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Selen Özarslan Aktar

12 Haziran 1980’de ailesinin ikinci çocuğu olarak İstanbul’da doğdu.

Kendinden 11 ay büyük olan ağabeyi Mehmet, hayatla tanışmasına yardımcı

olan ilk insandı ve Mehmet’in daha o yaşta geniş bakış açısı sayesinde dünyayı

daha farklı bir açıdan keşfetme ve olayları başka yönlerden görme şansına eriş-

ti. Ayışığı Anaokulu’ndan sonra ilkokulu Levent’te Şişli Terraki Lisesi’nde ve

ortaokulu Ayazağa Işık Lisesi’nde okudu. Lise eğitimini Paris’te Ecole Active

Bilingue’de bitirdikten sonra Boston’da Pine Manor College’da çocuk psikolo-

jisi eğitimini tamamladı ve iş hayatına başlamak üzere Türkiye’ye geri döndü. 

Türkiye’de iş hayatına Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Dr. Şule Yazgan ve ekip-

leriyle başladı. Özellikle altı yaşa kadar olan çocukları okula hazırlamak, sos-

yalleştirmek, oluşabilecek psikolojik problemleri erken değerlendirip tedbir al-

mak, sağlıklı bir ortamda ve yaşlarına uygun olarak gelişmelerini, arkadaşlık

etmelerini ve hayatı öğrenmelerini sağlamak, aileleri eğitmek, bilgilendirmek

ve sorularını cevaplamak en önemli deneyimlerindendir. Ayışığı Anaokulu’nun

bir kolu olan Ayışığı Atölyeleri’nde ev öğretmenliği koordinatörlüğü yaptı. Aile

ve öğretmen ilişkilerini yönetti, aynı zamanda öğretmenleri eğiterek çocuğun

yaşına ve seviyesine uygun, her çocuğun ihtiyacına özel programlar hazırladı.

Buna ek olarak ailelerin soru ve sorunlarını yanıtladı ve yönlendirdi.

Ninni Çocuk Evi’nde aile danışmanlığı yaptı. Aileleri ve okulu her çocuğun

özel ihtiyaçlarına göre yönlendirdi. Evlenerek Amerika Birleşik Devletleri’ne

geri döndü. Çevre kirliliğinin ciddi bir problem olduğu bilinciyle; bu konuda

kitaplar, seminerler ve özel programlar takip ederek önce kendi aile hayatını

“yeşil”lendirdi, sonra da öğrendiklerini başka insanlarla paylaşmak ve gelecek

nesillere daha hoş bir dünya bırakmak amacıyla işe bu kitabı yazmak ve

Amerika’nın en güvenli ve önemli ekolojik firmalarından olan Shaklee’nin bir

ferdi olmakla başladı. 2009 yılının Ağustos ayında, 3 aylık oğlu ve eşiyle tek-

rar Türkiye’ye taşındı. Selen Özarslan Aktar; doğal ve insancıl karakterine ve

çocuk psikoloğu olarak mesleğine uygun olarak gelecek nesillerin fiziksel ve

ruhsal sağlıklarını koruyarak başarılı, mutlu ve uzun ömürlü olacaklarına inan-

maktadır. Ayrıca en zeki canlılar olan insanların doğayı ve diğer canlıları ko-

rumak amacıyla, yeşil temizlik malzemeleri, sağlıklı organik yemekler, organik

giyim ürünleri kullanmalarının önemini savunur. Profesyonel ve özel hayatın-

da mümkün olduğu kadar önceden alınacak önlemler sayesinde hastalıklarla

başa çıkılması inancında olup, her bireyin tek tek çevreci tutumuyla dünya-

mızda oluşmaya başlayan felaketleri azaltabileceğini düşünür. 
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13

TEŞEKKÜR

Hayatımın diğer alanlarında olduğu gibi, bu kitabı yazarken

de yaptığım işe duyduğu saygı ve sevgiyle desteğini ve bilgisini

esirgemeyen hayat arkadaşım, sevgili oğlumuz Selim'in ve kızı-

mız Lara'nın  babası sevgili eşim Can Aktar'a;

Dünyaya getirdiği günden beri karşılıksız sevgi vererek haya-

tımın her anında yanımda yer alan ve kitabıma kıtalar arası des-

tek veren sevgili annem Güngör Yılmazipek Buzot’ya ve varlığı-

mı kabul ederek beni sevgi ve ilgisiyle destekleyen eşi Alain

Buzot’ya;

Yakın zamana kadar neredeyse hiç ayrılmadan hayatımı ge-

çirdiğim, farklılığıyla beni tamamlayan, benimle her zaman gu-

rur duyan ve kayıtsız ve şartsız beni seven, destek olan sevgili

ağabeyim Mehmet Özarslan’a;

Yaşamın önceliklerini öğreten ve hayatımın çeşitli zamanla-

rında desteğiyle ve sevgisiyle yanımda olan sevgili babam Ahmet

Tahsin Özarslan’a;

Torunları olmaktan hayat boyu gurur duyduğum, bana de-

ğerleri, dürüstlüğü ve aile kurmayı öğreten, maddi ve manevî

destek ve sonsuz sevgi veren sevgili anneannem ve dedem,

Ferhunde ve Turgut Yılmazipek’e;

İkinci annem ve babam gibi olan ve sonsuz sevgileriyle en zor

günlerimde yanımda olup, destek olan teyzelerim ve eniştelerim,

İpek ve Akın Silisan, Nilgün ve Metin Sarıoğlu ve Hülya

Yılmazipek’e;

Beraber büyüdüğüm, bana kardeş kadar yakın olan, hayatı-
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mın her devresinde destekleriyle yanımda olup sevgilerini asla

eksik etmeyen sevgili kuzenlerim, Jeyan Sarıoğlu ve Dilara

Silisan’a;

Beni büyük bir sevgiyle ailelerinin bir parçası yapan sevgili

Aktar ailesine;

Sırasıyla Ayışığı Anaokulu, Şişli Terakki Lisesi, Işık Lisesi,

Ecole Active Bilingue, Bradford College, Northeastern

University, Pine Manor College’daki eğitimime ve kişiliğime şe-

kil veren bütün öğretmenlerime ve arkadaşlarıma;

İş hayatımın başlangıcında sonsuz bilgisiyle, ilgisiyle ve des-

teğiyle bana her zaman güvenen Prof. Dr. Yankı Yazgan, eşi Dr.

Şule Yazgan ve Güzel Günler’in ekibine;

Mezun olduğum Ayışığı Anaokulu’nun sahibi Ayşim

İncesulu’ya ve Ninni Çocuk Evi’ne  bana verdikleri çalışma im-

kanı ve desteklerinden dolayı;

Beraber çalışma ayrıcalığına sahip olduğum, beni hayatlarına

sevgi, saygı ve güvenle kabul eden sevgili çocuklara ve ailelerine;

Kişisel gelişimime destek olan Doç. Dr. Timuçin Oral ve Dr.

Duygu Biçer’e;

Belli devrelerde hayatımın parçası olmuş olan, kısacası beni

ben yapan ve isimlerini tek tek sayamadığım akrabalarıma, ar-

kadaşlarıma, iş arkadaşlarıma kişiliğimin gelişmesinde ve mutlu

bir insan olarak olgunlaşmamdaki katkılarından dolayı;

Çok teşekkür ederim. 

Son olarak; Yaşadığı süre boyunca hayatımda her zaman son-

suz desteği, sevgisi ve saygıdeğer kişiliğiyle yanımda olan, bana

hayatın, sevginin ve mutluluğun anlamını öğreten, hayat arka-

daşımla tanışmama sebep olan, gün geçtikçe daha çok özlediğim

ve yokluğunu hissettiğim sevgili kuzenim ve dostum, Turgut

Sarıoğlu’na kısa süren hayatında bana önemli bir yer verdiği için

sonsuz teşekkür edip kitabımı adıyorum.
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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Kitabımın ikinci baskısının yapılmasını sağlayan okurlara

çok teşekkür etmek istiyorum. Ekolojik Yaşam Rehberi'ni 2007

yılında yazdığımda, gönderdiğim yayınevlerinin hiçbirinden

olumlu bir cevap alamamıştım. O yıllarda yurt dışında oturu-

yordum,  konuyla ilgili çok fazla kitaba erişme imkanım vardı.

Aldığım olumsuz yanıtlara önce şaşırmakla birlikte esasında çok

üzülmüştüm. Yurtdışında büyük önem verilen ekolojik yaşam,

neden benim ülkemde yazılmıyor, konuşulmuyordu ? İstanbul'a

taşınmamla neredeyse eş zamanlı olarak başlayan “Ekolojik

Pazar” sayesinde Türkiye'de de ekolojik hayat için çalışmaların

belirginleştiğini farkettim. Yeni İnsan Yayınevi’nin ekolojiye kat-

kı sağlamak için farklı çalışmalar yaptığını görmek beni oldukça

ümitlendirdi. “Tesadüfen” tanıştığım Yeni İnsan Yayınevi’nin ki-

tabımı basma ilgisi beni özellikle gururlandırdı çünkü kitapta

yazanları gerçekten destekliyorlardı, kendi hayatlarına içselleş-

tirmişlerdi. Yeni İnsan Yayınevi’ndeki herkese çok teşekkür et-
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mek istiyorum.

Ekolojik yaşam için atılan her adım, geleceğimiz ve çocukla-

rımız için oldukça önemli bir miras. Doğamızı iyileştirmek için

yapılanların gün geçtikçe daha çok insan tarafından benimsen-

mesine şahit olmak beni ümitlendiriyor. Medyanın konuya olan

ilgisi üzerine bir çok televizyon programında, okullarda ve pa-

nellerdeki konuşmalarımda her zaman kişilerin yaptıkları ufak

değişimlerin öneminin üzerini çizmeye özen gösterdim.

Bilinçsizce yaptığımız yanlışlarımızın farkına vardığımız  zaman

olumlu değişimlere adım atabiliriz. Bu nedenle, “hasta olan” do-

ğamızı iyileştirmek için elimizden geleni yapmak hepimizin so-

rumluluğudur. Örneğin çöplerimizi ayrıştırarak atmak bize bü-

yük bir zahmet gerektirmemekle birlikte, gezegenimize hayati

katkı sağlayacaktır. Kitabımın gördüğü ilgide beni en mutlu

eden çevremizi  iyileştirmeye gösterilen özendir.

Geçtiğimiz günlerde yapılan  bir apartman toplantısına, orga-

nik temizlik malzemelerinin önemi konusunda bilgilendirmek

üzere davet edildim. Bu sayede binanın temizliği ekolojik olaca-

ğı gibi apartman sakinleri de evlerini doğallaştıracaklar. Umarım

daha birçok eve yayacağımız ekolojik alternatifler sayesinde ço-

cuklarımıza daha güzel bir miras bırakabiliriz.

Ekolojik Yaşam Rehberi'nin ikinci baskısı vesilesiyle 2013 yılı

içinde yayınlanmak üzere hazırladığım yeni kitabımın müjdesi-

ni vermek isterim. Evlerimizden artan organik atıkları nasıl

kompostlaştırabiliriz ? Yeni yılda, yeni bir kitapta buluşmak

ümidiyle...

Teşekkür ederim,

Selen Özarslan Aktar

ekolojikyasamrehberi@gmail.com
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ÖNSÖZ

Çevreci olmak birçok insanın düşündüğü gibi zevksiz giyin-

mek, hayattan zevk almadan yaşamak ve kendini sınırlamak de-

ğildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkan yardımcısı

Nobel ödülü sahibi Al Gore’un kitabında ve DVD’sinde,

Uygunsuz Gerçek  (An Inconvenient Truth), yayınlanan araştır-

malara göre çevreci olmak artık bir seçim değil, yaşlılığını ve ge-

lecek nesilleri düşünenler için bir zorunluluktur.

“Şimdiye kadar bu şekilde yaşadık ve hiçbir şey olmadı” diye

düşünenlerdenseniz, aile büyüklerimizin nesiller boyunca evle-

rinde hazırladıkları doğal ürünleri ve çareleri düşünün. “Eski

toprak” diye bahsettiğimiz aile büyüklerimizin zamanında doğal

ve sağlıklı beslenmelerinin ve hayat şartlarından dolayı daha çok

yürüyüş, merdiven inmek ve çıkmak gibi yaptıkları sporların so-

nuçları olarak bu kadar sağlıklı olduklarını unutmayalım. Yirmi

sene öncesine kadar otomatik olarak hormonsuz yediğimiz yiye-

cekler sayesinde sağlıklıyız. Ne acıdır ki, yeni nesiller bizim ka-

dar şanslı değiller; işte bu nedendendir ki ciddi hastalıklar git-

tikçe daha erken yaşlarda ve daha sık olarak görünmeye başla-

mıştır.

17
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Bu kitaptaki bilgiler uzun araştırmaların sonuçlarının özeti-

dir. Yazılanların bir kısmını, belki çoğunu bilip tatbik bile edi-

yorsunuzdur. Yine de lütfen bu kitabı yavaş yavaş okuyarak yap-

manız gereken değişiklikler varsa adım adım yapın. Okuduktan

sonra da bir kenara bırakmak yerine, bir el kılavuzu olarak ihti-

yaç duydukça kullanmanız oldukça faydalı olacaktır. Bir kişinin

yaptığı küçük bir değişim bile dünyamızın iyileşmesinde çok

önemli rol oynayacaktır. Ailenizle, arkadaşlarınızla, komşuları-

nızla, meslektaşlarınızla paylaştığınız zamanın bir kısmında çev-

reyle ilgili öğrendiklerinizi birbirinize anlatabilirsiniz. Spor ya-

parken, iş yeri molalarında, çay - kahve toplantılarının ve yemek

masası çevresindeki sohbetlerinizin bir kısmını da içinde yaşadı-

ğımız ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyamızın iyiliğine ayı-

rabilirsiniz. Çocuklarınıza da ekoloji konusunda bilinçlenmenin

önemini anlatıp arkadaşlarıyla paylaşmalarını önerebilirsiniz.

Kısacası, bu kitap her yaşa, her cinsiyete ve her duruma hitap et-

mektedir.

18
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GİRİŞ

YAŞAM ŞEKLİMİZİ NEDEN DEĞİŞTİRMELİYİZ?

Ebeveyn olarak ailemizin fertlerinin yaşam kalitesini en yük-

sek seviyeye getirebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışı-

rız. Yaptığımız seçimlerle çocuklarımızın mümkün olduğu kadar

sağlıklı, mutlu, özgüvenli ve başarılı bir hayat kurmaları için

maddi ve manevi desteğimizi esirgemeyiz. Çocuklarımızın en iyi

okullara gitmelerini, en iyi gıdalarla beslenmelerini ve en iyi şe-

kilde yetişmelerini isteriz. Ancak yukarıda sıraladığım bu kav-

ramlar her insan için farklı birşeyin sembolüdür. Mesela mutlu-

luk biri için yalnızca maddi anlam taşırken, bir başkası için ise

manevi bir anlam taşıyabilir. Bir insan yeni bir araba aldığı za-

man büyük bir mutluluk yaşayabilir. Fakat bu mutluluk kısa so-

luklu olacaktır ve hemen arkasından kaybettiği o mutluluğu tek-

rar yaşamak için alacağı bir sonraki nesneye odaklanacaktır ve

bu istek gittikçe artarak ulaşılması çok zor nesnelere sahip olma

isteğine kadar çıkıp, daimi mutsuzluk ve tatminsizlik yaşatacak-

tır. 
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Manevi mutluluk daha farklı bir duygu olup, hem uzun süre

devam eder, hem de kişiyi daha huzurlu ve hayatından daha tat-

minkar hissettirebilir. Kuzenimi kaybettiğimizdeki ilk doğum

gününde arkadaşlarıyla da sözleşip kimsesiz çocuklar yuvasını

ziyaret etmiştik. Bu kuzenimi çok mutlu edecek birşeydi çünkü

hayattayken bu tarz hayır işlerini yapmaktan çok hoşlanırdı.

Yuvaya elimiz boş gitmek istemedik. Aldığımız pastaların, tuzlu-

ların, tatlıların ve keklerin yanı sıra çocuklar için bir sürü oyun-

cak da almıştık. Ellerimiz dolu bir şekilde içeri girdiğimizde he-

pimizi oldukça şaşırtan bir durumla karşı karşıya kalmıştık.

Çocukların ne götürdüğümüz yiyecekler ne de oyuncaklar

umurlarında olmadı. Tek istedikleri bizdik. 4-5 tane çocuk mık-

natıs gibi her birimizin üstüne yapışmışlardı. Çevreme bir bak-

tım ki hiçbir çocuk açıkta kalmamıştı. Bizler ise büyük bir şaş-

kınlıkla hangibirine sarılacağımızı şaşırmıştık. Sevgi almak ve

vermek birçok insan için alalade bir duygu olabilir ama yoksun-

luğunu çeken insanlar için en özel duygudur. Aslında bu insan-

larla, özellikle de çocuklarla (çünkü onlar duygularını yetişkin-

lere göre çok daha yalın ve açık gösterirler), zaman geçirdikçe

dünyayla ne kadar bütün bir hayat yaşadıklarını daha iyi anlaya-

biliriz. Bu tarz bir duyguyu bilen insanların kendilerine ve baş-

kalarına daha çok saygı ve sevgi duyduklarını, dolayısıyla daha

duyarlı birer birey olduklarını görürüz.

Çocuklarımızı büyütürken, onlar için iyi olduğunu düşüne-

rek yaptığımız bazı davranışların aslında ne kadar zararlı oldu-

ğunu gördüğümüz zaman, yaşam tarzımızda önemli değişiklik-

ler yapmaya karar verebiliriz. Örneğin onlar için seçtiğimiz yi-

yeceklere özen gösteriyoruz, fakat bilmeden de olsa bu seçimle-

rimizle onlara fayda kazandırmak yerine zarar verebiliyoruz.

Mesela konvansiyonel ( organik olmayan ) elmayı çok titiz oldu-

ğumuz için sabunla iyice yıkayıp, çocuğumuza ısırarak yemesi
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için verdiğimizde aslında ona büyük bir zarar vermiş oluyoruz.

Sabunun kalıntısı ne kadar durularsak durulayalım elmanın üs-

tünde kalır ve çok zararlıdır. Aynı zamanda da böcek ilaçlarının

kalıntıları da hiçbir yıkamayla elmanın kabuğundan atılamaz.

Elmayı ısırdığı zaman en vitaminli yeri olan kabuğundaki şid-

detli kanserojen maddeler özenerek büyüttüğümüz çocuğumu-

zun sistemine girip büyük hasar vermeye başlar. Aslında çocu-

ğumuz için en faydalı olanı organik elmayı duru suyla yıkayıp,

kabuğunu soymadan yedirmektir. 

Aynı şey kullandığımız ve ileriki bölümlerde daha detaylı bir

şekilde bahsedeceğim temizlik malzemeleri ve kalıntıları için ge-

çerlidir. Küçük çocuklarımız yerde çok zaman geçirdileri için

sık sık yerleri deterjanla temizleriz. Yine istediğimiz kadar duru-

layalım, bu deterjanların kalıntıları bizden iki kat daha hızlı ne-

fes alıp-veren çocuklarımız tarafından yerde oynarken içlerine

çekilecektir. Çocuğumuzun iyiliği için yaptığımız temizlik ona

çok daha fazla zarar verir. 

Bu kitapta küresel ısınmadan, çocuk hastalıklarındaki artışla-

ra kadar geniş bir yelpaze içerisinde bir tek ailenin bile yapaca-

ğı değişikliğin kendimizin ve dünyamızı paylaştığımız canlıların

hayat kalitesinde büyük gelişmelere yol açacağını göreceğiz. 

