilen bostanları kurtarmak için el ele
veriyor, bostanların ve bostan kültürünün bir kent için
anlamını yeniden kavrıyor.
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Gezi Parkı, tüketim kültürünün doğayı nasıl yok ettiğini, nüfusu giderek şişen
kentlerin nasıl iflah olmaz
bir obeze dönüştüğünü, büyüdükçe daha fazla binaya,
daha fazla köprüye, daha
fazla havaalanına, daha fazla enerjiye, daha fazla suya
ihtiyaç duyarak nasıl doğayı
yuttuğunu, başka yerlerde
süren yaşamları nasıl sömürdüğünün farkına varıyor.

Gezi'den doğan
ruh parklara,
ormanlara,
nehirlere, vadilere
yayılıyor. Bir avuç
kalmış yeşil alana
sahip çıkanlar
tüketmeden var
olabilmenin yollarını
arıyor şimdi...
Bu nedenle İstanbul’un
sakinleri, 3. köprünün bağlantı yolları nedeniyle kesilen ağaçları, yok olan tarım
alanlarını sahipleniyor; bu
alanları korumak için forumlarda dayanışma ağları
kuruyor. Mimarlar, tarihçiler,
ziraat mühendisleri, aktivistlerle el ele verip, yüzlerce yıldır İstanbulluların sebze ihtiyacını sağlayan bostanlarda,
çocuklara bahçecilik eğitimi
veriyor. Forumlarda biraraya
gelen insanlar daha azla nasıl yetineceklerinin, küçük esnafı ve üreticiyi destekleyecek
yapıları nasıl oluşturacaklarının yollarını konuşuyor.
Parklarda toplanan çalışma
grupları, kırsalda zorlukla
geçimini sağlayan küçük çiftçiyi destekleyen oluşumlarla,

tüketicilikten türeticiliğe nasıl geçebilecekleri konusunda
görüş alışverişi yapıyor.
Bizler de Buğday Derneği
ya da tek tek bireyler olarak,
doğa dostu üretim ve kullanım yöntemleri konusunda
bugüne kadar edindiğimiz
deneyimleri, hayata geçirdiğimiz modelleri daha fazla
insanla paylaşmaya ve ekolojik yaşam biçiminin yaygınlaşması için çabalamaya
devam ediyoruz.
Kentlerin, gezegenimizdeki bütün coğrafyalar gibi
bir taşıma kapasitesi var ve
İstanbul gibi pek çok kentte
bu kapasite çoktan aşıldı.
Artık suyu, enerjiyi, gıdayı
kilometrelerce öteden sağlamaya çalışırken plansızca
büyüyen, tahrip eden obez
kentlerin yerini; parkları, mahalle bahçeleri, bostanları,
çevresindeki tarım alanları,
ormanları, sulak alanlarıyla birlikte toprakla, yaban
hayatıyla ilişkisini yeniden
kuran, kırsaldan beslendiği
gibi, kırsalı da besleyen kentlerin almasının zamanı çoktan geldi.
Gezi’de oluşan; yaşadığı
yere sahip çıkan, kararlara
katılan, örgütlü yeni kentli
anlayışı, aynı zamanda insanla doğanın işbirliği yaptığı bir dönüşümün mümkün
olabileceği umudunu yeşertti.
Ve bu umut şimdi İkizdere’ de, Kaz Dağları’nda,
Erciş’te, ODTÜ’de, Çıralı’da,
Alakır’da, İstanbul’un kuzey ormanlarında, Trak ya
ve Anadolu’nun tahrip edilen diğer yaşam alanlarında
yeşeriyor.
Oya Ayman

Ben Ne Yapabilirim?
(Ortak geleceğimiz için benim atabileceğim tohumlar...)
* Yaşayabilmem için gerekli olan tüm kaynakların benim gibi doğanın
bir ürünü, ekolojik/doğal döngülerin bir sonucu olduğunu sık sık
kendime ve çevremdekilere hatırlatabilirim,
* Enerji, gıda, su ve diğer ihtiyaç malzemelerinin ana kaynağının
doğa, bütün, denge* olduğunu bildiğim için, onları kullanırken elimden
geldiğince tasarruf ederim ama bununla yetinmem,
* Paranın doğal bir kaynak değil, doğal kaynakların el değiştirmesinde
kullanılan bir araç olduğunu bldiğim için harcadığım her kuruşun
ekolojik döngülere olan etkisini öğrenmeye çalışır, tüketen–zarar veren
etkimi azaltırım,
* Ekolojik yaşamı bir fantezi ya da ulaşılamayacak ideal olarak değil,
bugün elimden geleni yaptığımda katkı verdiğim, her bireyin temel
hakkı olan ve ortak geleceğimiz olan sürdürülebilir bir yaşam tarzı
olarak algılarım,
* Her doğal döngünün tohumdan ölüme giderken yeni tohumlar
saçmasının, yaşamın devamlılığındaki sır olduğunu bildiğimden
her düşünceyi, davranışı faydalı bir tohum olarak paylaştığımda
zenginleşeceğimi/zenginleşeceğimizi bilir, gereğini yaparım.

Victor Ananias
Aralık 2008
(Geleceğin Tohumları Kampanyası için tasarladığı broşürün metninden)

* Doğada, bir bütünün parçaları olarak, dengede- anlamında...
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Victor Ananias Dönüşüm
Ödülleri Sahiplerini Buldu

Evren’e vermeyi kararlaştırdı. Hüseyin
Serdar Tanal ise Jüri Özel Ödülü’ne değer
bulundu.
Dönüşüm Ödülü’nün Mustafa Alper
Ülgen’e verilme nedeni, sonradan yerleştiği Bayramiç Yeniköy’ün tarımsal ve
ekolojik gelişimine yaptığı katkılar, orada
bir döngü yaratması ve bu yolla da Kaz
Dağları’nı tehdit eden kalkınma çalışmalarının yarattığı tahribata bir direniş
oluşturması…
Ekolojik dönüşüm yönündeki çabaları
özendirmek amacıyla genç kuşaktan, 1830 yaş arası adaylara verilmesi planlanan
Teşvik Ödülü, Sezgi Evren’e Türkiye’nin
Güneydoğu gibi dezavantajlı bir bölgesinde kadınlar ve çocuklarla ilham verici
çalışmalar yapması nedeniyle verildi.
Jüri Özel Ödülü'ne ise ekolojik olarak
yaşama ve ekolojik tarım konusunda tüm
zorluklara rağmen yıllarca hiç vazgeçmeden üretime devam etmesi ve pek çok
insana ilham vermesinden ötürü Hüseyin
Serdar Tanal değer bulundu.
Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri, dönüşüm yolunda adım atanlara destek vermeye devam edecek. 

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Ekolojik dönüşüme katkı yapan araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetleri
değerlendirmek, bu konudaki çalışmalara
güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla Victor Ananias
adına 2013 yılından başlayarak verilen
Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri’nin ilki,
doğum günü olan 21 Mayıs’ta İstanbul
Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Enerji
Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Özlem Gürses’in sunduğu
törende ödül kazananlara Victor'un arkadaşı, Buğday dostu, heykeltıraş Sibel
Niksarlı'nın özel olarak yaptığı bronzdan
heykeller verildi. Ödüllerin logosunu ve tasarımlarını ise Savaş Çekiç gerçekleştirdi.
Ömer Madra, Salim Kadıbeşegil,
Abdullah Aysu, Uygar Özesmi, Ferda
Erdinç, Zeynep Meydanoğlu ve Özcan
Yüksek’ten oluşan jüri, başvurular
arasından Dönüşüm Ödülü’nü Mustafa
Alper Ülgen’e, Teşvik Ödülü’nü ise Sezgi
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Tohum Takas Ağı Güçlenerek Büyüyor
Tohum Takas Ağı kapsamında yılın
ikinci toplantısı temmuz ayında Yalova'da
yapıldı. Toplantıda Buğday’ın yıllardır oya
gibi işleyerek oluşturduğu Tohum Takas
Ağı veritabanı görücüye çıktı, uygulamalı eğitimi verildi, fiilen kullanılmaya
başlandı.
42 katılımcıyla yapılan ve çok başarılı geçen toplantıda dünyada tarım ve
tohumda gelinen son nokta ve yaşanan
sorunlar Prof. Dr. Tayfun Özkaya tarafından anlatıldı. Tohum Takas Ağı’nda son
durum, tohumluk almak amaçlı ekilen tohumların her çiftlik özelinde son durumları paylaşıldı, yaşanan sorunla hep beraber
tartışıldı. Dr. Gülay Beşirli’ “tohumdan tohuma süreç”le ilgili önemli pratik bilgileri
paylaştı, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
Araştırma Merkezi’nin geniş arazisindeki
uygulama örnekleri görüldü.
Toplantıya katılan çiftçiler, Tohumluk
Üretim Merkezleri’nden olan Gürsel
Tonbul’un kolaylaştırıcılığında, ellerindeki
tohumların son durumlarını ve önümüzdeki seneye yönelik planlarını paylaştılar.
Dünyada bir ilk olan ve Tohum Takas
Ağı projesi içinde çok önemli bir yere sahip “Tohum Takas Ağı Elektronik
Veritabanı”nın (www.tohumtakas.org)
açılışının yapıldığı toplantıda Buğday
Derneği Bilişim Koordinatörü Mehmet
Gürmen uygulamalı eğitim verdi. “Ne
durumdayız, kim hangi tohumları tohumluk alma amaçlı ekebilir?” atölyesi
yapıldı. Tohumluk üretim merkezlerimizin
sayısının aramıza yeni katılan çiftçilerimizin de yoğun ilgisiyle artması da Çiftçi
Buluşması’nın çok önemli bir başka
çıktısı oldu.
Toplantı, çok yararlı bir atölye çalışmasıyla bitti: Kompost yapımı. Huriye
Kara’nın kompostun sürecini anlattığı,
dikkat edilmesi gerekenleri aktardığı,
uygulamalı olarak gösterdiği Kompost
Atölyesi çiftçilerimizin büyük ilgisini çekti.

Buğday Derneği Tohum
Takas Ağı'nın, kolaylaştırıcılığını yaparak bir araya
getirdiği yerel tohum ve
üretici sayısının önümüzdeki dönem %70 civarında artacağını tahmin ediyor, ortaya çıkan bu örnek modelle
yerel tohumlarımızın hak ettikleri yaygınlığa hızla ulaşacağına inanıyoruz. 
• Buğday Derneği Tohum Takas Ağı,
tüm karar alma mekanizmalarında
katılımcılık ve şeffaflığı ön plana koyuyor. Çiftçiler, uzmanlar ve Buğday
yetkililerinden oluşan Yönlendirme
Komitesi'nin "Ana Metni" Yalova'daki
toplantıda son haline getirilip yayınlandı: http://yasasintohumlar.org/?p=447
• "Tohum Takas Ağı nasıl işler?" haklı
olarak en sık karşılaştığımız sorulardan biri. Cevabını, yeni hazırladığımız
http://yasasintohumlar.org/?p=457
linkinde bulabilirsiniz.

Buğday İçin Söylediler
"Buğday İçin Söylüyorlar" konseri, 30
Mayıs 2013'te Ghetto İstanbul'da yapıldı.
Gecede Bulutsuzluk Özlemi'nin efsane solisti Nejat Yavaşoğulları, Yasemin
Mori, Buğday destekçisi, müzisyen
Şehnaz Sam, Sumru Ağıryürüyen ile piyanist Utku Yurttaş ve eğlenceli performanslarıyla KeKeÇa (Kendi Kendini Çal)
beden perküsyonu ekibi ve bgst dansçıları sahne aldı. Konsere gelen üye ve
destekçilerimize, sanatçılara, Ghetto'ya
ve emek veren Buğdaygillere teşekkür
ediyoruz. 
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Öğrenciler Toprakla Buluştu

İzmir Ekoloji Fuarı'na Katıldık

Buğday, özel koşullar içerisinde bulunan gençlere meslek edindirmek amacıyla
yürütülen “Deniz Yıldızı İş Edindirme
Projesi” öğrencilerine, Beykoz Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi okulu bahçesinde
ekolojik tarım atölyeleri verdi.
Öğrenci ve velilerin katıldığı atölyelerde, atalık tohumlar toprakla buluştu okulun organik atıklarından kompost yapıldı,
yükseltilmiş yataklarda ekolojik tarım
yöntemleriyle sebze yetiştirildi.
Yerel tohumların hikâyelerinin dinlenmesiyle başlayan, tohum topu yapımı, viyölde tohum çimlendirme ve sebze yatağı
atölyelerinin gerçekleştirildiği etkinlikle
Buğday Derneği, üç aya yayılan ekolojik
tarım eğitimi boyunca, katılımcıları tohumla ve toprakla buluşturdu. Tamamen
gönüllü olarak destek verdiğimiz bu
projeyle, öğrencilerin ekolojik tarım yöntemleri kullanarak üretim yapabilmelerini,
en azından, onları toprakla ve tohumla
buluşturarak ekolojik yaşam döngüsünü
anlamalarına katkıda bulunmayı amaçladık. 

