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Özür
Bu yayının üretimi aşamasında, elinize
ulaşana kadar tasarlanmasında
ve basılmasında harcanan enerji,
kağıt, kağıt yapımında, boyalarda,
bilgisayarda kullanılan kimyasallar
ve yapay bir değiş tokuş aracı olan
para için üzgünüz. Çabalarımız ve
dualarımızla, doğal yaşama, toplamda
kullandığımızdan çok yararlı olabilmeyi
umut ediyoruz.

Kendi Doğanızı Keşfedin 101
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Victor’un Dönüşüm Soruları 124
Dönüşüm Kitaplığı 127
* Organik Tarım Kanunu’nda, bir doğa dostu üretim yöntemi olarak “organik”, “ekolojik” ve
“biyolojik” aynı anlamda kullanılsa da, gerçekte “ekolojik” kelimesi daha geniş bir bütünü
ifade eder. Ekoloji, en geniş anlamıyla, “canlıların birbirleri ve diğer canlı/cansız varlıklarla
ilişkilerini ele alan bilim” olduğundan, “ekolojik” kelimesi de doğal bütünün canlı/cansız tüm
parçalarının birbiriyle uyumlu/dengeli birlikteliğiyle süregelen yaşamın bilimi/bilgisi olarak
ifade edilebilir. Bu nedenle canlı bir şeyin parçası olarak ifade edilebilecek “organik” kelimesi,
doğadaki ilişkileri ve dengeyi de içeren“ekolojik yaşamın” temellerinden sadece biridir.
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Ben Ne Yapabilirim?

Ortak geleceğimiz için 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 bildiğim 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 yaparak katkı verdiğim, her bireyin temel hakkı 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 zenginleşeceğimizi bilir, gereğini
yaparım.
Victor Ananias

Aralık 2008
(Geleceğin Tohumları Kampanyası için
tasarladığı broşürün metninden...)
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ALIŞ VE VERİŞ..
Tüketmeye yönelik bir alışveriş anlayışı
nasıl sürdürülebilir?
Bir süre süre sonra alacaklarımız
tükendiğinde, ortada alacak birşey
kalmadığında ne olacak??
Alışveriş ancak gerçek ihtiyaçlarımıza karşılık
veren doğal varlıkları besleyen bir yapıyı
destekleyerek sürdürülebilir.
Yani TÜKETİCİ değil, TÜRETİCİİ olarak...
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Herşey bir alışveriş konusu olabilir; zaman,
emek, para, hizmet, ürün, hediye, kültür...
Günümüzde bu kavram daha çok para
karşılığında bir ürün ya da hizmet almaya
indirgenmiş durumda olsa da, alışverişin
temelinde bir takas vardır. Değiş tokuş
edilenlerin değeri, temelde alışverişi yapan
insanların rızasına bağlıdır.
Ancak doğadan ve kendi ihtiyaçlarımızı
üretmekten uzaklaştıkça, aldığımız ürünün
yerine vereceğimizi belirlediğimiz meta
(para) ile, ürünün değerini bizim değil,
başkalarının belirlemesine razı olduk. Artık
çoğumuz satın aldıklarımızın nasıl, nerede,
kimler tarafından üretildiğini bilmiyor,
değerini kendimiz belirlemiyoruz. O ürünün
üretilmesi için ödenen bedelleri de (kirlilik,
tahribat, türlerin yok oluşu vs) bilmiyoruz.
Aldığımız her ürünün, attığımız her adımın
doğaya bir etkisi var. Bizim bu etkiyi
azaltarak, aldığımız kadarını verebilmemiz
ancak üretim ve ulaşım süreçlerini geriye
dönük olarak izleyebilmemize bağlı.
Nasıl, karşılık vermeden iletişimin
devamlılığını sağlayamazsak, doğayla
kurduğumuz iletişimde de karşılığını
vermezsek, doğa kendini sürdürebilmek
için bizden vazgeçebilir.
Yedi milyar insanın, her gün tükettiği
milyarlarca ürün, kaynağını doğadan
alır. Üretilen her bir ürün için su ve enerji
gerekir. Gıdamız ve giysilerimiz içinse
bunlara ek olarak toprak, tohum, hava ve
uygun iklim koşulları...

Yaşamın sürdürülebilirliği, alışverişlerimizde
doğanın parçası olduğumuzun, her bir
ürünün üretiminde ve kullanımında ne tür
bedeller ödendiğinin farkında olmaktan
geçiyor. Her seferinde yeniden düşünmemiz
(rethink), vazgeçmemiz (reduce),
yeniden, tekrar tekrar kullanmamız
(reuse), farklı amaçlar için kullanmanın
yollarını araştırmamız, bütün bunlar
olmuyorsa son olarak geri dönüştürmemiz
(recycle), yeryüzünün kendini yeniden
iyileştirebilmesi için gerekli.
Yediklerimizden, giydiklerimizden,
kullandığımız ürünlerden şikayetçiysek
eğer, “acaba zararlı mı” diye sürekli
endişelenmekten daha fazlasını yapmamız
gerekiyor. Bunun için, kullandığımız her
bir ürünün, üretiminden dağıtımına geçen
süreçte neler olup bittiğini araştırabilir,
sağlıklı ve doğa dostu çözüm yollarına
yönelme yolunda harekete geçebiliriz.
İnsan neslinin devamlılığı, bıkmadan
sormak ve sorularımıza doğa dostu yanıtlar
bulmakla mümkün olabilir. Nereden
geliyor, nasıl üretilmiş, içinde ne var, nasıl
paketlenmiş, hangi yollardan ulaşıyor?
Bu el kitabı gerçek gıdaya, zehirsiz temizlik
ürünlerine, sağlıklı bir yaşama ulaşırken,
aynı zamanda doğada bıraktığımız derin
ayak izlerimizi azaltmak için de yol gösterici
bilgiler içeriyor. İlk adımı sorular sorarak
atabiliriz. Bunun için, Victor Ananias’ın “Ben
Ne Yapabilirim?” başlığının altında sıraladığı
öneriler size kılavuzluk edebilir.
Sorularımıza bulduğumuz yanıtlar,
tercihlerimizi, tercihlerimiz de geleceğimizi
belirliyor.

Editörler
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Dünyanın Sınırları
İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yeryüzünün kaynaklarını kullanıyor. En temelde yaşamak için temiz havaya, sağlıklı gıdaya ve temiz suya ihtiyacımız var. Uygun bir barınakta korunmaya ve giysilere ihtiyacımız var. Her biri için doğal kaynakları kullanıyoruz.
Oysa bu kaynaklar, doğanın kendini yenileme hızı ve kapasitesinin yanı sıra, kullanımlarımız
sonucu oluşan atıkların tutulduğu ve dönüştürüldüğü yutakların hacmiyle sınırlı.
Gıda üretimi, barınma ihtiyaçlarını karşılama, giyim kuşam, ısınma-soğuma, ulaşım gibi günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretimin, kaynak tüketimi dışında bir de enerji
tüketimiyle ortaya çıkardığı karbon emisyonu var. Bu durum da, sonuçları küresel iklim değişikliklerine neden olan ekolojik süreçleri beraberinde getiriyor.

SU: Yeryüzündeki
suyun yüzde 2,5’u
tatlısu. Yeryüzünde
yeraltı suyunun
yüzde 70’i tarım için
kullanılıyor. Yeryüzünde
ekili arazilerin yüzde
80’i yağmur suyu ile
sulanıyor.

ARAZİ KULLANIMI: Dünya karasal alanının
yüzde 38’i tarım için, yüzde 12’si gıda üretimi
için kullanılıyor. Tarım için kullanılan alanın
yüzde 1’inde sebze, yüzde 22’sinde tahıllar
üretiliyor.
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Tarım her yıl 5 milyar ton CO2’i
atmosfere salıyor.

* Tarım ve ormancılık faaliyetleri yıllık toplam enerji
kullanımının yüzde 2’sini oluşturuyor.
* Her yıl 1,3 milyar ton gıda, üretimden tüketime kadar olan
zincir içerisinde bir şekilde israf oluyor.
* Çöpe atılan gıdalardan yıl boyunca yayılan sera gazı 3,3
milyar ton CO2'ye eşdeğer.
* İsraf edilen 1,3 milyar ton gıdanın israf edilmesi nedeniyle,
ekili tarım arazilerinin yüzde 28’inde yapılan tarım boşa gidiyor.
* Yıl boyu israf edilen gıdaları yetiştirmek, işlemek ve
ulaştırmak için harcanan su, Avrupa’nın en uzun nehri
Volga’nın yıllık su akışına eşit, yani 250 km³. Bu kadar su tüm
dünyadaki meskenlerin su ihtiyacını karşılayabilir.

Kaynak: FAO
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İnsanın doğa üzerindeki etkileri
çeşitli sonuçlara yol açar.

ÜRETİM süreçleri sınırlı
kaynakların miktarının
azalmasına neden olur. Ki bizler
bu kaynakların sahibi değil,
gerçekte diğer canlılarla birlikte
ortağıyız. Her aşırı kullanım
diğer canlıların aç, susuz ve
barınaksız kalmasına
neden olur.

ÜRETİM süreçleri sırasında
ortaya çıkan atıklar
kaynakların kirlenmesine ve
tahrip olmasına yol açar. Bu
tahribatın geriye çevrilmesi
de çözülmesi gereken başka
sorunlara neden olur.

TÜKETİM süreçleri hem
atıkların artmasına,
hem üretim süreçlerinin
tetiklenmesine neden
olarak daha çok kaynak
kullanımıyla sonuçlanır.
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Kullanım İhtiyaçlarımızı Yeniden Tanımlamak
Yaşadığımız çağda yarattığımız tahribatı geri çevirmek ve dünyayı yeniden yaşanabilir bir yer
haline getirmek için artık sadece korumak yeterli değil. Korumanın yanında bir de onarım
süreci gerekiyor. Bu durumda kendine yeterli bir yaşam için ihtiyaçlarımızı yeniden tanımlamalıyız. Bunun için öncelikle kendimize aşağıdaki soruları sormamız gerek:
İhtiyacımızı nasıl karşılıyoruz, ihtiyaçlarımızı kimler karşılıyor?
Nelerden vazgeçebiliriz?
Kendine yeterlilik sınırımız nedir?
Vazgeçtiğimizde yaşamımızda neler değişir?
Değişime ne kadar açığız?
Hangi alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz?
Bu sorulara cevap vermek çok da kolay olmayabilir. Cevabı kolaylaştırmak için kullandığımız
bazı kavramların tanımlarını yeniden yapmak durumunda kalabiliriz. Örneğin alttaki tablo
bazı kavramlara ilişkin değişik bakış açılarını verir.
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Kaynak: Permakültür El Kitabı ve Marmariç Örneği,
Marmariç Ekolojik Yaşam Derneği, 2010
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Alışveriş Alışkanlığı ve Kullanım Döngüsü
Bedel ödeyerek sahibi olduğumuz her ürünün bir hikâyesi vardır. Tüketiciler olarak bu
hikâyeyi öğrenmeye hevesli olmamız gerekir. Zira bu hikâye bizim ürünle, ürünün üretim
şekliyle ve malzeme ile olan ilişkimizi değiştirmemiz için bir anahtar gibidir. Kullandığımız
her ürünün içeriğinin ne olduğu, hammaddesinin nereden geldiği, nasıl, nerede ve kim
tarafından üretildiği, üretimi sırasında kullanılan doğal kaynaklar ve enerjinin miktarı, bize
ulaşana kadar katettiği yol hakkındaki bilgi dağarcığımızı genişletmek için her türlü soruyu
sormamız gerekiyor.

Kullanım döngüsünü izleme
Bir ürünü alırken, gerçekten ihtiyacımız olup
olmadığı üzerine YENİDEN DÜŞÜNME,
Aldıysak, kullanım amacı bitince ürünü
YENİDEN AMAÇLANDIRMA ve
Bu yolla YENİDEN KULLANMA,
Başka bir amaç için ELVERİŞLİ HALE GETİRME ve
En sonunda da GERİ DÖNÜŞTÜRME
süreçlerini gözönünde tutmamız gerekir.
Bu noktada sahip olduğumuz bir ürünü tekrar
tekrar kullanarak ve dönüştürerek aslında tüketim eylemini bir kullanım eylemi
haline g
getiririz.
y
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önce
başka amaçlarla
kullan!
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Gönüllü
Sadelik

Ekolojik kaygıları olan bir insan için yaşam,
sorunlar ve çözüm arayışlarıyla doludur. Bir
yandan yaşamını sürdürür, diğer yandan
ekolojik bir yaşam düzeninin deneyim alanı
içinde etkinlik gösterir. Bununla birlikte içinde
yaşadığımız düzende pek çok ürün ve hizmet
biz istemeden ayağımıza gelir, neredeyse temel
ihtiyacımız gibi bize sunulur ve alışkanlığımız
haline gelir. Bu noktada çok önemli bir kavram
ile tanışırız: Gönüllü Sadelik.

Gönüllü sadeliği, sahip olma imkânımız olduğu halde, daha iyi yaşamak için
daha az tüketime gönüllü olma, gönüllü ve bilinçli olarak vazgeçme hali olarak
tanımlayabiliriz. Bu yolla yukarıda bahsedilen korumanın yanında onarım süreci için
gerekli araçlar harekete geçirilmiş olur.

Türetici Olmak
Slowfood’un kurucusu Carlo Petrini, yaşadığımız çağda gıdamıza sahip çıkmamız için artık
sadece ne üretici ne de tüketici olamayacağımızı belirtiyor ve her birimizin üretim-tüketim
birlikleri kurarak “türetici” olabileceğimizi söylüyor. Dikkatimizi gıdamıza ve günlük kullanımımız için gereken ürünlere çevirerek, bu ürünlerin kaynağından, alışveriş çantamıza gelene
kadar geçirdiği üretim aşamalarından her birimizin sorumlu olduğumuzu hatırlatıyor.
Türetici, çağımız insanının daha önce karşılaşmadığı ve bu nedenle de içinden bir türlü çıkamadığı sorunlara çözümler “türetir”. Türetici, bu türetme eylemi için bir iş birliği, yeniden kafa
kafaya vermek ve bıkmadan usanmadan denemek, yanılmak, tekrar denemek zorundadır.
Türeticiliğin en aktif olduğu belki de ortaya çıktığı alan, gıdanın üretilmesidir. Sağlıklı gıda
arayan tüketiciler (kullanıcılar olması gerekir) ile doğa ve insan dostu ürünler üreten üreticiler arasında, bu iki grubun birlikte mutabakata vardığı kriterler üzerinden bir sözleşme
yapılır. Burada belli bir topluluk, doğrudan bir çiftçi ya da çiftçi grubuna, kendi istedikleri gibi
üretim yaparlarsa ürünlerini alım garantisi verir. Bununla kalmaz, tohumdan hasada kadar
çıkan sorunlara çözüm bularak üretime katılır. Burada üretim işi de, ürünlerin kullanılması işi
de sadece tek tarafın sorumluluğunda değildir. Burada doğrudan ve güven ilişkisine dayalı
bir dayanışma ağı kurulmuş olur.
13
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Güvenilir Gıda
Tarımda kullanılan kimyasallar, katkı maddeleri, gıda işleme sırasında kullanılan yöntemler,
nereden geldiğini, kilometrelerce uzakta nasıl yetiştirildiğini, nasıl üretildiğini, nasıl paketlendiğini bilmediğimiz yiyececek ve içecekler...

Soframıza gelen gıdalar hakkında

her zamankinden çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Peki, bu bilgiye
nasıl ulaşacağız? Gıda alırken neye dikkat edeceğiz? Güvenilir olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Eğer gıdanızı kendiniz yetiştiriyor, üretiyorsanız ya da yetiştiren çiftçiyi ve çiftliği, üreticiyi tanıyorsanız sorun yok...

İnsan ve çevre sağlığına

zararlı sentetik ilaç ve suni gübre kullanmadığını ve sizin için önemli olabilecek -örneğin yerli
tohum kullanımı gibi- uygulamaları kontrol etmeniz yeterli.

Eğer ekolojik (organik) sertifikalı ise bu soruların yanıtlarını bilmeniz kolay. Çünkü bu ürünlerin doğaya ve canlı sağlığına zararlı kimysasallar kullanılmadan üretildiğini biliyoruz. Gıda
alışverişinizi %100 ekolojik pazarlardan yapıyorsanız, doğrudan pazarda tezgâh açan çiftçiyle ya da o çiftçinin ürününü satan aracıyla karşı karşıya olduğunuz için doğrudan onlara
sorabilirsiniz. Doğal ürün dükkânlarında da ürünün kaynağı, nereden, ne şekilde geldiği ve
nasıl paketlendiği konusunda bilgilendirilirsiniz. Marketten ya da internetten alıyorsanız, bu
bilgilere kontrol ve sertifikasyon firması kanalıyla ulaşabilirsiniz.
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Sağlıklı ve güvenilir gıdaya nasıl ulaşabiliriz?
Kendiniz üretebilirsiniz.
Ekolojik sertifikalı ürün alabilirsiniz.
Doğa dostu tarım yaptığını bildiğiniz çiftçilerden ve
doğa dostu yöntemler kullandığını bildiğiniz üreticiden
alabilirsiniz.
Doğa dostu yöntemler kullanan çiftçi ve üreticilerin
ürünlerini size ulaştıran Topluluk Destekli Tarım
oluşumlarıyla bağlantı kurabilirsiniz.

Kendi gıdanızın bir bö
lümünü yetiştirmen
iz
için mutlaka kocaman
bir araziniz olması
gerekmiyor. Bugün pe
k çok insan bir
apartmanın balkonu
nda, saksısında ya da
yaşadığı sitenin bahç
esinde maydanozunu
,
nanesini, domatesin
i, biberini ve hatta m
ısı
rını
yetiştiriyor. Balkon ba
hçeciliği, kent bahçele
ri
ya da mahalle bosta
nları gibi pek çok ala
nd
a
bilgiye ulaşmak eskis
inden daha kolay. Çü
nkü
kentte gıda yetiştiren
lerin sayısı artıtıkça bu
bilgiyi paylaşanların
sayısı da artıyor.

Siz de gıda üretebilirs

iniz...

16

OKUYUN!
Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi’nden, bahçenizi mevsimlere göre nasıl hazırlayacağınızdan
şifalı bitki yetiştirme yöntemlerine ve tohumluk nasıl ayırabileceğinize kadar pek çok bilgi
bulabilirsiniz. www.bugday.org sayfasından önce “yayınlar”ı sonra da “Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi”ni tıklayın; rehberin eski sayılarını pdf olarak indirebilirsiniz. Yeni sayıları edinmek için aynı adresten Buğday Derneği’ne üye olmak yeterli.
Yeryüzü Derneği Yayınları’ndan çıkan Kent Bahçeleri Dünya Deneyimi ve Kent Bahçeleri
İstanbul Deneyimi adlı kitaplar, mahalle bahçeleri konusunda çalışanların deneyimlerini
aktarıyor.