Kullandığımız konvansiyonel deterjanların çocuklarımıza ne

kadar büyük zarar verdiğinden yukarıda bahsettim. Bu kalıntıla-

rın uzun vadede dünyamıza, dolayısıyla bize verdiği zararlardan

da kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak bunun bir kısır dön-

gü olduğunu söylemeliyim. Deterjanların ve paketlerinin üretil-

diği fabrikalardan çıkan doğayı kirleten atıkların hava ve su yo-

luna karışmasının, evimizde kullandığımız deterjanların atıkları-

nın nefes yoluyla sistemimize girmesinin, ayrıca da kalıntılarının

evimizdeki su sistemlerine karışmasının doğaya verdiği şiddetli

zarardan dolayı oluşan küresel ısınma gibi dünyamızın düzenini
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bozan yan etkilerini yine bizler yaşamaktayız. Bu tarz olaylara

bir başka örnek ise sigara içmektir. Sigaranın vücudumuza ve

doğaya verdiği zararları hepimiz her türlü medyadan ve dok-

tordan bildiğimiz gibi paketin üstünde büyük harflerle gayet

dikkat çekici olarak yazan “Sigara öldürür” ve benzeri yazıları

önemsemeyip içenlerin fikirlerini aldığımda birçoğu bu söyle-

nenleri ciddiye almamaktadır. “Amaaan nasıl olsa bir gün ölme-

yecek miyiz, keyfimle yaşayayım” mantalitesinde hayatını de-

vam ettiren vatandaşlara söylecek fazla bir söz de kalmamakta-

dır. 

Çocukluk günlerimin ne kadar şanslı geçtiğini, şimdiki ço-

cukların şartlarını gördükçe daha da iyi anlıyorum. İstanbul’un

o zamanlar şehir dışı semti olan 4. Levent’te büyüdüm.

Gökdelenler yoktu ve evimizin önünden az sayıda araç geçerdi.

O zamanlar sahip olduğum oyuncaklar, şimdiki çocukların

oyuncaklarına göre çok limitliydi. Bilgisayar ve internet yoktu.

Televizyonda çocuk programları yok denecek kadar azdı. Buna

rağmen arkadaşlar ve yaratıcı oyunlarımızla oldukça tatminkar

bir çocukluk yaşıyorduk. Komşularımızın çocuklarıyla beraber,

apartmanımızın bahçesinde oynadığımız top oyunları, aramızda

düzenlediğimiz bisiklet yarışları ve diğer oyunlar oldukça iyi va-

kit geçirmemizi, sosyalleşmemizi, enerjimizi sağlıklı ve faydalı

şekilde sarfetmemizi, kaslarımızı geliştirmemizi ve ihtiyacımız

olan temiz havayı solumamızı sağlardı. Tahmin edeceğiniz gibi

emniyetli, sağlıklı ve tatminkar bir çocukluk geçirdik. 

Evimizde ise organik meyve ve sebze yerdik. O zamanlar or-

ganik diye birşey bilinmemesine rağmen, manavlarda satılan

meyve ve sebzeler şimdiki gibi hormonla ve kimyasal gübreyle

yetiştirilmezdi. Meyve ve sebzeler eve geldiklerinde muhteşem

kokularını yayarlardı, şimdiki gibi aşırı büyük ve plastik görü-

22
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nüşlü değillerdi. Tavuklar açık havada serbest dolaşarak yetişir-

ler, büyük baş hayvanlar otla beslenirlerdi. Hayvanların büyü-

melerini hızlandırıcı, özel olarak hazırlanmış yemler ve dolayı-

sıyla “deli dana” yoktu. 

Hayatımızın hızlanması, bir güne çok iş sığdırma zorunlulu-

ğu ve mesafelerin çok uzak olmasından dolayı trafikte geçirdiği-

miz stresli saatler, kötü beslenmek ve hava kirliliğini solumak

bizi hastalıklara çok daha yatkın kılıyor. Bu kısır döngüyü daha

olumlu hale getirmek, doğanın bize zarar vermesindense tekrar

iyileştirici hale getirmesini sağlamanın bizlerin elinde olduğunu

bilmek, bu değişikliklere adım atmamız için cesaretlendirici ol-

duğuna inanıyorum.

Soluduğumuz hava kadar beslenmenin öneminin de ihmal

edilemeyecek boyutlarda olduğunu küçük yaşlarımda farkettim.

Ailemde genetik olarak çok yüksek olan kolestrol ve trigliserit

çocukluğumdan beri, sebze, meyve ve beyaz ete dayanan az yağ-

lı beslenmeyle yok edildi. Doğru gıdalarla beslenme sonucunda

genetiği yenmeyi başarmış bir ailenin fertlerinden biri olarak,

sağlıklı yemek yemenin ne kadar önemli olduğunun farkında-

yım. Hatta ailesinde diyabet olan çocukların bile doğru beslene-

rek şeker hastalığına tutulmadıklarını da gördüm. Kızartılmadan

ve düşük ısıda zeytinyağı ile pişirilmiş yemeklerin vitamin ve be-

sin değerlerini koruduğu bugün biliniyor. Aynı zamanda bu şe-

kilde pişirilen yemekleri yaratıcılığımızı kullanarak daha lezzetli

hale getirmemiz de mümkün. Yemekleri değişik otlar ve baha-

ratlar deneyimleyerek zenginleştirmek, gereksiz yağ tüketimini

de azaltmamıza yardımcı olacaktır. Kızartma yerine fırında yapı-

lan yemeklerin hem daha hafif hem de daha lezzetli olduğunu

keşfedebiliriz. Bu tip keşiflerle yaratıcılığımızı kullandığımız tak-

dirde görev veya rutin gibi olmaktansa çok daha keyifli bir hale

gelecektir. 
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Bütün bu sağlıklı beslenmelere rağmen, maalesef, bugün ev-

lerin bir çoğunda halen sıkça kullanılan agresif ve toksik kimya-

sal maddelerle evimiz temizlenmektedir. Bu temizlik ürünleri ne

yazık ki halen serbest olarak marketlerde satılmaya devam et-

mektedir. Yakın zamana kadar sağlıklı ve hijyenik bir eve sahip

olmak için bilinen malzemeler alışılmış olan çamaşır suyu,

amonyaklı, parfümlü temizlik malzemeleri gibi agresif kimyasal-

lar içeren deterjanlardı. Bunların sağlığımız için ne kadar tehli-

keli olduğunu maalesef  birkaç sene önce öğrendim. Doğal ol-

mayan deterjanlar ve çamaşır sularıyla yaptığımız temizlik, as-

lında evimizi temizlemiyor, tam tersine kirletiyor ve sevdikleri-

mizin hayatlarını tehlikeye atıyor. İleride açıklıyacağım bu bilgi-

leri edinmek ve kendimi geliştirmek için çok emek ve zaman

harcadım. Bu kitabı insanların hayat kalitelerini yükseltmek ve

gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacıyla yaz-

maya karar verdim.

Amacım insanların yaptıkları seçimleri düşünerek yapmaları.

Mesela bir deterjan aldığımızda faydasını ve zararını üzerindeki

etiketini okuyarak bilmek, bir elbise almak istediğimizde ger-

çekten kullanıp kullanmayacağımıza karar vermek, meyve aldı-

ğımızda ise tüketeceğimiz kadar almak çok önemlidir.

Hayatımızdaki seçimlerimizin bedelini ödediğimizden yukarıda

biraz bahsetmiştim. Mesela elbisenin doğal ürünlerden elde edil-

mesi bizim kaynaklarımızı daha az kirletecektir. Uzakdoğu’da

ucuz olsun diye imal edilen ve gerçekten de olması gereken de-

ğerin çok altında satılan ürünler aslında bizim için çok zararlı.

Düşündüğümüzde oradaki fabrikalarda çalışanların gerçekten

de çok sağlıksız ortamlarda, hatta insanlık dışı şartlarda, geçin-

melerini kıtlıkla sağlayacak zorluklarda çalıştıklarını biliyoruz.

Aynı zamanda satın aldığımız ürünlerin sağlığımıza zarar vere-

cek kadar kötü hammaddeden imal edildiğini de biliyoruz.
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Uzakdoğu’dan ülkemize yollanmaları ise yine büyük doğa kirli-

likleriyle olmaktadır. Geçenlerde oğlum sevdiği karakterin ban-

yo oyuncağını dükkanda görüp almamı istedi. Ben de dayana-

mayıp aldım ki genelde plastik oyuncakları almaktan kaçınıyo-

rum. İyiki oyuncağı hemen açmamı istedi. Paketi açar açmaz şid-

detle toksik bir plastik kokusu geldi burnuma ve yine ısrarına

dayanamayıp oyuncağı eline verdim. Biraz açık havada durup

kokusunun azalacağını düşünerek sabrettim fakat uzun bir süre

koku aynı şiddetiyle devam edince dayanamadım ve elinden

oyuncağı alıp, dükkana iade ettim. Oğlumun eline o koku öyle

bir sinmişti ki elini yıkamak zorunda kaldım. Sözde 2 yaşında

bir çocuk için yapılan ve çoğu çocuk tarafından tercih edilen bu

ürünün ne kadar kötü malzemelerle yapıldığını görmek beni

gerçekten çok üzdü. Bu kadar yoğun ve rahatsız edici bir koku-

su olan oyuncakla oynadığında çocuğumuz ciğerlerinin içine

çok fazla miktarda toksin çeker. Bu toksinler birikerek uzun va-

dede büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskimizi arttırır.

“Eski toprak” diye bahsettiğimiz aile büyüklerimizin bizlere

göre ne kadar daha sağlıklı olduklarının örneklerini hepimiz

günlük hayatımızda görüyoruz. İleride daha detayla bahsedece-

ğim nedenleri kısaca sıralamak istedim. Dört mevsimi sağlıklı bir

şekilde yaşadıkları için mikrobik hastalıklar daha nadirdi ve

mevsimine göre sebze ve meyve tüketiyorlardı. Tükettikleri yi-

yecekler ise organikti. Bunun yanı sıra kara, hava ve deniz taşıt-

ları kıt olduğu için hem hava temiz kalıyordu hem de gerçek an-

lamda spor yapıyorlardı. Üretkenlerdi, çünkü hazır yiyecekler,

makineler ve aletler yoktu, kafaları ve vücutları beraber çalışı-

yordu. Kullandıkları kişisel bakım ürünleri minimum miktar-

daydı, dolayısıyla vücutlarına az miktarda kimyasal madde giri-

yordu. Hasta olduklarında ise tedavileri doğal yollardan yapıldı-

ğı için ilaçların yan etkileri vücutlarına zarar vermiyordu. 
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ADIM ADIM DEĞİŞİKLİK

Bu kitaptaki bilgiler bir anda aşırı değişiklik gerektiriyor gibi

gelebilir. İlk olarak şunu bilmeniz gerekir ki, bu kitabı okuyan

her insan sadece küçük bir değişiklik bile yapsa, bir tek yakın

çevremizde değil, küresel anlamda da çok büyük gelişmeler yap-

mış olur. Mesela her yere arabayla gitmek yerine yürümeyi, top-

lu taşımayı, bisikleti ve hatta motosiklet veya küçük motorlu bir

arabayı tercih ederek, hem aşırı pahalı olan yakıttan tasarruf

edebiliriz, hem de spor yapmaya ayrı bir zaman ve ücret harca-

mamış oluruz; böylece küresel ısınmayı büyük ölçüde azaltmış

oluruz. Arabayla işe gidiyorsanız ve evinize yakın oturan başka

iş arkadaşınız veya arkadaşlarınız varsa, onlarla birlikte dönü-

şümlü olarak gidip-gelebilir böylece hem yakıttan, hem de çev-

re kirliliğinden tasarruf ederek, araba kullanmadığınız günlerde

iş yorgunluğunuzu azaltabilirsiniz.

Evimizde kağıt mendil veya kağıt havlu kullanmaktan vazge-

çip, eski usul yıkanabilir mendiller kullanmaya başlayabiliriz. Bu

tercih ettiğiniz bir değişiklik değil ise geri döndürülmüş kağıt

mendilleri alarak çöp depolama alanındaki (evimizden çıkan

çöplerin atıldığı alanlar) çöpleri azaltabiliriz. Böylece ormanların

gittikçe azaldığı ülkemizde fazladan ağaç kesmeyi de engellemiş

oluruz. Ormanlara ne kadar sahip çıkarsak, küresel ısınmayı o

kadar azaltmış oluruz.

Markette alışveriş yaparken mümkün olduğu kadar az paket-

leme ve torba kullanmaya özen göstermemiz de çevre kirliliğini

azaltmamıza yardımcı olacaktır. Mesela meyve-sebze bölümün-

den aldığımız ürünleri torbaya koymak yerine direk sepete ko-

yarsak paketlemeyi oldukça azaltmış oluruz. Market eşyalarını

plastik torbalara koymak yerine, birçok markette ve dükkanda

artık sıklıkla görebileceğimiz bez torbaları kullanabiliriz. Bu tor-
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baları arabamızda veya çantamızda taşıdığımız takdirde ise

unutma riskini ortadan kaldırmış oluruz. 

Dişlerimizi fırçalarken veya tıraş olurken suyu boşa akıtmak

yerine ise kullanmadığımız zamanlarda kapatmak, su sarfiyatını

önemli miktarda azaltmamıza sebep olacaktır. Dolayısıyla su zi-

yanını azaltmak hem cebimiz hem de doğamız için iyi olacaktır. 

Evimizde geri dönüşüme ayırdığımız atıklarımıza ayrı çöp

kutusu yaparsak geri dönüşümü daha verimli yapabiliriz.

Böylece artık birçok semtte başlayan ve hızla yayılmaya devam

eden geri dönüşüm atıklarınızı, belediye haftanın belirli günle-

rinde evinizden toplayacaktır ve böylelikle size olan yükü de ol-

dukça azalacaktır. Fakat özellikle biten pillerinizi, bazı market-

lerde onlar için özel ayrılmış pil kutularına atmanız doğanın te-

mizliği için çok önemlidir. Bu piller, pil kutusundan toplanır, iç-

lerindeki cıva (çevreye atıldığı takdirde çok zararlıdır) ayrıştırı-

lıp, güvenli bir şekilde yok edildikten sonra çöpe atılır. Bu işle-

min yapılması çok önemli olduğu için biten pilleri evinizde bi-

riktirip, belirli aralıklarla bu çöplere atmak oldukça gereklidir.

Küçük şişe plastik su almak yerine, evinizden çıkarken yıka-

nıp, tekrar kullanılabilen paslanmaz çelik, alüminyum veya bife-

nol A içermeyen plastik şişelere doldurduğunuz içeceğinizle çöp

depolama alanına gönderilen çöpleri azaltmış olacaksınız.

Plastik şişeleri çöpe atmak yerine geri döndürmek daha doğa

yanlısı olmasına rağmen, toplanmasında ve dağıtımında kullanı-

lan yakıt, fabrikada kullanılan enerji doğamıza yine de zarar ve-

recektir. 

Her bir uçağın çevreye büyük miktarda zararı vardır. Yakıtı,

bakımı, servis edilen yemeklerdeki plastik tüketimi gibi çevreye

oldukça zararlı kalıntılar bırakır. Şu andaki hayat koşullarımız

gereği sık sık uçak kullanmak zorunda olabiliyoruz. Fakat bir-

çok havayolu websitesinde karbon sıfırlama (carbon offset) diye

Selen Özarslan Aktar
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bir seçenek var. Uçtuğunuz yolun sizin payınıza düşen karbon-

dioksit salınımını hesaplayıp çıkan miktara tekabul eden bir be-

del ödediğinizde uçak şirketi bu zararı belirli yöntemlerle etki-

siz hale getirir. Böylece içiniz daha rahat uçağa binebilirsiniz.

Amacımız evimizden çıkan çöpü mümkün olduğu kadar

azaltmak olmalıdır. Yukarıdaki örnekler gibi herkesin yapacağı

küçük değişiklikler büyük değişimlere yol açacaktır. “Zararın

neresinden dönsek kardır” deyimindeki gibi yapabileceğimiz

ufak değişimler sayesinde kötüye giden dünyamıza iyiye gider

hale getirebiliriz. Yaptığınız bir değişikliği komşunuzla, aileniz-

le, arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman, onların kulaklarını dol-

durup daha duyarlı olmalarına neden olabilirsiniz. Birçoğumuz

alışkanlıktan ve bilinçsizlikten çevreye, dolayısıyla da kendileri-

ne, duyarsız davranışlarda bulunuyorlar. Unutmamak lazım ki

birçok kimyasal maddenin, atığın veya bazı davranışlarımızın

zararlı olduğu yakın zamana kadar bilinmiyordu. Özellikle de

ülkemizde çevreci yaklaşımlar yeni yeni yaygınlaşmaya başladı.

Fakat gerçekten de şaşırtıcı bir hızla ilerleme kaydediyoruz.

Bunun için çevremizdeki insanları bilinçlendirmek oldukça

önemli. 

Kitabı yazmaktaki amacım öğrendiklerimi ve deneyimlerimi

yayabilmek ve hergün öğrenmeye devam ettiğimiz bilgiler saye-

sinde hızlı bir şekilde doğayı tekrar sağlıklı bir hale getirerek ço-

cuklarımıza daha sağlıklı bir dünya bırakmayı hedeflemektir. 

Yorum ve sorularınız için ekolojikyasamrehberi@gmail.com

adresinden bana ulaşabilirsiniz.
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Organize Olmak

Kendimizi en güvende ve en iyi hissettiğimiz yer evimizdir.

Dışarıda bulunma sebebimiz ne olursa olsun (çalışmak, seyahat,

gezmek, alış-veriş etmek) sonunda zevkle geri döneceğimiz yer

evimizdir. Konforlu, temiz ve iyi düzenlenmiş bir evde yaşama-

nın keyfi bambaşkadır. 

Hoş bir eve sahip olmanın ilk adımı organize olmaktır.

Özellikle kalabalık bir aileye sahipseniz evinizi toplu tutmak için

değişik taktikler kullanabilirsiniz. Birkaç saatte bitirebileceğiniz

temizlikle bütün gün uğraşmamak için toplu ve düzenli olmak

gereklidir. Evinizde temizlik için bir yardımcınız varsa, yardım-

cınız ev fertlerinin eşyalarının yerlerini, tam olarak nereye yer-

leştirileceğini ve evin nasıl toplanmasını arzu ettiğinizi bilemeye-

bilir ve eşyaların yerlerini değiştirerek daha büyük dağınıklıkla-

ra sebep olabilir. Ayrıca temizlik yapılırken etraftaki dağınık eş-

yaların altında ister istemez ihmal edilecek yerler kalacaktır. 

Öncelikle kullanılmayan eşyalarınızdan kurtulun. Onları ih-

tiyacı olan insanlara veya derneklere verebilirsiniz. Evinizdeki

dolapları, çekmeceleri düzenli olarak gözden geçirip, ihtiyacınız

olmayan eşyaları atıp, diğerlerinin de tozunu aldıktan sonra yer-

leştirirseniz, gereksiz eşya kalabalığının bulunmasını engelleye-

ceksiniz ve evinizi daha çok seveceksiniz.

Evi temiz ve toplu tutmak için ailenin bütün fertleri kendile-

rine düşen görevi yapmalıdır. Eğer evdekiler için dağıttıklarını

düzenli olarak toplamak mümkün değilse, dekoratif kutular alıp

veya bir aile aktivitesi olarak yapıp, üzerlerine aile fertlerinin

isimlerini yazınız ve bu kutuları evin uygun bulduğunuz bir ye-

rine yerleştiriniz. Böylece evin olmadık yerlerinde dağınık duran

eşyaları günlük olarak herkesin kendi kutusuna koyarak ortadan

kaldırırsınız. Günün veya haftanın sonunda herkes kendi eşyası-
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nı odasındaki uygun yerlere yerleştirebilir. 