Buğday Derneği organizasyonuyla
2014'te İstanbul'da gerçekleşecek 18.
Dünya Organik Kongresi'ni anlatmak ve
paydaş görüşmeleri yapmak üzere Buğday
ekibi, 16-19 Mayıs tarihlerinde İzmir
Ekoloji Fuarı'ndaydı.
Tüm fuar boyunca ilgili kurumlara, katılımcı ve ziyaretçilere kongre ile bilgi verildi,
iş bilirlikleri için gerekli girişimler ve protokoller için adımlar atıldı. 

Gerçek Temizlik ve
Kompost Atölyelerine Devam!

Fotoğraf: Buğday Arşivi

14. sayımızda sirke, karbonat gibi malzemeler kullanarak doğa dostu temizlik
tarifleri verdikten sonra gönüllülerimizin
de katkısıyla %100 Ekolojik Pazarlarda,
Bayramiç Tohum Takas Şenliği’nde ve
son olarak temmuz ayında Büyükada’da
Gerçek Temizlik Atölyeleri yaptık.
Gelen yoğun istek üzerine hem temizlik
hem de kompost atölyelerimizi tekrarlayacağız. Emeği geçen gönüllerimize teşekkür
ediyoruz. 
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Buğday'dan Gıda Güvenliğimiz
İçin Kampanya
Buğday Derneği, change.org adresinde başlattığı kampanya ile dünyanın
en büyük GDO ve tarımsal kimyasal tekellerinden ABD menşeli Monsanto'nun
halkı yanıltmasına engel olunması çağrısında bulunmaya devam ediyor. Buğday
Derneği, tüm üye ve takipçilerinden
geleceğimiz için, gıda güvenliğimiz için
aşağıda metnini ve linkini göreceğiniz bu
kampanyayı halen imzalamadılarsa hemen imzalamalarını önemle rica ediyor.
www.change.org/tr/kampanyalar/turkpatent-enstitusu-monsanto-nun-halkiyaniltmasina-izin-vermeyin-tpekurumsal

Çamtepe'den Haberler
Şifa Okulu'nun Birincisi Tamamlandı
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği, Galata Şifahanesi ve Zenith
İyileşme Merkezi işbirliğiyle hazırlanan
ve ilki 25 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan Şifa Okulu, doktorlarla
birlikte bütünsel sağlık anlayışı çerçevesinde çalışabilecek şifacılar yetiştirmesine destek olmak amacıyla düzenlendi.
Homeopat Dr. Günnur Başar, Op. Dr.
Güray Alın ve homeopat ve yoga hocası
Elif Alın'ın eğitim verdiği Şifa Okulu’nun
ikincisi 12-20 Ekim 2013 tarihlerinde
düzenlenecek.

Kongre İçin STK'lar Bir Araya Geldi
18. Dünya Organik Tarım Kongresi
kapsamında gerçekleştirilecek STK
Forumu’nun organizasyonu için Heinrich
Böll Stiftung Derneği desteği ile düzenlenen hazırlık toplantısı 7 Haziran 2013’te
İstanbul Politikalar Merkezi’nde yapıldı.
“Gıda ve Toplum/Türler” teması ile yapılan bu ilk toplantıya, Organik Güvenilir
Gıda Federasyonu, Permablitz İstanbul,
Slow Food Yağmur Böreği, Gıda Hareketi,
Buluthal, TÜDER, TÜKODER, İTO,
TÜSEV, Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve
Araştırma Birimi ve Sabancı Üniversitesi
İstanbul Politikalar Merkezi temsilcileri
katıldı. 18. Dünya Organik Kongresi ve
düzenlenmesi planlanan STK Forumu
hakkında bilgi verilen, katılımcıların kendi
çalışmalarını anlattıkları, STK forumunda
tartışılabilecek konularla ilgili görüşlerini
belirttikleri, kongre kapsamında yapabilecekleri yan etkinliklerle ilgili önerilerde
bulundukları toplantıda, forumun hazırlıklarını yürütmek üzere bir çalışma grubu da oluşturuldu.
STK Forumu’nun hazırlıkları, İzmir ve
İstanbul’da yapılacak toplantılarla devam edecek. 

Yaşam Okulu’nda Doğa ile
Muhabbet!
Yaşam Okulu 2013, Atlas dergisi
işbirliğiyle 1-7 Temmuz tarihlerinde
“Doğamız ile Muhabbet” başlığı ile
düzenlendi.
Yaşam Okulu, 2013’te doğa kavramının düşünsel kökenlerinden, masallara; doğadaki örüntülerden tohum
matematiğine, günlük yaşamımızdaki
fraktallerden, bedenimizle ilgili farkındalığımıza kadar uzanan bir yelpaze
vardı. Katılımcılar söyleşiler, düşünme
egzersizleri, doğada etkinlikler, doğrudan deneyimlerle dolu bir hafta
geçirdiler.
ÇAMTEPE’NİN TAKVİMİNDEN...
29 Ağustos-1 Eylül/Zeynep Çelen’le Eko-Yoga
12-20 Ekim/Şifa Okulu II

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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mevsimlik sofralar

Tasarruf
Vakti

Fotoğraf: Tijen İnaltong

Dönem tasarruf dönemi;
daha bilinçli tüketicilere
yeme-içme konusunda
tasarruf önerileri!
Mayıs ayının sonlarında sıradan bir güne uyanmıştık. O
gün öyle şeyler oldu ki hepimiz
sarsıldık. Derin bir uykudan
uyandık sanki. Yürüdük, imzalar attık, şenliklere katıldık.
Uzun sürecek bir devinim,
değişim, hatta devrimdi bu.
Elimizden ne gelirse yapmaya
and içtik. Dönem tasarruf
dönemi olacaktı, daha bilinçli tüketiciler olmaya karar
verdik. O günlerde oturdum,
yeme/içme konularındaki
önerilerimi listeledim, arkadaşlarıma dağıttım. Belki sizin
de işinize yarar diye bu sayfamı tasarrufa ayırdım:
* Erzak dolabınızı arada
bir elden geçirin. Son kullanma tarihi gelen bakliyat,
pirinç, makarna gibi malzemelerin yenisini almadan önce
onları kullanın. Sadece erzak
dolabına değil, buzdolabına,
buzluğa da bakın.
* Yemek listesini canınızın
çektiğine göre değil elinizdeki
malzemeye göre belirleyin.
Dolapta biraz kuru fasulye mi
var haşlayıp salataya ekleyin
(Fasulye ve nohutu, hatta
tam buğdayı bolca haşlayıp
ufak poşetlerde dondurun,
gerektikçe çıkarıp çorba,

yemek ve salatalara koyun).
* Minik balkon bahçeleri
kurun. Çoğumuz aldığımız
yeşilliğin büyük kısmını ziyan
ederiz. Oysa maydanoz, dereotu, taze soğan gibi yeşillikler
yetiştiriyorsanız gerektiği kadar koparıp kullanabilirsiniz.
Bu bahçeler ruhunuza da şifa
olur, dinlendirir, dinginleştirir.
* Salata veya yemek yapmak için yeşillik/sebze yıkadığınız suyu bitkilerinize dökün.
Böylece su tasarrufu da
yaparak doğayı korur ve daha
az su parası ödersiniz.
* Yemeği fazla yaptıysanız ve üst üste yemekten
sıkılıyorsanız bir kısmını porsiyonluk kaplarda dondurun.
İşyerinizde yemek çıkmıyorsa
dışarıda yemek yerine bu
yemeklerden götürün ya da
yemeği komşularınızla paylaşın. Tabağınız büyük ihtimalle
dolu olarak geri gelecektir.
* Çelik matara edinin ve
sürekli dolu olarak çantanızda taşıyın. Böylece plastik
şişe kullanmak zorunda
kalmazsınız.
* Azar azar kalan kurumuş peynirler varsa makarna
sosunda, börek, çörek ve

poğaçalarda değerlendirin.
* Ekmek yoğurmak bir nevi
meditasyondur. Ekmeğinizi
kendiniz pişirin, çokça yapıp
fazlasını dondurun. Hazır
alıyorsanız da buzdolabında
tutun, fazlasını dondurun.
Bayatlamış ekmeklerin üzerine ezilmiş peyniri maydanoz
ve yumurtayla karıştırıp
sürün ve fırına verin. Yahut
basit ev pizzaları yapabilir,
fırında kurutup, küp şeklinde
doğrayarak çorbalık kruton
hazırlayabilirsiniz.
* Meyve sebzenizi marketten değil mümkünse pazardan, özellikle de organik
pazarlardan veya doğrudan
üreticiden ihtiyacınız kadar
almaya çalışın. Tek tük kalan
sebzeyle türlü yapın ya da
baklagillerle pişirin. Böylece
yemeğiniz hem daha besleyici
hem de lezzetli olacak.
* Her şey mevsiminde
daha lezzetli, daha ucuzdur.
Mevsiminde tüketin.
* Kışlık hazırlıklar pek keyiflidir. Komşu veya arkadaşlarınızla bir araya gelip tarhana, reçel, salça, turşu gibi hazırlıkları birlikte yapabilirsiniz.
İmece işi kolaylaştırır ve birlik
duygusunu güçlendirir.
Bunlar mutfakta tasarruf için ufak tefek öneriler.
Mutfaktan artırdığınız parayla ihtiyacı olanlara yardım
edebilirsiniz. Özellikle de içinde bulunduğumuz Ramazan
ayında fakirleri doyurmanın
sevabı çok büyüktür.
Tijen İnaltong

www.mutfaktazen.blogspot.com
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi

| 9

gün bilgesi

Erikler ve üzümlerin olgunlaşması, dalında gün
geçtikçe büyüyen ayvalar ve
narlar, yoğun bir böcek sesi,
aman vermez bir sıcak ile
geldi yaz. Olgunlaşan incirler, şeftaliler, hele kavun ve
karpuz ile kendimizden geçtiğimiz günlerdir yaz. Dağlar
ve yaylalara çıkma zamanıdır, denize girme zamanı
olduğu kadar.
Dost meclislerinde muhabbet etme, hülyalı hülyalı
bakma zamanıdır. Aşk zamanıdır. Enerjinin yükseldiği, giderek yükseldiği ve

sonunda en yüksek yerinden
hüzne bağlandığı zamandır
yaz. Uzun gecelerde, hafif
ürpermelerle kırların havasını
içimize çektiğimiz mevsimdir
aynı zamanda.
Yaz, köylerdekiler için
sabah erken kalkmak, öğlenleyin dinlenmek, doğaya
kaçanlar veya denize girenler

için de doğa ile yeniden tanışma zamanıdır. Onlar en
alışıldık olanı yapıyorlar da,
özellikle bu bahara yakışan
yaz, parklarda yayılmanın,
sohbet çemberlerinde toplaşmanın, dünyanın –ve kendimizin- geleceğini konuşmanın, yürekleri birleştirip,
huzurla çalışmanın zamanıdır artık...
Selam olsun uyanan zihinlere, selam olsun sevgi eken
ve hasat eden kalplere ve
AŞK olsun döngüde kalanlara
bu yaz...
Güneşin Aydemir