17

TIKLAYIN
sehirdebahce.blogspot.com
bizimbahce.net
kardesbitkilerblogspot.com
yeryuzudernegi.org
permacultureturkey.org

permakulturplatformu.org

berceste.blogspot.com
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agaclar.net

Salyangoz ve sümüklüböcekleri
kaçırmak için sebze ve çiçeklerin
çevresine odun külü dökebilir,
saksının çevresini zımpara kağıdıyla
kaplayabilirsiniz. Bira ya da bira
mayalı karışımla hazırlanan besi
sin
n
tuzaklarını da bahçeni
nin
n değişik
yerlerine bırakara
arakk buralarda
toplanmaları
rını
nı sağlayabilirsiniz.

Bir Tutam Çörekotu
Aktarlardan temin edebileceğimiz çörekotu tohumlarını yayvan bir saksıya veya
bahçeye serpiştirerek ekebiliriz. Çiçeklendikten sonra kapsül oluşur. Kapsül tam
kuruduğunda içerisi açılarak çörekotu tohumları çıkarılır. Serilip tam kuruması
sağlanır. Kuruyunca biz kavanozda muhafaza edilir. Anadolu kültüründe, nazardan
koruması için özellikle mayalı ürünlere çörekotu katılır. Tereyağı, yoğurt, peynirin
üzerine ve ekmeklere de...
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Sadece yemek, kek, börek ve
tatlılarınızı değil, yoğurt, ekmek,
domates püresi, salça, turşu, peynir,
tereyağı gibi sofranızdaki
pek çok yiyeceği evde
yapabilirsiniz.
Doğa dostu bir
çiftçiden, ekolojik pazar
ya da marketten aldığınız ekolojik tam undan farklı çeşit ekmekler,
sonbaharda alacağınız domatesleri püre haline getirip kaynatarak kış
boyunca kullanacağınız domates püresi konserveleri ve sütü bir kaşık
yoğurt ile mayalayarak kendi yoğurdunuzu yapabilirsiniz.
Bunun için fazla zamana ihtiyacınız yok. Sadece tercihlerinizi
kendi ürettikleriniz yönünde değiştirme kararlılığını gösterip,
alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yaparak katkı maddelerinden
kurtulmanız ve güvenilir gıdaya ulaşmanız mümkün.
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Kendi yoğurdunuzu yapmak çok kolay...
Yoğurt yapmak ekmek yapmaktan çok daha
kolay. Güvendiğiniz bir sütçüden temin ettiğiniz
ya da marketten aldığınız ekolojik sütü ısıtın.
Süte parmağınızı sokup 7’ye kadar saydığınızda
eliniz sütün ısısına dayanıyorsa maya için
uygun sıcaklığa gelmiş demektir. Sütü cam ya
da seramik bir kaba alıp, bir yemek kaşığı
yoğurt karıştırın. Mayaladığınız sütün üzerini
bir bezle kapatın ve her tarafını kalın bir örtü
ya da battaniye ile sarın. Bu şekilde beş saat
kadar bekletin ve daha sonra üzeri açık bir
şekilde buzdolabına kaldırın.
Kaynak:
www.fikirsahibidamaklar.org
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Ekşi mayalı geleneksel ekmek
Çok çeşitli ekmek tariflerini, ilgili kitap ve internet
sitelerinden öğrenebilirsiniz ama biz size en basit ekşi
mayalı geleneksel ekmek tarifini verelim.
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Ekşi Mayalı Geleneksel Ekmek
Ekşi mayayı hazırlamak için sadece un, su ve birkaç gün beklemek
gerek. Bir cam kavanozun içinde tahta kaşıkla karıştırdığınız 75 ml
su ve 100 gr unu ağzı açık şekilde 24 saat orta sıcaklıkta bir yerde
bekletin. Ertesi gün kavanozdaki karışımın üzerinda kabuklaşma
ve ufak kabarcıklar göreceksiniz. 30 ml su ve 55 gr. un ilave edip
karışıtırın. Bu yumuşak hamurun ağzını streç filmle kapatıp bir
gün daha bekletin. Üçüncü gün mayanız hacimsel olarak iki katına
ulaşmış olacak ve yavaş yavaş ekşi kokusunu hissedeceksiniz.
Üstündeki kabuksu yapı daha sertleşmiş olmalı. Üçüncü gün de
mayaya daha önceki miktarda un ve su katarak karışıtırın ve yine
streç filmle ağzını kapatıp bekletin. Dördüncü gün de hacmi iki
katına ulaşan mayanın ekşi kokusu atrafa yayılacak. Baloncuklu
yapısı da iyice arttıysa artık ekmeğiniz için kullanılabilir duruma
gelmiş demektir. Eğer mayanız ekşi kokulu ve gözenekli yapıya
ulaşmadıysa aynı şekilde besleyerek bekletmeye devam edin.
¾ bardak ekşi mayanızı 2 su bardağı ekolojik tam buğday unu,
1 su bardağı su, yarım çorba kaşığı deniz/kaya tuzu, yarım çorba
kaşığı pekmez ile karıştırın. Karışımı dökeceğiniz pişirme kabını
önceden tereyağı ile yağlayın. Yapışkan, hafif cıvık kıvamdaki
karışımı 10 dk. kadar yoğurduktan sonra hamuru pişirme kabının
yarısını dolduracak şekilde dökün. Haifif ıslak bezle üzerini örtün ve
ılık bir köşede dört saat kadar bekletin. Hamurunuz bu süre içinde
iki katına ulaşmadıysa bir süre daha bekletebilirsiniz. Hamurunuz
kabarınca önceden hafifçe su serperek nemlendireceğiniz 200
derece fırına yerleştirebilirsiniz. 15 dk sonra fırın ısısını 180
dereceye düşürün. 50 dakika daha pişirin. Üzerine vurduğunuzda
tok bir ses geliyorsa ekmeğiniz pişmiş demektir. Kalıptan çıkarıp
hava alabileceği bir yerde 45 dakika kadar dinlendirerek, pişme
sürecinin tamamlanmasını bekleyin.

Kaynak: Gerçek Ekmek (Emine Şahin - Hayy Kitap)
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ARMAĞAN EDİN...
Ürettiğiniz mayaları ve tohumları arkadaşlarınıza armağan edin, onlar da kendi mayalarını üretsinler, yoğurt ve
ekmeklerini yapsınlar.
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an

Ekolojik gıd

•

Ekolojik ürün, tohumdan hasata,
hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya
kadar olan bütün aşamalarında, insana ve ekosisteme zararlı kimyasal
girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem
kullanılmadan üretiliyor ve sertifikalandırılıyor. Bu üretim her aşamasında kanun ve yönetmeliklerce tanımlı
şartlar dahilinde izleniyor ve kayıt
altına alınıyor. Bu nedenle özellikle
kentte yaşayan ve doğa dostu üretim
yapan çiftçiyi tanımayan, doğrudan
bu çiftçilere ulaşamayanlar için, ekolojik üretimdeki kontrol ve sertifikasyon süreci, bir güvence sunuyor. Ama
bu, yararlarından sadece biri.

i?

nem l
ö
n
e
d
e

• “Açlığa çare” senaryolarıyla

sunulan modern/endüstriyel
tarımda kullanılan sentetik gübreler,
kimyasal ilaçlar ve monokültür
tarım yöntemleri doğayı tahrip
ediyor, toprağın üretkenliğini
yok ederek tarımı yapılamaz hale
getiriyor, su kaynaklarını kirletiyor,
insan ve diğer canlıların sağlığını
tehdit ediyor, kırsal toplulukları,
nüfusu yoksullaştırıyor. Tarım ve
gıda sektöründe hem tarımsal
girdiler hem de pazarlamada
tekelleşme, gelirin adaletsiz
biçimde dağılmasına neden oluyor.
Ekolojik tarımın yaygınlaşması bu
tür konvansiyonel uygulamaların
azalması anlamına geliyor.
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•

Ekolojik tarım, bizi konvansiyonel
tarımda kullanılan pestisit ve
suni gübrelerin yol açtığı sağlık
sorunlarından koruyor . Aynı
zamanda, toprak, su gibi doğal
varlıkların korunması için de
çözümler sunuyor.

•

Ekolojik tarım tohum, çiftçi,
toprak, bitki, hayvan ve tüketici
arasında yeni bir ilişki modeli
tanımlayan bir yaşam kültürü
olarak değerlendirilebilir. Bu
anlamda küçük aile işletmeciliği
ve gıda güvencesiyle birlikte
sürdürülebilirliğin sağlanması
sonucunda “açlığın önlenmesi”
açısından da uzun vadede bir
çıkış yolu olabilir.

•

Diğer canlıların haklarını da
gözeten ekolojik tarımda hayvanlar,
genel olarak hayvan refahının
gerektirdiği koşullarda yetiştiriliyor
ve ekolojik yemle besleniyor.

• GDO’lu girdi kullanılmıyor.
• Sağlık sorunlarına yol açabileceği

düşünülen gıda katkı maddelerine
ve ürün işleme yöntemlerine izin
vermiyor.
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• Dünyada antibiyotiklerin

yüzde 15’i insanlarda, yüzde
85’i hayvanlarda kullanılıyor.
Konvansiyonel tarımda hastalığı
önlemek için bol miktarda verilen
antibiyotiklerin kullanımına ekolojik
tarımda önemli oranda kısıtlama
getiriliyor.

• Ekolojik ürünler konvansiyonel

ürünlerden daha besleyici. 2001’de
yürütülen bağımsız bir araştırma
raporuna göre, ekolojik ürünlerde
demirin yüzde 21, magnezyumun
yüzde 29, fosforun yüzde 14 ve
C vitamininin yüzde 27 daha
fazla olduğu belirlendi. 1993’te
Chicago’da elma, patates, armut,
buğday ve mısırın kullanıldığı bir
araştırmada, ekolojik ürünlerde,
ortalama yüzde 63 daha fazla
kalsiyum, yüzde 78 daha fazla krom,
yüzde 390 daha fazla selenyum,
yüzde 118 daha fazla magnezyum,
yüzde 125 daha fazla potasyum ve
yüzde 60 daha fazla çinko bulundu.

Konvansiyonel gıdaların sağlık açısından
zararı var mı?
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, tarımda kullanılan sentetik kimyasalların bedeli,
yılda 1 ila 5 milyon arasında pestisitten zehirlenme vakası.
Bununla birlikte anne sütünde ve kordon bağında pestisitlerin belirlenmesinden sonra, New
York Columbia Üniversitesi tarafından yayımlanan bir araştırma, Chlorpyrifos etken maddesi
içeren tarım ilacına, çok az miktarda maruz kalınsa bile karşılaşılacak sağlık sorunlarını ortaya
koydu. Chlorpyrifos’a maruz kalan 40 çocuğu, 6 ila 11 yıl izleyen araştırmacılar, bebek ve çocukların ön beyin zarında bariz anomaliler tespit etti. Bu, çocukların zihinsel yeteneklerinde
soruna yol açıyor, cinsel organlarda değişime neden olabiliyor. Gıdada düşük miktarlarda
olmasına izin verilen glyphosate bazlı ot ilaçlarının ise farelerin DNA’sında hasara yol açarak,
kısırlığa, düşük sperm sayısına ve prostat kanserine neden olduğuna dair araştırmalar var.

Zirai ilaç kalıntılarının kanser, üreme sistemi ve doğum bozuklukları,
hormon etkileşimleri, beyin ve sinir sisteminde hasar, bağışıklık sisteminde
hasar, alerji, çocuklarda gelişim bozuklukları ve fizyolojik hastalıklar
ile tahriş edici reaksiyonlara neden olduğu çeşitli bilimsel araştırmalarla belgelendi. Birçok kurum ve ülke tarafından belirlenen zirai ilaç kalıntı alt limitleri
var. Ancak bu kalıntıların insan bedeninde birikmeye neden olduğu ve diğer etkenlerle birleşerek sağlık sorunlarına yol açtığı göz önüne alındığında, bu limitler pek anlam ifade etmiyor.
Bütün zararlarına rağmen pestisitlerin kullanımının neden hâlâ bu kadar yaygın olduğu
sorusuna gelince... Dünyada tarım ilacı ticaretinin yüzde 89’unun sadece 10 şirketin elinde
olduğu verisi, bu sorunun yanıtı için bir ipucu olabilir.
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Konvansiyonel gıda üretiminin çevreye
zararları neler?
Birçok tarımsal zararlı, tarımda kullanılan pestisitlere karşı direnç geliştiriyor, artırılan ilaç
dozuna rağmen direnç devam ediyor. Bunun başlıca nedeniyse sürekli tek tip ve yerel olmayan tohum ekilen monokültür tarım alanlarının, bu böceklere beslenme ve üreme
için harika bir ortam sunması ve bu böcekleri yiyen avcı böceklerin, kuşların, sürüngenlerin pestisitlerle zehirlenerek yok olması. Yani

mekanizması insan eliyle bozuluyor.

doğada denge sağlayan rekabet

Sentetik gübreler, çiftçilerin yıllardır uyguladığı ekim nöbeti, karışık ekim, bitkisel ve hayvansal gübrenin toprağa kazandırılması gibi uygulamalardan vazgeçmelerine neden oldu.
Tek tip/monokültür tarımın yaygınlaşması, toprağın sıkışmasına, aşınmasına, erozyona uğramasına ve

organik maddece yoksunlaşmasına yol açıyor. Konvansiyonel tarım-

da kullanılan sentetik gübreler yeraltı sularını kirletiyor, içme sularına karışıyor, derelere ve
göllere taşınarak

ötrofikasyona yol açıyor.

Su ekosisteminde besinin büyük oranda

çoğalmasıyla birlikte bitkilerin aşırı şekilde artmasına neden olan ötrofikasyon, sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltarak,

canlıların ölümüne neden oluyor.

Bitkilerin yapısında doğal olarak bulunan nitrat,

hayvanlarda kansere yol açan

nitrit ve nitrozaminlere dönüşebiliyor. Sentetik gübreler sebzelerdeki nitrat oranını
da artırıyor. Gıda yoluyla da nitratın etkilerine maruz kalınıyor.
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Ekolojik olduğunu nasıl anlarız?
Tadından, kokusundan, şeklinden kısacası dış görüşünden bir ürünün ekolojik olup olmadığını anlamak imkânsız. Bunu anlamanın
tek yolu var: Etikete bakmak. Paketli ürünlerin etiketinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ekolojik tarım logosu, kontrol ve
sertifika firmasının logosu ve numarası ile “ekolojik tarım esaslarına göre üretilmiştir” yazısının bulunması gerekiyor. Taze, sebze ve
meyvelerde de satıcıda, ürünün ekolojik olarak satışına izin veren
yetkilendirilmiş kuruluşun sertifikasının bulunması gerekiyor.
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EĞER...
Bir ürünün kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan doğa dostu
yöntemlerle yetiştirildiğinden, depolandığından, işlendiğinden, paketlendiğinden eminseniz elbette ekolojik sertifika
aramanıza gerek yok. Güvendiğiniz ve denetleyebildiğiniz
çiftçilerden kendi topluluğunuzu oluşturarak, düzenli toplu
alımlar da gerçekleştirebilirsiniz. Ya da yerli tohum, merada
otlayan hayvan sütü gibi kendi kriterlerinizi belirleyebileceğiniz bir topluluk oluşturarak, bu kriterlere uygun üretim yapan
çiftçileri araştırıp onlardan ürün satın alabilirsiniz. (Bkz. Topluluk Destekli Tarım. Sayfa33) Ancak günümüzde kentte yaşayan
pek çok insan, gıdanın nasıl ve hangi koşullarda yetiştirildiğini
kontrol edemedikleri için, onlar adına bu denetimi üstlenen
ekolojik sertifikasyon etiketine ihtiyaç duyuyorlar.
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İyi tarım ile ekolojik tarımın üretim yöntemleri birbirinden farklı. GDO kullanımının
yasak olması, izlenebilirlik, hayvan refahı ile
kontrol ve sertifikasyon aşamaları gibi pek
çok ortak yönleri olsa da, iyi tarım uygulamalarında sentetik kimyasal girdiler (hormonlar, pestisitler dahil tüm bitki koruma
ürünleri ve sentetik gübreler) kullanılıyor. Bu
kimyasallar nedeniyle iyi tarım ürünleri canlı
sağlığı, toprak, su varlıkları ve ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

İyi tarımın
ekolojik
tarımdan farkı
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Yerel, Doğa Dostu ve Ekolojik Ürüne
Ulaşmanın Yolları

Eğer gıdanızı kendiniz yetiştiryorsanız ya da yerelde ve nasıl
ürettiğinden emin olduğunuz çiftçilerle iletişim halindeyseniz
şanslısınız. Ama doğa dostu üretim yapan çiftçilere ulaşma şansınız yoksa sayıları giderek artan ekolojik ve ekolojik pazarlar,
doğal ürün dükkânları, ekolojik ya da doğa dostu kutu servisleri
ve internetten ekolojik ürün alışverişi, sağlıklı gıdaya ulaşmanın
en kestirme yolları.
Bu arada sağlıklı ürüne ulaşmak için güven esasına dayalı olarak
doğa dostu üretim yaptığı bilinen çiftçilerden sipariş usulü alışveriş eden kişi ve topluluklar da giderek yaygınlaşıyor.
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Sağlıklı Gıdaya Ulaşmanın Kısa Yolları
Topluluk Destekli Tarım (TDT), gıda üretimi ve tüketimi arasında aracısız bağlantı kurulmasını
sağlayan, bir çiftlik ile destekçi topluluğu arasında karşılıklı bağlılığa dayalı bir ortaklık. Destekçiler genelde hasattan pay satın alarak ve bazen de çiftlik işlerine destek olarak çiftliğin
yıllık işletme giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor. Karşılığında, çiftlik mümkün olan en
sağlıklı ve taze mevsimlik ürünü temin ediyor.*
TDT ile aynı temele, yani katılımcılığa dayalı bir diğer gıda temini yolu da, yerel olarak odaklanmış bir kalite garanti sistemi olan Katılımcı Garanti Sistemleri (KGS). KGS’de üreticiler, tarafların aktif katılımına dayanan bir yöntemle sertifikalandırılıyor. Bu sistem, güven, sosyal
ağlar ve bilgi/deneyim takası esasına dayanıyor.
KGS, üçüncü taraf sertifikasyonuna alternatif olarak, özellikle yerel pazarlar ve kısa temin
zincirleri için çok uygun bir sistem. Üreticiler, tüketiciler ve diğer tarafların sürece doğrudan
katılımını sağlıyor. Bu süreç aşağıdaki bileşenlerden oluşuyor:

Ürünlerin standartlarının tanımlanması ve seçimi
Değerlendirme süreçlerinin ve yöntemlerinin geliştirilip uygulanması
Çiftçilerin “ekolojik” sertifikası olmasa da, ekolojik standartlara uygun üretim
yapan üreticiler olarak tanımlanabilmesi için verilerin gözden geçirilmesi ve
karar süreçleri
Gerek TDT’de gerekse KGS’de internet üzerinden satış, elektronik iletişim grupları gibi
e-pazarlama fırsatlarından da yararlanılabiliyor.