Organize olmak için evinizin bir odasında bir köşe veya bir

çekmece faturalar ve mektuplar gibi önemli kağıtları koymak

için düzenlenebilir. Resmî ve önemli kağıtlarınızı (su, elektrik fa-

turaları, vergiler, maaş ve banka kağıtları, sigorta, kredi kartı...

gibi) guruplarına göre dosyalayıp, dosya içinde senelerine göre

dizebilirsiniz. Böylece ortalıkta dağınıklık yapacak zarflar olmaz

ve aradığınız önemli kağıtları kolayca bulabilirsiniz. Bu yolla en

zevksiz olan kağıt, fatura vs işleri en kolay şekilde çözümlenebi-

lir. 

Temizlik dolabınız da bu şekilde düzenlenirse, aradığınız bü-

tün malzemeleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben genelde temizlik

dolabımdaki bir ürün yarıya inince yedeğini alırım. Böylece bit-

tiği zaman elimde yedeği bulunur ve dolabımda gereksiz mik-

tarda eşya bulunmasını engellerim. Eğer yeriniz varsa, yedekle-

rini farklı bir bölümde saklayabilirsiniz ve ihtiyacınız olduğu

anda kullanabilirsiniz. 

Evimizin temiz olması için organize olmak ve iyi malzeme

kullanmak önemlidir. Toksik temizlik malzemeleri kullandığınız

zaman görünen kir ve toz yok olacak ama göremediğiniz zehirli

maddeler evinizi daha fazla kirletecektir. Yani temizlik yaptığını-

zı zannederek aslında daha fazla kirletmiş olacaksınız. Doğal

(ekolojik) malzemeler kullanıp evinizden toksinleri yok ettiğiniz

zaman daha rahat nefes alacak, allerji gibi sorunlarınızı hafiflete-

ceksiniz. Temizlik malzemelerini alırken, sadece içeriğini değil,

paketlemelerini de göz önünde bulundurmalıyız. Paketlemesin-

de kullanılan malzemelerin içerikleri de oldukça önemlidir.

Daha sonra çok önemli olan ambalajlar ve dolayısıyla çöpler ve

geri döndürme konularından bahsedeceğiz.

Temizlik malzemelerinizi sakladığınız yere gidip bir göz atın.

Kaç değişik malzeme kullanıyorsunuz ve ne amaç için? Evimi
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“yeşillendirmeye” karar verdiğim zaman toksin içeren 22 tane

ürünün hepsini bitirip, yerlerine doğal ve toksin içermeyen mal-

zemeler aldım. 22 adet değişik ürün olması markaların satış yap-

mak için kullandıkları taktiklerden dolayı gerçekleşti. Mesela fı-

rın temizleyicisi, tezgah temizleyicisi, lavabo ve duş temizleyici-

si, yer temizleyicisi, toz almak için sprey, cam temizleyicisi der-

ken liste uzayıp gidiyor. Şu anda evimde temizlik için sadece 9

ürün kullanıyorum. Şimdi hangi malzemenin ne için kullanıldı-

ğını biliyorum ve evimin temizliği konusunda içim rahat. Toksik

malzemelerin evimizin havasını kirleterek sebep olduğu yorgun-

luk hissinden, gözlerimizin yanmasından ve burnumuzun ak-

masından kurtulduk. Tabi ki çok daha az malzeme kullandığım

için masrafın yarıya düşmesi eşimi oldukça mutlu etti. 

Güvenli Temizlik Ürünlerini Seçmek

a) Kullanılmaması gereken maddeler

Kullanacağınız bulaşık ve çamaşır deterjanlarının ekolojik

(çevre dostu, yeşil) olması da oldukça önemlidir. Çünkü en teh-

likeli deterjan katkı maddelerinden olan alkil fenol etoksilat

(APEO), sentetik olarak deterjanlara, dezenfektanlara, leke ve

yağ çıkarıcılarına katılmakta ve tekstilde, kağıt hamurunda, bo-

yalarda, yapışkanda, reçinede ve koruyucu kaplamalarda kulla-

nılmaktadır. İnsan sağlığına oldukça zararlı olan bu madde cilt-

te tahrişlere neden olduğu gibi hormon sistemini de bozar.

İnsanlara ve çevreye karşı biyoakümülatif ( vücutta biriken ) ve

toksik olduğu kanıtlanmıştır. APEO atık sulara karıştığı zaman

sudaki yaşama büyük zarar vererek somon, alabalık ve diğer ba-

lıkların hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu maddenin doğada

yok olması oldukça zor olup, yok olurken bölündüğü küçük

parçacıklardan daha da toksik maddeler çıkmaktadır ve böylece
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yok  olurken doğaya daha da çok zarar vermektedir.

Zararlarından dolayı Avrupa’da alkilfenolik bileşimler temizlik

ürünlerinde yasaklanmıştır. Türkiye’de ise Intertek Türkiye test

laboratuarının verdiği bilgiye göre bu maddenin kullanımı sınır-

landırılmıştır ve zararlarından dolayı kullanımını önlemek ve ye-

rine geçebilecek daha başka maddeler bulunmasına çalışılmak-

tadır.

Toksin içermeyen, doğaya ve dolayısıyla ailemize zarar ver-

meyecek ürünler kullanmayı seçerek gelecek nesillere çok daha

temiz ve güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu yerine ge-

tirmeliyiz. Bunu hepimiz görev olarak üstlenmeli ve hayatımıza

katacağımız ürünleri dikkatle seçmeliyiz. Bunun için aldığımız

malzemelerin içeriğini okuyarak uygun olmayanların alternatif-

lerini tercih etmeliyiz. 

1) Fosfat içermemelidir. Fosfatlar birçok biyolojik işlemler

için gerekli olan doğal minerallerdir. Bitki ve hayvanlar için şart

olan bu mineraller bir zamanlar deterjanlarda iki nedenden do-

layı; sudaki kireci hafifletip deterjanın daha etkili temizlemesine

sebep oldukları için ve temizlenen çamaşırın kirlenmesini güç-

lendirdikleri için oldukça sık kullanılırdı. Fosfatların deterjan

içinde çok iyi bir işlevleri olmalarına rağmen, evlerden çıkan atık

sularla doğaya karıştıklarında istenmeyen sonuçlara yol açarlar.

Yosunlar fosfatları çok severler. Sularda fosfat çoğalmasıyla

yosunlar da çoğalır ve hızla da ölürler. Öldükleri zaman, bulun-

dukları nehir veya gölde dibe çökerek mikroorganizmalara yem

olurlar. Böylece mikroorganizmalar bu büyük miktardaki ölü

yosunları yiyerek, yedikleri kadar ürerler, üredikleri kadar da

oksijeni sudan alırlar. Üreme belirli bir miktara gelir de su yete-

ri kadar oksijeni içinde tutamazsa suda bir süre sonra hayat kal-

maz, karayla dolar ve sonunda tamamen kara halini alır. Bu se-

beple fosfat içeren bir çok ürün yasaklanmıştır. Fakat bazı bula-
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şık makinesi deterjanlarında hâla kullanılmaktadır. Bulaşık ma-

kinelerinin beşe kadar çıkan yıkama devrelerine karşın sadece

bir kez deterjan konulur. Bu yüzden bir çok deterjan firması fos-

fat kadar iyi temizlik alternatifleri olmadığını ve bu tehlikeli

maddeyi kullanmak zorunda olduklarını, aksi halde bulaşıkların

etkili temizlenmesi için bütün yıkama devrelerinde suya sürekli

deterjan ilavesi yapılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu söyle-

nenler 1970’li yıllara kadar doğru zannedilirdi. Oysa şimdi fos-

fat ve klor kullanılmadan ve bir o kadar da iyi temizleyen ürün-

ler geliştirildi. Dünya ve insan dostu olan belirli firmalar bu tarz

deterjanları üretmekte ve yine dünya ve insan dostu müşteriler

ise severek senelerdir kullanmaktadırlar.

2) Klor ve klor bileşenleri  içermemelidir. Evimizi ve çama-

şırlarımızı dezenfekte etmek ve çamaşırlarımızı beyazlatmak

amacıyla kullandığımız çamaşır suyunun ana maddesini oluştu-

ran klor ve klorlu maddeler nefes yoluyla sistemimize girip cil-

dimize, gözlerimize, burnumuza, boğazımıza ve ciğerlerimize

şiddetle zarar verip, öksürük, nefes darlığı, balgam ve akciğer

ödemi gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Klor, kalp sorunları-

nın, nefes problemlerinin, astımın, kronik bronşitin, tüberkloz,

amfizem gibi hastalıkları olanların rahatsızlıklarının ağarlaşması-

na sebebiyet verebilir. 

Klor, büyük çapta ozon kaybına neden olur. 1993 yılında

Amerikan Halk Sağlığı Derneği (American Public Health

Association) klorun kullanılımının azaltılmasına karar vermesi-

ne rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nde klor kullanılımında

bir azalma gözlenmemiştir. Klor ucuz ve etkili bir madde oldu-

ğu için alışkanlığından vazgeçmekte dünya maalesef zorlanmak-

tadır. Genellikle, her amaca yönelik temizlik malzemeleri, oto-

matik bulaşık makinesi deterjanları, seramik ve fayans temizle-

yicileri, dezenfektan bezler, tuvalet temizleyicileri, çamaşır de-
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terjanları ve küf çıkartıcıların içlerinde klor bulunmaktadır. 

Klor, özellikle asetilen, asetat, eter, neftyağı, amonyak gibi

başka kimyasal maddelerle karıştığı zaman daha da ölümcül bir

kimyasal oluşturur. Çamaşır makinesinde kullanıldığında bu-

harlaşan klorlu çamaşır suyu havada uçan klorlu toksik kimya-

sallar oluşturur. Asit ve alkaliyle karıştığı zaman klor ciğerlerde-

ki derin dokuyu zedeleyecek bir gaz oluşturur. Güzel bir ko-

kuyla karıştırılmış klor bizim için daha da zararlı olabilir çünkü

farkında olmadan içimize daha çok çekeriz.   

Çocuklar ve evcil hayvanlar için yetişkinlerde olduğundan

daha zararlıdır çünkü klor havadan daha ağır olduğu için, aşağı-

ya çöker, çocuklarımızın ve hayvanlarımızın boylarının seviye-

sinde birikir. Ayrıca çocukların metabolizmaları yetişkinlere

oranla çok daha hızlı çalışır ve vücut orantılarına göre yetişkin-

lerden daha hızlı nefes alırlar. Böylece bizlerden daha fazla mik-

tarı içlerine çekerler. 

Zaman geçtikçe klor daha farklı ürünler olarak işlenmiştir ve

bu halleriyle de endüstride yerini almıştır. Klor bazlı ürünler

arasında hipoklorit, sodyum hipoklorit, hidrojen klorit ve hid-

roklorik asitler yer almaktadır. Ama adı her ne olursa olsun klor

ve klorun yan ürünleri aynı şekilde toksiktir. 

Vinil klorür, PVC’lerin yapımı sırasında ortaya çıkan patlayı-

cı bir gazdır. Bu madde emziklerde, çocuk oyuncaklarında ve

plastik su şişelerinde bulunmaktadır. Vinil klorür kanserojen

olup öldürücü derecede karaciğer hastalıklarına neden olabilir.

3) Cıva içermemelidir. Klor içeren çamaşır sularının üretimi

sırasında içlerine cıva zerreleri karışabilir. Cıva, oldukça toksik,

oda ısısında sıvı formda kalıp havayla karıştığı zaman buharla-

şan ve solunum yoluna kolayca girebilen gümüşümsü bir ağır

metaldir. Cıvanın insan sağlığına zararı çoktur. Beyin, omurilik,

böbrekler ve duyu organlarına hasar verir. Hamile bir kadının

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 36



37

Selen Özarslan Aktar

vücuduna girdiği takdirde fetusa zarar verip, bebeğin beyin ve

sinir sisteminin normal bir şekilde gelişmesini engeller.

4) Alerjik olmayan, hayvanlar üzerinde deney yapılmamış ve

hayvanlardan elde edilmemiş ürünleri kullanmayı tercih etmeli-

siniz.

5) Minimum organik bileşimi olanlar ve genetik olarak oyna-

nıp değiştirilmemiş ürünler tercih edilmelidir. 

Yukarıdaki listeye dikkat ederek alınacak temizlik malzeme-

leri hem ailemizin hayat kalitesini arttıracak hem de doğaya fay-

dalı olacaktır. Toksin içermeyen ürünlerin hepsinin etiketlerinin

üzerinde içerikleri detaylı olarak yazar. İçeriklerinin hepsini

açıkça  yazmayan ürünler genelde toksiktir.

b) Ekolojik  temizlik  maddeleri

1) Bitki bazlı olanları tercih etmeliyiz. Bunlar bitki türevle-

rinden oluşur. Çevreye zarasız olanlar global ısınmaya sebep ol-

mayacak, ozon tabakasını delmeyecek, doğal kaynakları tüket-

meyecek ve su yaşam toksinleri yaratmayacak temizlik malze-

meleridir. Bitki bazlı ekolojik temizlik malzemeleri, doğada yo-

kolabilen, çürüyüp çevre tarafından emilebilen maddelerdir.

2) Arap sabunu hem ucuz hem de oldukça zararsız olduğun-

dan yerleri, tezgahları, mutfağı, banyoları, küvetleri, duşları, se-

ramikleri, halıları ve parkeleri temizleyebilirsiniz. Fakat kokusuz

olanını tercih etmelisiniz. Kokulularının içlerine parfüm kon-

maktadır. Parfümün zararlarından daha sonra bahsedeceğim. 

3) Kabartma tozu veya sodyum bikarbonat evinizin her oda-

sı için oldukça kullanışlıdır. Kek pişirirken kullandığınız kabart-

ma tozu ve sodyum bikarbonat temizlik yaparken kullandığınız

maddelerin en önemlilerindendir. Asidi etkisizleştirir, parlak

yüzeyleri çizmeden temizler, tesisatları açar ve temizler, yağları

temizler. Aynı zamanda kabartma tozu buzdolabında, halılarda
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ve döşemelerdeki istenmeyen kokuları giderir. Alüminyum,

krom, mücevher, plastik, porselen, gümüş, paslanmaz çelik, ba-

kır ve tenekeleri temizler ve parlatır. Kabartma tozu ve su karı-

şımından elde ettiğiniz macunla bardaklarınızdan ve tezgahları-

nızdan kahve ve çay lekelerini temizleyebilirsiniz. Kıyafetleri-

nizden yağ lekelerini çıkarabilirsiniz. Bazen lekeli yeri nemli te-

miz bir bezin üzerine koyacağınız kabartma tozu ile bazen beyaz

sirkeyle karıştırarak, bazen de çamaşır makinesinde deterjana

ilave ederek yağ, şarap ve diğer inatçı lekeleri temizleyebilir ve

kumaşa kolalı özellik verebilirsiniz. 

4) Damıtılmış beyaz sirke mucizevi bir maddedir. Normal

sirkeden farkı renksiz olması, alkol bazlı olması, suyla karıştırıl-

mış ve sadece % 5 asit içermesidir. Şu anda Türkiye’de beyaz sir-

ke yoktur, bunun yerine beyaz sirke diye adlandırdığımız elma

sirkesi vardır. Fakat sirke ve benzeri ürün üreten bir tanıdığınız

varsa imalatını rica edebilirsiniz. Halktan talep gelirse alkol baz-

lı beyaz sirkenin de imalatına başlanacağını düşünüyorum. Yurt

dışında litresinin fiyatı 50 kuruş civarındadır. Kullanıldığı diğer

alanların yanında hem ucuz hem de zararsız bir dezenfektan ola-

rak, çamaşır suyu gibi çevreye ve sağlığa çok zararlı ve daha pa-

halı bir maddenin de yerini almıştır. Ülkemizdeki diğer sirkeler

renkli oldukları için bu kadar geniş bir kapsamda kullanılma-

maktadır fakat renk vermesinden endişe etmeyeceğiniz alanlar-

da rahatlıkla kullanıp, benzer bir sonuç elde edebilirsiniz.

Amerika’da yaşarken bizim evde çamaşırlıkta ve mutfakta bi-

rer şişe beyaz sirke daima bulunurdu. Türkiye’ye taşındığımdan

beri ise elma sirkesini kullanıyorum. Mutfak ve banyo temizli-

ğinde; çamaşır ve bulaşık makinelerinde koku giderici, leke çı-

karıcı ve mikrop kırıcı olarak kullanabilirsiniz. Yalnız makinele-

rin plastik bölümlerini eritme riski olduğu için makinelerde na-

diren kullanmanızı tavsiye ederim. Yine de servise danışmanız
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faydalı olacaktır. 

Gerek elde gerek makinede bulaşık yıkarken deterjanın yanı-

na bir tatlı kaşığı sirke ilave ederseniz balık ve yumurta kokula-

rını bile yok edebilirsiniz. Ayrıca salata, sebze ve meyvelerinizi

yıkadığınız suya beyaz sirkeyi katarak mikroplarından ve yap-

rakların arasına sıkışmıs minik böceklerden kurtulabilirsiniz.

Çaydanlıklarda ve tencerelerde, çay ve kahve makinelerinde ki-

reç sökücü olarak ta kullanabilirsiniz. Dibi tutmuş tencerelerini-

zin içini biraz beyaz beyaz sirkeyle kaynatarak temizleyebilirsi-

niz. Çay lekesi olmuş fincanlar gibi, porselen eşyanızın lekeleri-

ni çıkartmakta kullanabilirsiniz. Vazoların içini çiçek lekelerin-

den kurtarabilir ve dezenfekte ederek bir sonra koyacağınız çi-

çeklerin çabuk bozulmasını önlersiniz. Çiçekler bakterilerden

dolayı daha çabuk bozulur. 

Çamaşır yıkarken gerek elde gerekse makineye deterjanın ya-

nına ilave edeceğiniz bir tatlı kaşığı beyaz sirke, çamaşırlarınızın

mikroplarını kırar, lekelerini çıkartır, renklerini parlatır. Beyaz

sirke şarap lekesini bile çıkartır. Lekeli kısmı, temiz bir bezin

üzerine koyacağınız beyaz sirkeyle ovarak temizler sonra giysiyi

yıkar ya da yıkanamıyorsa sadece o kısmı suyla durulayıp kuru

temizlemeye ( kuru temizleme bölümünü okuyunuz) gönderir-

siniz. Yağ lekesini de beyaz sirkeye kabartma tozu karıştırarak

temizleyebilirsiniz. 

Beyaz sirkeyle cam silebilirsiniz. Halılarınızı, kilimlerinizi ve

koltuklarınızı arap sabunuyla silip, duruladıktan sonra son su-

yuna bir çorba kaşığı beyaz sirke ilavesiyle temizleyerek, mik-

ropları kırar ve renklerini parlatabilirsiniz. Beyaz sirke çok güç-

lü bir dezenfektan olduğu için, bazı plastik ve hassas mekanlara

ve eşyalara zarar verebileceğinden, cok az miktarda kullanmanız

yeterli olacaktır.

5) Limon suyu hem koku gidericidir, hem de diğer ürünler-
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le kolayca karıştırılabilir. Cam silmede kullanılabilir, aynı za-

manda alüminyum, bakır, porselen ve kıyafetlerdeki lekeleri çı-

kartmada kullanılır. Çamaşır makinesinin içine yarım limonun

suyunu koyarsanız, kıyafetlerin hoş olmayan kokularını gidere-

bilirsiniz. Kabartma tozuyla karıştırılınca tıkanmış boruları ve

muslukları açar. 