TEMMUZ 2013
3 / Sam rüzgârlarının başlangıcı
(25 Ağustos'a kadar)
8 / YENİAY
11 / Çarkdönümü fırtınası
15 / İLKDÖRDÜN
18 / Sıcakların artması
21 / Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Günü
22 / DOLUNAY
28 / Kara Erik Fırtınası
& Üzümlerin kararmaya
başlaması
30 / Kızıl Erik Fırtınası,
SONDÖRDÜN

AĞUSTOS 2013
6 / YENİAY
13 / İLKDÖRDÜN
18 / Yemişlerin tam
olgunlaşması
21/ Yaprakların sararmaya
başlaması, DOLUNAY
28 / Leyleklerin sıcak ülkelere
gitme zamanı, SONDÖRDÜN
31/ Mircan Fırtınası (Mercan
Fırtınası)

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
(domates, salatalık, patlıcan
gibi) için uygun ekim günleri:
2-3-11-12-13-21-22-30
Tohum alınacak bitkiler için
uygun ekim günleri: 11-12-13
Kök ve gövdesi toprak
içindeki bitkiler (havuç,
patates, pancar gibi)
için uygun ekim günleri:
4-5-6-14-15-16-17-23-24-31
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
14-15-16-17-23-24
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
7-8-18-25-26
Yapraklı sebzeler (lahana,
ıspanak gibi) ve sulama
için uygun günler:
1-9-10-19-20-27-28-29

EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
(domates, salatalık, patlıcan
gibi) için uygun ekim günleri:
7-8-9-17-18-26-27
Tohum alınacak bitkiler
için uygun ekim günleri:
17-18-26-27
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler (havuç, patates,
pancar gibi) için uygun ekim
günleri: 1-2-10-11-12-13-1920-28-29-30
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi
işler için uygun günler:
10-11-12-13-19-20
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
3-4-5-14-21-22-31
Yapraklı sebzeler (lahana,
ıspanak gibi) ve sulama için
uygun günler: 15-16-23-24-25

EYLÜL 2013
1 / Dünya Barış Günü
5 / YENİAY
7 / Koç ayırma zamanı &
Bıldırcın Geçimi Fırtınası ve
Dünya Nesli Tehlike Altındaki
Türler Günü
12 / İLKDÖRDÜN
13 / Çaylak Fırtınası
16 / Dünya Ozon Günü
19 / Savaş Karşıtı Gün,
DOLUNAY
21/ Günle gece eşitlenir.
Sonbaharın başlangıcı
22 / Arabaya Binmeme Günü
24 / Yaprak dökümü
27 / SONDÖRDÜN
28 / Kestane Fırtınası (Kestane
Karası Fırtınası)
29 / Ağaçlarda suların azalması
30 / Turna Geçimi Fırtınası
EKİM–DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler
(domates, salatalık, patlıcan
gibi) için uygun ekim günleri:
4-5-6-14-15-22-23
Tohum alınacak bitkiler
için uygun ekim günleri:
14-15-22-23
Kök ve gövdesi toprak içindeki
bitkiler (havuç, patates,
pancar gibi) için uygun ekim
günleri: 7-8-9-16-17-24-25-26
Kompost, gübreleme,
transplantasyon gibi işler için
uygun günler: 7-8-9-16-17
Çiçek ve şifalı otların bakımı
ve ekimi için uygun günler:
1-10-18-27-28
Yapraklı sebzeler (lahana,
ıspanak gibi) ve sulama
için uygun günler:
2-3-11-12-13-19-20-21-29-30

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

Ve Yaz Geldi!

Çocuklarımızla
Dönüşümün
Parçası Olmak
Çocuğunu doğal yollarla
ve doğaya zarar vermeden
büyütmeye çalışan ekolojik
anne olarak mayıs ayından bu yana yaşadığımız
olaylara kayıtsız kalmak
imkansız. Gezi Parkı’ndaki
ağaçların yok edilip yerine
alışveriş merkezi yapılmasını protesto etmekle
başlayıp tüm yurda yayılan
olayların çok yakından
takipçisi, eylemcisi olmaya
çalışıyorum. Protestolar
sırasında polis şiddetine
maruz kalan arkadaşlarımızı kaybetmekten duyduğumuz üzüntü bir yanda
paylaşımın, dayanışmanın,
ortak değerlerimiz için
mücadele etmenin mutluluğu diğer yanda.
Gezi’nin bize kazandırdıkları saymakla bitmez.
Düne kadar kendimizi bir
avuç insandan biri gibi
hissederken hiç de yalnız
olmadığımızı, aksine örgütlenerek büyük bir güce
dönüşebileceğimizi gördük.
Bu paylaşım İstanbul ve
birçok şehrin parklarındaki
“Forumlar”la, kullanmadığımız eşyaları takas
yapabildiğimiz “Çapulcu
Pazar”larıyla çeşitli açık
alan etkinlikleriyle sürüyor.
Çocuklarımızla neler
yapabiliriz?
Aşırı tüketimin zararlarını anlatabilir, ikinci el
eşya kullanmanın ne kadar
12 |
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Çocuklarımızla
dönüşümün
parçası olmak için
yapabileceğimiz
çok şey var: Mesela
birlikte bir sivil
toplum kuruluşunun
gönüllüsü
olabilirsiniz.
değerli olduğundan söz
edebiliriz. Doğayı korumak için onlara öneriler
sunabiliriz. Kaynak olarak
www.bugday.org, www.
greenpeace.org, www.dogadernegi.org web sitelerinden yararlanabiliriz.
Doğum günlerini evlerde veya ticari mekânlar
yerine parklarda kutlayabiliriz. Evde yaptığımız kek
ve diğer sağlıklı ikramlıkları paylaşabiliriz. Çocuklara
özgürce oynayabilecekleri
alan sağlamanın yanında
parklarımıza da sahip çıkmış oluruz. Biz oğlumun
birinci yaşını Caddebostan
Parkı’nda kutladık.
Çocuklarla onların
yaratıcılıklarını, hayal

güçlerini geliştirecek açık
alan etkinliklerine katılabiliriz. Hele son zamanlarda böylesi güzel
aktivitelere ulaşmak daha
da kolay. Örneğin Şişli
%100 Ekolojik Pazarda
çocuklar için düzenlenen
kitap okuma günleri. kitapokuyancocuklar.org veya
ilki Yoğurtçu Parkı’nda
düzenlenen resimden
grup oyunlara ve çevre
temizliğine kadar pek çok
aktivitenin yapıldığı #toplanmahalle buluşmalarına
katılabilirsiniz. Sıkı bir sosyal medya takibiyle daha
nice etkinlikten haberdar
olmak mümkün.
Birlikte bir sivil toplum
kuruluşunda gönüllü olabilirsiniz. Çocuğunuzun
yaş grubu ve ilgi alanına göre Buğday
Derneği’nden, Deniz Temiz
TURMEPA’ya, Toplum
Gönüllüleri’nden engelliler
için online kitaplar yayınlayan GETEM’e birçok
gönüllü olma seçeneği
bulunuyor.
Tatilimizi çocukların
doğayla buluşabileceği
mekânlarda yapabiliriz.
Doğduğumuz köye gidebilir, tatilimizi TaTuTa
kapsamındaki ekolojik
çiftliklere ziyaret veya
gönüllü çalışma yaparak
değerlendirebiliriz. Böylece
gerçek gıdanın üretilişine
şahit olabilir, yiyeceğimizin
değerini anlamak için bir
fırsat yaratmış oluruz.
İnanç Mısırlıoğlu
Deniz Çınar’ın annesi

Yazlıkları çekmecelere
kaldırmanın bizce
tam zamanı.
Bosch NoFrost derin dondurucular, 70 cm derinliği ve
çıkartılabilir çekmeceleriyle yazın tüm lezzetlerini
kışa taşımanızı sağlar.

A++ enerji sınıfına sahip Bosch NoFrost derin dondurucular,
çekmeceli tasarımıyla dondurduğunuz yiyeceklere
görerek ve aramadan kolayca ulaşmanızı sağlar. Ayrıca
çıkartılabilir çekmeceler, çok büyük hacimli gıdaları bile
dondurabilme fırsatı verir. Yazın bütün lezzetlerini olduğu
gibi kışa taşıyabilin diye. www.bosch-home.com/tr

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi: 444 6 333

BoschHomeTurkiye

H A R E K E T T E

B E R E K E T

Okuyun…
• Yazarımız Tijen
İnaltong’un ilk baskısı
2005 yılında yapılan “Her
Güne Bir Yemek” kitabı
yeniden basıldı. 170'i yeni
toplam 368 tarifi, anıları,
dünya festivallerinden,
bayramlardan, düğünlerden, geleneklerden
örnekleriyle, yeni sayfa düzeni, tasarımı, fotoğraflarıyla daha ferah, daha
huzurlu, daha keyifli bir halde raflarda
yerini alan bu kitabı kaçırmayın!
• Serdar Tezcan
ve Füsun Tezcan’ın
“Böcek Farkındalığı
Yolunda” ve Dr.
Füsun Özcan’ın
“Börtü Böcek için
Doğa Dostu Öneriler
ve Ev Yapımı İlaçlar”
kitapları modern hayatta doğa gibi ilişkimizin koptuğu böcekleri tanımak,
yararlı ve zararlı olanları bilmek,
böceksavar değil böcek sever nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Zararlı olan
böcekler içinse doğayla dost ilaç
önerileri bulunabiliyor.
• Birçok boyutu bir
yana, ekoloji, kentsel
gelişim ve sürdürülebilir kalkınma açısından
bakıldığında bile Gezi
Olayları'ndan çıkarılacak onlarca ders
olması nedeniyle EKOIQ
dergisi Temmuz sayısının dosyasını bu konuya ayırdı. Dosya
kapsamında değerli yazarların görüşleri
aracılığıyla Gezi'den çıkarılabilecek ilk
dersleri paylaşıyorlar.
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• Sinek Sekiz Yayınevi
kitaplarından, Stacy
Pettigrew ve Scott
Kellog’un yazdığı
“Şehirdekiler İçin
Sürdürülebilir Yaşam
Rehberi”, yaşamsal
gereksinimlere erişim
ve bunların kontrolünü mümkün kılan
yetenek, teknoloji ve taktikler hakkında
bilgiler veriyor. Gıda, Su, Enerji, Atık
Yönetimi ve Toprağın İyileştirilmesi ana
başlıkları altında ilerlerken her satırında şunu vurguluyor: Yaşadığımız yere
sahip çıkmak ve nerede olursak olalım
hayatı dönüştürmek bizim elimizde.
• Ağaçları ve kuşları tanımak istiyorsanız Mandolin,
İnkılâp Kitapevi'nin Genç
Kâşifin Doğa Rehberi
serisinin I. ve II. kitapları tam size göre:
Gülnar Onay’ın yazdığı
“Türkiye’nin Ağaçları” ve
Tim Davis’in kaleme aldığı
“Türkiye’nin Kuşları”.
• Zero, hazırladığı Parklar ve Pazarlar
rehberiyle İstanbul'un en güzel park
ve pazarlarını önererek şehrin tadını
"yavaş şehir" olarak çıkartmaya davet
ediyor. 12 park ve 13 pazarın tanıtıldığı
rehber, kafe, restoran, galeri, müze gibi
400 noktada bulunuyor.
parklarpazarlar.zeroistanbul.com

Arayın
...
Herhangi bir yerde yaralı
bir hayvan gördüğünüzde
Hasdal Hayvan Barınağı'nı
(212) 3603419 arayın
ve bulunduğunuz ilçenin
veterinerlik numarasını
isteyin. Bu hizmetlerin tümü
ücretsiz... Ekipler gelene
kadar hayvanın başından
ayrılmamak, gerektiğinde
yoldaki ekibi telefonla olay
yerine yönlendirebilmek
önemli. Beyoğlu Veterinerlik’in
numarası (212) 2102222.
İstanbul dışındaki hayvan
severler, yaşadıkları şehrin
Zabıta Müdürlüğü'nü
arayarak gerekli telefonlara
ulaşabilirler.
www.yesilist.com.tr

Katılın...