* IFOAM’ın (Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu) TDT tanımı.
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TDT’nin standart bir formülü yok. Uygulayan topluluğun
ve çiftliğin tercihlerine göre farklı kuralları olabiliyor. İdeal
bir TDT modelinin, çiftçinin karşılaştığı temel sıkıntılara
çözümler sunması bekleniyor.

Çiftçinin Riskleri

TDT Destekçisi Nasıl Yardımcı Olur?

Zayıf hasat
(ör: hastalık, hava koşulları)
Piyasa belirsizliği
(ürün satamama)

Destekçinin verdiği alım garantisi, hasatın
zayıf ya da bol olmasına bağlı değil.
Destekçi önceden alım sözü veriyor.
(ör. her hafta 6 yumurta)

Fiyat belirsizliği

Destekçi önceden fiyat garantisi veriyor
(ör. mevsim başında)

Sermaye erişimi
(ör. kredi sıkıntısı)

Destekçi sermayeye katkıda bulunuyor (aynî
veya nakdî)
Avrupa İçin TDT Projesi (2011-2013) kapsamında
yayımlanan Avrupa TDT El Kitabı’ndan yararlanılmıştır.
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İstanbul’da Bir TDT Modeli
Topluluk Destekli Tarım (TDT)

sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak konusun-

da son yıllarda tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir yöntem. Bu konuda Türkiye’de ilk uygulamalardan biri, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, 2005 yılında, İstanbul’da
derneğe tahsis edilen bir arazide başlattığı

BAHÇE projesiydi.

Proje, kentte yaşayanlar için doğru bir üretim-kullanım modeli oluşturmayı hedefliyordu.
İki yıl süren proje kapsamında Beykoz, Cumhuriyetköy yakınlarındaki 30 dönümlük tarım

İstanbul’da yaşayan proje destekçilerinin günlük tüketimine yönelik mevsimlik ekolojik taze sebze ve meyve üretildi. İhtiyaçları,
kentin yanıbaşındaki tarımsal alanlarda doğa dostu uygulamaları destekleyen “hami”lerin
(katkı veren) bağışlarıyla karşılanan projenin ürünleri, tüm katılımcılara paylaştırıldı. Hamiler, projeyi yerinde izleme ve projeye katkı vermenin yanı sıra,
arazisinde,

yıl boyunca bahçe ürünlerinden oluşan birer sepet aldılar. Derneğin iki yıl süren deneyimle
oluşturduğu

Topluluk Destekli Tarım modeli

sayesinde, BAHÇE'yi, farklı bölgelerde

benzer çalışmalar takip etti.
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Ekolojik Pazaryerleri

yönetimlerle
Buğday Derneği’nin yereul
işbirliği yaparak kurduğr
%100 Ekolojik Pazarla

www.ekolojikpazar.org
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İzmir Büyükşehir Belediyesi-ETO
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ETİKET OKUMANIN PÜF NOKTALARI
Alışverişlerimizde doğru seçimi yapmanın en temel
yöntemlerinden biri de etiketleri okuyabilmekten
geçiyor. Soframıza koyacağımız gıdayı seçerken
markası ve fiyatından önce etiketinde yazılanları
sorgulamak gerekiyor.
Gıdanın nerede üretildiği en az nasıl üretildiği kadar önemlidir. Ne kadar uzaktan
geliyorsa o kadar fosil yakıt harcanmasına, dolayısıyla iklim değişikliğine katkıda
bulunursunuz. Yerelde üretilmiş gıdaları seçerek hem yerel ekonomiye destek olabilir, hem de daha fazla fosil yakıt harcanmasını engelleyerek atmosfere daha fazla
karbon dioksit salınmasını önlersiniz.
Etikette yazan katkı maddelerinin ne kadarını anlayabiliyorsunuz? İçeriğinde anlamadığınız maddeler arttıkça o gıdadan uzak durma nedenleriniz de artar.
Tuz, şeker, emilgatör, soya lesitini, glikoz, aspartam... Etikette yazanları evde kullanıp kullanmadığınızı sorgulayın. İçeriğinde evde kullanmadığınız ürünler varsa
satın almayın.
İçerikte kullanılan maddeler konusunda yeterince açıklama yoksa şüphelenmekte
haklı olabilirsiniz. Üreticiler içerik konusunda sizi bilgilendirmek
zorunda. Bitkisel ya da hayvansal yağın ne olduğunu bilmek
sizin hakkınız.
Seçimlerimiz geleceğimizi belirler. Satın almaya karar verdiğimiz her bir ürün, onu üreteni ve üretim sistemini destekler. Örneğin, ekolojik/organik ürünler alarak doğa dostu
üreticiyi ve doğa dostu üretim sistemini desteklersiniz.
Bir ürünün üzerinde %100 doğal, naturel, hormonsuz, köy
ürünü, saf ürün, katkısız gibi tabirlerin yer alması onun
doğal olduğu anlamına gelmez. Çünkü herkesin “doğal”
tanımı farklı olabilir. Kimi sadece zirai ilaç verilmeyenleri,
kimi katkı maddesi kullanılmayanları, kimiyse tam gıdaları
“doğal” kabul edebilir. Üstelik o ürünün doğal olduğundan
nasıl üretildiğine tanık olmadan emin olamayız. O nedenle
bu ifadeler bir pazarlama yönteminden öteye gitmez.

39

Mevsimine Göre Gıda
Doğal döngüye göre herhangi bir müdahale olmadan yetişen gıdalar hem metobolizmamız
için daha uygun, hem daha besleyici hem de daha lezzetli.

Sonbahar sonu, kış

İlkbahar

Limon, portakal, mandalina, greyfurt,
pancar, bazı yabani mantar türleri, turp,
havuç, kereviz, ıspanak, karnabahar,
pazı, kışlık kabak, pırasa, brokoli, lahana,
yer alması, kıvırcık, marul, roka, tere,
balkabağı, kivi, muz, elma, ayva, nar,
armut, kestane, avokado, Trabzon
hurması, ebegümeci ve ısırgan gibi
yabani otlar...

Enginar, bakla, barbunya, bezelye, semizotu,
taze fasulye, taze soğan, taze sarmısak, taze
patates, asma yaprağı, fesleğen, reyhan,
rezene, kuşkonmaz, çağla, can erik, Malta eriği
(yeni dünya), muşmula, bazı yabani mantar
türleri.

Yaz sonu, sonbahar başı
Marul, kıvırcık, roka, tere, kırmızı
biber, incir, üzüm, taze ceviz,
kızılcık, armut, elma, keçiboynuzu,
mısır, nar, mürdüm eriği, ayva,
muz, ahududu, böğürtlen.

* Maydanoz ve dereotu her mevsim
bulunuyor.
* Yaz sonu, sonbahar başı
olgunlaşan kuru soğan, patates,
elma, armut, mandalina ve portakal
depolanmaları nedeniyle her
mevsim bulunabilen ürünlerden.

Yaz
Domates, biber, patlıcan, salatalık, bamya, taze
fasulye, kırmızı biber, sakız kabağı, çilek, kiraz,
vişne, şeftali, kayısı, karpuz, kavun, mürdüm
eriği, dut, böğürtlen, ahududu.

EĞER

Çeşmeden su içemiyorsanız, bazıları kanserojen BPA içerebilen
plastik damacanalarda bekleyen suyu içmek yerine, cam
damacanada su satın alın. Eğer kaynaktan içme suyu almak gibi bir
şansınız varsa içme suyunuzu cam damacanalarda (armaindustry.
com) veya toprak testilerde bekletebilirsiniz.
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ÇÖPÜ AZALTMAK

Özellikle şehirde yaşayan bir insanın, doğa için
yapabileceği en önemli şeylerden biri, çöpünü
azaltmaktır. Neden?
• Şehirde yaşayan bir kişi, günde ortalama 1 kg çöp
çıkartıyor.
• Bu çöp, fosil yakıt kullanan araçlarla şehir dışındaki
bir bölgeye taşınıyor, fosil yakıt bağımlılığına ve küresel
iklim değişikliğine sebep oluyor.
• Çöp alanları, şehirden uzak, nispeten bakir bölgelerde
kuruluyor ve doğaya zarar veriyor.
• Çöpteki ıslak maddeler (mutfak atıkları) oksijensiz
ortamda çürüyerek metan gazı salıyor. Metan, küresel
ısınmaya neden olan, karbon dioksitten 23 kat daha
etkili bir gaz. Mutfak atıklarının çıkardığı çürümüş
su, arıtılmadığı hallerde, toprağı ve yer altı sularını
zehirliyor.
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Biz Ne Yapabiliriz?
Kat kat paketli, geri dönüştürülemeyen ürün satın
almaktan kaçının.
Bez çanta, su termosu çantanızın vazgeçilmezi olsun.
Kullanmadığınız eşyaları Free Cycle (http://groups.yahoo.
com/neo/groups/freecycleistanbul/info) gibi gruplar,
Sevgi Mağazası gibi oluşumlar (www.sevgimagazasi.
org, www.nahıl.com.tr), yerel dernekler ve belediyeler
aracılığıyla ihtiyacı olanlarla paylaşın.
Mutfak alışverişinizi mümkün olduğu kadar sık ve
ihtiyacınız kadar yapın.
Özellikle salata, ıspanak gibi kolay bozulan ürünleri cam
kaplarda saklayarak ömürlerini uzatın.
Pazara önceden liste yaparak gidin, aç karnına gitmek
daha fazla alışveriş yapmanıza neden olabilir.
Üreticiden doğrudan satın almaya çalışın.
Mutfak atıklarınızı kompost yapın.

Azalt, Yen

iden Kullan, Geri Dönüştür!
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Kompost mu?
O da Ne?

Doğada çöp yoktur. Çünkü doğa, her türlü
“çöp”ünü dönüştürür. Yaprakların, muz kabuklarının, kahve telvelerinin toprak için son derece
faydalı bir çeşit gübreye dönüştürülmesi işlemine kompost denir.
Kompostu evinizde, apartmanınızın bahçesinde
veya balkonunuzda, hatta mutfağınızda yapabilirsiniz.

Kompost Avantajı
Türkiye’de hâlâ pazar alışverişi yaygın olarak yapıldığından ve evde yemek pişirme
alışkanlıkları devam ettiğinden, mutfak
çöpü “ıslak çöp”tür, yani içindeki organik
atık miktarı fazladır. Bu oran Batılı ülkelerde yüzde 20-30 civarındayken, Türkiye’deki
çöpün yaklaşık yüzde 60’ı ıslak çöp, yani
potansiyel gübredir. Kompost tesislerinin
ve evlerde kompost yapımının yaygınlaştırılması sonucunda, çöp dağlarından kurtulabilir, çöplerimizi doğa için zararlı değil,
yararlı hale getirebilir, topraklarımızı besin
açısından zenginleştirebiliriz.

Kompost Toprağa Ne Verir?
• Boşluk hacmini arttırır,
• Havalandırma sağlar,
• Toprağın kolay işlenmesini sağlar,
• Su tutumu kabiliyetini arttırır,
• Besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar.
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Kompost Nasıl Yapılır?
Doğru azot/karbon oranını tutturursanız ideal ve hızlı kompost elde edebilirsiniz. 25-30
karbona (K) bir azot (N) kompost için ideal orandır. Eğer C:N oranınız çok fazlaysa çözünme
yavaş olur. Eğer çok düşükse kompostunuz koku yapar.

Atıklar kompost gübreye dönüşürken, merkezden dışarı doğru bir ısı yayar. Bu ısı, kompostun daha hızlı işlemesine yardımcı olur. Azot oranı yüksek kompostlar daha çabuk ısınır.

Sağlıklı bir kompost koku ve sinek yapmaz. Kompost karışımını elde etmek
için yığının “sıkılmış sünger ıslaklığında” olması ve oksijen alabilmesi için arada bir
karıştırılması gerekir. İlk kompostunuzu başlatırken birkaç kürek dolusu toprak karıştırın ki

topraktaki mikro organizmalar kompostunuza geçsin ve mutfak atıklarınızı
afiyetle yemeye başlasın.

Bahçe kompostunuzu dört metrelik kümes telinden, altı kesilmiş, suyun akması ve solucan
girebilmesi için yan taraflarında delik açılmış orta boy plastik çöp kovalarından veya bu fonksiyonları yerine getirecek herhangi bir atık malzemeden yapabilirsiniz. Kompost alanınızın
en altına 10 dakika suda bıraktığınız bir mukavva koyun. Üzerine mutfak ve bahçe atıklarınızı
ve

bir avuç toprak atın.

Mutfak atığını her atışınızda aynı oranda karbon (ıslatılıp sı-

kılmış mukavva veya temiz talaş) ekleyip,

2-3 günde bir karıştırın. Yazın buharlaşma

artıp, nem oranı azalırsa komposta su serpin. Kışın da kompostunuzun üzerini plastikle veya
eski bir halı parçasıyla kapayıp çok fazla su almasını engelleyebilirsiniz.

Eğer bir apartmanda yaşıyor ve kompostun yaratacağı görüntü ve
muhtemel kokudan çekiniyorsanız, mutfak çöpünüzü doğrudan toprağa
gömebilirsiniz.
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Bahçeniz Yoksa...
Balkon kompostu için, yan taraflarında matkapla delik
açılmış siyah veya koyu renk (güneş ışığını çekmesi
kompostun ısınmasını kolaylaştırır) orta boy bir kova
gerekiyor. Meyve-sebze atıklarının su çıkarmaması için
kovanızın yanında talaş bulundurmakta fayda var. Mutfak
atıklarıyla birlikte komposta bir avuç talaş (veya küçük
parçalara ayrılmış gazete, mukavva vs) koyarsanız atık
su probleminiz olmaz. Yine de kovanın altında oluşabilecek
suyu tutması için, plastik bir tabak yerleştirmekte
fayda var. Mutfak atıklarını her ekleyişte komposta
bir avuç toprak serpiştirirseniz kompostu yapan mikro
organizmaların çoğalmasını hızlandırmış olursunuz. Balkon
kompostunun havasız kalmaması için her atık ekleyişinizde
karıştırarak havalandırmanız gerekir.

47

Solucanlardan Yardım Alın
Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia Foetida) gibi bazı toprak solucanı türleri mutfak
atıklarını hızla komposta dönüştürüyor. Bu solucanlar meyve, sebze, kahve ve çay
atıklarınızı -özellikle de sıcak ortamda- hızlıca yiyerek, komposta dönüştürüyorlar.
Hızlı üreyen bu solucanların çıkardıkları sıvı da, toprağınızı beslemesi amacıyla su ile
karıştırılarak kullanılabiliyor. Solucan kompostu, toprağın ihtiyacı olan mineralleri temin ettiğinden son derece değerli kabul ediliyor.
Solucan kompostu yapmak için özel bir düzeneği kendiniz oluşturabilir ya da bir
kompost tamburu alabilirsiniz. Bu tamburları www.ekosol.com, www.solucanmatik.
com, www.ekolojikoop.com, www.ecotec.com.tr gibi web sitelerinden temin etmeniz mümkün. Elinizden biraz marangozluk geliyorsa, atık tahta malzemeler ve solucanların arasından geçebileceği büyüklükteki üst üste konmuş ahşap, plastik ya da
büyük delikli elekler işinizi görecektir. En altta kompost toprağı üzerine yerleştireceğiniz solucanlar, mutfak atıklarıyla beslendikçe, üst üste konmuş delikli kasalardan
yukarıya doğru çıkacak ve aşağıdaki kasalarda sadece besleyici kompost bırakacaklar. Solucanlarınız en üst kasaya çıktığında, alttaki kompost dolu kasaları boşaltıp
aynı yolculuğa yeniden başlamalarını sağlayabilirsiniz. Yalnızca solucanların ışıktan
rahatsız olduklarını unutmayın ve kasalarınızın üzerini ışık almayacak şekilde örtün.
Kompost alanı oluşturma yöntemleri konusunda youtube.com adresinde pek çok
video seçeneği bulabilirsiniz.
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Kompost ne kadar ısınırsa o kadar çabuk olgunlaşır.
Kompostun ısınması, karbon-azot oranının ideale yakın
olarak sağlanmasıyla mümkün olur. Bunu yapmak için
arka sayfalardaki tablodan yararlanabilirsiniz.
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YAKLAŞIK KARBON-AZOT ORANLARI
Kahverengiler=Yüksek Karbon
C:N
Odun külü
25:1
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Mukavva

350:1

Mısır koçanı

75:1

Meyve atığı

35:1

Yapraklar

60:1

Gazete

175:1

Yer fıstığı kabukları

35:1

Çam iğnesi

80:1

Talaş

325:1

Saman sapı

75:1

YAKLAŞIK KARBON-AZOT ORANLARI
Yeşiller=Yüksek Nitrojen
C:N
Yonca
12:1
Kahve telvesi

20:1

Yiyecek atığı

20:1

Bahçe atığı

30:1

Çimen

20:1

Saman

25:1

Gübre

15:1

Yosun

19:1

Sebze artığı

25:1

Yabani ot

30:1
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Merak Etmeyin,

Doğa Size Yardımcı Olacak...
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Kompost, evcil bir hayvan gibidir. Ona bakmanız, ilgi
göstermeniz, derdini anlamanız gerekir. Bunları yaptığınızda,
çöpünüzün yüzde 75’ine yakın kısmını çöplüklerden
kurtaracak ve toprağa geri vermiş olacaksınız.
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TEMİZLİK NE DEĞİLDİR?
Temizlik ne değildir?
Yüzeyleri geçici bir süreliğine mikroptan, kirden arındırırken yerlerine kimyasal kirlilik
yaratan maddeler koymak değildir.