6) Yemek tuzu pas çıkarır. Limon suyuyla karıştığı zaman ba-

kırı temizler. Sirkeyle karıştığında ise pirinçten yapılmış eşyala-

rı parlatır. Ayrıca yemek tuzu ovalayarak temizlemede oldukça

iyidir.

7) Hidrojen peroksit (oksijenli su) çok derinden lekelenmiş

beyazlarda leke çıkarır. Pamuklu bezi oksijenli suyla ıslatıp ka-

lın perdelerin lekelerini çıkarmakta da kullanabilirsiniz. Yalnız

rengini soldurmadığından emin olmak için önce kumaşın gö-

rünmez bir yerinde deneyiniz.

8) Ketçap bakır ve pirinçten yapılmış eşyaları temizler.

9) Eski dişfırçaları biraz kabartma tozu ve limonla beraber

küçük yerleri ve köşeleri ovalamak veya çeşme giderlerini te-

mizlemek için oldukça iyidir. Arada sırada bu fırçaları on daki-

ka kadar sirkeye batırırsanız, 6 aya kadar kullanabilirsiniz.

Banyo ve mutfak temizliğinde aynı diş fırçasını asla kullanmayın.

10) Eldivenler; bulaşık, temizlik ve yemek yapmak için fark-

lı eldiven edinip hem ellerinizi koruyun, hem de daha hijyenik

olun.

Ev içindeki hava kalitesi

Zannedilenin aksine; ev içindeki hava dışarıya göre çok daha

kirlidir. Ev içindeki toksinler evin dışından daha tehlikelidir

çünkü evdeki kimyasallar doğal olarak dağılmayıp, kapalı bir

alanda hapsolmaktadır. Evdeki hava kirlilikleri düşük yapma,

erken doğum ve küçük bebek doğumlarına, ani bebek ölümüne,
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nefes yolundaki sorunlara, astım, kanser ve öğrenme bozukluk-

larına sebep olabilmektedir. 

Duvar boyaları, duvar kağıdı yapıştırıcıları, duvardan duvara

halılar, gazla çalışan ocaklar, romantik olmak için yaktığımız

tütsüler ve mumlar.... Yani evimizde kirlilik yaratmak için pek

çok unsur vardır. Örnek olarak; Fitalatlar evlerimizin içinde bu-

lunur, dışarıda bulunmazlar. Benzen ve azot dioksit gaz ocakla-

rından çıkar, bu yüzden yemek pişirirken mutfağı iyi havalan-

dırmalıyız.

Toksik olmayan temizlik maddelerinin yanı sıra, günde en az

iki kez onar dakika camları açıp evimizi havalandırarak ve süs

bitkileri yetiştirerek evimizdeki havayı iyileştirebiliriz. 

Evimizdeki faydalı süs bitkileri

NASA (National Aeronautics  and Space Administiration) ta-

rafından evin havasının temizlenmesi için süs bitkileri tavsiye

edilmektedir. Süs bitkileri gerçek hava temizleyicileridir. Evinize

10 m2de bir geniş yapraklı, çeşitli süs bitkileri koyun. Bitkiler

evdeki oksijen seviyesini yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda

da havada biriken toksinlerin yüzde 87sini temizleyebilirler.

Bitkiler, fazla pahalı olmadıkları gibi, çok da dekorotiflerdir.

Evdeki bitkiler çevreyi nemlendirdikleri için, özellikle rutubetli

bir eviniz varsa küflenmeye sebebiyet vermemesi açısından, lü-

zumundan fazla sulamamaya dikkat edin. 

Philodendron, yeşil örümcek bitkisi (green spider plant),

dracena (dracaenas), palmiye, eğreltiotu, sarmaşık, barış çiçeği

(peace lilies), bal  mumu ve papatyalar ev havasındaki kirlilikle-

ri gidermekte en etkililerindendir. Bu bitkiler fazla ışığa ihtiyaç-

ları olmadığı için evin her odasına konabilir ve farklarını çok

kısa sürede hissedebilirsiniz.

Eğer kalabalık bir şehirde veya çok trafikli bir caddede yaşı-
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yorsanız, çam ağacı veya bitkisi de faydalı olabilir. Çamın, egzos,

karbon dioksit ve diğer sanayi kirliliklerine karşı inanılmaz bir

emiciliği vardır.

Açelya amonyak emer. Kasımpatı ise boyalarda bulunan trik-

loretilen maddesini yok eder. Ağlayan incir (Ficus), evimizin her

tarafında bulunan formol maddesini temizler.  Philodendron

tahta eşyaların imalatında kullanılan zehirli maddeleri temizler

ve su buharı salarak odanın kuruluğunu engeller. 

Kurdele çiçeği (Chlorophytum), karbonmonoksit ve formal-

dehit ile beslenir ve alerji yapan maddeleri de yok ederek hava-

yı solunabilir hale getirir. Sarmaşık ise plastik, deterjan, mürek-

kep ve sigara dumanında bulunan benzen maddesini yok eder. 

Kurdele çiçeği ve örümcek bitkisi, karbonmonoksiti % 96

oranında yok eder. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve zehir-

lidir. Otomobil, jeneratör, sıcak su üreten şofpenler, duvar kağı-

dı çıkarıcıları, sigara dumanı karbonmonoksit üretiminin ana se-

bepleridir. 

Spatilyum (Spathyllum) ve kaynana dili de yine benzen ve tü-

revlerini yok eder. Koridorlara ve az ısıtılan odalara konulmalı-

dır. Spatilyum, örümcek bitkisi ve ağlayan incir, genel olarak

formol denilen zehiri % 50 ile % 86 miktarında yok eder. Yatak

odasına konması tavsiye edilir. Formol, orman yangınlarından,

sigara dumanından, otomobil egzoslarından salgılanır. Dünya

Sağlık Teşkilatı tarafından kesinlikle kanser yaptığı bildirilmiştir. 

Spatilyum, peygamber kılıcı (Sansevieria), Dracaena margi-

nata, kaynana dili, muhtemelen kanser yaptığı düşünülen triklo-

retilen maddesini inhibe ederler. Bu madde deriyi ve mukozayı

tahriş eder ve sinir sistemi için çok zararlıdır. Çözücülerde, me-

tal yağı çözücülerinde, kuru temizlemede, organik kimyasalların

bozulması esnasında çıkar.

Philodendron, PCP (pentaklorofenol) maddesini inhibe eder.
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Bu madde kanserojen olup ahşaplarda koruyucu olarak kullanı-

lan malzemelerde ve kağıt hamurunda bulunur.

Havayı temizleyen başka birçok bitki vardır ama esas olanla-

rı bunlardır. Bu bitkileri yatak odanıza da koyabilirsiniz. Bitkiler

gündüz oksijen gece karbondioksit salgılarlar ama gündüz salgı-

ladıkları oksijenin yanında gece salgıladıkları karbondioksit

önemsiz kalır. O yüzden korkmadan yatak odalarınızı bitkilerle

süsleyebilirsiniz. 

HEPA filtreleri

HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtreleri yüzde 99.7

verim oranıyla havadan tanecikleri elimine etme kabiliyetine sa-

hiptir. Toz, küf ve diğer alerjenleri azaltır. Hava kirliliklerini,

özellikle de karbonmonoksiti, azaltmada bitkiler kadar başarılı

değilse de, gerek havalandırma sistemlerine takılan HEPA filtre-

leri, gerekse HEPA filtreli elektrik süpürgeleri alerjik bünyeler

için bir kurtarıcıdır. Evi, yatakları ve yastıkları HEPA filtreli

elektrik süpürgesiyle süpürmek çok sağlıklıdır. Binalarda mer-

kezi klima ünitelerinde ve duvara takılan split klimalarda kulla-

nıldığında evin havası temizlendiği gibi rutubet de kontrol altı-

na alınır. Bir odanın sağlıklı nemi yüzde 24 olmalıdır.

Tıkandıkları zaman aynı verimi gösteremedikleri için, belirli ara-

lıklarla bu filtreler değiştirilmelidir. 

Kaya Tuzu Lambaları (Rock-salt lamps)

Plajdan döndüğümüzde kendimizi temiz, tazelenmiş ve yeni-

lenmiş hissederiz. Plajda  hissettiğiniz duyguyu sene içinde de

yaşamak için kaya tuzu lambası almayı deneyin. 

Kaya tuzu lambaları, eksi iyon üreteçleridir ve şehir hayatı-

mızın bize veremediği bu iyonları verir. Statik elektrik kullanıla-

rak üretilen eksi iyon üreteçleri toz, koku, alerji yapan madde,

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 43



44

Ekolojik Yaşam Rehberi

küf, sigara dumanı, mantar, ufak tozları, bakteri ve polenleri yo-

keder. Rock-salt lambaları hoş bir parlaklık ve ışık verir ve ozon

üreteçlerinden daha sağlıklıdır.

Uçucu yağlar (Essential Oils)

Uçucu yağlar, hem havayı temizler hem de muhteşem bir

koku bırakırlar. Zararsız bitkisel kokular varken toksin içeren

suni kokulardan sakınmalıyız. 

Soğuk difüzöre konduğunda yemek, küf, havadaki mikroor-

ganizmalar gibi günlük kirlilikleri yok ederler. Uçucu yağların

aynı zamanda da dezenfektan (mikrop kırıcı) olarak büyük etki-

leri bulunmaktadır. Özellikle oregano, fesleğen, karanfil ve ke-

kik yağları mikroba, bakterilere ve enflamasyona karşı etkilidir-

ler. Oregano, kekik ve gül ağacı yağları strep zatürresini yok

eder. 2001 yılında Amerika’da, Georgetown Üniversitesi’nde ya-

pılan araştırmaya göre, oreganonun içinde bulunan karvakrol

maddesinin tehlikeli bakterilere karşı savaşta antibiyotik kadar

etkili olduğu gözlenmiştir. Bir yıl sonra ise 2 ayrı kıtada ortope-

di cerrahlarının yaptıkları araştırmaya göre sıtma ağacı

(Okaliptüs) ve çay ağacı (tea tree) bazı mikroplara karşı modern

antibiotiklerden daha faydalı oldukları görülmüştür. 2004 yılın-

da ise İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde yapılan araştırma

neticesinde uçucu yağların yılda 5000 insanın ölümüne sebep

olan hastane virüslerini öldürdükleri açıklanmıştır.

Uçucu yağlarınızı önceden karıştırılmış olarak alabilirsiniz

veya kendi karışımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Yüzlerce farklı

uçucu yağlardan değişik karışımlarla denemeler yapıp, en çok

hoşunuza gideni seçebilirsiniz. Tercihen organik olanlarını seçi-

niz.

Bu yağları difüzöre koyabileceğiniz gibi, sıcak su doldurdu-

ğunuz küvetinize de koyabilirsiniz. Ayrıca da sprey şişesinin içi-
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ne koyup suyla karıştırarak yatağınıza veya kendinize parfüm

olarak da sıkabilirsiniz. 

Rahatlama amacıyla kullanmak istediğinizde banyo veya

sprey şişe suyuna; 2 damla lavanta, 2 damla bergamot ve 2 dam-

la erz ağacı yağlarını karıştırabilirsiniz.

Sakinleştirici etkisi olması için 6 damla sardunya ve 4 damla

fesleğen esanslarını karıştırıp kullanabilirsiniz.

Uykusuzluk için ise 4 damla papatya, 2 damla lavanta, 2

damla portakal çiçeği yağı ve 2 damla kekik otu esanslarını ka-

rıştırabilirsiniz.

Yenilenip enerjinizi arttırmak için ise 3 damla biberiye ve 2

damla kekik karıştırabilirsiniz.

Evdeki haşereler

Bazı önlemlerle haşerelerin evlere girişini büyük ölçüde azal-

talabilirsiniz.

a) Duvarlarda haşerelerin girebileceği her türlü çatlağı ve de-

liği tamir edin,

b) Evdeki bütün camlara, havalandırmalara ve kapılara tel ta-

kın,

c) Yiyecekleri açık paketlerde değil, sıkıca kapanan plastik

kutularda veya kavanozlarda saklayın,

d) Yerleri, masaları ve tezgahları temiz tutun. Ekmek kırıntı-

ları ve dökülen sıvıları anında temizleyin,

e) Geri döndürülecek veya çöpe atılacak boş yiyecek ve içe-

cek kaplarını su ile çalkaladıktan sonra atın,

d) Çöp kutularının kapaklarını kapalı tutun ve düzenli olarak

boşaltın. 

Yukarıdaki yöntemler işe yaramadığı takdirde ise aşağıdaki

toksin içermeyen yöntemler uygulanabilir:

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 45



46

Ekolojik Yaşam Rehberi

1) Karıncalar için:

Evcil hayvanınızın yemeğine girmemesi için mama tabağını

derin bir kaba koyun. Kabın içini sabunlu suyla doldurun.

Böylece karıncalar yemeğe ulaşamayacaklar.

Yaban fesleğeni, adaçayı, nane, kekik, defne, biber, limon ve

tarçın gibi maddeleri dövdükten sonra karıncaların girdikleri

yollara serpin.

2) Kıyafet güveleri için:

Yüksek sıcaklıklarda kıyafetleri yıkamak yumurtaları ve lar-

vaları öldürür. Başka bir alternatif ise torbalanmış yünlü kıyafet-

leri 72 saat buzlukta tutmaktır.

Doğal kumaştan üretilen kıyafetleri torbaya koyup havasını

elektrik süpürgesiyle çıkarıp saklayabilirsiniz. Özellikle sezon

dışında bunu yapmanız kıyafetinizi daha temiz tutacak ve ömrü-

nü uzatacaktır.

Dolabınızın içerisine lavanta veya erz ağacı parçacıklarıyla

doldurulmuş keseler yerleştirebilirsiniz.

3) Hamam böcekleri için:

Mutfağı temiz tutun ve yiyecekleri kaldırın. Tencere, tava,

bardak ve bitki kaselerinde su olmamasına dikkat edin. Evcil

hayvanınızın mamasını geceleri kaldırın. Hamam böceklerinin

saklanmayı sevdiklere yerlere (buzdolabı altı, ocak altı, duvar-

lardaki veya yerlerdeki çatlaklar vb) aşağıdaki karşımı kullanın.

1 bardak boraks, 1/4 bardak dövülmüş taze acı biber, 1 bar-

dak dövülmüş defne yaprağını bir kavanoza koyup, çalkalayın.

Karışımınız hazır.
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4) Sivrisinekler için:

Sprey şişesinin içine erz ağacı, okaliptus ve nane gibi on dam-

la uçucu yağı damlatın ve 115 ml kadar su koyun. Vücudunuza

sıkıp kendinizi, kendinize zarar vermeden koruyabilirsiniz.

Sivrisinekler rüzgardan hoşlanmazlar, o yüzden pervane kulla-

nabilirsiniz. Açıkta su bulundurmamaya çalışın. Çiçek altı kap-

larında vs birikmiş suları temizleyin. Kapılara tel veya boncuk

takın. Muslinden yapılmış örtüler sineklerin yemeklere konma-

sını engeller. Cama veya kapıya fesleğen bitkisi asın.

5) Fare ve sıçanlar için:

Zehir içermeyen fare tuzaklarından kullanabilirsiniz.

Çocuğunuz veya evcil hayvanınız varsa bu yönteme dikkat edin.

Kediler ve av köpekleri de farelerin çaresine bakarlar.

6) Pireler:

Pire tarağıyla evcil hayvanınızı tarayın. Bulduklarınızı sabun-

lu suda öldürün. Özellikle evcil hayvanınızın yatağı başta olmak

üzere, yatakları yıkayın, yerleri ve yatakları süpürün. Evcil hay-

vanınıza bitkisel pire tasması alabilirsiniz. Evcil hayvanınızın ye-

meğine bira mayası ve suyuna da elma sirkesi koyarsanız, bun-

lar pirelerin hoşlanmadıkları bir koku oldukları için ondan uzak

duracaklardır. 

7) Yemek güveleri için:

Bazı yemek güveleri un, gevrek vs ile beslenirler. Güvelenmiş

her türlü yiyeceği atın. Güveler açılmamış paketlere de girebilir-

ler. Açılmamış yiyecek paketlerini de kontrol edin. Pupa evresi-

ne girmeden önce duvarlara tırmanıp, çatlakların içlerine girer-

ler. Bütün çatlakları elektrikli süpürgeyle süpürün. Gece evin
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için giren bahçe güveleri eviniz için bir tehlikede oluşturmazlar.

8) Eşek arıları için:

Tatlı yiyecek ve içecekleri açıkta bırakmayın. Eşek arılarını

kendinize zararsız bir şekilde öldürmek için kavanozun içine bi-

raz bal veya tatlı bir yiyecek koyun ve suyla karıştırın. Karışıma

biraz deterjan koyun. Deterjan arıyı öldürecektir. Eşek arıları kı-

şın ölürler.

9) Kene için:

2001 yılında New England Journal of Medicine tarafından ya-

yınlanan 3 ayrı Lyme hastalığı araştırmasına göre;

* Lyme hastalığının bulaşma ihtimali oldukça düşüktür.

Hastalık taşıyan keneler tarafından ısırılan insanların sadece yüz-

de 3’ü hastalığa yakalanırlar. Hastalığa yakalanan insanların

çoğu antibiyotik bile almadan tamamıyla iyileşiyorlar.

* Kronik Lyme hastalığının birçok semptomu; yorgunluk ve

hafıza kaybı gibi; çoğunlukla antibiyotik tedavisine cevap ver-

mezler. Bu semptomlar genel olarak insanlarda sık karşılaşıldığı

için de birçok araştırmacı kronik Lyme hastalığıyla, Lyme hasta-

lığı enfeksiyonunun birbirinden bağımsız olduğuna karar ver-

mişlerdir.

* Kronik Lyme hastalığını tedavi etmek için kullanılan anti-

biyotiklerin ise kemik iliği tahribatından ölümcül enfeksiyonlara

kadar yan etkileri olduğu da görülmüştür. 

Kene cildinize yapıştığı takdirde düzgün bir şekilde çıkarıl-

ması için en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Eğer birkaç

saat içinde ulaşabileceğiniz bir sağlık kuruluşu yoksa, keneyi çok

dikkatlice cildinizden çok ince uçlu bir cımbız veya ince bir iple

çıkarmanız tavsiye edilir. Cımbızı veya ipi derinin en uç nokta-
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sına dikkatlice yerleştirdikten sonra çekin. Kene doğru bir şekil-

de çıkartılmazsa ağzından belli miktar bir kanı içeri kusar ve bu

Lyme virüsünün bulaşmasına yol açar. 

Kenelere otlaklarda, çalılıklarda ve gür ot bulunan yerlerde

rastlanırlar. Bu tarz yerlere gitme planınız olduğunda kapalı

ayakkabı, çorap ve pantalon (hatta pantalonu çorabın içine so-

karak) giyinerek korunabilirsiniz. Açık renk giysi giydiğinizde

keneyi daha kolay farkedebilirsiniz. Çocuğunuzu, kendinizi ve

evcil hayvanınızı keneye karşı kontrol edin. Kene bulunma ihti-

mali olan bir yerden döndüğünüzde koltuk altı, kulak içi ve çev-

resi, göbek deliğinin içi, dizlerin arkası, saç ve kıllı bölgelerin içi

ve çevresi, bacak arası ve bel çevresini özellikle olmak üzere, bü-

tün vücudunuzu kontrol edin. Kıyafetlerinizi de kontrol etmeyi

unutmayın, kıyafetlerinizle evinize kene getirebilirsiniz.

Yerlerin Temizliği

Elektrik süpürgesiyle süpürmek

Özellikle ailenizde astımı veya alerjisi olanlar varsa, süpür-

menin önemini ve yararını daha iyi görürsünüz. Evimizde te-

mizliğin ilk adımı süpürmektir. Yerler hangi malzemeden yapıl-

mış olursa olsun, silmeden önce ilk olarak süpürmeniz gerekir.