Adatepe Köyü'nde her yıl yaz etkinlikleri
yapan Taş Mektep'in 2013 programında
Şamanizmden Osmanlı mutfağı ve balık
kültürüne, takılabilir sanat atölyesinden ekmek
yapımı ve kış hazırlıklarına onlarca etkinlik var.
www.tasmektep.com

Kurutun...

• En iyi doğal dezenfektan güneştir,
çamaşırlarınızı güneşte kurutun…
• Kışın kullanmak için sebze ve meyvelerinizi
güneşte kurutun…

Türetici Olun...

Paylaşın...
Yemeğinizi,
arabanızı,
kullanmadığınız
her türlü eşyayı
paylaşın…

Kullanın...

Kumaş mendil, kumaş alışveriş
çantası, kumaş bebek bezi kullanın.

.

Toplu taşıma ya da bisiklet kullanın.

.

Böcek ve arı sokmalarında bir kaşık
karbonat ve bir kaşık sirkeyi macun
kıvamına getirip kullanın.
www.yesilist.com

.

Kirli altın almayın, eski
altınlarınızı kullanın.

Tüketici olmayın,
türetici olun.

Talep
Edin...

Yerel
yönetimlerden
bisiklet yolları ve
ekolojik pazarlar
talep edin…

Araştırın...

Şikâyet etmek yerine merak edin,
çözüm araştırın, hayata geçirin.
Her şeye hemen inanmayın,
sorgulayın, araştırın, alternatif
haber kaynakları bulun. Nasıl
üretildiğini bilmediğiniz gıdaları
tüketmeyin, doğru gıdayı araştırın.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Destekleyin...
Gerçek, atalık, yerel
tohumları destekleyin…
www.yasasintohumlar.org

Yetiştirin...

Balkonda veya
apartman bahçesinde
gıda yetiştirin.

Komsu
Alın...

"Ev alma, komşu al"
sözünü unutmayın.

!

Azaltın…

Mümkün olduğu kadar az paketli ürün
alıp ambalaj atıklarını azaltın.

?

Sorun...

Bir şey satın almadan önce
“buna gerçekten ihtiyacım var
mı?” diye sorun. O ürünü satın
alırken doğada bıraktığımız
ayak izini araştırın.
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Masal Anlatın...
Ekrana hapsolup
TV’deki dizileri izlemek
yerine birbirinize
masal anlatın,
parklara çıkın,
kitap okuyun.

Yapın...

• Tarhananızı, reçellerinizi,
salçanızı kış için hazırlayın.
Vejetaryen değilseniz
tavuk ve et suyunuzu evde
kendiniz yapın.
• En sevdiğiniz bitki çayını demleyin,
ılınınca sürahiye aktarıp dilediğiniz
miktarda su, buz, bal, nane ile karıştırın.
• AVM’ler ve marketler yerine semt
pazarlarından, ekolojik pazarlardan,
mahalle esnaflarından alış veriş
yapın. Küçük çiftçiyi destekleyen
organizasyonlara sipariş verin, doğrudan
köylüden satın alın.
• Yemeğinizi evde yapın, işe sefertasıyla
yemek götürün.
• Kendi deterjanınızı evde kendiniz yapın.
• Hediye almayın, hediye yapın,
yaratıcılığınızı kullanın.

Taşıyın...

Plastik şişe su tüketmeyin, kâğıt
ya da plastik bardak kullanmayın. Matarınızı, kupanızı yanınızda taşıyın.

Zaman Geçirin.
Sadece yaşıtlarınızla değil,
çocuklarla ve yaşlılarla da
zaman geçirin.

Besleyin...
Evcil hayvan
satın almayın,
sokak
hayvanlarını
besleyin.

Gidin...

Onarın...

Gerekmedikçe kıyafet almayın. Onarın, tamir
edin, dönüştürün, takas yapın, ikinci el alın.

Kendiniz
Olun...
Başkası
olmayın,
kendiniz
olun.

Muhabbet
Edin...

Kendi kutunuzda kalmayın.
Konuşun, tanışın, paylaşın,
muhabbet edin. Ayrılmayın,
birleşin. Bildiklerinizi ve
öğrendiklerinizi kendinize
saklamayın, öğretin, paylaşın.

• Bu yaz bir değişiklik yapın ve tatil tercihinizi bir TaTuTa çiftliğinden yana kullanarak
hem ekolojik tarımla geçinen bir çiftçi ailesini desteklemiş olun, hem sofranıza gelenlerin
nasıl üretildiğini yerinde görün, hem de doğa dostu bir tatil deneyimi yaşayın. Türkiye'nin
7 bölgesine yayılmış 100’e yakın çiftlik www.tatuta.org adresinde sizi bekliyor...
• Tatil köyü yerine köyünüze gidin…

Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Buğday Derneği’nin yürüttüğü ve Türkiye’de hızla
yayılan %100 Ekolojik
Pazarlara bir halka da,
Sakin Şehir Seferihisar’da
eklendi. Seferihisar Ulamış
Köyü girişinde kurulan
pazar, “Türkiye’nin en çevreci, en sosyal-kültürel,
en yerel-yerli ve en ucuz
organik pazarı” sloganıyla
15 Haziran Cumartesi günü açıldı. Uygun fiyatları
ve ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken, Şehnaz Sam’ın
konseriyle renklenen açılışta Seferihisar Belediye
Başkanı Tunç Soyer,
“Türkiye’nin en iddialı organik pazarı olacaklarını”
söyledi. Buğday Derneği
%100 Ekolojik Pazarlar
Koordinatörü ve Eş Genel
Müdürü Batur Şehirlioğlu
organik pazarlarda sadece organik ürünlerin
satılabileceğini söylediği
konuşmasında; “Metropol
merkezleri dışında açılan, yerelliğin ön planda
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Seferihisar %100 Ekolojik
Pazarda organik girdilerle
hazırlanmış menüsü ile
misafirlere sağlıklı hizmet sunan bir kafe ve
çocuk oyun alanı da var.
Çocukların midillilere
bindiği, çocuk parkında
ve ahşap oyun standında
oynadığı pazarda küçük, yapay bir gölet de
bulunuyor.
Pazar misafirlerinin
Buğday Derneği halkla
ilişkiler standında bulunacak ekoloji temalı kitaplardan yararlanabileceği
Seferihisar %100 Ekolojik
Pazarda, ekolojik yaşam
ve organik tarımla ilgili
söyleşiler ve etkinlikler
yapılıyor, saha ziyaretleri
organize ediliyor.

Bir %100
Ekolojik Pazar
da Kayseri
Kocasinan'da

Kocasinan %100
Ekolojik Pazar 21
Temmuz'da Erciyesevler
Mahallesi'ndeki semt pazarında açıldı. Kayseri İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nün organik
tarımın yaygınlaştırılması
ve kontrolü projesi kapsamındaki üreticilerin
ürünlerinin satışa sunulduğu pazar, Kocasinan
Belediyesi, Buğday Derneği
ve Kapadokya Organik
Tarım Üreticileri Birliği
Derneği ortaklığında açıldı.
Açılış günü yakın çevreden
20 kadar küçük çiftçinin üç ton taze sebze ve
meyvesi üç saat gibi kısa
bir sürede satıldığı pazar,
bu yıl Temmuz-Ekim ayları arasında açık olacak.
Uygun fiyatlarıyla dikkat
çeken pazar, yerel üretim
ve yerel tüketim ilkesinin
doğruluğunun da örneği
oldu. Yerel üreticilerin
katılımı, yer seçimi, aracının bulunmayışı nedenleriyle pazarda satışa
sunulan 3,5 ton ürün her
hafta birkaç saat içinde
tükeniyor.

Fotoğraflar: Buğday Arşivi

Seferihisar
%100 Ekolojik
Pazarı Açıldı

olduğu, ürünlerin üreticiden tüketiciye sunulduğu
ekolojik pazarlar ekolojik
ürün talebini yaygınlaştırmada, fiyatların makul
seviyeye gelmesinde çok
önemli bir rol alacak ve
'organik ürün pahalıdır'
düşüncesi sona erecek"
dedi.
Seferihisar %100 Ekolojik
Pazarda ithal ürünlere yer
verilmeyecek ve “yerellik
en temel kriterlerden biri”
olacak.

olojikpazar.org • www.ekolojikpazar.org • www.ekolojikpazar.org

Analiz
Çalışmaları
Sürüyor
Buğday Derneği, %100
Ekolojik Pazarlarda yaptığı analiz çalışmalarını sürdürüyor. Mart 2013'te yapılan 7 farklı analiz sonucunda bir üretici firma ve
sözleşmeli çiftçilerinden
biri sektörden ihraç edildi.
Mayıs 2013'te Beylikdüzü,
Şişli, Kartal %100 Ekolojik
Pazarlarında eş zamanlı
olarak iki üreticinin iki
farklı tezgâhta satılan
enginarları, iki üreticinin
kuru kayısısı, bir üreticinin
elması, bir üreticinin de
erik, kayısı, çağla ve antep fıstığı örnekleri alındı. Numuneler Intertek
Laboratuarları’nda 369
ayrı zirai ilaç etken maddesi açısından analiz
edildi. Mayıs ayı sonunda
iki üreticiden alınan 4
farklı ürünün analiz sonuçlarında da bir problem
görülmedi. Son olarak
Seferihisar %100 Ekolojik
Pazarda yapılan ürün
analiz sonuçları da temiz çıktı. Yedi yıldır %100
Ekolojik Pazarlarda yapılan 48 analizde, 38 farklı
üreticinin 79 farklı ürünü
zirai ilaç kalıntı analizine
tabi tutuldu. Kalıntı çıkan
ürünlerle ilgili bilgi, ilgili
kontrol ve sertifika kuruluşları ile paylaşılıyor;
gerekli tedbirlerin alınmasından sektörden ihraca
kadar farklı yaptırımlar
uygulanıyor.

Şişli %100
Ekolojik Pazarda
Depozitolu
Çanta Satışı
Buğday Derneği, Şişli
Belediyesi ve Bagaway
depozitolu çantalar işbirliğiyle kullan-at yaklaşımına
kullanışlı bir alternatif
sunan depozitolu çanta
satışına 11 Mayıs'ta Şişli
%100 Ekolojik Pazarda
başlandı. Depozitolu çantalar, baskısız ham bez ve
iki boy. Büyük boy alışveriş
çantası ve küçük boy ağzı büzgülü meyve-sebze
çantası. Büyük çanta 6
liradan satılıyor ve iade
edildiğinde 5,5 lira geri
veriliyor, küçük çanta 3
liradan satılıyor ve iade
edildiğinde 2,5 lira geri veriliyor. Çantalarını, filelerini yanına almayı unutan
pazar müdavimleri depozitolu çantalardan alıp, istedikleri kadar kullanabilir
ve işleri bitince geri verip
depozitolarını alabilirler.
bagaway.eu/tr

Burhaniye'de
İkinci Sezon!
Ekolojik tarımın ve ekolojik
beslenme talebinin yalnızca büyükşehirlerde kısıtlı
kalınarak yaygınlaşamayacağını savunan Buğday
Derneği’nin destek ve danışmanlığında ilk büyükşehirler dışı ilçe ekolojik
pazarı Burhaniye’de geçen
yıl hayata geçmişti.

Pazar, ilçe Belediyesi ve
Kaymakamlığı, ilçe tarım
müdürlüğü, ziraat odası
destekleri ve Burhaniye
Kent Konseyi Turizm ve
Çevre Çalışma Grubu'nun
çabalarıyla bu yıl 15
Ağustos’ta sezonu açtı.
Kırtık Köyü’nden 37 çiftçi
ile 2011'de ekolojik sertifikalı üretime başlanan,
yeni kurulan Kırtık Köyü
Organik Tarım ve Turizmi
Geliştirme Derneği'nin de
proje ortağı olduğu pazar,
Burhaniye Kemer
Pazarı’nın içinde ayrı bir
bölüm olarak açıldı. Pazar
kışa kadar her perşembe
günü hizmet verecek.