Temizlik için neye ihtiyacımız var?
En başta suya. Ama yağla su birbirine karışmadığı için su tek başına yeterli değil. Bunların
beraber çalışabilmesini sağlayacak bir yardımcıya ihtiyaç var: Sürfaktanlar.
Sürfaktan: Surface active agent'ın kısaltması. Türkçe’de “yüzey etkin (aktif ) madde” olarak
biliniyor. Sabun da deterjan da bu sınıfa giriyor.

d

nla
Sab

u

Sabun, genellikle bitkisel
yağlardan üretilir.
Deterjansa petrol tabanlı,
sentetik bir üründür.
Deterjanın sabuna karşı en önemli
üstünlüğü, suyun içindeki minerallerden,
yani kireçten etkilenmemesidir. Bu sayede
sabun gibi kolay kesilmez, hızla köpürür,
gözle görünür bir tortu bırakmadan
durulanır.
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Temizlik ürünlerinin içindeki kirleticiler
• Sentetik sürfaktanlar: Anyonik, katyonik ve amfoterik aktif madde bunlardandır. Cildi
tahriş eder, doğada zor çözünürler.
• Fosfat: Suyu yumuşatarak (kireci etkisiz hale getirerek) deterjanların temizleme gücünü
artırır. Atık sular yoluyla denize karıştığında bazı canlıların aşırı çoğalmasına neden olarak
başka canlılara yaşam alanı bırakmaz.
• Ağartıcılar: Oksijen bazlı olanları daha masumdur. Klor bazlı olanlarıysa cildi ve solunum
yollarını tahriş edici, hormon bozucu ve kanserojendir. Çamaşır suyu bu sınıfa girer. Pek çok
zehirlenme vakasından sorumludur. Ayrıca, amonyak ve asitlerle birleştiğinde öldürücü
gazlar açığa çıkarır.
• Optik parlatıcılar: Çivitin modern biçimidir. Ağartma sağlamaz, göz yanılsaması yaratarak
yüzeyin daha az sarı görünmesini sağlar. Alerjiye yol açabilir ve doğada kolay parçalanmaz.
• Amonyak ve asitler: Cam, halı, fırın temizleyicilerde bulunur. Cildi ve solunum yollarını
tahriş eder.
• Çözücüler: Ürünün içindeki farklı maddelerin homojen bir biçimde kalmasını sağlar.
Perkloretilen (PERC), benzen ve nafta bunlardandır. Kanserojendir ve sinir sistemini etkiler.
• Koruyucular: Ürünün raf ömrünü uzatır. Parabenler, ftalatlar, triklozan ve triklokarban, formaldehit salan koruyucular (quaternium-15, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, dimethyldimethyl hydantoin, methenamine), polietilen glikol (PEG) bunlardan bazılarıdır. Alerjiye yol
açabilirler. Hormon bozucu etkileri vardır; dolayısıyla üreme sorunlarına yol açabilir veya bazı
kanser türlerini tetikleyebilirler.
• Renklendiriciler: Ürünün göze daha hoş görünmesini sağlayan sentetik pigmentler.
Cl harflerini takip eden beş rakam, renk kodunu ifade eder.
• Parfüm: Hiçbir zaman tek bir madde değildir. Farklı sentetik kokuların kokteylidir ve ftalat
gibi koruyucular içerir. Alerjiye yol açar, astım ve migren ataklarını tetikleyebilir.

Zehirsiz temizlik için...
• Doğal sürfaktanlar: Arap sabunu, bitkisel kalıp
lıp
sabun, küllü su.
• Sirke: Kireç çözücü, mikrop öldürücü. Çamaşır
ır
makinesinde yumuşatıcı, bulaşık makinesinde
e
parlatıcı, banyoda saç kremi ve cam ve yüzey
temizleyici olarak kullanılabilir.
• Karbonat: Mekanik temizleyici, koku
giderici, ağartıcı. Ovma tozu, deodoran,
sürekli olmamak kaydıyla diş macunu olarak
kullanılabilir.
• Çamaşır sodası
• Boraks: Mikrop öldürücü, ağartıcı.
• Uçucu yağlar: Hem parfüm yerine geçer, hem antiseptik özellikleri vardır. (kekik, portakal,
karanfil, okaliptüs, adaçayı, çay ağacı, biberiye, lavanta vs.)
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Etiketleri deşifre etmek için tıklayın/indirin:
www.ewg.org/skindeep/
www.goodguide.com/

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.zehirsiz.ev (Android)

https://itunes.apple.com/tr/app/
id670744765?mt=8 (IOS)
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Kendi Temizlik Ürününüzü Yapın
Sıvı Yüzey Temizleyici
• Turunçgil kabukları (portakal,
mandalina, limon, turunç, greyfurt)
kavanoza doldurulur
• Kaplayacak kadar elma sirkesi konur
• Kapağı kapatılıp 2 hafta bekletilir
• Sıvı süzülüp 1:1 oranında sulandırılır
Cam, ayna, fayans, mutfak tezgâhı,
zemin gibi yüzeylerde: Püskürtülür,
emici bir bezle silip kurulanır.
Durulamaya gerek yoktur.
Tuvalette: Klozetin iç kısımlarına sıkıp
15 dakika bekletilir, fırçalanır.

Sıvı Sabun
Duş Jeli
Elde Bulaşık
Yıkama Sıvısı
• ½ bardak
rend
• 1,5 bardak

• 1 çorba ka
• 10 damla
• Pompalı
Sabun kayn

elenmiş ze

ytinyağı sa

su

bunu

şığı gliserin

uçucu yağ

şişe

(isteğe bağl
ı)
(isteğe bağl
ı)

ar suda erit

ilir; diğer m

addeler ek

lenir.

Çamaşır Makinesi Tozu
un

sab
iş parfümsüz bitkisel
• 1 bardak rendelenm
ası
• 1 bardak çamaşır sod

Kül Suyu
• Fırından meşe külü alınıp elenir,
alüminyum olmayan bir kapta üzerine
4 katı kadar su eklenir.
• İki hafta bekletilir. İki haftanın

• 1 bardak karbonat
yağ (isteğe bağlı)
• 10-15 damla uçucu
• Kapaklı bir kavanoz
olarak
ar konur; yumuşatıcı
Çamaşır deterjanı kad
ışımın içine
kar
için
ma
lat
yaz
Be
elma sirkesi kullanılır.
bilir.
1 bardak boraks eklene

Ovma Kremi

sonunda kül dibe çöker, suyun
yüzeyinde sarımsı, hafif kaygan bir
tabaka oluşur.
• Bu sıvıdan 1 çay bardağı alıp çamaşır
makinesi deterjanı olarak kullanılır;
eldiven kullanmak koşuluyla elde
bulaşık yıkanır; kül balçığı da ovma
kremi olarak kullanılır.

• 1 bardak karbonat
• 2 çorba kaşığı arap sabunu
• 1 çorba kaşığı gliserin (isteğe bağlı)
• 10-15 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)
• Kapaklı bir kavanoz
Evye, lavabo, küvet, ocak gibi yüzeylerde:
Temizlenecek yüzeye bir tatlı kaşığı kadar koyup
fırça veya süngerle ovulur, durulanır.
Çelik yüzeylerde: Bir beze koyup yumuşak
hareketlerle ovulur, durulanır, kurulanır.
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Kendinize Bakarken
Sağlığınızı Bozmayın
Kişisel bakım ne değildir?
Vücudumuzu temizleyeceğiz ve bakacağız diye aşırı sert kimyasal maddelerle kurutup, sonra
verdiğimiz hasarı tamir edecek nemlendiricilere sarılmak değildir.

Kişisel bakım ürünlerinin içindeki kirleticiler
• Sentetik sürfaktanlar: Sodyum lauril sülfat (SLS), sodyum lauret sülfat (SLES), amonyum
lauril sülfat (ALS) bunlardandır. Tahriş edicidirler. Şampuan, duş jeli, cilt temizleyici, diş
macunu gibi ürünlerde bulunur.
• Koruyucular: Parabenler (metil, etil, butil), dimethyl-dimethyl hydantoin (DMDM hydantoin), propilen glikol, polietilen glikol (PEG), triklozan, triklokarban bunlardandır. Alerjiye yol
açabilirler. Hormon bozucu etkileri vardır; dolayısıyla üreme sorunlarına yol açabilir veya bazı
kanser türlerini tetikleyebilirler.
• Renklendiriciler: Ürünün göze daha hoş görünmesini sağlayan sentetik pigmentler.
Cl harflerini takip eden beş rakam, renk kodu ifade eder.
• Parfüm: Hiçbir zaman tek bir madde değildir. Farklı sentetik kokuların kokteylidir ve ftalat
gibi koruyucular içerir. Alerjiye yol açar, astım ve migren ataklarını tetikleyebilir.
• Ağır metaller: Makyaj malzemelerinde kurşun, bazı kremlerde cıva, deodoranlarda
alüminyum gibi...
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Ekolojik temizlik ve kozmetik ürünleri
Artık ekolojik pazarlar, doğal ürün dükkânları, bazı
marketler ve internet sitelerinden ekolojik sertfifikalı temizlik ve kozmetik ürünleri bulmak mümkün. Ancak bu ürünlerin üzerinde ekolojik sertifika
logosunun, mutlaka bulunmasına dikkat edin.

Bunların yerine neler kullanabiliriz?
• Doğal sürfaktanlar: Bitkisel kalıp sabun.
• Sabit yağlar: Hindistancevizi, karite (shea), kakao, kayısı
çekirdeği, üzüm çekirdeği, zeytin, susam, badem yağı, vs...
• Uçucu yağlar: Hem parfüm yerine geçer, hem de her birinin
farklı özellikleri vardır.
• Balmumu: Emülgatör, nem tutucu, antibakteriyel.
• Mutfağımızdaki malzemeler: Mısır unu, yoğurt, karbonat, vs.
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Kendi kişisel bakım ürünlerinizi yapın
yici
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Dudak Nemlendirici
• 3 çay kaşığı sabit yağ (örneğin, hindistancevizi)
• 1,5 çay kaşığı rendelenmiş balmumu
• Ufak krem kutusu
Benmari usulüyle eritilir, kavanozlanır.

Daha fazla tarif için www.zehirsizev.com
Peeling
unu
aşığı mısır
rt
aşığı yoğu
ır.
• 1 tatlı k
ır, durulan
e uygulan

• 1 tatlı k

Deodoran

cild
j yaparak

• 6 çay kaşığı mısır nişastası

Masa

• 2 çay kaşığı karbonat
• 10 damla çay ağacı yağı

Diş Macunu
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nat veya
um karbo

• 10 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)
• 4-6 çay kaşığı hindistancevizi yağı
• Orta boy kavanoz veya

eski stick deodoran kutusu

Taklitlerinden sakınınız...
Temizlik ürünleri için dünyada ve Türkiye’de henüz ekolojik açıdan tek bir yasal
çerçeve bulunmuyor. Tüketiciyi tartışılan zararlı maddelerden korumak üzere kendi kriterlerini belirleyen sertifika firmaları var. AB, Amerika ve Japonya’da bu konuda kabul edilen yöntemelikler arasında önemli farklar olsa da, kontrol ve sertfifika kuruluşları ekolojik
temizlik ürünlerinin, çevreye zarar veren, sağlığı tehdit eden ya da alerjilere neden olan
hiçbir maddeyi içermemesi gerektiğinde birleşiyor. Yani sentetik koku maddeleri, sentetik boyarmaddeler, sentetik koruyucular, enzimler, fosfatlar, optik beyazlatıcılar gibi klasik
deterjanların esasını oluşturan hammaddeler, ekolojik sertifikalı temizlik ürünlerinin
üretiminde kullanılamıyor. Ekolojik temizlik ürünlerinde esas olarak saf bitkisel sabunlar
kullanılıyor. Ayrıca mısır veya patates nişastasından elde edilmiş şekerden ve hindistancevizi yağından üretilen hindistancevizi yağ alkol sülfatları gibi doğada biyolojik olarak %100
parçalanabilen maddeler kullanılabiliyor. Ambalaj üzerinde mutlaka sertifika firmasının
logosunun bulunmasına dikkat edin.

kendi temizlik ve bakım ürünlerinizi
yapmanın avantajları
• Daha az alışverişe gitmek
• Daha az ambalaj tüketmek
• Ürünlerinizi kendi ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize göre
kişiselleştirebilmek
• Ürünlerin içine yalnızca olması gereken maddeleri
koyabilmek
• Eşinize dostunuza ilginç hediyeler hazırlayabilmek
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Ekolojik kozmetikte
standartlar
Kozmetik ürünlerinde dünyada ve Türkiye’de henüz ekolojik açıdan tek bir yasal çerçeve
yok. Tüketicinin tartışılan zararlı maddelerden korunmasını
kontrol ve sertifika kuruluşları
üstleniyor. Bu sertifikalar, hammaddeleri mümkün olduğunca sertifikalı ekolojik tarımdan
elde edilmiş ve içinde bugünkü
bilgilere göre zararlı kimyasallar bulunmayan kozmetiklere
veriliyor. Bu ürünlere ekolojik
sertifika vermek için, kontrol ve
sertifika kuruluşları, ekolojik/
fiziksel işlem gören içerik maddelerinin en az yüzde 95’inin ya
da tarımsal ve hayvansal kaynaklı doğal maddelerin en az
yüzde 70’inin ekolojik sertifikalı
olması gibi kriterler koyuyor.
Ekolojik kozmetiklerin doğal
ve cilde dost maddelerden
üretilmesi, ambalajlarının doğa
dostu olması, üretimi sırasında
çevre kirliliğine yol açmaması,
içeriklerinin ambalaj üzerinde
yer alması, canlılar üzerinde
test edilmemiş olması ve ambalaj üzerinde mutlaka sertifika
firmasının logosunun bulunması gerekiyor.
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kulağa küpe
İhtiyaç olarak düşündüğünüz
şeyleri gözden geçirin.
Gerçekten ihtiyacınız var mı?
•
Çok işlevli maddeleri
kullanarak, az kimyasalla
çok iş yapın
•
Üreticilerin tavsiye ettiği
kullanım ölçülerini yarıya
indirmeyi deneyin
•
Antibakteriyel ve parfümlü
ürünlerden uzak durun
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DAHA AZ ENERJİ KULLANMAK MÜMKÜN
Işıkları gereksiz yakmıyoruz... Elektronik aletleri stand by konumunda bırakmıyoruz...
En çok enerji harcayan rezistanslı aletleri olabildiğince az kullanıyoruz ya da bu aletlerden
vazgeçtik... Pillerimizi şarj edilebilir olanlarla değiştirdik. Zaten artık çok da pilli alet kullanmıyoruz. Hatta el fenerimiz bile kol gücümüz sayesinde mekanik enerjiyle şarj olabiliyor.
Elektronik atıkları biriktirip, geri dönüştüren şirketlere veriyoruz. Artık çok kolay; telefon
ediyoruz, gelip alıyorlar...
Tasarruflu ampuller kullanıyoruz ama içindeki cıva yüzünden onları çöpe atamıyoruz.
Bu ampullerin geri dönüşümünü yapan şirketler tek tek toplayamadıkları için bütün
apartman birleştik, tasarruflu (ya da floresan) ampullerimizi emin bir yere koyduğumuz bir
kutuda biriktirip yeterli sayıya ulaştığında, dönüşümü yapan şirkete gönderiyoruz.
Bu geri dönüşüm şirketlerinin adres ve telefonlarına google’dan yapacağımız kısa bir
araştırmayla ulaşabiliyoruz. Ya da bu konuda belediyemizi harekete geçirerek, tasarruflu
ampuller için -bu ampulleri satan bazı mağazalarda yapıldığı gibi- belli yerlere toplama kutuları
koymalarını talep edebiliyoruz. Ama kompakt floresandan daha tasarruflu olan bir
seçeneğimiz var: LEDler, hem cıva içermemesi hem de suya dayanıklı olmasıyla en ekolojik,
sağlıklı ve ekonomik.
Ancak bütün bunlar yeterli değil. Daha az enerji kullanmanın yollarından biri de, daha az
tüketmek. Çünkü tükettiğimiz her bir ürünün üretim ve dağıtımı için de enerji harcanıyor.
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Enerji tasarruflu
kompakt floresan ampuller
normal ampullere
göre yüzde 80,
floresan lamba ise
yüzde 75 enerji
tasarrufu sağlıyor.
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UNUTMAYIN...

Geri dönüşüm masum değil.
Ürünlerin geri
dönüştürülmesinde de
enerji ve su tüketildiğini
unutmayın.
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Hesap Etmediklerimiz
Günlük yaşamda yaptığımız enerji
tasarrufu genellikle doğrudan kullandığımız enerjiyle ilgili. Ancak bir
de hesapta olmayan enerji kullanımımız var. O da satın aldığımız,
kullandığımız herşeyin üretimi
sırasında kullanılan enerji. Yani ne
kadar çok şey tüketirsek o oranda
çok enerji harcanmasına katkıda
bulunuyoruz. Örneğin, sadece yediğimiz peynirin değil, ambalajının
üretiminde de enerji kullanılıyor.
Ya da sıkıldığınız için mobilyalarınızı değiştirmek o mobilyalar için
tüketilen enerjiyi de sizin karbon
ayak izi hanenize ekliyor. Ne yazık ki Türkiye’de enerjinin büyükk
çoğunluğu iklim değişikliğine yol
açan sera gazı salımına neden olan
termik santrallerde üretiliyor. Bu
nedenle daha fazla enerji, daha fazla karbon salımı anlamına geliyor.
Her ne kadar yenilenebilir enerji
kaynaklarını desteklesek de “daha
fazla” anlayışı, enerji yenilenebilir
kaynaklardan elde edilse de, onun
üretiminde kullanılan malzemelerin hammaddesi, arazi kullanımı vs
gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Enerji taleplerimiz yüzünden
hemen yanıbaşımızda bir termik
santral ya da onlarca rüzgâr türbini kurulacağını aklımıza getirmek
belki kullanımlarımızı sınırlamaya
yardımcı olabilir.
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Elektronik eşya seçiminde neye dikkat etmeli?
Kullanılmış elektronik eşyaların çoğu, işe yaramaz hale geldiğinde içerdikleri PVC, antimon
gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve canlı sağlığına zararlı olabiliyor. Bu nedenle geri
dönüşüme uygun ürün üretimi yapan bazı firmalar PVC kullanmıyor.

Hangi aletlerin kirliliğe neden olduğu konusunda Greenpeace’in
yayımladığı Daha Yeşil Elektronik Aletler Rehberi’nden
yararlanabilirsiniz.

www.greenpeace.org.tr

Şirketlerin çoğu artık ücretsiz
geri alım politikaları yürütüyor.
Bir çok ürün PVC (vinil) ve
BFR (Bromate Alev Geciktiriciler)
gibi en zararlı toksik maddeleri
içermiyor.
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* Orta hacimde bir buzdolabı için geçerlidir.
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Günlük Elektrik Tüketimi (Kws)
1,7
1,23
1,07
0,5

Pilden vazgeçin...
Atıkları çevre ve canlı sağlığına ciddi zarar veren, pilli cihazlar yerine şarjlı, ama mümkünse
güneş enerjisiyle şarj edilebilenleri tercih edin. Mutlaka pil kullanmanız gerekiyorsa şarj edilebilen pil kullanın. Kullandığınız pilleri, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhratcatçıları Derneği’nden
(TAP) bulduğunuz en yakın adresteki pil kutularına atabilirsiniz. Bu arada en yakındaki elektronik mağaza ya da markette de atık pil kutusu bulmanız mümkün.

www.tap.org.tr
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Evde ya da ofiste güneş
ve rüzgâr enerjisi
Bu kurulumun maliyeti evinizin hangi coğrafyada yer aldığına bağlı olarak değişiyor.
Örneğin, Anadolu’nun kuzeyinde
yapılacak bir güneş enerjisi kurulumu, güneyindeki evlere göre
yaklaşık yüzde 30 daha maliyetli
olabiliyor. Rüzgâr türbini kurarken,
içinde yaşadığınız bölgenin aldığı
rüzgârın enerji üretimi için uygun
olup olmadığını değerlendirmek
gerekiyor. Bu konuda çalışan firmalardan söz konusu değerlendirmeler için destek alabilirsiniz.