Aslında düzenli olarak evinizi süpürdüğünüzde silmenin daha

az önemli olduğunu göreceksiniz. Haftada en az bir veya iki kez

(evinizdeki insan trafiğine bağlı olarak) evinizi süpürün.

Süpürmek toz ve toksinlerden gelen parçacıklaların azalmasına

sebep olacaktır. Halıları ve kumaş kaplı mobilyaları, yatakları,

yastıkları muntazaman süpürün.

Süpürge seçeneklerinde, HEPA filtreli süpürgeler veya tozu

suya biriktirenler daha sağlıklıdır ama pahalıdır. Normal süpür-
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geler topladıkları tozu eve geri dağıtırlar. Bu da alerji veya nefes

bakımından hassas fertlere zarar verebilir. HEPA filtrelerini 250

saatte bir değiştirmek gerekmektedir.

Hangi süpürgeyi veya başka bir ev aletini satın alırsanız alın,

ilk olarak kullanma kılavuzunu, aletinizi daha uzun ömürlü yap-

mak için okuyun. Bu alışkanlık makinenizin ömrünü uzatacak,

hem cebinize hem de doğaya daha az zarar verecektir. 

Ütü, süpürge ve diğer makineleriniz iyi bakılırsa uzun vadeli

kullanılacaktır. Bu ürünleri satın alırken, mümkünse biraz daha

fazla para vermekten çekinmeyip, kaliteli malzemeleri  tercih

edin. Kalitesiz malzemeyle vakit kaybedersiniz. Kısa ömürlü ol-

duğu için sık sık bozulacağı ve değiştirileceği için uzun vadede

pahalıya gelecektir. Üstelik doğada kaybolmayacağı için çöp

atıkları arasında durdukça doğaya kurşun, cıva ve kadmiyum

gibi ağır metalleri yayacaktır. Sonuç olarak hem paranız ziyan

olacak hem de küresel ısınmaya sebep olacaksınız. Dolayısıyla

satın alırken alabileceğinizin en iyisini seçip, kullanma kılavuzu-

nu okuduktan sonra kullanmaya başlarsanız hem cebinize hem

de dünyamıza faydalı olursunuz. 

Her almak istediğiniz eşya için gerçekten kullanıp kullanma-

yacağınızı düşündüğünüzde aslında almaya yeltendiğiniz birçok

eşyadan vazgeçeceksiniz. Aslında şimdiki dünyamız tamamen

tüketim üzerine kurulu olduğu için kolayca alıp-atıyoruz.

Halbuki hem alırken hem de atarken biraz düşünürsek bu dav-

ranışımızın doğaya ne kadar büyük zarar verdiğini görürüz.

Aynı şeyi yemek atarken de düşünmeliyiz. Unutmamamız gere-

kir ki ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında bizim çürük diye

beğenmeyip attığımız bir elmaya muhtaç milyonlarca insan var.

Demode oldu diye vazgeçtiğimiz kıyafetimizi aslında biraz deği-

şikliklerle tekrar kullanabiliriz. Yaşlılar bu konuda gerçekten ba-

şarılı. Bir tanıdığım hanım, her sene evine çağırdığı bir terziyle
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bütün kıyafetlerini elden geçiriyor. Böylelikle yeni kıyafet al-

maktan da kurtuluyor, her sene birşeylerini değiştirdiği için ise

sanki yeni bir giysi almış gibi oluyor. Hatta uzun bir mantosu

kendisine çok ağır geldiği için kısaltıp, ceket olarak bile kullan-

maya başladığını biliyorum. Birçok insan ise o mantoyu atıp, ye-

rine başka kısa bir manto satın alırdı. Fakat bu davranış hem

daha pahalıya mal olduğu gibi hem de yaşadığımız dünyamıza

büyük zarar veriyor. Kaliteli eşyaları tercih ettiğimiz zaman ve

onlara gereken özeni göstererek baktığımızda, daha uzun vade-

de kullanabiliriz. Eşyamızı atmadan önce yaratıcılığımızı kulla-

narak, gerekli değişiklikleri yapabiliriz, dolayısıyla gardorobu-

muzda veya evimizde kullanım şekillerini arttırabiliriz.

Halıları temizlemek 

Mümkünse duvardan duvara halıları evinizde tercih etmeyin.

Bunlar mikrop ve alerji yuvalarıdır. Ayrıca halılarınız organik

kumaştan ve bitkisel boyalardan yapılmadıysa, petrol bazlı ve

toksinlerden oluşabilir ve evin havasının kirliliğine sebep olabi-

lir. Halı nemi de emdiği için rutubet sorunu olan evlerdeki küfü

daha da kötüleştirebilir. Mutfakta ve banyoda halılar oldukça za-

rarlıdır çünkü havadaki toksinleri emerler ve temizlenmeleri

daha zordur.

Halıların üzerine kabartma tozu döküp hafifçe fırçalayıp bek-

letin. Sonra iyice süpürün. Tertemiz olduğunu, mis gibi koktu-

ğunu göreceksiniz. Lekeli yerleri de kabartma tozu ve beyaz sir-

ke karışımıyla, küçük bir fırçayla lekenin dışından başlayıp iç

kısmına doğru hafifçe fırçalayın. Üzerine biraz ılık su koyup bir-

kaç dakika bekletin. Sonra temiz bir bezle silip durulayın. Limon

suyu da lekeleri çıkarır. Yalnız her lekede olduğu gibi önce gö-

rünmeyen bir yerde halının renklerini soldurup soldurmadığını

deneyin. 

Selen Özarslan Aktar
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Parça halılarınızı yılda bir kez derinlemesine temizleyin.

Önce üstünden sonra tersinden elektrik süpürgesiyle süpürün.

Sonra yine üstünden arap sabunlu suyla silin ve temiz suyla du-

rulayın. Son olarak bir tatlı kaşığı beyaz sirkeyi bir kova suya ko-

yarak bir daha silin. Aynı işlemi tersine de uygulayın. Halınızın

yepyeni olduğunu göreceksiniz. Duvardan duvara olan halıları-

nızı tersini çevirmenizin imkanı yok ama üstünü süpürüp silme-

yi ihmal etmeyin. 

Halısız yerler

Yerler muşamba, ahşap, tuğla, vinil, seramik, taş ve bambu-

dan olabilir. Yerleri silmeden önce süpürmek veya kuru mikro-

fiber bezle tozunu almak önemlidir. Yoksa toz ve diğer pislikle-

ri temizlemek yerine yerlere iyice yapıştırırsınız. Evinizdeki in-

san kalabalığına göre evinizi haftada en az bir veya iki kere te-

mizlemeniz yeterlidir. Süpürgenizle kirlilikleri evin bir tarafın-

dan diğer tarafına yayabilirsiniz. Bunu engellemek için ana te-

mizlikler arasında yere dökülen bir şeyi süpürmek yerine mik-

rofiber bezle temizleyebilirsiniz ve süpürgenizin yere değen kıs-

mını arap sabunlu ya da beyaz sirkeli suyla ıslatılmış bir bezle

belirli aralıklarla temizleyebilirsiniz.

Kolay ve etkili bir temizlik yapmak için aşağıdaki taktikleri

uygulayabilirsiniz.

1. Yerleri silmeden önce her zaman süpürün.

2. Kovaya koyduğunuz temizlik malzemesini tam ölçüsünde

koyun. Gereğinden az koyarsanız iyi temizlemeyebilir, çok kul-

lanmak ise yerlere ve kesenize zarar verir.

3. Her zaman köşelerden başlayarak duvara paralel olarak te-

mizleyin. Böylece duvarlara sıçramasını ve kirliliğin köşelere bi-

rikmesini engelleyebilirsiniz.

4. Duvardan uzaklaştıkça sekiz çizerek temizleyin. Böylece

Ekolojik Yaşam Rehberi

52

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 52



birkaç kere aynı yerin üzerinden geeçebilirsiniz.

5. Bezi iki taraflı kullanın.

6. Sık sık kirli suyu değiştirin. Kirli su temizlemez.

7. Her kullanıştan sonra kovayı ve bezi iyice yıkayın.

8. Her çeşit yer döşemesini arap sabunu ile silebilirsiniz.

Parke cilasının ömrünü uzatmak için, parkenin çok kirli olma-

dığı zamanlarda  sade suyla bezi nemlendirerek silebilirsiniz.

Haftada birden fazla sabun kullanmamaya çalışın.

Eğer buharla temizlik yapmak için bir makineniz varsa, hem

zamandan kazanırsınız hem de buharın verdiği yüksek ısıyla gü-

venli temizlik yaparsınız. Parke ve tahta yerlerde kullanılmaz

ama taşlar, halılar için hem kolay hem güvenli bir temizleyicidir.

Buhar makinelerinde deterjan kullanılmadığı için de ekolojiktir.

Yerlere zarar vermemesi için hızlı hareket ettirerek silinmesi uy-

gundur. 

Kristallerin temizliği

Kristalleri temizlemek için elde bulaşık yıkar gibi yıkayabilir-

siniz. Ama yıkanmaları mümkün değilse mikrofiber veya benze-

ri yumuşak nemli bir bezle hafifçe silin. Kristalleri temizlemek

için bu yeterli ama biraz daha parlatmak isterseniz bezin üstüne

toksin içermeyen cam temizleyicisi ya da beyaz sirke sıkıp, pa-

muklu bir havluyla kristalleri silebilirsiniz. Kristal avizeler de

böyle temizlenebilir. 

Camların temizliği

Cam silmek için satılan sıvılarda bulunan amonyak aslında

evimizi daha temiz değil daha kirli ve bizi hasta yapmaktadır. Bu

zararlı toksin cildimize, gözlerimize, burnumuza, ağzımıza, bo-

ğazımıza ve nefes yolumuza zarar verdiği gibi bu maddenin sık

sık veya çok miktarda kullanılması ise zatürre, bronşit, akciğer
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ödemi, kimyasal yanıklar, katarak, korneanın zarar görmesi ve

cilt kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabilmektedir. 

Amonyak aynı zamanda bitkilere, hayvanlara ve balıklara da

zarar vermektedir. Çevreye azot salgılayarak, klorlu çamaşır

suyu gibi, buharlaşarak ciğerlere zarar verir. Mutfakta kullandı-

ğımız zaman yemeğimize girip, sindirim yollarımızdan kan do-

laşımımıza geçerek başağrısı, koku alma kaybı, mide bulantısı ve

kusmaya neden olur. Özellikle çamaşır suyuyla karıştığı zaman

salgılanan gaz ciğerlerimize çok ciddi şekilde zarar verir. 

Bu sebeplerle camları ya ekolojik olarak imal edilmiş cam sil-

me sıvısıyla ya da beyaz sirke veya ekolojik bulaşık deterjanıyla

silebiliriz. 

Kumaş mobilya ve perde temizliği

Kumaş mobilyalarınızı ve perdelerinizi temiz tutmak, diğer

yerleri temiz tutmak gibi düzenli temizlik gerektirmektedir.

Ayda bir veya iki kumaş koltuklarınızı ve perdelerinizi süpürün.

Senelik temizliği için kumaş perdelerinizi “toksin içermeyen

malzemeler” kullanılan kuru temizlemeciye götürebilirsiniz. 

Deri koltuk ve kanapelerin temizliği

1/4 bardak keten tohumu yağını kaynatın. Soğumaya bırakıp,

1/4 bardak renksiz beyaz sirke ekleyin. Bu karışımız bezle yüze-

ye sürün, temiz bir bezle üstünden geçin.

Sabit eşya temizliği

Paslanmaz çelik, pirinç veya nikel kaplamalar için mikrofiber

bez ve toksin içermeyen cam temizleyicisi yeterlidir. Pirinci li-

mon ve kabartma tozu veya sirke ve tuz karışımına batırılmış yu-

muşak bir bezle parlatabilirsiniz. 

Ekolojik Yaşam Rehberi
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Gümüşlerin temizliği ve parlatılması

Gümüşlerin rengi paslandığı için kararır. Bu renk değişimini

şiddetle toksik olan gümüş temizleyicisiyle ovalamak yerine, gü-

müşün üzerinden bu paslanan tabakayı elektrokimyasal bir suy-

la temizlemek hem daha pratik, hem daha ucuz, hem de daha

sağlıklıdır. Bu suyu hazırlamak oldukça basittir.

İlk olarak lavabonun veya cam bir kabın alt kısmını alümin-

yum folyoyla kaplayın. Sonra içine kaynar su koyun. İçine tuz

(sodyum klorit) ve kabartma tozu (sodyum bikarbonat)  göz ka-

rarıyla ekleyin. Gümüşleri birbirlerine veya alüminyum folyoya

değecek şekilde yerleştirin. Renkleri çok bozuk olanları 5 daki-

kaya kadar bırakabilirsiniz. Normal şartlarda gümüşlerin temiz-

lendiğini görünce sudan çıkarıp, durulayıp, mikrofiber veya yu-

muşak bir bezle kurulayın. En kararmış gümüşlerde bile göster-

diği temizliği görünce şaşıracaksınız. Gümüşlerinizi az nemli bir

ortamda içine tebeşir koyarak sakladığınız zaman kararmasını

geciktirebilirsiniz. 

Toz almak

Süpürgenizin erişemediği yüksekliklerin tozunu almak ol-

dukça gereklidir. Toz, evinizdeki her türlü aktivitenin sonucun-

da çıkan küçük parçacıklardır. Aynı zamanda dışarıdan evinize

giren polen, zehirler, ağır metaller ve evcil hayvan tüyleridir.

Haftada birkaç kere toz almalısınız ki bu toksinleri evinizden

mümkün olduğu kadar atabilesiniz. 

Toz almak için mikrofiber bezi kuru veya nemli kullanmak

yeterlidir. Antistatik olduğu için üzerine hiçbir madde konul-

madan temizler. Çok arzu ediyorsanız toksin içermeyen yüzey

temizleyicisi veya cam temizleyicisi kullanabilirsiniz. Kapı, yük-

sek dolap gibi göz seviyesinin üstündeki yerlerin de tozunu al-

mayı ihmal etmemelisiniz. Bez kirlendiği zaman değiştirip, işiniz
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bitince biriktirdiğiniz diğer temizlik bezleriyle beraber çamaşır

makinasında yıkayabilirsiniz.

Ayakkabılar hakkında

Evinizi temiz tutmak ve dışarıdan gelen pislikleri azaltmak

için evinize ayakkabıyla girmemeyi tercih etmelisiniz.

Misafirlerin gelişiyle limitlediğiniz zaman en azından evinizin

her odası kirlenmeyecektir ve misafirler ev sakinleri kadar sık

evde bulunmadıkları için sizin kadar çok kirletmeyeceklerdir.

Kapının girişinde uygun bir yere yerleştireceğiniz şık bir paspas

üzerine ayakkabılarınızı çıkarabilirsiniz. Günlük olarak kapının

önünde duran ayakkabıların altlarını temizleyip, dolaba yerleşti-

rebilirsiniz. 

Bir başka alternatif ise misafirlere veya evinize gelen tamirci-

lere evinizde bulundurduğunuz galoşları teklif etmeniz. Böylece

ayakkabılarını çıkarmamalarını sağlayıp onları daha rahat hisset-

tirebilirsiniz, hem de evinizin kirlenmesini engelleyebilirsiniz.

Tabiki eski adetimiz olan terlik teklif etmek te dışarıdan evimize

taşıyacağımız çeşitli mikroplardan ve virüslerden kendimizi ko-

rumamızı sağlayacaktır. Böylece sokaklardan ayakkabı ile eve ta-

şınan zerreciklerin havada uçuşarak tenefüs yoluyla vücudumu-

za girmesini de engellemiş oluruz.  

Kuru temizleme

Bazı kıyafetleriniz kuru temizleme gerektirecektir. Kuru te-

mizlemecinizi dikkatli seçmelisiniz. Birçok kuru temizlemeci

şiddetle toksik olan perklorat maddesini kullanırlar. Bu kimya-

sal, meme dokusuna hatta anne sütüne bile zarar vermektedir.

Ayrıca; karaciğere, böbreklere ve gözlere zarar verdiği gibi sula-

rın % 90’ının kirliliğinin sebebidir. Bu kimyasal kuru temizle-

mecide ve komşu işyerlerinde çalışanlar için de son derece teh-
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likelidir. Kıyafetlerinizi temizletmek uğruna ödediğiniz bedel ol-

dukça yüksektir. Kuru temizlemecinizle konuşup size, kendisi-

ne ve dünyaya zararsız organik ürünler kullanmasını önerebilir-

siniz. 

Çevrenizde organik temizlik ürünleriyle temizleyen kuru te-

mizleyici bulamıyorsanız, kuru temizleme gerektiren kıyafetleri-

nizden vazgeçmeli veya çok daha nadiren giymeyi tercih edebi-

lirsiniz. Sizin sağlığınız daha önemlidir.

Organik kuru temizleyicilerden aldığınız kıyafetlerin de pa-

ketlerini evinize girmeden çıkarmalısınız. Plastikler toksinleri

çektikleri için evinize toksin sokmayın. Daha organik ve yeşil ol-

mak isterseniz, ev eşyaları dükkanlarından bulacağınız veya ken-

diniz kumaştan dikerek yapacağınız, kumaş kıyafet torbalarını

tercih edebilirsiniz. Kuru temizleyiciye kıyafetlerinizi bırakırken

kendi kumaş paketinizi de bırakıp, plastik paket yerine kıyafet-

lerinizin bu kumaşlarla kaplanmalarını söyleyebilirsiniz. Bu yol-

la boşa harcanıp doğayı kirletecek plastiklerin çoğalmasına engel

olursunuz.

Çamaşır

a) Kıyafetlerinizi makineye atmadan önce, fermuarlarını ka-

patın. Böylece açık fermuar diğer çamaşırlarınıza çarparak yıp-

ratmayacak ve açık fermuarlar çamaşır ve kurutma makineleri-

nin hızıyla zarar görmeyeceklerdir.

b) Çamaşırlarınızı makineye koymadan önce ceplerini tama-

men boşaltın. Ceplerinde kalabilecek kağıt, ruj, anahtar gibi

malzemeler, makinenize ve diğer çamaşırlara geri dönülemeye-

cek zararlar verebilir. Bir tek kağıt peçete bile makinelerinizin tı-

kanmasına sebep olabilir.

c) Makineye kirlileri koymadan önce, toz, kum, kurumuş ça-

mur gibi malzemeleri üzerinden atmak için çamaşırlarınızı sil-
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keleyin. 

d) Yırtık ve sökükleri önce tamir edin, daha sonra yıkayın.

Tamir etmeden koyduğunuz kıyafetlerdeki yırtık ve sökükler

makinede büyür. 

e) Kıyafetlerinizi korumak için, ters yıkayabilirsiniz. Bu yön-

tem renklerinin atmasını, bozulmasını ve kıyafetlerin eskimesini

geciktirecektir. 

Kıyafetlerinizi mümkünse güneş altında ters olarak havalan-

dırın veya kurutun. Yünlülerinizi arada sırada silkeleyip hava-

landırın. Kullanmadığınız deri, tüylü ve yünlü kıyafetlerinizi ve-

rin. Böylece diğer elbiselerinizin kirlenmesini engellerseniz.

Çamaşır ve kurutma makineleri

Evlerimizde günlük olarak çok fazla elektrik harcıyoruz.

Çamaşır ve kurutma makinelerimiz, bilgisayarlar, televizyonlar,

bulaşık makineleri, alarm saatleri, saç kurutma makineleri, tele-

fonlar gibi farkında bile olmadan kullandığımız elektrik bizi

elektriğe ve dolayısıyla kömüre ve petrole müptela yapıyor. 