Çocuklar
%100 Ekolojik
Pazarlarda
Kitap Okuyor
Kitap Okuyan Çocuklar
Projesi çerçevesinde Şişli
ve Kartal %100 Ekolojik
Pazarda her cumartesi ve
pazar çocuklara birlikte
kitap okunuyor. İlki 29
Haziran’da Şişli'de başlayan etkinlik, ağustos
ayından itibaren Kartal
%100 Ekolojik Pazarda da
yapılıyor.
Kitap Okuyan Çocuklar
Projesi Genel Koordinatörü
Esra R. Akçay-Duff, “Siz
de ekolojik yaşamla örülü kitap çemberimize
katılın”diyor. Buluşmalar
her cumartesi 10.30, her
pazar saat 11.00'de...
kitapokuyancocuklar.org
www.facebook.com/
KitapOkuyanCocuklar
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Ali Koçak Çiftliği

Erzurum Tortum
Pehlivanlı’daki Ali Koçak
çiftliği, Doğu Anadolu’nun
en güzel noktalarından birinde. Bölgede genel geçim
kaynağı tarım ve hayvancılık. 10 dönümlük arazisinde
tarım yapan Ali Koçak aynı
zamanda alabalık yetiştiriyor. Ancak bir süredir çok
yakında yer alan HES inşaatı ve maden ocağı çalışmaları nedeniyle Ali Koçak
ve hemşehrileri zor günler
geçiriyorlar. TaTuTa koordinatörümüz Berkay Atik,
geçen yıl bölgeye gittiğini,
çiftliğin gürül gürül akan
bir nehrin yanında kurtarılmış bölge gibi olduğunu, bu
yılın haziranında ise yörenin
koca bir şantiyeye dönüştüğünü, HES inşaatıyla
bölgenin geldiği kötü hali
üzülerek gördüğünü söylüyor. HES çalışmalarından
dolayı alabalık üretimi ve
değirmencilikle geçinen Ali
Koçak'ın suyu kesilecek. Şu
anda sistem içi konuk kabul
edemiyor. Bölgenin bu can
yakıcı sorununun doğa için
en uygun şekilde çözülmesini, artık nadir bulunan su
20 |
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değirmeni, 22 kişilik pansiyonu ve alabalık restoranı
olan bu özel çiftliği yine
eski günlerdeki haliyle görmeyi diliyoruz. Milli güreşçi
Ali Koçak ile Pehlivanlı’daki
hayatı konuştuk.

kaldı. Değirmen taşı doğal,
sudan ötürü serin olduğu
için taş ısınmıyor. Un, bundan ötürü ısınmadan, yanmadan buğdayın vitaminini
koruyarak yani tam buğday
olarak öğütülüyor.

Ali Bey siz TaTuTa’ya nasıl
katıldınız?
Beş yıl önceydi. Dernekten
bir ekip buraya geldi; bize
TaTuTa’yı, sistemin nasıl
işlediğini anlattı. Hoşumuza
gitti, içinde olmak istedik...

Alabalık da yetiştiriyorsunuz. Bir pansiyonunuz
ve restoranınız var. HES
inşaatı sizi ve bölgede
yaşayanları, turizmi nasıl
etkiledi?
Yaklaşık iki yıl önce başladı
maden ocağı ve HES çalışmaları. O zamandan bu
yana mağduruz. Hemen
herkes şikâyetçi... Kolay
değil, yaklaşık 20 bin nüfus
bu durumdan etkileniyor.
Suyumuz kirleniyor, balıklarımız ölüyor ve her an
heyelan tehdidi altındayız.
Değirmenciliği ve 20 yıldır
sürdürdüğüm balıkçılığı
daha da geliştirme planları
yapıyordum ancak suyumuz kesilirse ne balıkçılık
ne de değirmencilik yapabiliriz. HES inşaatı şu an durdu, mahkeme sürüyor. Ne
yapıp edip bu HES’i yapacaklar bence, ama bizi yani
bölgedeki çiftçileri mağdur
etmeden yapmalılar.

Arazinizde ekolojik üretim
yapıyorsunuz. Neler üretiyorsunuz, bu ürünleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Biz öteden beri atadan
kalma yöntemle tarım yaparız. Hiç ilaç kullanmadık.
Bunun adının organik tarım
olduğunu da bilmezdik,
20 yıl önce, öğrendik. 10
olacağına bir olsun, sağlıklı
olsun diyoruz. 10 dönümlük bahçemizde Akdeniz
meyveleri hariç hemen tüm
meyve ve sebzeleri yetiştiriyoruz. Çiftliğimize gelen
misafirler ve kendimiz için
kullanıyoruz, çevremize
dağıtıyoruz, bir kısmını da
kurutuyoruz.

Mine Eroğlu

Çiftliğinizde artık nadir
bulunan bir su değirmeni var, bu değirmenden söz eder misiniz?
Farkı ve özelliği nedir su
değirmenlerinin?
Dedemden kalma, en az
150 yıllık bir değirmen bu.
Bölgede çok benzeri vardı
ama şimdi bir tek bizimki

Fotoğraflar: Ali Koçak ve Buğday Arşivi

Tatuta'ya Bir Çiftlik Daha Eklendi
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Köyü, Süleyman Orhan'la
TaTuTa'ya adım attı. Kayseri İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Organik
Tarım biriminin Bünyan ilçesi Karahıdır
köyündeki organik tarım projesi kapsamında köy muhtarı Süleyman Orhan
TaTuTa projesine dahil oldu. 2012 yılında
12 üreticiyle sertifikalı organik tarıma
başlanan köyde kapsamlı doğa dostu
turizm faaliyetlerinin de yapılması planlanıyor. Çiftlik, bu yazdan itibaren konuk
olarak, Ağustos-Eylül aylarından itibaren
ise gönüllü olarak ziyaret edilebilecek.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:
www.tatuta.org

Karahıdır Köyü hakkında
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan
240 nüfuslu Karahıdır, İç Anadolu’nun
keşfedilmeyi bekleyen köylerinden.
Etraftaki meşe ormanında keklik ve
tavşanları, köyün yanıbaşındaki Tuzla
Gölü’nde ise flamingo, angut, turna ve
ördekleri gözlemlemek mümkün. Gölün
şifalı olduğu söylenen çamurunun meraklıları var. Çamur banyosunun özellikle romatizmal hastalıklara iyi geldiği
söyleniyor. Bölgeye has endemik bir bitki
olan ve böbrek taşlarına faydası olan
Gilaboru bitkisini şifalı suyundan da faydalanılabilir. Camız yoğurdu ve kaymağı,
çömlek peyniri, köy usülü Kayseri mantısı,
tandırda çömlek kuru fasulyesi, tandır
ekmeği (cıranı) ve yerel tohum Karahıdır
domatesi köyün yöresel lezzetlerinden.

Çiftlik Ziyaretleri Devam Ediyor
Kış aylarında Ege, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgeleriyle başlayan TaTuTa çiftlik ziyaretleri Karadeniz ile devam etti. Proje
koordinatörü Berkay Atik, TaTuTa ağında
yer alan çiftliklere ve ağa dahil olmak
isteyen aday çiftliklere 10-24 Haziran
tarihleri arasında yaptığı ziyaretlerde yerinde incelemeler yaptı, çiftliklerin kayıtlı
bilgilerini güncelledi, Buğday'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir
ay süren ziyaretler Zonguldak'tan Kars'a
kadar uzanan bir rotayı kapsadı. Berkay,
çiftlikler arasındaki ulaşımını sadece toplu taşıma araçlarıyla sağladı.
Ekoturizm Toplantısını Yaptık
AB Hayat Boyu Öğrenme Programı'nın
bir alt programı olan Leonardo da
Vinci kapsamında ortağı olduğumuz
"Community Goes Farming" projesi devam ediyor.
Buğday Derneği ile beraber Almanya,
İngiltere, Polonya ve Slovenya'dan 5
ortağın paydaşı olduğu projede kentsel
tarım/çiftlik tarımı ana başlığı altında
mesleki tecrübeler paylaşılıyor.
9-11 Nisan'da Fethiye'deki TaTuTa çiftliği
Pastoral Vadi'de Buğday’ın ev sahipliğinde yaptığımız "ekoturizm" konulu toplantıya 20 paydaş katıldı. Buluşma kapsamında Buğday'ın tecrübeleri aktarıldı,
civardaki doğa dostu turizm örnekleri
yerinde incelendi, proje ortaklarının kendi
ülkelerindeki çalışmalarından söz edildi.
"Bahçe tasarımı" temalı bir sonraki toplantı Slovenya'da gerçekleştirilecek.
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100 ülkede örgütlü bu ağ kapsamında 11
binin üzerinde ekolojik çiftlik yer alıyor
ve bu çiftlikleri her yıl yaklaşık 80 bin
gönüllü ziyaret ediyor. Buğday, TaTuTa
projesiyle 2004'ten beri WWOOF ağının
Türkiye temsilcisi. Yabancı gönüllüler
TaTuTa'ya WWOOF üzerinden ulaşıyor.

WWOOF Avrupa
Koordinatörleri Toplandı
Portekiz'in Aljezur bölgesinde bir ekolojik çiftlikte 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen WWOOF (Organik Çiftliklerde
Uluslararası Fırsatlar) Avrupa
Koordinatörler Toplantısı'na Buğday
Derneği'ni ve TaTuTa ev sahiplerini temsilen Berkay Atik katıldı. Katılım masrafları
TaTuTa ev sahipleri arasında imeceyle
karşılanan toplantıda federasyonun
yapısı, ülke temsilcileri arasında bilgi
paylaşımı ve işbirliği, sistemin geliştirmeye açık yanları, seneye Türkiye'de yapılacak WWOOF genel kurul toplantısı ve
WWOOF'un küresel ekolojik sorunlar karşısında rolü gibi konular vardı. Yaklaşık

WWOOF Örgütleri Federasyonu Kuruldu
1971’de İngiltere’de başlayan, bugün
yaklaşık 100 ülkede gönüllü çalışma
fırsatları sunan hareket “WWOOF
Örgütleri Federasyonu” adı altında birleşti ve yeni web sitesini duyurdu: www.
wwoofinternational.org. Böylece ulusal
WWOOF örgütleri (Türkiye’de TaTuTa
projesiyle Buğday Derneği), misyonunu
“WWOOF hareketini dünya çapında
birleştirmek, desteklemek, korumak,
teşvik etmek” olarak tanımlayan resmi
ve demokratik bir çatıya sahip oldu.
Federasyonun ilk genel kurulu 2014’te
Buğday’ın ev sahipliğinde 18. Dünya
Organik Kongresi kapsamında Türkiye’de
yapılacak.
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 Sakarya’daki Jade Çiftliği eylül ayı sonuna kadar bahçe işleri, meyve sebze
hasadı yapıyor.
 İzmir Menemen Dutlar Köyü'ndeki İmeceevi’nde Eylül'de kış hazırlıkları
başlıyor. Salçalar, reçeller, erişteler yapılıyor, meyve sebzeler kurutuluyor.
 Akşehir’deki Yaşam Çiftliği, Temmuz-Eylül döneminde domates kurutuyor.
 Akın Türe Çiftliği'nde (İzmir) Eylül ayında nar ekşisi, koruk ekşisi ve meyve
likörü yapacak.
 Eylül’de Elmalı Yeşilyayla güreşlerini izlemek istiyorsanız Tanal Ailesi
Çiftliği’ne konuk olabilirsiniz.
 Manisa Salihli’deki Türkiye’nin ilk ekolojik tarım köyü Tekelioğlu’nda
Mustafa ve Ayşe Şener çiftliğinde eylül ortasında zeytin hasadı var.
 Antalya Çıralı’daki Hidayet İtaatlı Çiftliği, Kasım ayında narenciye hasadı
yapıyor.
TaTuTa Postası’na yaptığınız ve yapacağınız etkinliklerinizi bekliyoruz! mine@bugday.org
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Haydi Kompost Yapalım!
Organik atıklar kentte üretilen evsel atığın yaklaşık %60’ını
oluşturuyor. Azot bakımından zengin bu malzemeyi kıymetli bir
girdi olarak değerlendirip doğanın döngüsüne bir adım daha
yaklaşabiliriz. Bu yazıda farklı imkân ve ihtiyaçlara göre farklı
yöntemlerle yapılabilecek kompost için “küçük”, “hızlı” ve “yavaş”
yöntemlerden söz edeceğiz. Birini mutlaka deneyin!