Dört kişilik bir ailenin ortalama evsel tüketimi için
10 kilowatlık bir kapasite yeterli olabiliyor. Bu sis-tem elektrik ve ısınma olmak üzere müstakil evv
ya da çiftlikler için daha uygun olsa da eğer anla-şabilirseniz bütün bir sitenin su ısıtma ihtiyacı ile
e
ısınma ihtiyacının bir bölümünü çatıdaki güneş
kollektörleri sayesinde karşılayabilirsiniz.
Standart bir ev için 3-5 kW arasında kurulu gücü
olan bir rüzgâr türbini yeterli olacaktır. Bu arada
yeni bir yaşam alanı projesinde güneşin doğrudan
ışık ve ısısından yararlanmayı sağlayan pasif solar
sistemlerden de yararlanabilirsiniz.
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Aracınızı paylaşın ve yavaşlayın
Toplu taşıma neden önemli?
Toplu taşıma hem verimli hem de karbon salımı emisyonları diğer yolculuk alternatiflerinden
daha düşük. Toplu taşıma çok yüksek kapasiteli olduğundan yatırım ve arazi kullanımı açısından çok daha verimli. Ayrıca yolculuk yaptığımız araç ne kadar çok yolcu alıyorsa kişi başına
karbon salımı o kadar azalıyor.

VERİMLİLİK
Nüfusu 15 milyona dayanan İstanbul’da
araba başına ortalama 1,6 kişi taşınıyor. Yani yolda bir şeriti binek aracına
ayırdığınız zaman saatte yaklaşık 3 bin kişi, aynı şeriti tramvay veya metrobüs
için ayırdığınızda saatte 30 bin kişi taşınabiliyor.

Metro
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Bir şeritte bir saatte taşınan yolcu
70.000 yolcu

Tramvay

30.000 yolcu

Metrobüs

30.000 yolcu

Otobüs

8.000 yolcu

Özel araç

1.800 yolcu

Emisyonlar
Toplu taşıma araç başına daha fazla yolcu taşıdığından, kişi başına emisyonlar daha düşük oluyor. Sürdürülebilir Ulaşım Derneği, 2007 yılında İstanbul’da Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’yla yaptığı emisyon çalışmasında benzinli araba, dizel araba ve dizel otobüs
emisyonlarını kent içinde çeşitli koşullar altında ölçtü. Elde ettikleri verileri kullanarak Boğaz
Köprüsü’nden bir geçişin kişi başına emisyonlarını hesapladılar.
Buna göre;
- benzinli arabayla geçişte yolcu başına 315 gram CO2 salınıyor,
- otobüsle geçişte yolcu başına 17 gram CO2 salınıyor.
2007’den sonra yakıtı daha temiz ve düşük emisyonlu araç teknolojileri geliştirildiği için
günümüzde kişi başına salım miktarları daha az olabilir. Ama sonuçlar, toplu taşıma ile
yolculuk yapan kişinin emisyonlarının binek aracı kullanan yolcuyla karşılaştırıldığında arada
10-20 katı fark olduğunu gösteriyor.

Metro ve tramvay gibi elektrikle çalışan araçların "sıfır" emisyon
olduğu söylenebilir mi?
Elektrikli araçlar daha az karbon salımına neden oluyor ama kullanılan elektriğin üretiminde
kullanılan teknolojiye bağlı olarak, ciddi boyutlarda karbon emisyonlarına da yol açabiliyorlar. Bu yüzden elektrikli araçları kullanırken bu emisyonları da hesaba katmamız gerekir.

73

Avrupa Bisiklet Federasyonu verilerine göre bisiklet kullanımı km
başına 20 gram karbon salımına neden oluyor. Yeni arabalarda
ortalama karbon salımı ise km başına 150 gram. Arabanın motor
hacmi arttıkça, kullanıldığı hıza göre ve araç eskidikçe karbon
salımı da artıyor. Ancak her yeni arabanın üretimi için de ciddi
oranda enerji harcanıyor ve bunun da bir karbon maliyeti var.
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Sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşması için biz ne yapabiliriz?
Ulaşım aracımızı seçerken sonuçlarını düşünebiliriz.
Örneğin, kent içinde 1-2 km mesafe için yürümek, 2-10 km mesafe için bisiklet, 8-10 km ve
üzeri mesafeler için toplu taşıma, en akılcı seçimler. Kentlerimizde toplu taşıma seçenekleri
çoğaldıkça yapacağımız yolculuklar için uygun seçenekler de çoğalıyor.
- Gideceğim yere yürüyebilir miyim?
- Bisiklet alt yapısı var mı? Güvenli mi?
- Toplu taşıma seçenekleri var mı? Neler? Ne kadar sürüyor?
- Arabamı almam gerekiyor mu? Gittiğim yerde otopark var mı?

Yerel yönetimin ve hükümetin ulaşım politikaları nedir?
- İnsan odaklı mı? Araç odaklı mı?
- Şehir merkezlerinde ulaşım altyapısı yaya ve engellilerin gereksinimlerini karşılıyor mu?
- Sera gazı emisyonlarını azaltma politikaları var mı?
- Ulaşım yatırımı nerelere yapılıyor? London School of Economics'in, İstanbul’da 2009 yılında yaptığı araştırmaya göre, halkın yüzde 41’i toplu taşıma kullanıyor. Yüzde 45’i yürüyor
ve sadece yüzde 14’ü özel araç kullanıyor. O halde biz niçin özel araba için bu kadar yatırım
yapıyoruz?
- Yaya ve bisiklet alt yapısına gerekli yatırım yapılıyor mu?

Kendi yaşam alanlarımızla ilgili kararlarda, vatandaş olarak aktif
ve katılımcı bir rol alabiliriz.
Yerel yönetimlerden daha kaliteli toplu taşıma hizmeti için girişimlerde bulunmak yapabileceklerimizden sadece biri.

Araba paylaşım siteleri
www.arabapaylas.com
www.yolyola.com

www.liftshare.com
www.carmatik.com.tr

www.ortakkullanimhareketi.com
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hizmetleri sunuyot sürücüleri
teslimatlar bisiklekleştiriliyor;
tarafından gerçe motorlu araç
i
böylece trafiktekasına ve çevre
sayısının azalm sına katkıda
bilincinin artma rlar. Bu doğa
yo
bulunmayı amaçlıa sürede başka
dostu girişim kıs abilir.
y
kentlere de sıçra

www.bisikletkurye.com
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Kulladığımız her üründe olduğu gibi, “ihtiyaçlarını
gözden geçir, vazgeç, yeniden kullan, başka amaç için
kullan ve geri dönüştür” şeklindeki dönüşüm serüveni,
kıyafetlerimiz, aksesuarlarımız ve evimize kullandığımız
eşyalar için de geçerli.
Moda ve tekstil sektörünün insana, diğer canlılara ve
doğaya verdiği zararlar genelde gıda, temizlik ve kozmetik maddeleri kadar bilinmiyor. Oysa pamuk üretiminde kullanılan sentetik ilaç ve gübrelerden, fabrikada
kullanılan boyaya kadar pek çok zararlı kimyasal sağlık
sorunlarına, su ve toprak kirliliğine yol açıyor. Hatta üzerine titrediğimiz ve çoğunlukla üretiminde daha fazla
hassasiyet gösterilmesini beklediğimiz bebek ve çocuk
giysilerinde bile zararlı kimyasallara rastlanıyor.
Greenpeace’in dünyanın farklı ülkelerinden topladığı 82
çocuk giyim ürünü üzerinde yaptığı araştırmada, aralarında ünlü markaların da bulunduğu çok sayıda bebek
ve çocuk giysisinde izin verilmeyen ya da izin verilen
oranın çok üstünde kimyasal maddeye rastlandı. Bunlar
arasında nonil fenol etoksilatlar (NFE), ftalat, organotin,
perforlu kimyasallar ve antimonlar bulunuyor.
Sağlığa ve çevreye duyarlı giysiler seçmenin yolu, öncelikle nerede ve ne şekilde üretildiğini bildiğimiz tekstil
ürünlerinden ve geleneksel dokumalardan, beyazlatılmamış iplikten dokunmuş kumaşlardan, ekolojik tekstil
ürünlerinden ve kendi ürettiğimiz giysilerden geçiyor.
Giysi, ayakkabı ya da aksesuarlarımızı alırken üretiminde herhangi bir zararlı kimyasal kullanılıp kullanılmadığından emin olmak önemli.
TTüketici olmaktan türetici olmaya doğru yol alanlar,
sadece seçimlerine dikkat ederek değil, şirketleri doğa
dostu üretime davet ederek de ekolojik dönüşümde
etkili olabilir. Yapılan kampanyalara destek vererek ve
doğrudan şirketlere taleplerinizi ileterek bu konuda
daha fazla adım atılmasını sağlayabilirsiniz.
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Dolabınızdaki canavarlar
Greenpeace’in 25 farklı ülkede yürüttüğü araştırma sonucunda aralarında spor giysilerin de
bulunduğu, tanınmış birçok markanın çocuklara yönelik kıyafet ve ayakkabı ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlandı. Satın alınan markalar arasında American Apparel, C&A, Disney,
GAP, H&M, Primark ve Uniqlo gibi hazır giyim markalarının yanı sıra; Adidas, LiNing, Nike,
Puma gibi spor giyim markaları ve Burberry gibi lüks giyim markaları da vardı. Satın alınan
ürünlerle ilgili laboratuvarlarda rastlanan bulgular kısaca şöyle:
Analiz edilen 82 ürünün 50’sinde, saptama sınırı olan 1mg/kg ila 17,000 mg/kg seviyelerinde nonil fenol etoksilatlara (NFE) rastlandı. Bu da teste tabi tutulan ürünlerin tümünün %61’ine tekabul ediyor. Tüm markaların en az bir parça ürününde nonil fenol
etoksilatlar (NFE) bulundu.
Üzerinde plastisol boya bulunan 35 numunenin 33’ünde ftalat tespit edildi.
Üzerinde plastisol boya bulunan (teste tabi tutulan 21 ürün içinden) üç numunede ve
(teste tabi tutulan beş ürün içinden) üç ayakkabıda organotinlere rastlandı.
Teste tabi tutulan 15 parça ürünün her birinde bir veya birden fazla perflorlu bileşiğe
rastlandı.
Bir mayoda13 iyon hâlinde bulunan ve hormon bozukluğuna yol açan perflorooktanoik
asit konsantrasyonu bulundu.
36 ürünün tümünde antimona rastlandı. Tüm ürünler polyesterden veya polyesterle
başka elyafların karışımından yapılmıştı.
Detox kampanyasının Haziran 2011 tarihinde duyurulmasından bu yana, moda sektörünün
liderleri arasında olan 18 şirket, tedarik zincirlerinden zararlı kimyasalları çıkarma sözünü verdi. Aralarında H&M, Zara, Valentino ve Puma gibi tanınmış isimler de bulunan 17 büyük giyim
markasının zehirden arınma taahhütü vermesini sağladı bile. Ancak hâlâ ürünlerini zehirden
arındırma sözü vermemiş pek çok marka var.

Birlikte hareket ederek, hak ettikleri temiz geleceği çocuklarımıza
sunabiliriz.
KAYNAK: www.greenpeace.org.tr
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Hangi yöntemle üretiliyor?
Kimyasalların yanında dikkat etmemiz gereken önemli bir konu daha
var: Giysilerimizin üretiminde kullanılan yöntemler... Örneğin kotların
taşlanma işleminde kullanılan kum,
silis tozu veya silika kristalleri içeren
maddeler, işçilerin ölümüne yol açan silikoozis hastalığına neden oluyor. Sağlık Bakannlığı her ne kadar püskürtme işleminde bu
maddelerin kullanılmasını yasaklamış olsa
sa
da, bazı merdiven altı, kaçak atölyelerde kot
ot
taşlama işi devam ediyor. Bu nedenle aldıdığınız taşlanmış kotun ne şekilde üretildiğini
ni
mutlaka sorgulayın...

Nerede, hangi koşullarda
üretiliyor?
Bugün küreselleşmenin de etkisiyle pek
çok alanda olduğu gibi giyim sektöründe de piyasadaki ürünlerin çoğu, satışa
sunuldukları ülkelerde üretilmiyor. Dünyanın pek çok ülkesindeki mağazalarda
satılan giysi, ayakkabı ve aksesuarların
çoğu Çin’de veya başka Asya ve Güney
Doğu Asya ülkelerinde ya da ABD, Türkiye, Tunus, İtalya ve Meksika’da üretiliyor.
Bu nedenle, olması gerektiğinin aksine,
üretim sürecine dair bilgiye ulaşmak
zorlaşıyor. Bu durum, giysilerimizi seçerken mümkün olduğunca yerel marka ve
üreticilere yönelmemiz için yeterli bir
gerekçe olabilir. Bu, aynı zamanda yerel
ekonomiyi de desteklemenizi sağlıyor ve
iklim değişikliğine yol açan ulaşımdan
kaynaklı sera gazı salımına neden olmanızı önlüyor.
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Beyaz gerçekten sağlıklı mı?
75 üyeden oluşan kimyasal ailesine "dioksin" adı veriliyor. (Bunlardan biri Vietnam Savaşı’nda
ABD tarafından silah olarak kullanılmıştı.) Dioksinler, kağıt sanayinde, klorla ağartma işlemi
sırasında oluşuyor ve evlerimizde kullandığımız, klorla ağartma işlemi görmüş ürünlerde dioksinin izleri var.
Araştırmacılar, zehirli kimyasallar sıralamasında başı çeken dioksinlerin, östrojen gibi "doğal steroid" hormonlarını taklit ederek birçok biyokimyasal reaksiyonu başlattığından söz
ediyor. En ufak miktarları bile, akne ve eklem ağrılarından uykusuzluğa, kansere, doğum bozuklukları ve bağışıklık sistemi zayıflığına kadar çeşitli rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Dahası
dioksinler ve kuzeni "furans" yağda çözünür olduğundan bedenimizdeki yağ hücrelerinde
birikme eğilimi gösteriyor. Dioksinlere anne sütünde dahi sıklıkla rastlanıyor. Bu nedenle bebekler yetişkinlere göre 200 kat fazla dioksine maruz kalabiliyor.
Bu bileşiklerin en ufak miktarının bile laboratuvar hayvanlarında kansere sebep olduğu belirtiliyor. ABD Çevre Koruma Bürosu dioksinleri "olası insan kanserojeni" sınıfına alıyor.
Kullandığımız bu ürünler çöplüklerde yakıldığında dioksinler, hava yolu, sanayinin kirlettiği
su kaynakları, bu su kaynaklarıyla sulanan tarım ürünleri ve su ürünleri yoluyla da bize ulaşabiliyor. Bu arada kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının atıksularının içerdiği tek zehirli madde
dioksin değil. Ontario Çevre Bakanlığı’nın 1986 yılında yaptığı araştırmada alüminyum ve
çinko dahil dikkat edilmesi gereken 41 madde (benzen, kadmiyum, kurşun, civa PCB’ler, tölüen vs.) tespit edilmiş.

KAYNAK: Buğday Dergisi Sayı 18, (2002).
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Bir kağıt havlu
ne kadar kötü
olabilir?

Kağıttan temizlik ürünleri bir anda, pamuktan havlularımızın, bezlerimizin yerini aldı. Sorgusuz, sualsiz kabullendik tuvalet kağıtlarını, peçeteleri, havluları… Kolay, hazır, yıkama derdi yok, temiz
görünümlü, alıyorsunuz bir sefer kullanıp atıyorsunuz.

Oysa çöpe attığımız geleceğimiz oluyor.
Bir kağıt yeterince kötü olabilir. Hatta ölümcül olabilir. Kağıt havlularla ilgili problem en başta dioksinin varlığından kaynaklanıyor. Satın aldığımız tuvalet kağıtları, kağıt mendiller, süt
veya meyva suyu kartonları, tamponlar, kahve filtreleri, tek kullanımlık çocuk bezleri, peçeteler, kağıt tabakalar vs. eğer klorlu ağartma işleminden geçiyorlarsa düşük dozlarda dioksin içeriyor. Dioksinler bu ürünlerin herhangi birinden yiyeceklere ve vücudumuzun duyarlı
kısımlarına geçebiliyor.
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Nasıl
korunabiliriz?
İyi haber; dioksinlerden, ağartılmamış veya klor içermeyen kağıt ürünleri kullanarak kurtulabilirsiniz. Kötü haber ise; düşük talepten dolayı bunların piyasada bulunmalarının zor oluşu.
Diğer bir çözüm ise geri dönüşümlü kağıt kullanmak. Geri dönüşümlü kağıtlarda diğer ürünlere göre daha az ağartma yapılıyor. Düşük sıcaklıklarda çalışılıyor olması da geri dönüşümlü
kağıtta dioksin oluşumunu azaltıyor.
Avrupa’da birçok kağıt fabrikasında, ağartma işlemlerinde klor yerine "oksijen", "peroksit" ve
"sodyumhidroksit" kullanılıyor. Fakat teknoloji değişiminin maliyeti kağıt sanayini bu alternatiflerden uzak tutuyor.
Bizler bu ürünleri tüketmeyi sürdürdükçe, firmalar ekonomik açıdan başarılı kağıt üretimlerini değiştirmeye girişmeyecek. Bu nedenle sorunun çözümü, türeticilerin yapacakları seçimlerinde ve hatta kağıt havlu gibi ürünleri hiç almamakta.