Amerika’da bir şirket tarafından 1970’li yıllardan beri üze-

rinde çalışılan ve ilk olarak hesap makineleriyle piyasaya sunu-

lan güneş enerjisiyle elektronik aletleri çalıştırma fikri bugünler-

de daha da yeni boyutlar aldı. Fener, şarj edilebilen piller, IPOD

ve diz üstü bilgisayarlar gibi taşınabilir elektrikli aletler güneş

enerjisiyle şarj edilebiliyor. Özellikle prizlerin aynı olmadığı ül-

kelere seyehat edenler için de büyük bir kolaylık. Artık dünya-

nın ileri ülkeleri bu konularda farkındalık yaratmaya ve boşa

harcanan enerjiyi kısıtlayıp pil gibi atılınca kirlilik yaratan her

şeyi zararsızlarıyla değiştirmeye çalışıyorlar. Sizin de, evinizde

ufak değişiklikler yaparak dünyamıza katkıda bulunmanız, çev-

remize büyük yararlar sağlamakla mutlu olmanıza sebep olacak-

tır. Bazen sadece birkaç saat giydiğimiz kıyafetleri kirli sepetine
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atıyoruz ve makine tam dolmadan yıkıyoruz. Tercihen makine-

nizi tam doldurmadan çalıştırmayın. Unutmayın ki elde yıka-

mak makineden daha fazla su harcamaktadır. Çamaşırlarınızı

tam birikmeden hemen yıkamanız gerekiyorsa elde yıkama

programını kullanmanızı tavsiye ederim. 

Yeni çamaşır ve kurutma makinesi satın almayı düşünüyor-

sanız daha az enerji harcayarak çalışan modern makinelerden

alabilirsiniz. Bu makineler hem elektrik faturanızı düşürecek

hem de çevrenizi korumanızı sağlayacaktır. Bu makineler A+

veya A ++ isimleriyle satışa sunulmaktadır.

Deterjan seçimlerinizde toksin içermeyen ve doğada tama-

men yok olabilenleri tercih edin. Bu ürünler hem çamaşırlarını-

zı daha iyi temizleyecek, hem çok hoş kokmalarını sağlayacak,

hem de aileniz ve çevre için zararsız olacaktır. Çamaşır deter-

janlarında sıkça rastladığımız bazı toksik kimyasallar; alkilfenol

içeren bileşimler, yapay koku ve parfümler, klor, etilendiamin

tetra asetik asit (EDTA) ve fosfatlardır. 

Alkilfenol içeren bileşimler sentetik oldukları için toprakta

veya suda yok olmazlar. Östrojen hormonunu taklit ettiği bilin-

mektedir, dolayısıyla gelişim ve üreme için kullanılan vücudun

hormon uyarılarını altüst etmektedir. 

Konvansiyonel deterjanlar, yapay kokular sentetik kimyasal

bileşimlerden oluşur. Cildi tahriş eder, başağrısına sebep olur,

hapşırma ve gözlerde sululuk yapar, yüzde 95 petrol bazlı olup

formaldehit, fitalat ve klor da kapsayabilir. Özellikle de astım,

alerji ve sinüs sorunları olanlarda solunum yolu problemlerine

sebep olur veya olanları kötüleştirir.

Çamaşır yıkamayı, kurutmayı ve ütüyü kendimiz yapmasak

bile, kıyafetlerin kumaşlarındaki kalıntıları, giydiğimiz veya ya-

tak odamızın dolabına astığımız zaman kullandığımız bütün tok-

sinleri içimize çekeriz. Bu toksinler yukarıda da bahsettiğim gibi
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hem kendimize hem de çevremize şiddetle zararlıdır. Fosfatların

su yollarını nasıl kirlettiğinden daha önceki bölümde bahsetmiş-

tim.

Toksin içermeyen deterjanların yanı sıra çamaşır makineni-

zin içine katabileceğiniz bir bardak damıtılmış beyaz sirke renk-

lilerinizi parlatacak, yumuşatacak ve mikrop kıracaktır. Ayrıca

ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı kabartma tozu ise kıyafetlerinizi yu-

muşatacak, lekelerini çıkartacak ve temiz kokmalarını sağlaya-

caktır. Kabartma tozu ve sodyum bikarbonat kumaşlara yeni ve

kolalı gibi bir etki verir.

Çamaşırlarınızı makineye koymadan önce renklerine, kirlilik

ve hassaslık derecelerine göre ayırın. Renklileri de koyu renkli

ve açık renkli olarak ayırın. Aynı renkte olup ta çok hassas olan

çamaşırlara da dikkat edin. Eğer çok kirli çamaşırlarınız varsa,

kumaşın cinsine göre; soğuk, ılık veya sıcak suya karıştırdığınız

deterjanla leğende, en az on dakika kadar bekletin. Sonra hemen

makineye koyabilirsiniz. Önceden suya yatırmak, aşırı kirliliği-

nin akmasına yardımcı olacaktır ve çamaşırlarınız makinenizden

daha temiz olarak çıkacaktır.

Lavanta, limon ve okaliptüs (sıtma ağacı) gibi uçucu yağlar

birkaç damla olarak çamaşır makinesinin deterjan gözüne kon-

duğunda kıyafetleriniz dezenfekte olacak, parlayacak ve mis gibi

kokacaktır.

Elde yıkama

Özellikle hassas çamaşırlarınızı elde yıkamak elektrik fatura-

nızı düşürecektir. Yün ve kaşmir kazakları kuru temizlemeye gö-

türmek yerine elinizde yıkamayı tercih edebilirsiniz. Bu size hem

zaman hem de para kazandıracak ve düşündüğünüz kadar da

zor olmayacaktır. Çamaşırın hassaslığına göre ılık veya soğuk su

doldurduğunuz bir çelik leğene çamaşır makinesinde kullandı-
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ğınız deterjandan biraz koyup karıştırın. İçinde çamaşırınızı on

dakika kadar beklettikten sonra hafifçe çitileyin. Çamaşırınıza,

kıyafetinize ve cildinize zarar vermemesi için toksin içermeyen

çamaşır deterjanı kullanırsanız biraz durulayıp yayarak kuruta-

bilirsiniz. Çocuk kıyafetlerini de bu şekilde yıkayabilirsiniz.

Kurutma

Kurutma makinesi kullanarak eşyalarınızı kurutmak hızlı fa-

kat hem çamaşırlarınız hem de cebiniz için yıpratıcıdır. Çok ça-

maşırınız olmadığı zamanlarda ve acil olmayan çamaşırlarınızı

kurutmanın başka alternatifleri var.

Güneşli ve güzel havalarda çamaşırlarınızı direk güneş ışığıy-

la kurutabilirsiniz. Balkonunuza veya bahçenize asacağınız ça-

maşır ipi bu iş için idealdir. Fakat çok işlek bir caddede veya kir-

li havanın olduğu bir yerde oturuyorsanız buna alternatif olarak

evin güneş alan bir odasının içinde de kurutabilirsiniz. Fakat gü-

neşten solmamaları için, direk güneşin altına koyduğunuz ren-

klilerinizi ters olarak kurutmakta fayda vardır.

Kazak veya örgü gibi yayarak kurutmanız gereken durumlar-

da ise ip yerine yayarak kurutan ve katlanan alternatifleri tercih

edebilirsiniz. Bu askıları kullanmadığınızda ise katlayarak yer-

leştirebilirsiniz. Kurutma makinesinde kurutmadığınız çamaşır-

larınız kuruduklarında çok sert olabilirler. Bunun için çamaşır-

larınız kuruduktan sonra yumuşaklık hissi vermesi için kurutma

makinesinde birkaç dakika çevirebilirsiniz.

Lekelere karşı

Kıyafetlerde leke olduğu zaman toksin içermeyen çamaşır de-

terjanında en azından yarım saat yatırdıktan sonra yıkamak ge-

rekir. Çok lekeli olduğu zaman ise önceden üstüne kabartma

tozu ekleyebilirsiniz. 
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Limon suyu hem lekelerin, hem de kumaşın rengini açar ve

güneşin altında bekletildiği zaman ise hafif bir çamaşır suyu

özelliği gösterir. Limon suyu ve kabartma tozundan meydana ge-

tireceğiniz macunu lekenin üzerine sürüp yıkamadan önce en

azından yarım saat bekletin. Özellikle beyazlarda oldukça işe ya-

rayan bu yöntem ter lekeleri için birebirdir. Renkli çamaşırların

renklerinin bozulmamasına dikkat edin. Görülmeyen bir yerin-

de hafifçe deneyin, rengi soldurup soldurmadığından emin olun. 

Sulandırılmış oksijenli su beyazlardan inatçı lekeleri ve kan

lekelerini çıkarmayı başarır. Sulandırmanız önemlidir çünkü di-

rekt kullanıldığı zaman kumaşınıza zarar verebilir. 

Tabiki bütün bu yöntemlere alternatif olarak kullanabileceği-

niz toksin içermeyen leke çıkarıcıları da oldukça güvenli olarak

lekelerinizi çıkarabilir.

Ütü ve Kola

Özellikle yeni ütü aldığınızda daha önceki bölümlerde de be-

lirttiğim gibi kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun, böylece

yanlış kullanımdan dolayı yeni ütünüzü bozup hem cebinize

hem de çevrenize zarar vermeyin. 

Satılan kolalar aileniz ve çevreniz için oldukça zararlı olduğu

için dışarıdan toksik ürün almak yerine kendi kolanızı evinizde

kendiniz yapabilirsiniz. Bu yöntem hem daha güvenli hem de

daha hesaplı olacaktır. 

1. İlk olarak bir sprey şişesi alın veya daha önce başka bir

şeye kullandığınız sprey şişesini iyice yıkayın. Eğer satın alıyor-

sanız şişenin altında üçgen içinde 1 veya 2 numaralı olanlarını

tercih edin. 1 ve 2 numaralı ambalajlar daha sonra bahsedece-

ğim şekilde geri döndürülebiliyor ve çevremize diğerleri kadar

zarar vermiyor.

2. Şişeyi neredeyse sonuna kadar arı suyla doldurun. Filtre
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edilmiş musluk suyu veya şişe suyu bile kullanmayın. Bu sula-

rın içlerinde mineraller olabilir ve kıyafetleri lekeleyebilirler. Bu

çok önemli. 

3. Arı suyla doldurduğunuz şişenin içine en sevdiğiniz uçu-

cu yağdan altı – sekiz damla kadar damlatın. Lavanta rahatlatıcı

ve uyumaya yardımcı olduğundan yatak çarşafları için uygun

olabilir. Özellikle yaz aylarında masa örtülerinde ve peçetelerde

limon oldukça hoş bir koku bırakır. Kışın ise daha tahtamsı bir

his bırakan silhatı aromasını (patchouli) tercih edebilirsiniz.

4. Çay kaşığı kadar toksin içermeyen çamaşır deterjanı ekle-

yin. 

5. Şişeyi iyice çalkalayın ve ütülenecek kıyafetlerin üzerine

sıkın. Göreceksiniz ki hem kola görevini görüp, çamaşırların kı-

rışıklıklarını açacak hem de çamaşırlarınızda muhteşem bir

koku bırakacak.

Yatak Odası

Yatak odanızın sağlıklı bir uyku almak için temiz, basit, hu-

zurlu bir yer olması gerekir. Bildiğiniz gibi uyumak sağlıklı ya-

şamın en önde gelen unsurlarındandır. Yatak odanız iyi uyuma-

nızı sağladığı gibi uyku sorunlarına da sebep olabilir. Mümkün

olduğu kadar az eşya ve dekor bulundurun ve eğer mümkünse

televizyon veya diğer elektronik eşyaları bulundurmamaya çalı-

şın. Çünkü elektronik ürünlerin yaydıkları elektromanyetik

enerji uyku kalitenizi bozabilir. 

Evinizi toksin içermeyen temizlik ürünleriyle “doğal”laştırır-

ken, unutmamanız gereken başka bir unsur ise bütün hayatını-

zı sağlıklı yapmaktır, çünkü çevreniz sizi iyileştirici olmalıdır,

zarar verici değil. 
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Yatak ve çarşaflar

Vücudumuza değen çarşaflarda her gece uzun saatler geçir-

mekteyiz. Bu yüzden aldığımız çarşafların seçimi ve temizliği ol-

dukça önemlidir. Toksin içermemeleri için yatak çarşaflarınızı

da organik kumaştan üretilmiş olmasını tercih etmeniz önemli-

dir. Ütü gerektirmeyen veya kolay ütülenen özellikle pamuk çar-

şaflardan uzak durun, çünkü bu kumaşlar formaldehit reçinesi

kullanılarak imal edilmiştir ve oldukça zararlıdır. 

Aynı şey yatak için de geçerlidir. Organik yün yatak en gü-

venli seçeneklerden biridir. Doğal olarak bakteri ve küfe karşı

korumalı bir kumaş olan yün, kışın sıcak yazın ise serin tutma

özelliğine sahiptir. 

Yatağınızı 8-10 senede bir en azından sırtınıza hiç bir fayda-

sı kalmadığı için değiştirmelisiniz. Bu süre içinde temiz tutmak

ve alerjenleri azaltmak için çarsafları çıkardığınızda ayda bir ya-

tağınızı iyice süpürün. Çok alerjik insanlarda ayda bir temizle-

mek az gelebilir, bazı durumlarda haftalık olarak temizlerseniz,

alerjilerin ve astımın azaldığını görebilirsiniz.

Dolaplar

Yatak odalarında artık sadece eski usul dolaplar bulunmuyor,

son zamanlarda soyunma odaları şeklindeki dolaplar (dressing-

ler) çoğaldı. Dolabınızın büyüklüğü ve şekli ne olursa olsun iş-

levsel olması oldukça önemlidir. Bir kural olarak her yeni aldı-

ğınız kıyafet için bir taneyi elinizden çıkarırsanız, gereksiz biri-

ken kıyafetleriniz oluşmaz. Aynı zamanda bu kural yeni almak

istediğiniz kıyafetinize ne kadar ihtiyacınız olduğunu bir kere

daha düşünüdürür ve alışverişten vazgeçmenize bile sebep ola-

bilir. Fazla kalabalık olan bir dolapta eşyaların bulunması zor-

dur, hatta üst üste yığılmış raflarda eşyalarınızı göremez ve unu-

tabilirsiniz. İhtiyacınız olan eşyaları değerlendirip, gereksizleri
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dağınıklık ve tozlanmayı engellemek ve başka insanlara faydalı

olmak için verebilirsiniz.

En azından yaz ve kış başında, sezonluk olarak kullanmaya-

cağınız kıyafetleri temizleyerek kaldırabilirsiniz. Böylece özellik-

le kazaklar gibi çok toz ve haşere tutan eşyaların kullanılmadığı

zaman kaldırılması evinizin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Kaldırdığınız kıyafetleri yer kaybettirmemeleri için sağlam ve te-

miz bir çöp torbasına yerleştirip, elektrik süpürgesiyle havasını

çekip sıkı bir düğüm atarsanız, hacmının 1/3’ü kadar bir yere

sığdırabilirsiniz. Amacınız, sadece o aylarda kullanacağınız kıya-

fetleri dolabınızda tutmak olmalıdır. 

Hijyen bakımından ayakkabılarınızı odanızın dışındaki, ge-

nelde evin girişindeki bir dolaba temizleyerek yerleştirebilirsi-

niz. Az kullandığınız ve hassas olan diğer ayakkabılarınızı te-

mizleyerek yine odanızın dışında özel olarak ayrılmış raflara kal-

dırabilirsiniz.

Genel Mutfak Temizliği

Birçok aile için mutfak yemek hazırlamanın yanı sıra yemek

yeme yeridir. En azından hızlı olması için birçoğumuz mutfakta

kahvaltı etmeyi tercih ederiz. Mutfağı temiz tutmaya evimizin di-

ğer odalarından daha fazla önem gösteririz, çünkü vücudumuza

girecek maddelerin hijyenik olmasını tercih ederiz. Fakat özel-

likle dikkat ettiğimiz mutfağımızı temizlerken acaba vücudumu-

za, kanımıza ve organlarımıza ne kadar faydalı ya da zararlı şey-

ler girmesine yol açıyoruz?

Mesela toksin içeren bir deterjanla tabağımızı yıkayıp, deter-

janını iyi durulamadıysak, bu tabağın içinden daha sonra yedik-

lerimizle beraber toksinler de vücudumuza girecektir. 

Her gün iyice temizlenip, mis gibi görünen mutfağımız ger-

çekten de toksinlerden arınmış mıdır? Yapılan bir araştırmaya
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göre en tehlikeli bakteriler mutfak evyelerinde bulunmaktadır,

tuvaletin içinde bile bu kadar fazla miktarda bakteri bulunma-

maktadır. Charles Gerba’nın “Mutfak evyesine düşen havuçtan-

sa tuvaletin içine düşen havucu yemek daha iyi. Köpeğiniz hak-

lı.” sözü şimdi belki anlamlı geliyor. En çok bakteri ise mutfak

süngerinde veya bezinde bulunmaktadır, süngerden sıkılarak çı-

kartılan bir mililitrelik sıvıda on milyon canlı bakteri bulun-

maktadır. Islak süngerlerde bakteri iki hafta kadar yaşarken

kuru süngerde sadece bir kaç saat barınabilir. O yüzden sünger-

lerle bezleri her kullanımdan sonra kurutmalıyız. Bakterilerden

arınalım derken toksik deterjanlar kullanırsak mutfağımızı te-

mizlemiş değil daha çok kirletmiş oluruz. Yapılan araştırmalara

göre yanlış temizlenmiş bir mutfakta çok miktarda bakteri bu-

lunmuştur, çünkü ıslak süngerle bütün mutfağı silerek, mutfa-

ğın her yerine daha çok bakteri ve toksin yayılmıştır. En temiz

olan mutfaklar, bazı tek başına yaşayan erkeklerin evlerindeki

hiç temizlenmeyen mutfaklardır. Kirlenen mutfaklarına hiç ol-

mazsa yeni pislikler ilave etmezler. 

Mutfak evyesinin temizliği;

• Evyeniz bakır veya pirinçten yapılmışsa: Sünger veya te-

mizlik bezi kullanarak tuz ve ılık suyla ovun. Ovalarken limon

suyu da eklerseniz, yüzeyi daha az yıpratırsınız. Sildikçe göre-

ceksiniz ki evye bir anda tertemiz olacak ve pırıl pırıl parlaya-

caktır. Ovduktan sonra soğuk suyla çalkakayıp, kurulayın. Her

kullanımdan sonra kurulamazsanız, bakır ve pirincin rengi he-

men kararır. Bir başka alternatif ise ketçaplı bir bezle silmektir,

o da aynı şekilde temizleyecektir.

• Akrilik veya porselenden yapılmışsa: Toksin içermeyen bu-

laşık deterjanını ve kabartma tozunu karıştırarak macun haline

getirin. Bir bezle ovun. Porselen evyelerde asla tuz kullanmayın,
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çünkü tuz porselene zarar verir ve yavaş yavaş eritir. 

• Paslanmaz çelik: Bezi bulaşık deterjanıyla köpürtün. İyice

sildikten sonra sabun izi kalmaması için toksin içermeyen cam-

sil ile üstünden geçin. Su izi kalmaması için her kullanımdan

sonra kurulayın.

Musluk

Musluğunuz her ne malzemeden yapılmış olursa olsun toksin

içermeyen bulaşık deterjanı koyduğunuz süngerle iyice silebilir-

siniz. Toksin içermeyen cam veya yüzey temizleyicisi ve mikro-

fiber bezle parlatabilirsiniz.

Sıhhi tesisat

Bazen muslukların kenarlarında siyahlıklar oluşabilir.