Vermikompost

(Solucan Kompostu) - Küçük
Doğada toprağın ilk 30 cm'lik üst
katmanında yaşayan solucanlar ılıman
iklimdeki dönüştürücülerin başındadır.
İşlevleri düşen yaprak, meyve ve çürüyen
bitki kalıntılarını öğüterek bedenlerinde
sindirip, faydalı bakterilerle aşılanmış bir
toprak haline getirmektir. Gıdaya erişmek
için katmanlar arasında hareket ederken
toprağın havalanmasını da sağlarlar. Bu
bakımdan solucanlı toprak sağlıklı bir
topraktır.
Evde solucan kompostu yapmak içinse bize sıradan bahçe solucanının biraz
daha uzmanlaşmış akrabası gerekir. Bu,
gübreli ortamlarda bulunan ve bahçe
solucanlarından daha hızlı dönüştürme
kabiliyetine sahip Eisenia fetida türüdür.
Evde, solucan kompostu yapmak için

ihtiyacınız olan şey orta boy iki kova, sineklik ve bir avuç kompost solucanıdır.
İç içe geçebilen kovalardan üstekinin alt
yüzeyi ve üst kenarlarına 3-4 mmlik hava
ve sıvı delikleri açarak, üstteki deliklerden
sinek girmemesi için iç taraftan sineklik
yerleştirebilirsiniz. Delikli olan bu üst kovanın içine bir miktar hazır kompost veya
toprak, sonra solucanlarınızı ve az miktar
sebze atığı atmanız yeterli.
Üzerini pazardan aldığınız sebzelerin
kese kâğıdını kalın birkaç kat olarak ıslatıp örtebilirsiniz. Kovanın kapağını kapalı
tutun ancak içindeki havanın ne çok ısınmasına ne de içindeki malzemenin çok
ıslak kalmasına izin verin. Kovanın içindeki oluşan kompost, her daim nemli bir
sünger ıslaklığında olmalıdır. Solucanlar
ışıktan hoşlanmadığı için de kova doğrudan güneş ve ışık almamalıdır.
Alt kovada zamanla
biriken sıvı ise bu kompost türünün ayrı bir artı
değeridir. “Sıvı altın” da
denen bu maddeyi sulandırarak bitkilerinize verebilir
veya yaprak yüzeylerine
püskürtebilirsiniz.
Büyük ölçek solucan
çiftlikleri yapmak mümkün
olmakla birlikte evsel ölçekte
uygulanabilecek bir kompost
türüdür. Evde küçük ölçekte
uygulandığında koku yapmaması açısından yumurta,
et, narenciye ve yağlı şeyler
komposta atılmamalıdır.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Berkeley Metodu - Hızlı
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oluşturarak yanan bu kompost doğru
uygulandığında tüm yabani ot tohumları,
hastalıkları ve böcekleri de yok eder ve
1m3lük sağlıklı bir toprak oluşturur.
16-18. günlerde kompost yığınında birtakım yeni bahçe böceklerinin ve solucanlarının dolaştığını görüyor ve eğer
tatlı bir ıslak orman kokusu alıyorsanız
kompostunuz hazır demektir.

Soğuk Kompost - Yavaş

Bu yöntem tembel bahçıvanlara yöneliktir. Bahçenizde uygun bir köşeyi
Sorunlar, Çözümler
Kompostumda hiç erime belirtisi yok:
Karbonu çok fazla olabilir. Bir miktar
azot malzeme atmayı ve/veya biraz
nemlendirmeyi deneyin. Kompostun
oluşmak için oksijene ihtiyacı olduğunu unutmayın ve hava alıp almadığını
kontrol edin.
Kompostumdan kötü kokular geliyor:
Azotu çok fazla. Karışım nemli sünger ıslaklığına ulaşana kadar karbon
malzeme ekleyin.
Kompostum sineklenmiş: Azot malzeme sinek çekecek düzeyde açıkta
kalmıştır. Yukarıda belirtilen düzeyde
karbonla karıştırıp örttükten sonra
hava geçiren ancak sineklikli bir kapak kapatabilirsiniz.
Kompostumun hazır olduğunu nasıl
anlayacağım? Malzemeler tanınmayacak seviyede erimiş ve hoş bir nemli orman kokusu geliyorsa hazırdır.

Fotoğraf: Deniz Üçok Arşivi

İklim özelliklerine göre 18-21 günde oluşabilen hızlı bir yöntemdir. Acil toprak
iyileştirme ihtiyacına cevap verebilecek
bu yöntemi uygulamak için en az 2 m2
alan gerekir. Doğru yapıldığında hiç hacim kaybına uğramayan ve hızlıca elde
edilen bir komposttur.
Bir dirgen, bir branda ve karbon ve azot
malzeme ile başlanır. Kullanılan malzemenin oranı 25-30 birim karbona 1 birim
azot olmalıdır. Karbon olarak kese kâğıdı,
saman, kuru yapraklar, kuru saz ve kuru
yabani otlar, azot malzeme içinse yaş
sebze atıkları, gübre, idrar, balık atıkları,
yumurta kullanılabilir.
1 m2’lik alanın zeminine önce karbon
malzemeden birkaç kürek dolusu serilir
ki kompost yığını alttan hava alabilsin.
Sonra karbon ve azot malzeme oranına
dikkat edilerek üst üste katmanlar halinde serilir. Bu karışımın içine bahçenin
ihtiyacına göre destekleyici kül, dolomit,
kemik tozu eklenebilir.
Tüm azot ve karbon malzemeyi en az 1m3
olana kadar yığmaya ve bu hacmin dış
yüzeyinin de karbonla örtülü olmasına
dikkat edilir. Kendi ısısını üreten ve içten
içe yanan (55-65 C°) bu kompost sürecinin başlayabilmesi için gerekli hacim
1m3’dür.
Malzemenin tamamı yığıldığında hacmin
yukarısından ortasına doğru dirgenin
tersiyle bir baca deliği açarak merkezin
oksijen erişimi sağlanır. Kompostu yağmur ve rüzgârdan koruması için de üzerine branda örtülür.
Kendi iç dinamiğinin oluşması ve gerekli
ısıya yükselmesi için 4 gün ellemeden
bekletilen bu yığını 5. gün hemen yanındaki 1m2lik alana aktarır ve dışı içe, içi
dışa gelecek şekilde tekrar yığar ve bunu
her iki günde bir tekrarlarız.
Bu süreçte aerobik bakterilerce öğütülen yığının içinde tüm balık kılçığı,
yabani ot ve hasta bitkilerin hızlıca yok
olup eridiğini görebilirsiniz. Kendi ısısını

seçtikten sonra tüm çim atıkları,
ince ağaç dalları, sebze atıkları ve
yaprakları buraya terk edip unutabilirsiniz. Bu, tam da doğanın 6-12
ayda yaptığı sürecin aynısıdır. Eğer
kompostunuzu kedi, köpek veya
başka hayvanların karıştırmasını istemiyorsanız oluşturduğunuz yığının
özelliğine göre bir brandayla örtebilir, bu yığınınızı bir çukura gömebilir
veya yarısı toprağa gömülü ve delikli
bir bidona atabilirsiniz.
Bu yöntemle yapılan kompostun içinde kalan yabani ot tohumları ölmeyeceğinden kompostla bahçenize yayılma riski vardır ancak kompostunuzu
oluştururken içine atacaklarınıza
dikkat ederek istemeyen durumlarla
karşılaşma riskini azaltabilirsiniz.
Deniz Üçok,
Permabilitz İstanbul

Çiftlikten Sofranıza,
Sağlık Veren Ürünler
Organik Sertifikalı
• Tavuk ve Et • Meyve ve Sebze
• Krem ve Şampuan • Zeytinyağı
• Sağlıklı Kahvaltılıklar
Her Cumartesi Vitaminera'da
Mevsimsel, Organik Meyve-Sebze günü
Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul

0212 661 7829

www.vitaminera.net vitaminera@gmail.com
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içimizden biri

Buğday Derneği'nin
Tohum Takas Ağı
Projesi Koordinatörü
ve Yeşil Gazete Ekoloji
Editörü Durukan Dudu,
kendisini, arkadaşlarıyla yerleştiği Çanakkale Biga’nın Hacı
Köyü’ndeki Ormanevi’ni
ve hayatındaki dönüşümü anlattı.
Durukan, öncelikle seni
tanıyabilir miyiz?
Blues'a âşık, nefes
aldığını ya da yaşadığını
hissedebilmeyi,
yaşadığının sürekli
farkında olmayı hayatın
temel anlamı bilmiş
birisiyim. Herkes ve her
şeyle, en çok da kendimle
dalga geçebilmeyi en
büyük erdem sayıyorum.
Gönüllü sadelikle
yoğrulmuş, bol kahkahalı
bir yaşam ve insanların
hayatını kolaylaştırmak,
hayallerine giden
yollardaki engelleri
kaldırmak en keyif aldığım
işler.
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“Yaşam dönüşümdür”
dendiğinde ne
düşünüyorsun?
Dönüşüm çok önemli
bir kavram. En geniş
anlamıyla doğa da,
“toplum” da aslında
varlıklardan değil,
varlıkların birbiriyle
kurduğu ilişki ve
etkileşimlerden oluşuyor.
Yani doğa kuş, böcek ve
ağaç değil, bütün bunlar
ve daha fazlası arasındaki
ilişkiler bütünü. Aynı
şekilde toplum da,
birbirimizle kurduğumuz
bin bir çeşit ilişkiden
ibaret. Biyologlara kulak
verdiğimizde görüyoruz
ki insan bedeni de öyle
aslında, sadece sindirim
sistemimizdeki bakteri
sayısı, bedenimizdeki

hücre sayısından fazla!
Aslında bütünlerden
oluşan bütünlerin
oluşturduğu kocaman
bir bütün, yaşamın ta
kendisi. Bu kadar çeşitli
etkileşimin olduğu bir
yapıda aslında her
şey ve hepimiz sürekli

Dönüşümün
temeli, niyet. Basit
ve kolay, ama bir
o kadar da zor
bir adım, hakiki
anlamda niyet
etmek.
dönüşüyoruz: Fiziksel ve
kimyasal olarak, bilinç
düzeyinde, ruh düzeyinde,
akıl düzeyinde... Dönüşüm
her daim orada yani,
sadece buna açık olmak,
bunun farkında olmak,
buna izin vermek ve
belli bir ölçüde de olsa
bunu istediğimiz yönde
gerçekleştirmek gerekiyor.
Peki senin yaşamında ne,
nasıl dönüştü?
Dönüşümün başlangıç
noktasını hangi olay ve
döneme götürebilirim
emin değilim ama
bildiğim bir şey var:
Çok şanslı bir insanım.
Bir sebepten, yeniye ve
bilinmeze hep açık oldum
ve hayatımı çok şahane
insanlarla paylaşmış olma
mutluluğuna sahibim,
hele hele Ormanevi'nde
bu aralar... Bir insanın
güvendiği ve kendisine
güvenen, zorluklara
beraber sırıtabildiği
“yoldaş”larının olması

Fotoğraflar: Durukan Dudu Arşivi

Durukan
Dudu

1985'te İstanbul'da
doğdum, Galatasaray
Üniversitesi'nde
“Amazonlar'da
Sürdürülebilir Kalkınma”
tezli bir Uluslararası
İlişkiler lisansının
ardından İsveç'te
Kırsal Kalkınma ve
Çevre İletişimi yüksek
lisanslarını bitirdim,
Türkiye'ye döndüm.
TEMA Vakfı'nda Çevre
Politikaları Koordinatörü
ve Kırsal Kalkınma
Uzmanı olarak çalıştım,
geçen sene Ormanevi
Kolektifi olarak kırsala
“döndük”. Buğday
Derneği'nin Tohum Takas
Ağı Koordinatörü olarak
çalışıyorum. Yedi yıla
yakındır yeşil bir siyasi
partideyim.