KAYNAK: Buğday Dergisi Sayı 18, (2002).
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Giysilerinizi paylaşın!
Uzun zamandır dolap bekleyen, artık giymekten sıkıldığınız, size artık dar ya da bol gelen,
size hediye edilen ama tarzınız olmadığı için bir türlü kullanamadığınız giysileriniz, aksesuarlarınız ve ev eşyalarınızı verin. Bunun pek çok yolu var. Arkadaşlarınızla takas günleri düzenleyebilir, ikinci el mağazalarına (nahil.com.tr) bağış yapabilir ya da freecycle.org sitesinden
(Türkçe facebook sayfası da var) sizin ihtiyacınız olmayanları ihtiyacı olanlarla buluşturabilirsiniz.
Ya da veremediğiniz giysileri terzinize verip elbiseden etek, ceketten yelek ya da başka kumaşları da işin içine katıp yepyeni bir giysi çıkarmasını isteyebilirsiniz.
Yıpranan çarşaf, örtü, giysi vs. yi bir sandıkta toplayıp, kumaşlarından bir patchwork yatak
örtüsü ya da yastık kılıfı ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. Aynı dönüşümleri ev eşyalarınız
için de deneyebilirsiniz. Hepsi yaratıcılığınıza kalmış...
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Ekolojik (Organik)Tekstil
Türkiye’de Ekolojik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelik tekstil ürünlerini içermiyor.
Bu durum AB ülkeleri için de geçerli. Bu nedenle tekstil konusunda Türkiye’de sertifika kuruluşlarınca uluslararası kabul gören standartlar olan GOTS (Global Organic Textile Standard) ,
OE (Organic Exchange 100 Standard), Oebl (Organic Exchange Blended Standard) sertifikaları veriliyor. Ürünler genelde ihracat amaçlı olduğu için sertifikalar İngilizce olarak düzenleniyor. Global Organic Textile Standard (GOTS), üretim zinciri boyunca çevresel ve toplumsal
açıdan tüketiciye güvenilir ekolojik ürün teminatı veriyor. Standart, ham elyaf üretiminden,
iplik, dokuma–örme, boya, terbiye, bitim işlemleri ve konfeksiyona kadar olan tüm üretim
aşamalarını ve ticaretini kapsıyor. GOTS, çevre yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, aksesuvar,
boya–kimyasallar konusundaki kriterleri başta olmak üzere, katı kuralları olan bir standart.
Kendi içerisinde farklı elyaf karışımları öneriyor. Minimum yüzde 70 ekolojik elyaf (pamuk,
keten, yün ve ipek) ve maksimum yüzde 10 sentetik elyaf kullanılmasına izin veriyor. Çorap
ve spor giyim ürünlerinde istisna olarak yüzde 25 sentetik elyaf kullanımına izin veriliyor.
Organic Exchange Standard (Textile Exchange), sadece pamuğun ekolojikliğinin izlenebilirliğini denetleyen bir standart. Organic Exchange (OE) Blended ve Organic Exchange (OE) 100
olarak ikiye ayrılıyor. OE Blended standardı en az yüzde 5 ekolojik pamuk içermek kaydıyla,
istenilen karışımlarda ürün üretilmesine olanak tanıyor.
OE 100 standardı ise %100 ekolojik pamuklu ürünler üretilmesine dayanıyor ve ürünler en
fazla yüzde 5 sentetik elyaf içerebiliyor. Her ikisi de sadece elyaf ekolojikliğinin izlenebilirliğini denetliyor ve tekstil üretim sürecindeki her işletmeye uygulanabiliyor. Bu standart, ekolojik pamuk kullanarak ekim alanlarını artırmayı ve yüksek miktarda pestisit kullanılarak
üretilen bu ürünün, ekolojik üretimini cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Her iki standartta da nihai (son)
ürünün etiketlenmesi zorunlu değil.
Bu nedenle, üretici ve satıcıdan,
ürünlerde etiketleme yapılmasının
istenmesi; ürüne ait sertifikaya
bakılması; etiketin ve sertifikanın
üstünde standardın adı, sertifika
kuruluşu adı/ logosu, lisans numarası,
ürünün elyaf içeriği vb. ifadelerin
aranması öneriliyor.

Bir tekstil
ürününün ekolojik
sertifikalı olduğu
nasıl anlaşılır?
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Boya maddeleri
Son tüketicinin bir ürün alırken ekolojik olup olmadıgını ayırt etmesi ne yazık ki
imkânsız.
Bunun için yapılacak birinci yöntem, aldığınız ürünü bu konu ile ilgili test
laboratuvarına göndermek. Ama bu çok pahalı bir yöntem ve her ürün için tek tek
yapılması gerek...
İkinci yontem, ekolojik ürün satın almak. Alerjen, kansorejen, ağır metal
içermediğini gösteren REACH belgesi ya da ekolojik oldugunu gösteren GOTS
belgesine sahip ürünler çözüm olabilir. Sonuçta pazardan aldığınız ya da sertifikası
olmayan herhangi bir ürünün renk ve görünüşüne göre, ekolojik olup olmadıgını
ayırt etmenin bir yöntemi yok.
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DOĞA DOSTU MUTFAK VE EV

Evimizde kullandığımız eşyaların da doğa dostu
olması mümkün. Bunun için size birkaç ipucu verelim,
sonrasında kendi formüllerinizi üretebilirsiniz.
• Doğal ve doğada kendini yenileyebilen kaynaktan elde
edilen malzemeler
• Düşük enerji kullanımı ile üretilmiş olanlar
• El yapımı eşyalar
• Geleneksel ve / veya yerel üretimler
• Uzun ömürlü olanlar
• Kullanım kolaylığı sağlayanlar
• Canlı sağlığı için tehdit oluşturmayanlar
• Bertaraf olduğunda kısa sürede ve yüksek oranda
doğaya geri dönebilecek malzemeler
• Kullanımı ile kıyaslanmayacak kadar daha çok çöp
üretimini veya yenilenemez kaynak tüketimini engelleme
potansiyeli (örneğin bir sepet ile binlerce naylon torbayı
hayatınızdan çıkarma şansı elde edebilirsiniz.)
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Mutfağımızda kullanabileceğimiz
doğal/ekolojik alternatifler:

YATAK ODASI
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PAMUKLU ÇARŞAF
•
YÜN-SAMAN-MISIR
KABUĞU VE HİNDİSTAN
CEVİZİ KABUĞU KILINDAN
YATAK
•
KEÇE

MUTFAK

ÇÖMLEK – ÇUKALE
•
TAHTA KAŞIK
•
SEPET – BEZ
ÇANTA – FİLE

ODA

BOYA-BADANA / KİREÇ –
doğal boya maddeleri
•
CİLASIZ AHŞAP /
beziryağı veya başka bir
bitkisel yağ

Sağl
ık:
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EKOSİSTEMLE BİRLİKTE İYİ OLMAK
Ekolojik yaşamın temel ilkelerinden olan bütüncül yaklaşım, sağlıklı yaşam için de önemli.
Neredeyse 300 yıldır, aklın egemenliği altında, kendi cinsimiz de dahil yaşama dair her şeyi
parçalarına ayıran, bölen, indirgemeci bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu nedenle Edgar Morin’in
deyimiyle bizler “parçaların uzmanı, bütünün cahili” konumundayız. Kolay anlamak ve araştırmak için parçalarına (beden, zihin ve ruh) ayırdığımız insana ve dolayısıyla sağlığa bütüncül yaklaşamıyoruz. Günümüzde hem bireyler hem de toplum, bedeni “biyokimyasal bir
makine”ye indirgemiş görünüyor. Bu yüzden sağlıklı olma kavramına yaklaşımımız da çarpık.
Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı olmayı “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil; fiziksel,
ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyi olma hali” şeklinde tanımlıyor. Bu tanım, sağlıklı olma halini
“hastalıksız olmaya” indirgemiyor, bir başka deyişle sağlık kavramını hastalığın baskısından
kurtarıyor. Belki bu tanıma “içerisinde yaşadığı ekosistemle birlikte tam bir iyi olma hali” ibaresinin eklenmesini önerebiliriz.

Ekosistem ile sağlık ilişkisi
Ekosistemi oluşturan her bir parça bedenin organları gibi birbirleriyle bağlantılı. Sistemin
cansız parçacıkları arasında dahi sıkı bir bağ olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda.
Ekosistem veya çevrenin doğal bir parçası olan insanın da benzer şekilde soluduğu hava,
besinlerinin geldiği toprak, suyunu aldığı göl veya nehirle sıkı bağları var. Vücudumuza giren
her şey çevreden geliyor. Dünya artık küresel bir köy haline geldiğinden sadece yaşadığımız
yerleşim yeri veya ülkenin değil, yediğimiz muz veya içtiğimiz kahvenin geldiği uzak ülkelerdeki havanın, toprağın ve suyun temizliği de sağlığımızı ilgilendiriyor.

Hastalık nedir?
Hastalık, insanın dilediği, hak ettiği bütünle bir denge içerisindeki doğal yaşam çizgisinin dışına çıktığına dair aldığı bir uyarı mesajıdır. İnsanın ruh, zihin ve beden bütünlüğü ile ekosistem arasındaki denge ve bağlantıda, olması gerekenin dışına çıktığının belirtisidir. Bu denge
ve uyumun bozulması genellikle önce hafif belirtilerle (bunlara sarı kart diyebiliriz), gerekli
yaşam ve zihin düzenlemelerinin yapılmaması durumunda da kronik hastalıklar (bunlara da
kırmızı kart diyelim) ile sergilenir. Ekosistem ile olan bağımızı giderek zayıflattığımız için eski
tanıdık kırmızı kartlara, günümüzde yenileri (otizm, Alzheimer hastalığı gibi) eklenmeye başladı. Bu açıdan baktığımızda hastalık olumsuz değil, olumlu, hayırlı bir mesaj olarak algılanmalıdır. Hastalık, iyileşmek, iyileşirken de güçlenmek için bir fırsattır.
İyileşmek, günümüzde sanıldığının aksine, sahip olduğumuz doğal bir yetenektir. Tıbbın
veya başka bir grubun elinde veya tekelinde değildir. Tam tersi iyileşmek daha çok bize bağlıdır. Başkalarına rağmen iyileşebilir veya başkalarına teslim olarak kısır bir sağlıksız döngüye
razı olabiliriz. Hepimizde var olan bu doğal iyileşme yeteneğini gerekli durumlarda tetiklemeyi yeniden öğrenmeliyiz.

90

91

Sağlık ile
modern
tıbbın
ilişkisi

Günümüzde sağlık bilinci hastalık olgusu üzerinden
işlenir. Bunu, hastalıklı olmamaya razı olma durumu
diye de tanımlayabiliriz. Bundan daha iyisinin olabileceğinin farkında olmamak sağlıksız olmanın temel nedenlerindendir. Modern tıp yaklaşımı ağırlıklı
olarak “hastalık” olgusuna odaklı olduğu için sağlık,
modern tıp yaklaşımının dışında ele alınması, bireysel sorumlulukla üstlenilmesi gereken, “bireysel ve
bütüncül iyi olma” halini sağlayacak bir olgu olarak
kabul edilmelidir. Kendisini biyokimyasal bir makine
olarak gören günümüz insanı, bozulursam nasılsa
tamir ederler, kolaycılığıyla sağlık alanındaki tüm bireysel sorumluluğunu tıp insanlarına terk ediyor. Diş
sağlığı için alışkanlık kazandırılmaya çalışılan üç yaşında bir çocuk annesine “ne önemi var, dişim çürürse
yenisini alır taktırırız,” diyebilecek kadar çarpık bir algı
içerisinde olabiliyor.

Tıbbın günümüzdeki yaklaşımı sürdürülebilir mi?
Bu sorunun yanıtı kısaca “hayır”. Çünkü modern tıp henüz bilimin diğer alanlarında gerçekleşen dönüşümden nasibini alamadı, insanın bütünlüğünü parçalayarak ele almak eğiliminden kurtulamadı. Endüstrinin (özellikle ilaç) ve insancıl olmayan mekanik teknolojinin ağır
baskısı altında, dönüşümü değil tüketimi benimseyen, sadece paraya dönüşebilen bilgiye
odaklı, koruyucu hekimliği neredeyse dışlamış bir yaklaşım içerisinde.
Klasik söylemle, insanlar hasta olduktan sonra tıbbın ilgi alanına giriyor. Endüstrileşmiş tıp,
hasta sayısının artmasını sektörün büyümesi olarak görüyor, hatta bunun için yeni hastalıklar
icat edebiliyor. Örneğin kandaki bazı maddelerin normal değerlerinin değiştirilmesi yoluyla,
ilaç satılacak “hasta” insan sayısı bir anda katlanarak artırılabiliyor.
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En pahalı hastanelere giderek, en kapsamlı sigortayı yaptırarak,
sağlığımı garanti edemez miyim?
Hayır, edemezsiniz. Çünkü bunlar ancak siz hasta olduğunuzda devreye girebilecek önlemler. Oysa asıl olan, bunlara gereksinim duymamanız. Sağlıklı kalmak için, modern tıpla buluşma ihtimalinizi azaltacak sorumluluğu üstlenmeniz gerekir.
En çok para harcayan ülkelerin, halkının en sağlıklı olmadığı yolunda birçok kanıt var. Örneğin, sağlığa kişi başı 8000 dolara yakın kaynak ayıran ABD ile bunun 80'de birini ayıran Küba
arasındaki ortalama yaşam süresi benzerdir.

Modern tıp hastalıkları azaltıyor mu?
Hayır! Yine aynı nedenle; hastalıkların önlenmesinden çok, tanı ve tedavisine odaklandığı
için bunu başarması olanaklı değil. Hastalıkların gerçek neden veya kökenleri tam olarak ortaya konamadığından tam bir iyileştirme de her zaman olanaklı olmuyor. Paylaşım sorunu
nedeniyle insanın temel gereksinimlerini yeterince karşılayamaması ve yaralanma artışları
akut hastalıkların, beden, zihin ve ruh bütünlüğünün ıskalanması ve olumsuz yaşam alışkanlıkları ise kronik hastalıkların artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki
20 yılda kanser olgularında yüzde 75 artış öngörüyor ve çoğu engellenebilir yaşam aktivite
bozukluklarına bağlı.

Modern tıp faydasız mı?
Modern tıbbın ortaya koyduğu vazgeçilmez öneme sahip birçok faydalı bilgi ve uygulama
var. Sorun asıl olarak bunların nasıl kullanıldığıyla ilgili. Bu noktada hem hasta kişi hem de
muhatap olduğu sağlık çalışanın yaklaşımı önemli. Hasta kişinin, sağlığın gerçek tanımı ve
kendisini modern yaşamda bekleyen risk ve fırsatların bilincinde olarak sağlık arayışına girişmesi gerekiyor. Endüstriyel tıp, ilaç sanayi ve giderek artan “sağlığın hızla metalaşmasını”
asıl amaca dönüştüren sağlık kurumlarının, üretilmiş faydalı bilgiyi kullanma ve hatta bazen
çarpıtması nedeniyle doğru ve sağlıklı sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Bu tür kurumlar
bilgiyi kendi hatalı düşünce ve yaklaşımları ile eğip büküyor. Bireysel olarak modern tıbbın
olanaklarına başvururken, bu olgunun farkında olarak kurum ve sağlık çalışanı seçimini titizlikle yapmak yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Bozulmuş sağlığımızı nasıl düzeltebiliriz?
Her insan, hem kendi içinde hem de ekosistemle – bütünle- kendisi arasında bir dengeyi
kurmakla yükümlü. Bu açıdan bakıldığında insanın doğayla uyumlu, dengedeki hali sağlıklıdır. Sağlıklı, en iyi olan halimize yapacağımız yürüyüş bu noktadan başlamalıdır. Öncelikle
sadece bir bedenden ibaret olmadığımızı, bedenimizin biyolojik bir makine örneği olmadığını, zihin ve ruhumuzla birlikte bir bütün olduğunu, etrafımızdaki tüm varlıklarla da yakın
ilişkide olduğumuzu fark ederek yola devam etmeliyiz. Sarı veya kırmızı kart gördüğümüzde
“bütüncül” yaklaşımı benimsemeliyiz.
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Sağlıkta bütüncül yaklaşım
Hastalık veya bir organa değil “yaşam”a yaklaşım anlamına gelir. Bu yaklaşım, beden, zihin ve
ruh bütünlüğünü göz önüne alarak, insanın olabileceği en iyi halinde olmasını amaçlar. Hastalık durumlarında da klinik belirtilere değil, hastalıkların kökenine odaklanır. Günümüzde
bu yaklaşımla hareket eden, gerektiğinde modern tıbbın olumlu olanaklarından yararlanırken, diğer taraftan daha bütüncül yaklaşan ve sayıları yüzün üzerinde alternatif tıp yöntemi
var. Homeopati, naturopati, akupunktur, kiropraktik, refleksoloji, psikodrama-psikoterapi en
çok bilinenler arasında yer alıyor.
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Nasıl sağlıklı kalabiliriz?
Yaşam enerjimizin ana kaynakları, solunum ve besinlerdir. Doğru soluk alıp verme ve
beslenmeyle hastalıkların çoğundan korunabiliriz. Sağlığın yeniden inşasında gözetmemiz gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz:
kendine iyi davranmak,
doğru beslenmek,
düzgün nefes almak,
her eylemde denge, uyum ve ılımlılığı gözetmek,
egzersiz yapmak,
gerçekçi ve anlamlı hedeflere sahip olmak,
olumlu düşünce ve arkadaşlıklara sahip olmak,
yeterli uyku uyumak.

İnsan zaten kendine iyi davranmaz m
Her birimiz kendimize doğal olarak iyi davrandığımızı düşünsek de, modern
yaşamda genellikle durum böyle değildir. Kişinin kendine iyi davranması
demek; bireysel yetenek, sınır ve gereksinimlerinin farkında olarak doğru
zaman ve bütçe yönetiminin katkısıyla, çevresiyle sağlıklı ve sıcak ilişkiler
kurabildiği bir yaşamı sürmesi demektir. İnsanın gereksinim duyduğu kişisel
gelişim etkinliklerine yönelmesi ve eğlenceli, geliştirici arkadaşlıklar kurarak
hayattan aldığı zevki artırabilmesi önemlidir.

ı?
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Olumlu düşünce
Düşünce, duygu ve davranış döngüsünün farkında
olarak, olumlu düşüncelerimizle geçmişin gölgesinden,
geleceğin endişesinden sıyrılmış bir yaşamı
oluşturmamız mümkün. Bu noktada benzerin benzeri
çektiği bilgisini, hiçbir olumsuzluğun sonsuza kadar
sürmeyeceği gerçeğini hatırlamak, varsayımda
bulunmadan yaşayabilmek önemlidir. Şükür ve dua
her toplum ve gelenekte en önemli olumlu düşünce
yöntemlerindendir.
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Bir nefes sıhhat!
Diğer önemli bir yaşam enerjisi kaynağı olan
nefesin en doğru şekli, her bebeğin doğduğunda
kendiliğinden yaptığı karın solunumudur. Erişkinlik
döneminde ise çeşitli nedenlerle karın solunumu
unutulur ve göğüs solunumuna ağırlık verilir.
Erişkinin en sağlıklı nefes alma biçimi olan karın
solunumuna geçiş yapması, deyim yerinde ise
yeniden bunu öğrenmesi gerekir.

Uyku
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Gerçekçi ve anlamlı hedefl
ere sahip olmakla ilgili
Mevlana’nın şu sözü yol
göstericidir: “Önemli ola
n
tek şey, yaradanın bizim
için belirlediği o özel, anl
amlı
görevi –ister büyük ister
küçük olsun– tamamlayıp
tamamlamadığımızdır.”
Kişi, bütün için anlamlı,
hayırlı yaşam amacını orta
ya koyabilen bir hedef
oluşturduğunda anlamlı,
etkili bir yaşam akışı oluşur.
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Sağlıklı bir yaşam için...
• İnsanın "en iyi olma" hali için ekosistemin diğer parçaları
da "en iyi" halinde olmalıdır.
• İnsan, zihin, ruh ve bedeni ile bir bütündür.
• Sağlıklı olmak hastalıksız olmaktan daha fazla bir iyilik
halidir!
• Sağlıklı olmak bireysel bir sorumluluktur, bizlere aittir.
• Hastalık, doğamıza uymadığımızda aldığımız uyarı
mesajıdır!
• İyileşmek, insanın sahip olduğu doğal bir yetenektir.
• Modern tıp, “hastalık” olgusuna odaklıdır, “sağlıklı olma
hali” ile ilgili çabası çok kısıtlıdır.
• Sağlığın yeniden kazanılması için bütüncül tıp yaklaşımı
benimsenmelidir.
• Asıl olan hastalandıktan sonrası için güvence oluşturmak
değil, sağlıklı kalmaya odaklanmaktır.