Musluğunuzun kenarlarında kalan pasa benzer görünüşü limon

suyu, biraz tuz ve kabartma tozuyla (bildiğiniz kek kabartma

tozu) macun yapıp, kararan yerlere koyup en azından bir saat

bekleyin. Sonra durulayıp nasıl parladığını görebilirsiniz. Bu ka-

rışım doğal ve zararsız olduğu için durulamayı unutsanız ve ço-

cuğunuz bile dokunsa endişelenmenize gerek yoktur. 

Musluğunuzda uzun süredir devam eden kokular varsa ka-

bartma tozu, sirke ve biraz limon suyunu macun haline getirip

mümkün olduğu kadar uzun bir süre bırakın. Bu macun sadece

kokuyu almayacaktır aynı zamanda da pas görüntüsünü temiz-

leyecektir. İhtiyacınız oldukça bunu tekrarlayabilirsiniz. Genel-

de ne kadar sık ihtiyacınız olacağı musluğunuzun cinsine ve kul-

lanma sıklığına göre değişir. 
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Tezgahlar;

Tezgah tipleri

• Akrilik: Akrilik tezgahların temizliği oldukça kolaydır.

Bulaşık deterjanı ve ılık sabunlu suyla ovun. Dezenfekte etmek

isterseniz beyaz sirke kullanabilirsiniz.

• Seramik fayans: Bazı evlerde seramik fayansların aralarında

derz bulunur. 

Seramikleri bulaşık deterjanıyla temizleyebilirsiniz, arada sı-

rada da sirkeyle temizleyebilirsiniz. Fakat sirkeyi fazla kullan-

mamanızı tavsiye ederim çünkü sirke seramiklerin arasındaki

derzleri eritebilir. Kabartma tozu ve limon suyuyla yapacağınız

karışım ise derzlerde biriken kirlilikleri temizler.

• Ahşap: Ahşap çok hassas bir malzeme olduğu için çok ge-

rekmedikçe sirke kullanmamanızı tavsiye ederim. Ahşabı yumu-

şak bir bezle ve toksin içermeyen bulaşık deterjanıyla temizleye-

bilirsiniz. Sabun ve su karışımı da oldukça iyi bir temizleme şek-

lidir fakat sonradan iyi kurulamaya dikkat edin. Ahşabı parlat-

mak için organik zeytinyağı ve limon karışımı veya keten tohu-

mu yağı ile limon suyu karışımını kullanabilirsiniz.

• Mermer: Oldukça şık duran mermer delikli bir malzeme ol-

duğu için temizlerken asla sirke kullanmamalısınız. Sirke mer-

mere şiddetle zarar verir. Onun yerine sirke içermeyen bulaşık

deterjanı kullanabilirsiniz.

• Corian: Temizlemesi oldukça kolay, su geçirmeyen ve yek-

pare olan bu sentetik madde özellikle son zamanlarda oldukça

sık kullanılmaya başlandı. Corian maddesini bulaşık deterjanıy-

la temizleyebilirsiniz. Toksin içermeyen cam temizleyicisiyle de

parlatabilirsiniz.

• Granit: Genel yüzey temizleyicisiyle granit tezgahları mü-

kemmel bir şekilde temizleyebilirsiniz. 
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Tencere ve tavalar 

Teflon veya teflon gibi yapışmaz yüzey kullanılmış tencere ve

tavalar sağlığa zararlıdır. Çok ısındığında yapışmaz yüzeylerin

havaya çok tehlikeli toksinler yaydığı ve bunun da doğum bo-

zuklukları, kalp krizleri ve kanser gibi ciddi hastalıklara sebep

olduğu görülmüştür. Teflon üreticileri aşırı ısınmadığı sürece

teflonun zararsız olduğunu söylüyorlar fakat aşırı ısınmayacağı-

nı ve insan olarak bir kere bile böyle bir hata yapmayacağınızı

nasıl garanti edersiniz? Ailenizi küçük de olsa böyle bir riske

sokmaya değer mi? Özellikle de alternatifleri varken...

Seramik tencereler güzel bir alternatif olabilir. Fakat seramik

çok uzun ömürlü değildir. Ancak bazı markalar daha uzun za-

man kullanılabilirler.

• Paslanmaz çelik; Günlük yemek yapmak için ideal olan pas-

lanmaz çelik tencere ve tavaların tabanları alüminyum veya ba-

kır olanlarını tercih edebilirsiniz. Güvenli, uzun ömürlü ve ba-

kımı kolay olan bu malzeme pahalı olmasına rağmen, yaptığınız

harcamaya değecek çok uzun ömürlü bir malzemedir.

Paslanmaz çeliği sıcak su ve toksin içermeyen deterjanla yı-

kayıp iyice durulayın. Dibi tutmuş olanları temizlemek için tuz

veya sirkeli suyla kaynatın. Farklı bir alternetif olarak, dibi tut-

muş tencerenize kaynamış su koyup içine bulaşık makinesi de-

terjanı atıp 15-20 dakika bekletin. Hiç yorulmadan temizlendi-

ğini göreceksiniz. 

Paslanmaz çeliğin yapışmasını önlemek için tavanızın içine

kağıt peçeteyle (klor kullanılmadan beyazlatılmış peçete) biraz

zeytinyağı sürün ve tava ısındıktan sonra ızgara yapın. Bu yön-

temle zeytinyağının ısınıp, bozulmasına izin vermeden ve tava-

nız yapışmadan yemek yapabilirsiniz. 

• Döküm demir tava; Yemek yaparken döküm demir tava

kullanmak oldukça sağlıklıdır. Özellikle vejeteryansanız vücu-
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dunuza fazladan giren demir sağlıklı olacaktır. Döküm demir ta-

vaların fiyatları uygun olduğu için iki ayrı boy tercih edebilirsi-

niz.

Birçok amaç için kullanılabilen bu tavaları demir içeren gıda-

lar dışında aklınıza gelebilecek her yemek için kullanabilirsiniz.

Pişme sırasında tavadan salgılanacak demiri de hesaba katarsanız

domatesli yemekler gibi aşırı asit içeren yiyeceklerin hazırlan-

masında bu tavaları kullanmak doğru olmayabilir. 

Yumurta tavası; daha küçük boydaki bu tavayı yumurta ya-

parken kullanabilirsiniz. Yumurta döküm demir tavaya yapış-

maz ve kenarları kıtır kıtır olur.

Döküm demir tavayı sıcak suyla yıkayıp, kurulayın. Daha

sonra yağa batırılmış bir bezle silin. Rafine organik zeytinyağı

kullanabilirsiniz. 

• Çin tenceresi (Vok); Teflon kaplı olmayan dövülmüş çelik

vok pilav, sebze, et, balık gibi yemekleri pişirmenin en sağlıklı

yollarından biridir. Bunun nedeni ise fazla yağ koymayı gerek-

tirmemesidir. Vokta yemek yüksek ateşte hızla pişirildiği için

aşırı pişirmeyi de önleyebilirsiniz. Az pişmiş ve biraz kıtır olan

sebzelerin besin değerleri daha fazladır ve lezzeti de daha güzel-

dir.

Voku döküm demir tavayla aynı şekilde temizleyebilirsiniz.

Sıcak suyla durulayın ve paslanmasını önlemek için anında ku-

rulayın. Zeytinyağlı bir bezle içini silin.

• Bakır; Bakır oldukça sağlıklı bir alternatiftir. Profesyonel

mutfaklarda ısıyı eşit şekilde yaydığı için tercih edilmektedir.

Bakır tencere ve tavaları, bakır muslukları temizlediğiniz gibi

temizleyebilirsiniz. Ilık su, tuz ve limon suyu karışımıyla yıka-

dıktan hemen sonra kurulayarak temizleyebilirsiniz. Bakırın

parlaklığını aynı zamanda ketçap sürdükten sonra, sıcak suyla

çalkalayarak temizleyip ve anında kurulayarak koruyabilirsiniz. 
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Kurulamanın önemi

Bakır ve çelik tencere ve tavaları yıkadıktan hemen sonra ku-

rulamazsanız, tencere ve tavanız bir süre sonra paslanıp, toksik

olur. Paslı tencere, tava, kek kalıpları vs mutfağınızdan hemen

atın.

Kesme tahtası

Mutfakta çok gerekli olan bir malzemedir. Hem sebzeleri ve

diğer gıda maddelerini keserken elinizi yaralamanızı önler, hem

de gıdaları aynı büyüklükte kolayca kesip, eşit olarak pişmeleri-

ni sağlar ve bu da yemeğin lezzetinde fark yaratacaktır. Kesme

tahtanızı haftada bir gün, yıkadıktan sonra sirkeye yatırıp de-

zenfekte etmelisiniz. Et, sütlü ürünler ve sebzelerden birbirleri-

ne bulaşabilecek ve hızla çoğalacak olan bakteriler (Salmonella,

E Coli) ciddi bağırsak hastalıklarına yol açabilir. Bu riski alma-

mak için kesme tahtalarınızı et, süt ve sebze diye üçe ayırmalısı-

nız. Bu ayrılığı kolaylaştırmak için farklı renkler kullanabilirsi-

niz. Amaç pişmeden önce bu üç yiyecek sınıfını birbirine karış-

tırmamaktır. 

• Tahta; Tahta kesme tahtanızı suyla fazla yıkamamaya çalı-

şın. Fazla suyun değmesi tahtaya zarar verip şişirir ve çürütebi-

lir. Yemeği hazırladıktan hemen sonra ıslak bir bezle ve biraz sa-

bunla hafifçe silebilirsiniz. 

• Plastik; Plastik kesme tahtaları ucuz, dayanıklı ve birçok

amaca hizmet edebilir. Diğer tahtaların aksine, bulaşık makine-

sinde dezenfekte olabilirler. Elinizde ise deterjan ve suyla yıka-

yıp, beyaz sirkeyle durulayabilirsiniz. Yalnız plastiklerin diğerle-

rinden daha fazla mikrop ürettiklerini göz önünde bulundura-

rak temizliğini ihmal etmemelisiniz. 

• Sentetik olanlar yerine kırılmaz cam (payreks) olanlarını

kullanabilirsiniz. Bunlar temizlik açısından daha sorunsuzdur
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ama kırılma olasılığı daha fazladır. 

• Mermer; Yukarıda tezgah bölümünde belirtildiği gibi mer-

mere asla sirke değdirmemelisiniz. Mermer kesme tahtasını kul-

landıktan hemen sonra bulaşık deterjanıyla yıkayabilirsiniz.

Bazen büyük lekeleri temizlemek için kabartma tozu ve su karı-

şımıyla ovabilirsiniz. Mermeri temiz tutmak oldukça kolaydır.

Kesme tahtalarında oluşan sarımsak ve soğan kokularını so-

ğuk suyla yıkayarak ve iyice çalkalayarak çıkarabilirsiniz. Sıcak

su, bu kokuların kesme tahtalarına sinmesine sebep olur.

Tıkanık boruları açmak için

Kaynar su, yarım bardak sirke ve dört kaşık kabartma tozu-

nu tesisat sisteminin içine dökün. Üstünü kapatıp, yarım saat

bekledikten sonra çalkalayın. Haftada bir gün sirke, biraz ka-

bartma tozu (koku gidermek için) ve kaynar su karışımını dö-

kerseniz, bir daha asla tıkanıklık sorununuz olmayacaktır.

Mutfak eldivenleri

Temizlik için; Özellikle tencere, tava gibi yağlı ve ovalama ge-

rektiren bulaşıkları elde yıkarken, alerjiniz yoksa, lateks eldi-

venleri tercih edebilirsiniz. Bu eldivenler ellerinizi kurutmaz,

çatlamasını engeller. Lateks içermeyen mutfak eldivenlerine al-

ternatifler de üretilmektedir.

Yemek  yapmak için;  Evinizde yemek hazırlarken bir kez

kullanılıp atılan eldivenlerden kullanabilirsiniz. Bu eldiveneler

özellikle köfte, hamur işi gibi yoğurulacak yemekler yaparken

mutfağınızda sıhhi bir şekilde çalışmanıza, elinizden veya tır-

naklarınızdan yemeğe kir geçmemesine sebep olacaktır.

Tırnaklarınız ne kadar kısa, elleriniz ne kadar temiz olursa ol-

sun, mikroskop altında baktığınızda ellerin cok sayıda bakteri

yuvası olduğunu görürsünüz. Bir kerelik kullanılan eldivenlerin
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bir çok çeşitleri bulunmaktadır. Antibakteriyel eldivenler triklo-

san içerebilir, bu yüzden bu eldivenleri kesinlikle tercih etme-

melisiniz. Amaç doğaya faydalı olmak için evimizden çıkan çöpü

de azaltmak olduğu için, bir kerelik kullanılan eldivenleri dik-

katli tüketin ve çok gerekmedikçe kullanmamaya çalışın.

Dioksin ve Triklosan

Dioksin, hayvanlarda şimdiye kadar test edilen en büyük

kanserojendir. İçerisinde 75 farklı klor kimyasalları bulunan bu

madde kanser, şiddetli kilo kaybı, karaciğer ve böbrek problem-

leri, doğum hataları, yetişkinlerde üreme sorunları, çocuklarda

gelişim sorunları ve sakatlıkları, bağışıklık sisteminin zarar gör-

mesi, endometriyosiz, solunum sorunları, cilt bozuklukları ve

şeker hastalığı gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği gibi

bazı durumlarda ölümle de sonuçlanabilir. Dioksinin en tehlike-

li yanlarından biri ise, diğer kimyasal maddelere oranla, çok

daha az miktarının ciddi tehlikelere neden olmasıdır.

Dioksini en çok yemeklerden, süt ve süt ürünlerinden ve et-

ten alırız. Kağıtlarda kullanılan beyazlatıcı madde ve yanan çöp-

ler inekler ve diğer hayvanların yediği otlaklarda ve toprakta yer

aldığı için, otomatik olarak yemek zincirimizin içine girerler.

Aynen bizim gibi, bu hayvanlar da dioksin ve biyoakümülatif

maddeleri sütlerinde ve yağlarında saklarlar. İçinde dioksin bu-

lunan yemekleri yediğimiz zaman, dioksin bizim de hücreleri-

mize yerleşir ve asla atılmaz.

Temizlik ürünlerimiz de vücudumuza çok fazla girmesine

başka bir sebeptir. Sabunlar, antibakteriyel ve antimikrobik ya-

zan mikrofiber bezler, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları,

gargaralar, deodorantlar, kesme tahtaları ve süngerler triklosan

taşımaktadır ve triklosan maddesi güneş ışığıyla birleştiğinde di-

oksin olur. Amerika’da Minnesota Üniversitesi’nde yapılan bir
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araştırmaya göre musluk sularının içindeki klorla karışan diok-

sin, insanlara ve doğaya tek başına olduğundan çok daha fazla

zarar vermektedir.

Önlük ve diğer aksesuarlar

Yemek hazırlarken dışarıda giydiğiniz kıyafetlerinizin üstüne

bir önlük takmanız daha hijyenik olacaktır. Dışarıda karşılaştığı-

nız bütün kimyasalların ve mikropların, ailenizin yediği yemeğe

girmesini istemiyorsanız, gayet basit bir çözüm olan önlüğü kul-

lanabilirsiniz. 

Aynı zamanda yemek hazırlarken saçınızı toplamanız da dı-

şarıdan getirdiğiniz ve saçınıza yapışan kirliliklerin ve dökülen

saçlarınızın yemeğe girmesini engelleyecektir. 

Mutfak kirli bezleri

Mutfaktan çıkan kirli bezlerinizi diğer çamaşırlarla karıştır-

mayın. Kurulama, yıkama, temizleme için kullandığınız bezleri-

nizi haftada bir yıkamak üzere mutfağınızda bulundurduğunuz

küçük bir kirli kutusunda biriktirebilirsiniz. Eğer çevreyi düşü-

nerek yemek için kağıt peçete yerine bez peçete kullanıyorsanız,

bu bezlerinizi de her yemekten sonra kirliye atabilirsiniz. Kirli

bezlerinizi kuru olarak bekletirseniz koku veya bakteri oluşma-

sını engellersiniz. Bunları makinede ılık ısıda ve en uzun prog-

ramda yıkayıp, tertemiz edebilirsiniz.

Ovalamak

Ovalama telinin üzerine bulaşık deterjanı koyarak pas, kuru-

muş yemek artıkları veya başka inatçı lekeleri temizleyebilirsi-

niz. Fakat ovma teli çelik, seramik ve fayanslar gibi bazı tip yü-

zeyleri çizebilir. O yüzden mikrofiber bulaşık bezi ve toksin içer-

meyen bulaşık deterjanı kullanarak temizlemeniz daha uygun
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olabilir. Yemek tuzunu veya kabartma tozunu suyla karıştırarak

da elde ettiğiniz karışımla tencerelerinizi ve ocak ve fırın gibi

araçlarınızı zarar vermeden temizleyebilirsiniz. 

Ocak üstü 

Ocakları bulaşık deterjanıyla temizleyebilirsiniz. Bazı ocak

üstü temizliğinde çelik ovma telini inatçı lekeleri çıkartmak için

kullanabilirsiniz. Yeni çıkan cam kaplı elektrikli, halojenli veya

endüksiyon ocakları, sadece deterjanla nazikçe temizlenebilir.

Daha parlak olması için ise ekolojik cam temizleme spreyini kul-

lanabilirsiniz. Tüpgaz ve doğalgaz gibi gazla çalışan ocaklar, gaz

kirlilikleri yaratacağı için ocağınızı değiştiremiyorsanız en azın-

dan mutfağınızda bitki yetiştirin. 

Fırın

Fırının kirlenmesini engellemek için, özellikle fırında ızgara

yaptığımda ızgara telinin hemen altına içine biraz su konmuş fı-

rın tepsisini yerleştiririm. Böylece ızgaranın yağları o tepsiye, su-

yun içine akar. Sonra suyu dikkatlice evyeye döküp tepsiyi ko-

layca yıkarım. Fırında pişirdiğim diğer yemekleri de kapalı bir

payreks kapta yapmayı tercih ederim. Annemden öğrendiğim bu

yöntem sayesinde, hem fırınım az kirlenir hem de pişirdiğim et,

tavuk, balık vs daha yumuşak olur. Böylelikle su ilavesine ihti-

yaç duymadan besinler kendi suyuyla pişer.

Fırın temizliğini daha zorlaştırmamak için fırınınızı her kul-

lanışınızdan sonra sabunlu veya sirkeli suyla silin, özellikle de

yemek lekesi veya buharı olmuşsa. Uzun süreli kalan lekeler fı-

rınınıza yer eder ve temizlemesi imkansız bir hale gelir, mutfa-

ğınıza ağır bir koku siner. Fırını temizledikten sonra kurulama-

yı unutmayın.

Bir alternatif olarak ise fırını buharla temizleyebilirsiniz.
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Önce fırının içindeki telleri ve tepsileri çıkarın ve elde veya bu-

laşık makinesinde yıkayın. Onlar kururken fırının içine bir kap-

ta kaynamış suyla veya buhar makineniz varsa makineyle buhar

yayın. Yukarıdan aşağı doğru temizlediğiniz fırını tek tek bezle

silin ve kurulayın. Sıcak buhar genelde lekeleri de rahatça çı-

kartmayı başaracaktır. Fırının dışını da temiz bir bezle silmeyi

ihmal etmeyin. 

Mikrodalga fırınlar

Mikrodalga fırınlar sağlığımız için şiddetle zararlıdır. Dr. Lita

Lee’nin Mikrodalga radyasyonunun sağlığımıza olan zararları

(Health Effects of Microwave Radiation – Microwave Ovens) adlı

kitabında her mikrodalga fırının elektro-manyetik radyasyon

sızdırdığı, yemeklere zarar verdiği ve pişmiş olan yemekleri

kanserojen ürünler haline getirdiğinden bahseder. 