çok büyük nimet. Bu
noktada Volkan'ın
ismini özellikle anarım.
18 yaşındayken, ismini
fantezi edebiyatındaki
bir karakterden alan
Ranger Birliği'ni kurduk. O
sıralar ayırdında değildik
belki ama bir ütopyanın,
şenlikli bir yaşam
serüveninin temellerini
atmıştık. Ardından
Ormanevi Kolektifi'ne,
Ekoköy Girişimi'ne evrildi
bu... Sekiz senedir
hayalini kurduğumuz ve
hayatlarımızın her adımını
sezgi ve/veya akılla “o
yöne” doğru attığımız
yolculuğumuzda geçen
sene kırsala yerleşme
noktasına gelebildik.
Şu anda da bizim
gibi şehirli gençlerin
kırsalda ekolojik olarak
onarıcı, ekonomik olarak
sürdürülebilir, toplumsal
olarak iyileştirici
yapılar kurabilmesini
kolaylaştıran OPMIWOHA
(Open Minds Working
Hands-Açık Zihinler,
Çalışan Eller) modelimizi
pilot olarak uyguluyoruz,
Kasım'dan itibaren her
ayağı düşünülmüş,
bütüncül bir model

çerçevesinde “tam”
uygulamaya geçmeyi
hedefliyoruz
Hayatımın şu anına
kadar o denli büyük
güzelliklerle, tesadüf gibi
görünen ve ama her şeyi
değiştiren mucizelerle
karşılaştım ki, artık
şaşıramıyorum. Aslında
hepimizin hayatında
yaşanıyor bunlar, hiç
birimiz özel veya seçilmiş
değiliz yani. Bu mucizelere
ve açtıkları dönüşüm
kapılarına ne kadar niyetli
olduğumuzla alakalı!
Birçok zorluğu, zaman
zaman algısal düzeyde
yalnızlaşmayı, korkuyu
ve çok, ama çok emek
harcamayı beraberinde
getirse de, bu mucizeler
sezgisel bir niyet ve
akılsal bir izlekle birlikte
değerlendirildiğinde,
bir de yanında egonla
barışabilirsen, dönüşüm
akıl almaz bir hız ve
güzellikle yaşanıyor.
“Bu hayatta kendini neye
vakfettin?” diye sorsak?
“Gülümsemelere”
desem fazla soyut
olacak sanırım. Az önce
bahsettiğim OPMIWOHA
bizim için çok önemli.
Dünyanın en yaygın
karasal ekosistemlerinin,
hızla çölleşen ve bu

nedenle karbonunu
kaybederek iklim
değişikliğine sebep olan
meralar ve tarım arazileri
için “devrim” niteliğindeki
Bütüncül Mera Yönetimi'ni
uygulayan Savory
Enstitüsü'nün ilk yerel/
bölgesel merkezlerinden
ve temsilcilerinden biri
olduk bu sene. İlke ve
hayallerimizle tamamen
bağdaşan, dahası bizi
çok güzel insanlardan
oluşan kocaman bir
küresel ailenin parçası
haline getiren bu
gelişme bizi çok ama çok
heyecanlandırıyor, bu
sonbahar itibariyle bu
konuda da hızla çalışmaya
başlayacağız.
Bitirirken bizimle
paylaşmak istediğin bir
şey var mı?
Dönüşümün temeli,
niyet. Ve çok basit ve
kolay, ama bir o kadar
da zor bir adım, hakiki
anlamda niyet etmek.
Güzel, iyi niyetler kesinlikle
karşılıksız kalmıyor bu
dünyada, ama şimdi ama
yarın, ama acı dolu ama
kolay, ama kendiliğinden
ama bir sürü plan
sonucunda. Kapımızı
mucizelere açık tutalım,
gülümsememizi eksik
etmeyelim yeter.
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi
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Siğilleri Nasıl
Tedavi Edebiliriz?

Siğiller, keskin sınırları olan, çoğunlukla
küçük ve pürüzlü yüzeye sahiptir, kökleri
cildin dermis (epidermisin hemen altında)
tabakasına kadar gider.
İnsan papilloma virüsleri, en üst cilt
tabakasının hücrelerinde çoğalır, virüslerin
buraya yerleşmesi de en ufak cilt zedelenmesi
sayesinde gerçekleşir. Siğillerin kendisi
ise enfeksiyonun gerçekleşmesinden aylar
sonra da oluşabilir. Siğillere karşı bağışıklık
geliştirilemiyor, o nedenle kişi sürünme,
kaşınma hatta keselenme yoluyla bu siğilleri
kendi kendine sürekli bulaştırabilir. Bu
nedenle siğillerin kaşınmaması, sıkılmaması
ve koparılmaması gerekir.
Siğiller, insan papilloma virüsü (HPV
- Human papillomavirus) enfeksiyonu
üzerinden bulaşırlar. Bulaşma, bedensel
temas veya başka objeler üzerinden bulaşma
şeklinde olabilir (yüzme havuzunda veya
cinsel yolla). Siğiller çıktıkları yere göre beş
türe ayrılırlar ve tedavileri bir hayli zordur.
Yaygın Siğiller: Özellikle nemli ve soğuk
ellerde nasırlaşarak sert düğümler halinde
rastlanırlar, her yaşta görülür. Kişi kendini
yeniden enfekte ederek çoğalır. Bu siğiller,
esasen başka bir ana siğilden oluşup
yayılırlar.
Düz Siğiller: Genelde çocuklarda ve
gençlerde rastlanır. Bunlar özellikle yüz
bölgesinde, el üstünde yassı, yumuşak,
cilt renginde (yaygın siğillerden daha açık
renktedir) ve gruplar halinde görülürler.
Kaşıma yoluyla sıra halinde yayılabilirler.
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Plantar Siğiller: Çıktıkları bölgeden adını
alan bu siğillere ayak tabanı siğilleri de
denir. Bu bölgede ayak tabanının üstüne
binen vücut ağırlığından dolayı siğil dışarıya
doğru büyüyemez ve bir diken gibi cildin içine
doğru büyümek zorunda kalırlar. Belli bir
derinliğe ulaştıktan sonra bu siğiller yürürken
acı vermeye başlarlar. Bu siğil dokusunda
kanamalar olabilir ve arkasından siyahımsı
noktalar oluşur.
Ayak tabanı siğilleri, özellikle lastik
ayakkabı ve bazı spor ayakkabıların
oluşturdukları nemli ortamlarda daha yaygın
olarak görülmektedir. O nedenle mümkün
olduğunca ayakların kuru olması, hava
alması ve rahat bir ayakkabı kullanılması
önerilir. Ayak siğiline meyilli insanların
sentetik çorap kullanmaması ve ayaklarını sık
sık yıkaması gerekir.
Genital Siğiller: Bu siğiller gruplar
halinde, pembe renkli, yumuşak ve kabarık
siğillerdir. Bunlar mukozada ağız ve dudak
bölgesinde çıksalar da daha ziyade anüste ve
cinsel organlarda görülürler. Bu tür siğiller
genellikle cinsel ilişki yoluyla geçer.
Göbekli Siğiller: En kolay ve yaygın
bulaşan siğil türüdür. Yüzme havuzundaki
duşlarda olduğu gibi nemli ortamlarda
kolayca yayılma olanağı bulur. Kuluçka
dönemi birkaç hafta olan bu siğil türünün
bulaşma şekli sürünmedir. Kuluçka dönemi
sonrasında ciltte tek tek veya gruplar halinde
açık ten renginde, yuvarlak ve ortasında
içe basık minik bir düğüm bulunur. Göbekli

Fotoğraf: http://blog.milliyet.com.tr

Siğil, cildin en dış katmanında oluşan, cilt ve mukozadaki iyi huylu
ve bulaşıcı doku kabarcıklarıdır. Genellikle büyük bir sağlık problemi
yaratmaz ama can sıkarlar. Siğiller neden oluşur, türleri ve dünden
bugüne uygulanan belli başlı tedavi şekilleri nelerdir? Bu yazıda bu
soruların yanıtlarını bulacaksınız.

siğiller, kolların üst kısmında, boyun
ve vücudun üst kısmında görülür. Bu
siğillerin taşıyıcısı olan virüs HPV değildir.
Göbekli siğillerin bulaşmaması için
yüzme havuzlarının ve hamamların iyi
temizlenmesi ve bir keseyi ikinci bir kişinin
kesinlikle kullanmaması gerekir.

Modern Tıp İle Tedavi

Siğillerde genel olarak tıp dilinde
“spontan iyileşme” denilen, hiç bir
müdahale gerekmeksizin kendiliğinden
kaybolmalar yaşanır. Zira güçlü
bir bağışıklık sistemi virütik sebepli
enfeksiyonları kendisi başarır. Böylesi
durumlarda genel bir tedbir olarak
bağışıklık sistemini güçlendirmek ve
stresten uzak kalmak önerilir.
Siğil tedavisi, yani siğil yok etme
operasyonu olarak artık cerrahi
müdahaleler önerilmiyor, çünkü küçük
çaplı da olsa uygulanan bu operasyonlar
hem problemli derin bir yara izi bırakabilir,
hem de siğil vakaları yüzde 50’nin üzerinde
tekrardan oluşur.
Almanya’da klasik tıp ile en yaygın
siğil tedavisinde kullanılan yöntem ise
cehennem taşı (gümüş nitrat kalemi)
ile siğillerin yakılmasıdır. Bu yöntemin
dezavantajı, uygulama yapılan bölgede
siyah lekelerin kalmasıdır.
Daha başarılı ve uygulanabilir yöntem
ise, salisilik asitin flaster ya da tentür
olarak kullanılmasıdır.
Siğillerin buz uygulaması ile yok
edilmesi oldukça acı verici, lazer
uygulaması ise oldukça pahalıdır.

Geleneksel ve Doğal Tıp
Yöntemleri İle Tedavi
Garanti vermese de gözlem ve
deneyimlere dayanan, geçmişten bugüne
uygulanan bazı siğil tedavi yöntemleri
şöyle sıralanabilir:
Hidegard von Bingen Tıbbı: 12. yüzyılda
yaşamış, Avrupa’nın manastır tıbbı
temsilcisi olarak kabul gören Hildegard
von Bingen siğiller için menekşe kremi
yapar, günde birkaç kez bu kremi siğil