98

Homeopati
Bedeni, bir makine gibi parçalara ayırıp tamir edilmesi gereken organları, önce hastalık isimleriyle etiketleyen, daha sonra da değiştiren ya da ilaçlarla baskılayan modern batı tıbbının
aksine, her hastaya hak etiği özeni ve saygıyı gösteren, onu “hastalık yolculuğu”ndan yaşama dair daha bilgili, daha bütüncül çıkarmayı hedefleyen Homeopati, bugün Dünya Sağlık
Örgütü’nce de tanınan dünyada batı tıbbından sonra en fazla sayıda hastaya ulaşan en yaygın alternatif sağlık sistemi.

Doğal, yan etkisiz, tedavi edici ve bütüncül...
Homeopati, 300 yıl önce, kurucusu Dr. Hahnemann’ın da belirttiği gibi; hastaya tanı ya da
tedavi için hiçbir şekilde “zarar vermeden”, sadece hastanın sözel hikâyesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemleri kullanan bir tedavi sistemi. Genellikle daha ileri bir tetkik
ya da inceleme gerekmiyor. Yurt dışında çok yaygın olarak kullanılan Homeopati ilaçları da
makul fiyatlara edinilebiliyor. Homeopati her türlü fiziksel rahatsızlıkta kullanılabildiği gibi,
ciddi kronik hastalıklarda, ruhsal bozukluklarda ve modern tıbbın hastalık kabul etmediği ya
da çaresiz kaldığı her türlü sorunda başarıyla uygulanıyor ve bu başarısı bilimsel
yöntemlerle
b
de kanıtlanabiliyor.
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Belirtileri Bastırmaz,
Tedavi Eder
Homeopati, homeos (benzer) ve pathos
(hastalık) kelimelerinin birleşmesinden
oluşur. Remediler, sağlam kişilerde, oluşturdukları belirtiler tablosu için hastalıklarda
şifa aracı olur. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslında hastalıkla savaşan
bedenin yarattığı değişikliklerdir.
Geleneksel tıp bir hastalık tablosundaki bu
belirtilerin tümüne bir hastalık adı koyarken
(teşhis edilen hastalık, her hastada aynı belirtileri göstermez ama gene de aynı hastalıkmış gibi davranılır) Homeopati bu belirtileri olduğu gibi alır, herkesin kendine özgü
olan bedeninin savunma belirtileri olarak
değerlendirir. Örneğin akut bir hastalık
olarak başağrısı bir çok nedenden kaynaklanabilir; stres, üzüntü, yorgunluk, damar
tıkanıklığı, kafa travması vs.. Başağrısı için
kullandığımız ağrı kesici ilaç bu rahatsızlıkların hiçbirini tedavi etmez, yalnızca ağrıyı
hissetmemizi engeller.
Kronik hastalıklar için de durum farklı değildir. Burada beden kendini onaramadığı için
belirtiler ortadan kalkmaz. Örneğin, şeker
ya da yüksek tansiyon hastaları ömür boyu
tansiyonlarını ve şekerlerini düşüren ilaçlar
kullansalar, tansiyonları ve şekerleri hep
normal olsa bile sonunda yaşamlarını, bu
hastalıkların komplikasyonları sayılabilecek
şeylerden yitiriyorlar -böbrek yetmezliği,
kalp enfarktüsü, beyin kanaması gibi...
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n Etkisiz
Doğal ve Ya
Homeopatik remediler, tümüyle doğal
maddeleri esas alarak hazırlanır (bitkiler,
mineraller, ekolojik ürünler, doku ekstreleri) ve bu maddelerin etkisi, enerjisiyle
çoğaltılır. Her madde o bireye özgü bir
“belirtiler” bütününe etki eder.
Her hasta için, bu bilgiye sahip, o kişinin
kendi bütünlüğüne özgü tek bir şifa verici
karışım (remedi) hazırlanır. Bu remediler,
hastanın “yaşam gücünü” aktive eder ve
hastanın kendi gücüyle çalıştığı için tümüyle zararsız ve yan etkisizdir; bebekler,
hamileler ve yaşlılarda da güvenle kullanılır. Doğru ilacı bulamamış olsak bile,
yanlış ilaç hastanın yaşam gücüyle hiçbir
şekilde etkiye girmeyeceği için yararlı ya
da zararlı herhangi bir etkisi olmaz.
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Şehirde Kendi Doğanızı Keşfedin
Şehir yaşamı, insan biyolojisi için zorlu bir yaşam. Binalarla çevrili olmak, işyerinde gökyüzünün ışığını saatlerce, hatta bazen tüm gün boyunca görmemek, günün saatlerine sığmayacak derecede iş yüklenmek, bir yerden bir yere giderken trafikte çok vakit harcamak, en
önemlisi kirasını ödeyebilmek için veya herhangi bir hedef uğruna sevmediği bir işte çalışmak, insan bedenini yıpratıyor. Beden, kendine neyin iyi gelip gelmediğini çok iyi bilen
bir biyolojik sistem. Şehir hayatına uyum sağlamak için sıkça başvurulan yol ise, o sisteme
verilen kulağı kapamak. Yoksa çoktan büyük değişiklikler talep ederdi.
Bedenin neye ihtiyacı olduğunu hissetmeden yaşamak, şehirde daha kolay, ama bunun sonuçları genelde, yorgunluktan yaşanan hastalıklar, yorgunluğu veya tatminsizliği yok etsin
diye aşırı veya kalitesiz yemeğin yarattığı kilo problemleri, yüksek tansiyon, kolesterol veya
şeker gibi sürekli yaşanan dengesizlikler olabiliyor.

Ne yapabiliriz?
Bir gün kırsala yerleşeceğim hayali ile, yaşadığınız
günleri sağlıksız geçirmek bir çözüm değil -her şey
için çok geç olabilir!
Çözüm hemen şimdi başlayabilir; bu yazıyı
okuduktan sonra. Dolayısıyla, ilk yapılacak şey,
bedeninize, bedeninizin zekâsına biraz kulak
vermek. Bedenin sesini açabilmek için, önce onu biraz
hareketlendirmek ve canlandırmak gerekiyor.
Yorgunsunuz ve bir türlü geçmiyor. Bunun nedeni çok
hareket etmek değil, tam aksine hareketsizlik olabilir. Bu
durum, uzun zamandır çalışmayan bir arabanın çalışmayı
reddetmesine benzer. O yüzden öncelikle yapmanız gereken,
bedeninizi daha hareketli ve çalışır hale getirmek.
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Rahat bir ayakkabı alın
Şehirde yollar genelde kaldırım, kaldırımlar da genelde çıkıntılı, çukurlu ve delik deşik. Bu
düzensizlikte yürümek istemeyen makosen veya topuklu ayakkabıya sarılı ayaklar sizi
hemen taksiye, arabaya veya toplu taşımaya yönlendirebilir. En kısa mesafeler için bile... Oysa,
rahat bir ayakkabınız olsa yürüme ihtimaliniz daha çok. Dolayısıyla, özellikle işe giderken ve
dönerken giyebileceğiniz rahat ayakkabılarınız olsun (diğerini çantanıza atın). Haftasonları
ise, biraz daha az süs olsa da daha fazla sağlık için, ayaklarınızı rahat ettiren ayakkabıları tercih
edin. Giyin, farkı hissedeceksiniz.
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Yarım saate kadar olan yürüme
mesafelerinde araç kullanmayın

Rahat ayakkabınız olduktan sonra artık yürümeye karar vermek
daha kolay. Bunun için, taksiyle yaklaşık 10 lira harcadığınız yolları,
30 dakikada yürüyebilirsiniz. Bir kere yürümeyi deneyin. Metrodan
eve, evden metroya. Ya da otobüsten bir kaç durak daha önce inin.
Eğer bir sağlık engeliniz yoksa her gün minimum 30 dakika yürüyün. Yürürken, etrafınızla ilgili birçok ayrıntı farkedeceksiniz; bacaklarınız, kalp ve dolaşım sisteminiz hareketten dolayı canlanırken, zihniniz de yeni ayrıntılar keşfetmeye başlayacak. Bu da sinir
sisteminiz için çok değerli bir çalışma. Sinir sistemi yeni keşiflerden
beslenir. Bunun için basit yürüyüşler bile yeterlidir.
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Evinize değişik
yollardan gidin
Beyin sağlığınız için, evinize değişik yollardan gidin. İngiltere’deki taksi şoförleri arasında
yapılan bir araştırma, taksi şoför sınavı için yapılan ve tüm yolları ezberlemelerine yol açan
eğitimin beynin hafıza bölgesi olan hippocampusu geliştirdiğini ortaya koyuyor.
Tabii ki, şehirdeki tüm yolları ezberlemenize gerek yok. Ama evinize giden değişik sokaklar
keşfederek, hem yaşamınıza küçük bir yenilik katabilir hem de beyninizin sağlığına katkıda
bulunabilirsiniz.
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Araba kullanmasını biliyorsanız, bisiklet
kullanmayı deneyin
Bisiklete binmek, hem karbon emisyonuna engel olduğu, hem de kalp ve beden sağlığına büyük katkısı olduğu için önerilen bir ulaşım sistemi. Sadece hafta sonları spor amaçlı değil, hafta
içi işinize ya da bakkala gitmek için de bisiklet
kullanabilirsiniz. Büyük şehirlerde bisiklet yolları yaygın olmadığı için, bazen araba trafiğinin
olduğu yollardan gitmeniz gerekebilir. Bunun
için daha önce araba kullanmış olmanız hem
trafik kurallarını, hem de arabalara nasıl dikkat edebileceğinizi bilmeniz açısından önemli.
Şehirde bisiklet kullanımını yaymaya çalışan
Bisikletliler Derneği’nin web sayfasını inceleyin
(bisikletliler.org), nelere dikkat etmeniz gerektiğine ilişkin ipuçları bulacaksınız.
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Kafe ve restoran yerine
parklarda buluşun

Yeşilliğe yakın olmanın insan sağlığına katkı sağladığı bilimsel
olarak kanıtlandı. Exeter Üniversitesi’nin Ocak 2014’de yayınladığı
makaleye göre, yeşil alanlara yakın oturanlar daha az depresyon
yaşıyor. Bu hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerli.
Belki hemen evinizin yerini değiştiremezsiniz, ama dışarı çıktığınız zaman, yapay havalandırması ve parlak yorucu ışıklarıyla insan
bedenini aşırı yoran alışveriş merkezleri ya da bol dükkânlı beton
sokaklar yerine, parklara gidebilirsiniz. Yakınınızdaki parkları araştırın, ağaç altında oturmak bile yeterli, mutlaka orman ya da koruluk olması gerekmiyor.
Eğer parka giderseniz, parkların beton, banklı, süslü, çizgilerle sınırlanmış yerlerine değil, ağaçları, gökyüzünü gördüğünüz, toprağa dokunabildiğiniz, toprağın kokusunu aldığınız bir yere oturun.
İnsan beyni, doğanın düzensizliğini izlemeyi sever.
Doğada düz çizgi yoktur, düz çizgiler sadece cetvel ile ortaya çıkar.
Ne kadar fazla ağaçlara bakarsanız, o zenginlik zihninizi o kadar
çok dinlendirir.
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Her hafta en az 4 kez bir
ağacın altında oturun
Zihni dinlendirmek, bedeninizi dinlendirmek demek.
Sinema, kitap ya da arkadaşlarla sohbet güzel, ama doğayla başbaşa kalmanın -15 dakikalığına bile olsa- yeri
bambaşka. Bunun sinir sisteminize sakinleştirici etkisi
var. Dolayısıyla kendinize, yapabiliyorsanız her gün, yapamazsanız da haftada en az 4 kez yalnız kalabileceğiniz
bir zaman dilimi ayırın. Parklara, ormanlara gidemeseniz
bile, sizi çeken bir ağacın altına oturun, sırtınızı yaslayın,
onu hissedin. Nefesinizi hissedin. Birlikte nefes alıp verdiğinizi hayal edin (ağaç da sürekli nefes alıyor). Bir süreliğine elektronik aletleri kapatın ve ağacın gövdesine
dokunun, içinizden gelirse sarılın! Doğanın size verdiği
desteği hissedin. Bunu hatırlamak için sıkça tekrarlayın.
Bedeninizde farkı hissedeceksiniz.

Bitkileri inceleyin

Şehrin içerisinde şaşırtıcı derecede çok
çeşitli bitki var. Şehir dışına çıkacak vaktiniz yoksa bile, haftasonu yakınınızdaki
parka gidip ya da yolunuzun üzerindeki
apartmanların bahçelerinde bulunan
bitkileri inceleyebilirsiniz. Göz gezdirmeniz bile yeterli. Yanınızda bitki rehberiyle
gezebilir, şehrinizde ve etrafındaki yeşilliklerin zenginliği konusunda merak
ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Bitki incelemek, doğada vakit geçirmek, insanın
sinir sistemini dinlendiriyor. Bitkilerle zaman geçirmek için evinizin ışığına uygun
bir kaç bitki alın.
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Çevrenizi keşfedin
Zaman buldukça, hem yürüyüş yaparak
bedeninizi hareket ettirmek, hem de şehrin kültürel ve tarihi zenginliğini keşfetmek için, daha önce gitmediğiniz semtlere
gidin, binalara bakın, yeni yerler keşfedin.
Şehrin sokaklarını ve mekânlarını tanıtan
kültür turlarına katılabilirsiniz. Ama sokaklarda kaybolup, kendi kendinize keşif yapmanın da mutlaka ayrı bir tadı var.

Yediklerinize dikkat edin
Stres yaratan olayları değiştiremiyor olabilirsiniz, ama bedeninize destek verme
şekilinizle, olayların etkisini en aza indirebilirsiniz. Stresli dönemlerde yemek
rutini iyice şaşabilir. Dolayısıyla daha
fazla yeşillik, sebze ve meyveye yönelin,
karbonhidrat tüketiminizi azaltın. Aşırı
şekerli veya hamurlu yiyecekler yorgunluğunuzu artırır. Bu yüzden poğaca yerine ceviz-badem gibi yine doyurucu ama
sisteminizi yormayan sağlıklı yiyecekleri
tercih edin. Bedeniniz, aldığınız bu karara olumlu tepki verecektir.

109

Teknolojiden uzaklaşın
Stresli bir günün ardından kendinizi mümkün olduğu kadar bilgisayardan, akıllı telefonların
girdabından ve wi-fi vericinizden uzağa taşıyın. Size iyi gelen bir kitap okuyun, meditasyon
yapın, yoga veya spor derslerine gidin (floresan ışıklar ve yüksek sesli müziklerin olmadığı
yerlerde), yemek yapın, müzik dinleyin. Ruhunuz beslendikçe stresin etkileri azalacak.

Müzik dinleyin
Müzik dinleyen (özellikle de sevdiğiniz müzikler ve klasik müzik) insanların, sinir sisteminin
dinlendiği, beyninin geliştiği ve stres seviyesinin düştüğü gözlenmiş. Sevdiğiniz müzikleri
dinlemek için kendinize zaman ayırın, hatta her gün yeni bir parça keşfetmek için araştırma
yapın; internetteki müzik sitelerinde gezinebilirsiniz. Müzik dinlerken bedeninizin de dinlendiğini farkedeceksiniz. Yalnız dikkat edin, dinlediğiniz müzikler sizi daha fazla strese veya
üzüntüye sokacak nitelikte olmasın!
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Stresle başa çıkmanın yolları
Stres, günümüzde en sık kullandığımız kelimelerden biri. Çalışan insanların, gelecek kaygısı yaşayanların her gün hissettiği bu durum hakkında sürekli birşeyler okuyup, üzerinde
konuşsak da stresi yaşamımızdan çıkarmakta zorlanıyoruz. Çünkü, stresle etkili başa çıkma
yöntemlerini uygulamak için ne zaman var, ne de yeterli farkındalık.
Stres yaratan olaylar bitse bile bu his uzun süre devam ettiği için bedene derinden etki edebiliyor. Yani sizi üzen, sıkan olmasa dahi, evde koltuğunuzda otururken halen stresliyseniz,
uykularınız kaçıyorsa, bu size bir “dur” işaretidir! Belli ki tüm olan biteni kafanızın içinde taşımaya devam ediyorsunuz: Bir olay bitmeden diğeri olmuş, beden bir etkiden kurtulamadan
diğerine maruz kalmış, bu arada da dinlendirilememiş, düşünceler dönüp durmaya devam
etmiş...
Her düşünce, olaylar kadar yoğun şekilde bedeni
etkiler. Olayları her hatırladığınızda, bedeninize
yeniden yaşatırsınız. Ama elinizde değil, düşünmeye devam edersiniz, böylelikle bedeniniz
de yorulmaya devam eder. Dolayısıyla stres
bedeninizde gittikçe daha da derine yerleşir! Ama stresten kurtulmak sanıldığı kadar zor değil.
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Meditasyon

En etkili yol, meditasyon.
Sizi kafanızdaki hikâyelerin nasıl
etkilediğini farketmenizi
sağlayacak, böylece düşüncelerinizin
yükünü bedeninizin üstünden
kaldıracak. Bugün
olan şeyi ertesi güne
saklamanızı engelleyecek eşsiz bir yöntem. Farklı meditasyon
yöntemlerini deneyebilirsiniz. Yoga merkezlerinde meditasyon dersleri
de yapılıyor.