üzerine sürermiş. Ayrıca ametist taşını
hastanın tükürüğüyle ıslatarak siğilin üzerine
sürer ya da bu taşı suda bekletip, bu suyla
siğili nemlendirirmiş.
Klasik Homeopati: Klasik homeopatide
yapı tedavisi en doğru seçimdir, semptomatik
olarak eğer yapıya uygunsa şu homeopatik
ilaçlar düşünülebilir: Medorrhinum D200,
Thuja D4, Causticum Hahnmanni D4.
Çocuklarda daha birçok ilaç söz konusu
olabilir. Eğer bir homeopata ulaşma
olanağınız yoksa Thuja (mazı ağacı) ana
tentürünü yapıp siğilin üzerine her gün
damlatarak tedavi edebilirsiniz.
Geleneksel Fitoterapi: Siğillerin üzerine
mürver meyvesi suyu, karahindiba çiçek
sapı sütü, limon suyu ve kırlangıçotu sütü
sürülerek tedavi edilebilir.
Fitoterapik araştırmalarda yulaf samanı
tentürünün haricen kullanılmasının siğil
tedavisinde başarılı olduğu görülmüştür.
Muz da başarılı sonuç veren bir meyvedir.
Organik muz kabuğunun içi siğilin üzerine
sarılır, 24 saat sarılı bir şekilde bekletilir.
Sonra muz kabuğu alınır ve siğil dikkatlice
bir topuk taşıyla kazınır. Bu uygulama bir kür
olarak belli bir süre tekrarlanır.
Alkali- Asit-Dengesi: Siğiller asidik vücutta
daha rahat ve hızla üreme olanağı bulur, o
nedenle bir bazik-alkali beslenme diyeti siğil
tedavisinde çok önemli bir rol oynar.
Dr. Schüssler-Tuzları: Ellerdeki siğillere
Kalium chloratum kullanılır, eğer bu mineral
yetersiz kalırsa Natrium sulphuricum
merhemi ilaveten kullanılmalıdır. Eski ve sert
siğillere ise Calcium fluoratum merhemi
önerilebilir.
Halk Hekimliği: Halk hekimliğinde siğillerle
konuşulduğu bilinir. Ancak bu konuda
uygulayan ve destek alan kişinin inancı
önemli rol oynar. Bu nedenle bunu sadece
eski kadim bir uygulama olarak aktarmakta
yarar var. Ayrıca bazı belgelerde, siğillerin
tebeşir tozu ve salyangoz sümüğü ile tedavi
edildiği de yer alıyor.
Şaduman Karaca
www.sadumankaraca.com
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Çocukluk yıllarımdan aklımda kalan
reklâm karelerinden biri: Kadınlar, pencerelerini açıp çoraplarını sokağa atıyor,
çoraplar konfeti gibi dökülüyor ve atma
eylemi bir süre sonra bütün mahallenin
kadınlarında bir histeri halini alıyor...
Sonra tok ve kendinden emin bir erkek sesi
duyuyoruz: “Atın... Atın... Eskimiş çoraplarınızı atın... Atamazsanız paspas yapın...
Jill geliyor...”
Bu reklam çoğu kadını belki de ilk kez
eskisinden kurtulmak ve yenisini almakla
tanıştırıyordu. Sadece bununla kalmıyor,
aynı zamanda sıkıntılardan kurtulmayı ve
mutluluğa kavuşmayı da vaat ediyordu.
Ancak bu vaat atmamaya, defalarca kullanmaya ve eskitmeye alışmış bir kuşağın
çocuklarına yapılıyordu. Evladiyelik olanın
değerinin bilindiği yıllardı... İnsanlar henüz
eskiyenlerini başka şekillerde değerlendirmeye alışkındı. Ama reklamcılar atmaya
alışkın olmayan insanları da düşünmüşlerdi: “Atamazsanız paspas yapın!”
Henüz TV’de reklam çıktığında insanların zaplamadığı 1970’li yılların sonlarıydı.
Naylon poşetler, iki günde bozuluveren
saatler, hazır yorganlar, çarşaflar henüz
insanların hayatına girmemişti.
Pazara fileyle, bez torbayla gidilirdi...
Pardesülerin eriyen astarları değiştirilir,
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iyice eskiyen kazakların
yünlerinden yeni yelekler,
hiç olmadı elbezleri ya da
kırlentler örülürdü... Her
mahallede en az bir iki
ayakkabı&çanta tamircisi, yorgancı ve terzi olur, yorganların içinde keçeye dönmüş
yünleri açıp havalandırmak için kapımızın
önünden hallaçlar geçerdi... Hazır giyim
henüz her yere ulaşmamıştı. Arkadaşlarım
gibi ben de annemin diktiği elbiselerden
daha çok ilgi duyuyordum, mağaza vitrinlerinde gördüğüm hazır kıyafetlere...
Aradan yıllar geçti, her şey önümüze hazır
gelir oldu. Eskiden 10-15 yıl giydiğim etek
ve bulüzlerimin yanında birkaç yılda eriyip, sökülen, rengi atıp deforme olan kıyafetler sırıtmaya başladı. Fermuarlar bozuldu, elbiselerin kumaşı aktı, tencerelerin
kulpu kırıldı, pantolonlar/etekler daralıp,
bollaştı, ayakkabıların dikişi patladı, şemsiyeler en ufak bir rüzgâra dayanamadı...
İnsanlar eskiyen çoraplarını paspas yapmayı unuttu. Eskiciler, tamirciler, çırçırcılar, terziler, marangozlar hayatımızdan
birer birer çıktılar. Ve bizler onları mumla
arar olduk.
Geçtiğimiz aylarda oğlumun kulaklığının
kopmuş kablosunu tamir ettirebilecek bir
yer bulmak için İstanbul’da bir güne yakın bir mesai vermek durumunda kaldım.
Elimdeki yassı özel bir kabloydu ve mahallemizdeki bütün elektrik ve elektronikçiler
“Abla bu yapılmaz, yapılsa da yenisi kadar
para verirsin” diyordu. Sonunda bir elektrikçinin “Karaköy’de belki bulursun yapacak birini” demesiyle yola düşmüştüm.
Aradığım tamirciyi Selanik Pasajı’nın ikinci
katında buldum. Kopmuş kabloyu gösterdiğimde “Şimdi elimde iş var, yarım saat
sonra alabilirsin” dedi. Söylediği saatte
kulaklığı teslim alıp dükkândan çıkarken,
hem çok cüzi bir paraya yeni bir kulaklık,
hem de bundan sonra bu tür eşyalarımı
getirebileceğim bir tamirci kazanmıştım...

Fotoğraf: Oya Ayman / İllüstrasyon: www.shutterstock.com

Tamircilerinizi Bizle Tanıştırın

Tamircilerin adreslerini yayınlayacak
bir web sayfası hayalini o gün kurdum.
Hepimizin sevdiğimiz, atmak istemediğimiz eşyaları onartmaya, eskiyen eşyaları
birkaç küçük değişiklik ya da eklemeyle
yeniden kullanmaya ne kadar ihtiyacımız
varsa, kullan-at kültürünün yaygınlaşmasıyla giderek yok olan tamirci ve
zanaatkârların da desteklenmeye ihtiyacı
var. Bu nedenle sizleri, hazırlıklarını sürdürdüğümüz tamirciustam.org sayfasını
desteklemeye davet ediyoruz.
Mahallenizdeki ayakkabı, çanta, elektronik
eşya, şemsiye tamircileri, döşemeciler, terziler, örücüler, mutfak eşyası onaranlar,
kalaycılar, hallaçlar... İsimlerini, telefonlarını, adreslerini, neyi nasıl tamir ettiklerini
anlatan kısa bir bilgi ve izlenimlerinizle
birlikte bizlerle paylaşırsanız pek yakında
tamamlayacağımız web sayfasında bu adresleri yayımlamaya başlayacağız.
Web sitesinde ayrıca kullan-at kültürünün
yerine, kullan-yeniden kullan-dönüştür
kültürünü nasıl koyabileceğimize yönelik
makaleler, öneriler ve röportajlar da yer
alacak.
Böylece hem yeni üretimler için tüketilecek su ve enerjiden tasarruf edeceğiz

hem de usta zanaatkârların mesleklerini
sürdürebilmelerine destek olan bir ağ
oluşturacağız.
Haydi, mahallenizdeki ustaları keşfe çıkın
ve bizleri onlarla tanıştırın...
Çevrenizdeki ustaların bilgilerini göndermek için iletişim adresi:
tamirciustam@bugday.org
Oya Ayman

BUĞDAY DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Leyla Ünlübay
SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ Leyla Ünlübay YAYIN DANIŞMANI Oya Ayman KREATIF DIREKTÖR Lalehan Uysal
EDITÖR Mine Eroğlu GÖRSEL YÖNETMEN Nur Ayman İLLÜSTRASYON Bryan Nance, www.bryannanceart.blogspot.com
KATKIDA BULUNANLAR Berkay Atik, Batur Şehirlioğlu, Çetin Korkmaz, Durukan Dudu,
Gizem Altın Nance, Mehmet Gürmen, Müjgan Eroğlu, Aybike Savaşır Serdar, Selma Yılmaz
ADRES Asmalımescit Mah. Nergis Sk. No: 8/8 Kat: 2 34430 Beyoğlu/İstanbul Tel: (0212) 252 52 55 Faks: 252 52 56
BASKI HAZIRLIK Studio Renk Ayrım BASKI Stil Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sk. Stil Binası No: 5 Levent/ İstanbul Tel: (0212) 281 92 81/3 Hat

Bu rehberde yayımlanan ilan ve duyuruların yazılı ve görsel mesajlarından ilan sahipleri, yazılardan yazarları sorumludur. Rehberdeki yazılar sadece
kaynak gösterilerek kullanılabilir. Rehber dönüşümlü kağıda bitkisel boya kullanılarak basılmıştır. Bu rehberin üretimi aşamasında, elinize ulaşana
kadar tasarlanmasında ve basılmasında harcanan enerji, kağıt, kağıt yapımında, boyalarda, bilgisayarda, faksta kullanılan kimyasallar ve yapay bir
değiş tokuş aracı olan para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan çok yararlı olabilmeyi umut ediyoruz.

K İ T A P

> > >

Victor'dan Bir Armağan Daha:

Ekolojik Dönüşüm Rehberi
Victor, aramızdan ayrılışından önceki
durumüç günde yoğunlaşarak, kurşun kalemle
larını ne
ve inanması zor ama tek kerede, nereoranda
deyse hiç silgi kullanmadan bir metin
değişime
yazdı. Ortaya çıkan metin, Victor’un yauğratşamı boyunca yaptığı gözlem ve eylemtıklarını
lerinin bir özünü sunuyordu. O, bize bıölçmeraktıklarıyla halen ilham vermeye devam leri için
etse de, bu dünyaya, bizlere bıraktığı son de bir
somut iz, işte bu metin oldu: Ekolojik
yöntem
Dönüşüm Rehberi… Rehber, doğum güöneriyor.
nü olan 21 Mayıs’ta yayımlandı ve adına
Önerisi
verilen Dönüşüm Ödülleri’nin dağıtıldığı
altı ayda
gecede ilk kez sevenleriyle buluştu.
bir heVictor, bu rehberi tüm yaşam deneyidefleri
mini dönüşüm yolunda yürümek isteyen- değiştirlere yol göstermesi amacıyla paylaşacağı mek ve ölçmek.
hale getirmiş. Buğday, onun hazırladığı
“Temiz bir sayfada ben bugün başmetni, elinden çıktığı şekliyle dokunmalıyorum” cümlesini yazarak başladığı
dan yayımladı.
rehberin ilk sayfasına Victor şu notu
“Bireysel ve Sosyal Sorumluluk
da düşmüş: “Zorlamadan, yarışAdımları” alt başlığını taşıyan
madan, karşılaştırmadan…
rehber 56 sayfa. Güneşin
Cezalandırmadan, takılAydemir, Oya Ayman ve
madan, dert etmeden…
Ekolojik
Lalehan Uysal’ın yayıTest ederek, niyet
Dönüşüm Rehberi,
na hazırladığı rehbeederek, elimden gelrin çizimleri Ceren
Victor'un doğum
diğince, tek başıma
Oykut’a tasarım ve
ve birlikte…”
günü olan 21 Mayıs’ta
uygulaması ise Nur
Victor’un nefes
yayımlandı ve adına verilen
Ayman’a ait.
aldığı sürece verdiği
Dönüşüm Ödülleri’nin
Victor’un Ekolojik
bereketli eserlerden
Dönüşüm Rehberi 10
dağıtıldığı gecede ilk
biri olan Ekolojik
bölümden oluşuyor
Dönüşüm Rehberi’ni
kez sevenleriyle
ve her bölümde 10’ar
5 liraya dernek merbuluştu.
test cümlesi bulunuyor.
kezimizden ve dükkan.
Sadece son bölümde 9 cümbugday.org adresinden alale var, Victor’un bu son cümleyi
bilirsiniz. Bu rehberin satışından
okurun yaratıcılığına bıraktığını tahmin
elde edilecek gelir, Buğday Derneği’nin
ediyoruz.
yürüttüğü ve bu rehberin de bir parçası
Victor, rehberinde dönüşüm çembeolduğu “Dönüşümün Ayak İzleri” kamrine girişi hali hazırdaki durumun tespanyasında kullanılacak.
pitiyle tanımlıyor. Rehberdeki başlıkların
Buğdaygiller olarak attığı bu tohumun
seçeneklerine göre, yaşamını dönüştüda diğer tohumlar gibi bereketli filizler
renlerin belli aralıklarla test yaparak
vereceğine inanıyoruz.
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