Stres çarkını
kırmak

Nasıl yapılır?
Rahat oturup, sessiz sâkin kalabileceğiniz bir köşe bulun ve gözlerinizi kapayın (telefonları
da). Gözlerinizi kapadığınız an, hareket edip çıkmak isteyeceksiniz, çünkü ilk an bu oturuş
sıkıcı gelecek ama buna izin vermeyin. Hiç kıpırdamayın. Burada amaç, içinizde olup biteni
farketmeniz, bunun için hareketsiz olmanız çok önemli, hareket sizin dikkatinizi dağıtır. Bu
yolla düşünceleri susturmaya değil, aksine kafamızdan geçen düşünceleri görmeye çalışırız.
Düşünceler bulut gibidir, hareket eder, hızlanır ve yavaşlar. Bunu farkettiğiniz an, üzerinizdeki etkisi azalmaya başlar.
Sonra dikkatinizi bedeninizdeki hislerde gezdirmeye devam edin. Örneğin yüzünüzü hissetmeye başlayın, ardından gözlerinizi, yanaklarınızı, dudaklarınızı, çenenizi... Omuzlarınızı, sırtınızı, kalçanızın arkasını, kollarınızı, bacaklarınızı... Bunları yavaş yavaş yapın. Bedeninizin his
haritasını çıkardığınızı farz edin. Aynı zamanda düşünceleriniz gelip gidiyor olacak, izin verin
orada olsunlar ama siz yine de his haritanızı çıkarmaya devam edin. Böylece düşüncelerin
yoğun etkisi kendiliğinden azalıyor olacak. En az 5 dakika olacak şekilde bunu devam ettirin;
içinizden geldiği kadar. İhtiyaç duydukça tekrarlayın.
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Nefesi izleyerek meditasyon
Gözlerinizi kapadığınız, rahat ve sessiz oturuşunuzu bulduktan sonra, nefesinizin hareketine
odaklanmaya başlayın. Burnunuzdan girip boğazınızdan geçiyor, sonra karnınızı hareket ettiriyor, göğüs kafesinizi, hatta omuzlarınızı bile hareket ettiriyor. Hareketini izleyin.
Nefesin hareketini izlerken aklınızdan birçok düşünce geçecek, böylece zihninizi neyin meşgul
ettiğini keşfedebilirsiniz. Ama o düşüncelere kapılarak stres etkisini beslemeye devam etmeyin.
Düşünceyi izleyin, sonra nefesinizi tekrar hissedin. Hatta nefesinizi sayabilirsiniz. 50’den geriye
doğru her verdiğiniz nefesi sayın. Bazen yine düşüncelere dalıp, sayının ucunu kaçırdığınızı farkedeceksiniz. O zaman baştan başlayın. Yine 5 dakika bu şekilde kaldıktan sonra gözlerinizi açın.
Farkı hissedeceksiniz.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Türkiye’de Ekolojik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, “ekolojik/organik/biyolojik” olarak
belgelenen ürünlerin üzerinde kullanılmasını zorunlu kıldığı logodur.
Türkiye’de ekolojik sertifikalı gıdaların ambalajında iki logonun bulunması
gerekiyor. Organik Tarım-Türkiye Cumhuriyeti logosu ve yetkilendirilmiş kontrol
ve sertifikasyon kuruluşlarının logosu.

www.tarim.gov.tr
Avrupa Birliği’nin (AB) ekolojik üretime dair mevzuatına göre (EC889/2008 ve
837/2007) “ekolojik” olarak belgelenen ürünlerde kullanılan logodur.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/
logo/index_en.htm
NOP (National Organic Program), Amerika Birleşik Devletleri’nin ekolojik üretime
dair yönetmeliği olup, bu yönetmeliğe göre belgelenen ürünlerde kullanılan
logodur.

www.ams.usda.gov
JAS (Japanese Organic Standards): Japonya'nın ekolojik üretime dair yönetmeliği
olup, bu yönetmeliğe göre belgelenen ürünlerde kullanılan logodur.

www.maff.go.jp
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BIOSUISSE: İsviçre’de ekolojik üretimle ilgili birliklerin bir araya gelerek
oluşturdukları şemsiye bir organizasyondur. Bio Suisse standardına göre
belgelenmiş ürünler bu logoyu taşıyor.

www.bio-suisse.ch
DEMETER Derneği: Almanya merkezli, bio-dinamik yöntemlere göre faaliyet
gösteren Demeter, ekolojik üretim yapan uluslararası bir organizasyon.
Demeter’in standardına göre üretimi yapılmış ürünlerde bu logo kullanılıyor.

www.demeter.net
NATURLAND Derneği: Almanya’da ve uluslararası ekolojik üretim konusunda
faaliyet gösteren bir dernek olup, bu derneğin standartına göre üretimi yapılmış
ürünlerin aldığı logodur.

www.naturland.de
İngiltere’nin köklü STK’larından Soil Association’ın, ekolojik tarımda yasal
mevzuatın asgari gerekliliklerinin üzerindeki standartlarını (özellikle çevre ve
hayvan refahı konusunda) ifade eden logosu.

www.soilassociation.org
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında
Yönetmeliğe göre belgelenmiş ürünlerin aldığı logodur.

www.tarim.gov.tr
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Beslenme Biçimini İlgilendiren İşaretler
Gıda ürünlerinin Helal Gıda standartlarına uygunluğunu belgeler.
G
SSertifika farklı kurumlar tarafından, farklı standartlara göre verilebildiği için
belgeleme farklı logolarla yapılabilmektedir.

www.tse.org.tr
www.smiic.org
V-Logo gıda ürünlerinde hayvan eti, kemiği, hayvansal yağlar ve
hayvansal kökenli katkı maddeleri gibi vejetaryen beslenme biçimine
uygun olmayan bileşenlerin yer almadığını belirtmek için kullanılır.
Türkiye’de lisansı veren ve denetleyen tek kuruluş, Avrupa Vejetaryen Birliği
tarafından akredite edilmiş Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği’dir.

www.v-label.info
www.tvd.org.tr
Hiçbir hayvansal ürünü (gıda, giyecek ve yan ürünler) kullanmamayı
benimseyen veganizmin ve ‘vegan’ kelimesinin yaratıcısı Vegan Society’e ait
olan Vegan markası, hayvansal ürün içermeyen ve hayvanlar üzerinde test
edilmemiş ürünlerde kullanılır.

www.vegansociety.com
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Hayvan Dostu Ürün İşaretleri
Sıçrayan Tavşan, bu işareti taşıyan ürünün uluslararası kabul görmüş İnsancıl
Kozmetik ve Ev Ürünleri Standartları’na uygunluğunu belgeler.
AB bölgesinde kozmetik, kişisel bakım ve ev ürünleri üreten şirketlere ECEAE
tarafından verilen işaret, üretimin hiçbir aşamasında hayvanlar üzerinde
deney yapılmadığının garantisidir.

www.eceae.org

”Cruelty free“ (kötü muamele yok) logosu, dünyanın en büyük hayvan hakları
örgütü PETA tarafından ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmeyen şirketlere
verilir.

www.peta.org

”Not Tested On Animals“ (hayvanlar üzerinde test edilmemiştir) logosu
Avustralya’da kurulu bağımsız, kâr amacı gütmeyen CCF tarafından verilir.
CCF kozmetik ve ev ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmesini sona
erdirmek için kampanyalar yürütür.

www.choosecrueltyfree.org.au
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Ekolojik Tekstil Ürünü İşaretleri
Global Organik Tekstil Standardı, ham maddenin hasadından başlayarak,
çevresel ve sosyal sorumluluğu olan üretimden etiketlemeye kadar olan süreçte,
tekstil ürünlerinin ekolojik statüsünü garanti eder. Bu standartlara uyan ürünler
GOTS logosu taşır.

www.global-standard.org
Kâr amacı gütmeyen Textile Exchange kuruluşunca oluşturulmuş Organik İçerik
Standardı, nihai ürünün organik olarak üretilmiş bir malzemeyi belli bir oranda
içerdiğini belgeler. Söz konusu ekolojik malzemenin uygunluğu dışında başka
bir özelliğe (kullanılan kimyasallar veya üretim sürecinin çevresel ve toplumsal
etkileri) değinmez.

www.textileexchange.org

Sürdürülebilir Ormancılık Ürünleri İşaretleri
Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği), ortaya koyduğu sürdürülebilirlik
standartlarıyla biyolojik çeşitliliği korumayı, ekolojik, ekonomik ve toplumsal
fayda yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarım, ormancılık ve
turizm alanlarında standartlara uygun ürün ve kurumları belgeler.

www.rainforest-alliance.org
PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification), tüm
dünyadaki orman kaynaklarının doğru şekilde idare edilmesini sağlamayı,
bununla ilgili yöntemleri belirlemeyi, standartları tarif edip bu standartların
dünya genelindeki orman endüstrisi şemsiyesi altına giren tüm kuruluşları
kapsayacak şekilde uygulandığını bağımsız ve akredite kuruluşlar vasıtasıyla
denetlemeyi ve izlemeyi amaçlıyor. PEFC belgesi, ürünün, sürdürülebilir
ormancılık yöntemleriyle elde edildiğini garanti ediyor.

www.pefc.org
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Geri Dönüşüm İşaretleri
ÇEVRENİ KORU: Kullandığınız ürünün ambalajını uygun bir konteynere
atmanız ve çevrenizi temiz tutmanız gerektiğini ifade eder.

GERİ KAZAN: Bu işaret kullandığınız ambalajın geri kazanılabilir nitelikte
olduğunu gösterir. İşaretin ortasında ambalajın cinsine ait kod numarası,
altında ise kısaltması bulunur.

YEŞİL NOKTA: Bu işaretin adı “Yeşil Nokta”dır. Ürün sahibi firmanın, ambalaj
atıklarıyla ilgili sorumluluklarını, ÇEVKO kanalıyla yerine getirdiğini ifade
eder.

VAKIF ÜYESİ: ÇEVKO Vakfı logosudur. Vakıf üyesi kuruluşlar tarafından
kullanılır.

POLİETİLENTETRAFTALAT (PET): PET; çoğunlukla su, meşrubat ve yağ
şişelerinin ambalajlanmasında kullanılır. Geri dönüştürülmüş hali ile
genellikle sentetik elyaf ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir.

POLİETİLEN (PE): Çamaşır suyu, deterjan, şampuan, motor yağı şişeleri, çöp
torbaları ve bunun gibi bir çok ambalaj bu tür malzemeden yapılır. Geri
dönüştürülmüş PE ise yine benzer amaçlarla kullanılabilir.

POLİVİNİLKLORÜR (PVC): Su ve sıvı deterjanların, bazı kimyasal maddelerin,
sağlık ve kozmetik ürünlerinin ambalajlarında kullanılır. Bu ambalajların geri
dönüşümü ile pis su boruları, marley ve çeşitli dolgu malzemeleri üretilir.
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POLİPROPİLEN (PP): Bu malzeme türüyle deterjan kutu kapakları, margarin
kapları gibi malzemeler üretilir. Geri dönüşümü ile sentetik halı tabanı,
çeşitli plastik ürünler imal edilebilir.

POLİSTİREN (PS): Çoğunlukla yoğurt ve margarin kapları bu malzemeden
üretilir. Geri dönüştürülmüş PS’den de yalıtım malzemesi ile muhtelif
levhalar üretilir.

METAL AMBALAJLAR: Bu tür malzemeler çoğunlukla yağ ve meşrubat
ambalajı üretiminde tercih edilirler. Geri dönüştürülmeleri ile her türlü
metal malzeme tekrardan üretilebilir.

CAM AMBALAJLAR: Bir çok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geri
dönüştürülerek cam üretimine tekrar dahil olurlar.

KAĞIT-KARTON: Çoğunlukla birçok ürünü bir arada tutan koli ve benzeri
ambalajlarda kullanılırlar. Geri dönüşümünden elde edilen ürünler tekrar
kağıt/karton ambalaj sanayiinde değerlendirilir.

KOMPOZİT: Süt, meyve suyu gibi içeceklerden tanıdığınız bu tür ambalajlar
birçok alanda kullanılabilir. Farklı ambalaj malzemelerinin bir arada
kullanılmasından oluşurlar. Geri dönüşümle sunta benzeri malzemelerden
kağıda kadar pek çok alanda kullanılabilirler.
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Diğer İşaretler
Gelişmekte olan ülkelerdeki üreticinin daha fazla kazanmasının, yasal
düzenlemelerin getirdiği ücretlenme, sosyal haklardan yararlanma, sürekli
bir gelir elde etmesini sağlamasının yanı sıra sosyal ve çevresel hassasiyetle
sürdürülebilirliği teşvik eden adil ticaret anlayışının, Fairtrade International
tarafından oluşturulmuş standartlarına uyan ürünler FAIRTRADE logosu taşır.
FAIRTRADE sertifikalandırması gıdadan tekstile birçok ürün grubunu kapsar.

www.fairtrade.net
CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün Avrupa Birliği’nin güvenlik, sağlık ve
çevre koruma direktiflerine uygun olduğunu beyan eder. Bir kalite simgesi
olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı
anlamına gelen ve AB üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını
sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.

www.tse.org.tr
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Yaşamın Geneli Üzerine
* Uyanık olduğum sürede bedenim dik mi? Batın nefesi alıyor muyum? Göğsüm önde mi?
* Temiz havada soluma sürem uyanık olduğum sürenin yüzde kaçını oluşturuyor?
* Bedenimin dolaşım, kas, sinir sistemini, iç organlarımın işleyişini destekleyecek bilinçli ve
odaklı, kendime uygun egzersiz vakitlerimin toplamı haftada ortalama kaç saat?
* Bedenime aldığım bağımlılık yapıcı maddeler ve sentetik tatların miktarını azaltıyor
muyum?
* Manyetik ışın yayan araçlarla temas ettiğim günlük süreyi bilinçli olarak sınırlıyor muyum?
* Gürültü kirliliği yüksek ortamlarda bulunma sürem ne kadar? Bu süreyi düşürmek için
neler yapıyorum?
* Doğal gün ışığı ve ısısı ile yaşadığım süre günlük olarak ne kadar?
* Tamamiyle yapay ortamdan uzak, doğanın hakim olduğu yerlerde geçirdiğim haftalık
zaman kaç saat?
* Bir yıl boyunca benim ihtiyaçlarımı karşılamaya yönelik tüketilen elektrik enerjisi ve fosil
yakıt miktarını biliyor muyum?
* Aldığım ürün ve hizmetlerin doğa dostu, ayak izi düşük kaynaklardan geldiğine emin
olmak için gerekli bedeli ödüyor muyum?
* Günde ortalama kaç kere düşünsel veya sözel olarak bir durumdan şikayet ediyorum?
* Şikayetlerimin kaçıyla ilgili çözüme yönelik bir çaba içindeyim?
* Niyet ettiğim faydalı işlerin kaçını hayata geçirebiliyorum?

Beslenme Üzerine
* Günlük besinimin çiğ, taze, mevsimlik kısmının toplam aldığım gıdaya oranı nedir?
* Günlük besinimin kaynağını bildiğim, ekolojik olan miktarının toplamına oranı nedir?
* Günlük gıdalarımda bitkisel gıdaların hayvansal gıdalara oranı nedir?
* Tükettiğim gıdaların üretiminde kullanılan enerji ve su miktarını biliyor muyum?
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Ulaşım Üzerine
* Haftalık yürüme sürem kaç saat ve kaç km katediyorum?
* Haftada bisikletle kaç km katediyorum?
* Haftada tek ya da iki kişilik motorlu araçla kaç km katediyorum?
* Bir yılda uçakla kaç km katediyorum?
* Yaşamam ve çalışmam için katetmem gereken en uzak mesafe kaç km?
* Yıl içinde tatil seyahatleri için motorlu araçla katettiğim mesafe kaç km?
* Yıl içinde tatil seyahatleri için uçakla katettiğim mesafe kaç km?

Kılık Kıyafet ve Süs Püs Üzerine
* Kıyafetlerimin ve süs eşyalarımın ortalama yaşı kaç sene?
* Bana armağan edilen kıyafetlerimin ve süs eşyalarımın, toplamına oranı kaç?
* İkinci el kıyafetlerimin ve süs eşyalarımın, toplamına oranı kaç?
* Kendi ürettiğim kıyafetlerimin ve süs eşyalarımın, toplamına oranı kaç?
* Kıyafet ve süs eşyalarımın doğaya zarar vermeyen yöntemlerle üretilmiş olanlarının,
toplamına oranı kaç?
* Kıyafet ve süs eşyalarımın geleneksel ve el yapımı olanlarının, toplamına oranı kaç?
* Bana ait kıyafet ve süs eşyasının toplamda kaç adet olduğunu biliyor muyum?

Temizlik ve Atıklar Üzerine
* Haftada ürettiğim çöpün miktarı kaç kg?
* Gıda saklama, hazırlık, tüketim ve sonrasında ortaya çıkan atıkları kompostluyor muyum?
* Gıdalarım için kullanılan ambalajların ne kadarı çok seferlik?
* Yaşadığım, çalıştığım mekânın temizliği için haftada kullanılan/suya karışan kimyasalların
miktarı kaç gr?
* Kullandığım giysi ve tekstil eşyalarının temizliği için haftada kullanılan/suya karışan kimyasalların miktarı kaç gr?
* Temizlik için haftada kullandığım tatlı su miktarı kaç lt?
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BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
DÖNÜŞÜM KİTAPLIĞI
“Yaşam dönüşümdür... Dönüşüm hizmetle şekillenir.”
Victor Ananias
Türeticinin El Rehberi, Buğday Derneği’nin Dönüşüm Kitaplığı Serisi’nin üçüncü kitabıdır.
Bu seri, adını Buğday hareketinin kurucusu ve lideri Victor Ananias’ın “Ekolojik Dönüşüm
Rehberi”nde önerdiği 10 başlığı kapsıyor. Victor Ananias, dönüşüm çemberine giriş niteliğindeki rehberde, yaşamını dönüştürmek isteyenlerin attığı adımları ölçebilecekleri bir yöntem
öneriyor ve söz konusu ölçüm testini 10 ayrı başlıkta topluyor.
Yaşamını, ekolojik yaşamın esaslarına göre dönüştürmek isteyenler, bu ölçme yöntemini uygulayıp, adım atarken her alanda yardıma ihtiyaç duyuyor. Dönüşüm Kitaplığı'nda yayımladığımız rehberler de bu konuda yardımcı kitaplar olma niteliğini taşıyor. Bu seride daha önce
Ekolojik Dönüşüm Rehberi'nin "Dinlenirken" bölümü için yol gösterici olacak Doğa Dostu
Turist ve Gönüllü Olma Rehberi ile "Üretirken" bölümü için yardımcı olacak Atalık Tohumlar
İçin Yetiştirici Rehberi'ni yayımladık.
Serinin üçüncü kitabı olan Türeticinin El Rehberi, Ekolojik Dönüşüm Rehberi’nin “Nefes Alırken”, “Beslenirken”, “Sermayemiz Zaman”, “Kılık Kıyafet”, “Temizlik ve Atıklar” ve “Ulaşırken”
başlıklı bölümlerinde ilerleyebilmek üzere size yol gösterecek. “Victor’un Dönüşüm Soruları”
bölümü ise, elinizdeki rehberde yer alan bilgileri, Ekolojik Dönüşüm Rehberi’nde yer alan
başlıklarla ilişkilendirebilmeniz konusunda yardımcı olacak.
Ekolojik Dönüşüm Rehberi’ndeki ölçümlerde ve dönüşüm yolunda atacağınız adımlarda
yol gösterici olması amacıyla hazırladığımız Dönüşüm Kitaplığı serisinde ayrıca, “Barınırken”,
“Üretirken”, “Niyet ve İfade” başlıklarını konu alan rehberler yayımlayacağız.

www.ekolojikdonusum.org
www.bugday.org
www.victorananias.org
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