Dr. Lee’nin yaptığı araştırmaya göre;

- Süt ve buğday gevreği mikrodalga fırınlarda ısıtıldığında iç-

lerinde bulunan bazı amino asitler kanserojen bir maddeye dö-

nüşür.

- Et ısıtıldığı zaman kanserojen bir maddeye dönüşür.

- Donmuş meyveler çözdürüldüğü zaman ise içinde bulunan

glukoz ve galaktoz kanserojen bir maddeye dönüşür.

- Çiğ, pişmiş veya donmuş sebzelerin mikrodalga fırına kısa-

ca konulması bile bitki alkaloidlerini kanserojen yapar.

Rus araştırmacılara göre mikrodalga fırın kullanılarak yapılan

veya ısıtılan yemeklerin besin kalitesi % 60 ve 90 arası düşüş

göstermektedir. Yemeklerde bulunan B, C, E vitaminlerinde ve

gerekli minerallerde düşüş olduğu testbit edilmiştir. Sovyetler

Birliği’nde yapılan araştırmalar sonucunda hem insanlara hem

de doğaya verdiği zararlardan dolayı mikrodalga fırın yasaklan-
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mıştır.

Raum & Zelt tarafından 1992 yılında yayınlanan, geleneksel

yollarla ve mikrodalga fırınla hazırlanmış yemekleri kıyaslamak

üzere yapılan bir araştırma (In Comparative Study of Food

Prepared Conventionally and in the Microwave Oven, published

by Raum & Zelt in 1992, at 3(2): 43), der ki;

“Doğal tıbbın temel hipotezine göre; insanın vücuduna mole-

küllerin ve enerjilerin alışık olmadığımız bir şekilde girmeleri

bize faydadan çok zarar getirir. Mikrodalgaya giren yiyeceklerde

bulunan moleküller ve enerjiler, insanların ateşi bulduklarından

beri kullandıkları pişirme yöntemlerinde bulunmamaktadır.

Güneşten ve diğer yıldızlardan gelen mikrodalga enerjisi doğru

akıma dayalıdır. Suni olarak üretilen mikrodalgalar, fırınlardaki

dahil olmak üzere, alternatif akımla üretilip, her yiyecek mole-

külüne değdiklerinde milyar veya daha fazla defa polarite deği-

şimine zorlar. Doğal olmayan moleküllerin üretimi kaçınılmaz-

dır. Mikrodalganın etkisi altında doğal amino asitlerin izomerik

değişimlere uğradığı ve toksik şekiller aldığı gözlenmiştir.

Yapılan bir kısa dönem araştırma sonucunda mikrodalgayla ısı-

tılmış süt ve sebzelerle beslenen kişilerin kanında belirgin ve ra-

hatsız edici değişiklikler meydana geldiği tespit edilmiştir. Sekiz

gönüllü değişik yöntemlerle pişirilen aynı yemeği yemiştir.

Mikrodalga fırınla hazırlanmış yiyecekleri tüketen gönüllülerin

kanlarında değişimler gözlenmiştir. Hemoglobin seviyelerinde

azalma, akyuvar ve kolestrol seviyelerinde ise artış olmuştur.

Lenfositler düşmüştür. Kandaki enerjetik değişimleri tespit et-

mek için ışık saçan bakteriler kullanılmıştır. Mikrodalga ile ha-

zırlanan yiyecekler tüketildikten sonra alınan kan serumuna ma-

ruz bırakılan bu bakterilerin ışıldamasında kaydadeğer bir artış

gözlenmiştir.”

Mikrodalga fırınlarda yemek ısıtırken metal ve plastik kaplar
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kullanmak da oldukça zararlıdır. Plastik ısındığı zaman erir, gı-

danın içine girer ve bu da bizim için şiddetle kanserojendir.

Hatta cam kabın üzerini bile plastikle örterek mikrodalga fırına

koymamak gerekmektedir. 

Fitalat maddesi dibutil fitalatlar, dietil fitalatlar, dimetil fitalat

maddelerini kapsayarak dünyada plastik ürünlerinde oldukça

büyük bir yer almaktadır. Şeffaf, kokusuz olan bu madde bitki-

sel yağı andırır ve vinili bükülebilir hale getirip, yapay kokuların

ömrünü uzatır. Çocuk oyuncakları yapımında, tıbbi aletlerde,

oje, yapışkan, kalafat ve boya maddelerinde kullanılan bu mad-

de kısırlık, testis büzülmesi, sperm sayısının azalması ve yu-

murtlamanın durmasına sebep olur. Hayvanlar üzerinde yapılan

deneylerde ise hayvanların hormonlarını bozmuş ve hayvanların

kanser olmalarına sebep olmuştur. 2005 yılında Avrupa

Topluluğu çocukların sağlığına zarar verdiği için bu maddenin

çocuk oyuncaklarında ve çocuk bakımında kullanılmasını ya-

saklamıştır. 

Mikrodalga fırınınızı ısrarla kullanmayı tercih ediyorsanız,

içini toksin içermeyen yüzey temizleyicisiyle veya sulandırılmış

sirkeyle temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra kurulamayı

unutmayın. Kapağındaki camı ise yine toksin içermeyen cam si-

leceğiyle temizleyebilirsiniz. Eğer kurumuş bir leke varsa, bir

kaptaki suyun içine limon sıkın veya bir çorba kaşığı sirke ko-

yun kaynatın. Mikrodalga fırının içinde bir kaç dakika bırakın.

Buhar lekeleri yumuşatacaktır. Yukarıdaki gibi temizleyin.

Mikrodalga fırınlarda kullanmak için en uygun kaplar, üzer-

leri aynı malzemelerle kapatılabilen cam veya porselen kaplar-

dır. Mikrodalga fırınlara üzeri açık gıda konulmaz.
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Buzdolabı ve buzluk

Yeni buzdolabı almayı planlıyorsanız, yeni çıkan ve diğerleri-

ne oranla yüzde 80 daha az elektrik harcayarak yüzde 10 daha

iyi çalışan enerji tasarruflu buzdolaplarından satın alabilirsiniz.

Unutmayın ki uzun vadede hem cebinize hem de çevrenize fay-

dalı bir seçim yapmış olacaksınız. Buzdolabınızın 4 derecede ol-

ması gerekmektedir. Bunun için termometreyle ısısına bakıp,

ona göre ısısını ayarlayabilirsiniz.

Buzdolabınızı düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin.

Önce fişini çekin. Mümkün olduğu kadar çabuk temizlemeye ça-

lışın. İlk olarak tarihi geçmiş ve bozulmuş yiyecekleri attıktan

sonra, buzdolabının içini temiz bir tezgaha boşaltın. Küçük bir

leğene koyduğunuz ılık suya birkaç damla bulaşık deterjanı ka-

rıştırın ve buzdolabınızın içini ve dışını temiz bir bezle bu suda

ıslatarak hızlıca sildikten sonra kurulayın. Buzdolabınızın içini

ve dışını ılık suya katacağınız beyaz sirke ile de temizleyebilirsi-

niz. Çekmeceli bölmeleri elinizde ayrıca yıkayıp yerleştirebilirsi-

niz. Buzdolabınızın içerisine çıkardığınız eşyaları düzenli bir şe-

kilde yerleştirip, kapağını kapatın. 

Eğer leğenin içindeki su kirlenmişse, temiziyle değiştirin ve

buzluk bölümüne geçin. Buzluğunuzu hızlıca boşaltıp, atılacak-

ları atın. Eğer buz oluşmuşsa nazikçe kazıyın veya sıcak su ko-

yup erimesini bekleyin. Daha sonra buzluğunuzu iyice temizle-

yin, kurulayın ve hızlı bir şekilde içini yerleştirin.

Bu işlemlerden sonra buzdolabınızı tekrar çalıştırın ve belirli

bir süre ısısını normale düşürene kadar kapısını açmayın. 

Buzdolabında oluşan kokuları yok etmek için ise biraz ka-

bartma tozunu dolabınızın içine açık olarak yerleştirin. Altı ayda

bir değiştirin. Eski kabartma tozunu temizlik yapmak veya mus-

luk açmak için kullanabilirsiniz.
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Elektrikli aletlerin temizliği

İlk olarak fişlerini çekin. Tost makinesinin fişini çektikten

sonra toksin içermeyen el sabunuyla veya sulandırılmış sirkeyle

silin. Durulayın ve kurulayın. Eğer paslanmaz çelikten yüzeyi

varsa iz yapmaması için dış yüzünü de sulandırılmış sirkeyle si-

lip, anında kurulayın. 

Ekmek kızartma makinesini ters çevirip, kırıntılarırnı dökün.

Fazla birikmesine izin vermeden bu işlemi sık sık tekrarlayabi-

lirsiniz. Fazla biriktiği takdirde yangına sebebiyet verebilir. 

Çaydanlıkları, su ısıtma makinelerini ve cezveleri temizlemek

için beyaz sirkeyi içlerinde kaynattıktan sonra soğumaya bıra-

kın. Sonra temiz suyla durulayın. İçindeki beyaz sirkeyi muslu-

ğunuza dökmeden önce biraz kabartma tozunu lavabonuza dö-

kün, daha sonra üstüne beyaz sirkeyi dökün. Böylece bir taşla iki

kuş vurarak hem mutfak evyenizi temizleyeceksiniz hem de bo-

ruların tıkanmasını ve kokmasını önleyeceksiniz.

Mutfakta bitki yetiştirmek

Mutfağınızı daha yaşanabilir, doğal olarak hoş kokulu ve gü-

zel görünüşlü yapmak istiyorsanız ve aynı zamanda yemek ya-

parken sık kullandığınız bazı bitkileri organik olarak yetiştirme-

yi tercih edebilirsiniz. Bu bitkileri yetiştirmek oldukça kolaydır.

Ayrıca gaz kirlilikleri ve yiyecek yanıklarından oluşan kirlilikle-

ri arıtmak için daha önce belirttiğimiz bitkilerden de yetiştirebi-

lirsiniz. Mutfağınızda bitki yetiştirebilmek için faydalı ipuçları

aşağıdaki gibidir;

• Bitkinizin küçük kalması ve yeni yapraklarının çıkması için

sık sık yapraklarını koparın.

• Bitkilerinizi düzenli olarak deniz yosunu gibi sıvı bitki be-

sinleriyle besleyin.

• Sıcak havalarda yumuşak yapraklı bitkilerin topraklarını
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çakıl taşlarıyla örtün ve üstlerine su püskürtün.

• Eğer bitkilerinizin bulunduğu pencere güneye bakıyorsa,

öğle ışığından uzak tutmak için bitkileri gölgeye alın.

• Cereyan ve aşırı sıcaklıkları engellemeye çalışın.

Maydanoz, fesleğen, biberiye, kekik, nane, adaçayı gibi bitki-

ler hem mutfağınızda hoş dururlar, güzel koku yayarlar, hem de

yemek pişirirken elinizin altında hazır bulunurlar. 

Banyo Temizliği

Havalandırma

Sağlıklı banyo deyince aklımıza ilk gelecek unsurlardan biri

havalandırması olmalıdır. En uygun hava kalitesi için banyonu-

zu sürekli havalandırmalısınız. Evimizin en küçük ve kapalı

alanlarından biri olduğu için hava kalitesinin de en kötü olan

yeri banyomuzdur. Ama küçük adımlarla banyonuzun hava ka-

litesini düzeltebilirsiniz. 

Eğer banyonuzda cam varsa, özellikle duş aldığınız zamanlar

camını açık bırakın. Yazın zaten hoşunuza gidecektir, kışın ge-

len serin ve hoş havayı kısa zamanda sevmeye başlayacaksınız.

Eğer banyonuzda cam yoksa, ne yazık ki bir çok apartman veya

ev banyolarında yok, her ne şekilde bir havalandırma sisteminiz

varsa duşta olduğunuz süre açık tutup havalandırın. Suyu açtı-

ğınızda hava nemlenecektir ve sudan çıkan klor buharları ise

toksiktir. Özellikle evden uzun süre çıktığınız zaman banyonu-

zun kapısını açık bırakın, böylece evin diğer kısımlarından gü-

zel hava girsin. Banyonuzda havalandırma ve klor filtresi bile

olsa, ne yazık ki yine de toksinlerden korunmamaktasınız.

Özellikle duştan sonra oluşan buhar oldukça toksiktir. Açık bı-

raktığınız cam, karbondioksit gibi bu toksinlerin birikmesini en-
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gelleyecektir. Dışarının havası bir eve ne kadar girerse, o ev o ka-

dar güvenlidir.

Banyoyu klordan arındırmak için

Musluk sularının mikroplarını öldürmek için su sistemlerine

% 98 klor eklenmektedir. Amerika’da Lifekind adında bir şirke-

tin yaptığı araştırmalara göre vücudumuz 15 dakikalık banyo

veya duştan, sekiz bardak musluk suyu içmekten olduğundan

daha fazla klor alıyor. Bunun dışında da bulaşık yıkarken, su

kaynatırken vs vücudumuza giren klor oldukça zararlıdır. 

Yıkanırken kullandığınız sıcak su, klor ve klor bileşimli mad-

deleri içeren buharla evinize yayıp, toksinlerinin vücudunuza

girmesine sebep olur. Neyse ki su sistemlerinizden % 90 ora-

nında kloru azaltmanın bir yolu var. Klordan arındıcı filtre ala-

bilirsiniz. Hatta evinizin su girişine bu filtreyi koyarsanız, evi-

nizdeki bütün musluklardan %90 klorsuz su akacaktır.

Apartmanda oturuyorsanız, bunu kendinize bir görev bilip,

komşularınıza söylerseniz, apartmanın su giriş sistemine filtreyi

koyup, hem daha ucuza mal edebilirsiniz hem de komşularınızı

bilinçlendirip koruyabilirsiniz.

Duş alırken sudan tasarruf etmek için 

Oxygenics adı altında su tasarruf eden duş başlığı icat edil-

miştir. Bu teknolojiye göre su duş kafasında oksijenle karışıp

güçlü ve sağlıklı bir spreyle hem sudan tasarruf eder hem de cilt

hücrelerinizi oksijenle yeniler. Oxygenics su başlıkları diğer sis-

temlere göre % 40 su tasarrufu sağlar. Daha az su kullandığımız

için, daha az su ısıtırız. Su ısıtmak oldukça çok enerji sarf ettir-

diği için enerjiden dolayısıyla su faturasından para tasarruf ede-

ceksiniz. Aynı zamanda da dünyamızda gittikçe azalan suyu

daha az kullanarak, katkıda bulunacaksınız.

Ekolojik Yaşam Rehberi

82

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 82



Sıhhi tesisatı temizlemek

Banyo musluklarında ve küvetlerde, sarımsı lekeler oluşabi-

lir. Bunları temizleyip, kokularını yok etmek için, mutfaktaki

gibi tuz ve sirke veya kabartma tozu ve limon suyu karışımından

macun yapıp, gereken yerlere koyabilirsiniz. Bu macunu müm-

kün olduğu kadar uzun süre bırakabilirsiniz. Zararlı bir madde-

den oluşmadığı için unutsanız bile evdeki çocuğunuz veya evcil

hayvanınız zarar görmez. Kullanacağınız zaman önce sıcak suy-

la daha sonra da soğuk suyla yıkayın. Tertemiz olacaktır.

Siyah küf izini çıkartmak için ise kabartma tozu ve limon su-

yundan macun yapıp, yukarıdaki gibi temizleyebilirsiniz.

Duş ve küvetleri temizlemek

Arap sabunuyla ve süngerle ovarak duş ve küvetlerinizi ter-

temiz edebilirsiniz. Eğer sabun artığını çıkarmak isterseniz, sıcak

suyla karıştırılmış arap sabunuyla temizleyebilirsiniz. Sonra sı-

cak suyla çalkaladığınızda, sabun izi tamamen yok olacaktır. Bu

yöntem sabunun tekrar yer etmesini de yavaşlatacaktır. 

Duş perdelerini ve kabin kapılarını temizlemek

Duş perdesi ne kadar az nemli kalırsa üzerinde o kadar az küf

ve bakteri birikir. Bu yüzden, duştan çıktığınız zaman, perdeyi

kuruması için kapalı bırakın. Eğer vaktiniz varsa perdeleri veya

kabin kapılarını kurulayınız. Kalabalık evlerde perdenin kuru

kalması pek kolay olmayabilir. İşte bu yüzden arada sırada duş

perdenizi temizlemek faydalı olacaktır. Duş perdelerinizi toksin

içermeyen banyo temizleyicisiyle veya arap sabunuyla temizleye-

bilirsiniz. Yıkanabiliyorsa yıkayın. Fiber kullanılan camlardan

oluşan duş kapılarını temizlemek oldukça kolay, fakat çizilebil-

dikleri için sert cisimlerle ovmamalısınız. Toksin içermeyen ban-

yo temizleyicisiyle sildikten sonra toksin içermeyen cam silece-
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ğiyle üstünden geçebilirsiniz. Duşu kullanmadığınız zaman ka-

pağının kuruması için kapısını açık bırakın, böylece küflenmeyi

engelleyeceksiniz.

Eğer yeni bir duş perdesi alma niyetindeyseniz, PVC içerme-

yen malzemelerden yapılmış perdeleri tercih edin. Organik ko-

ton perdeleri, en sağlıklı olan seçim olduğu için tavsiye ederim. 

Seramikleri temizlemek

Fayans ve seramikleri banyo yaptıktan sonra kurulamanız

mümkün olursa fayans aralarındaki derz dolgularda nemden

oluşacak bakteriler sebebiyle kararmasını önlemiş olursunuz.

Fayans üzerinde kireç birikimini ve kirli görünümünü de engel-

lersiniz. 

Haftada bir – iki defa seramikleri sirkeyle temizledikten son-

ra kabartma tozu ve ıslak süngerle ovabilirsiniz. Daha küçük ve

inatçı lekeler için ise kabartma tozu, limon suyu ve tuzdan yap-

tığınız macunla ve eski bir diş fırçasıyla ovabilirsiniz. İşiniz bit-

tiğinde diş fırçasını sirkeye veya hidrojen peroksite (oksijenli su)

batırarak dezenfekte edip tekrar bu tip işler için kullanabilirsi-

niz. 

Kirli çamaşır sepeti

Kirli çamaşırlarınızın her zaman nefes almasını sağlayın böy-

lece küflenme riskini yok ederseniz. Özellikle de kirli sepetinizi

banyonuzda tutuyorsanız, kapalı bir sepet yerine açık kirli sepe-

tini tercih etmelisiniz. Islak ve kuru çamaşırlarınızı küflenmeyi

önlemek için ayrı tutun.

Mermeri temizlemek

Banyonuzda mermeri temizlemek için deterjan ve ılık su ye-

terlidir. İnatçı lekeler için ise kabartma tozu ekleyebilirsiniz.
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Tuvaletin temizliği

• Düzenli olarak yapılan temizlik çok önemlidir. Günlük ne

kadar güzel temizlerseniz temizleyin, en azından haftada bir de-

rinlemesine temizlemeniz gerekmektedir. Yarım bardak beyaz

sirkeyi tuvaletin içine dökün, sifonu çekmeden önce en azından

yarım saat bekleyin. Bu tuvaletinizi dezenfekte edecektir. 

• Tuvalet oturağını ise toksin içermeyen banyo deterjanı ve

yine beyaz sirkeyle temizleyebilirsiniz.

• Tuvalette leke veya koku varsa limon suyu ve kabartma to-

zundan macun yapıp zor yerleri temizleyebilirsiniz. 

• Tuvalet fırçası kirleneceği için altı ayda bir yenisiyle değiş-

tirin. Sıcak su, sabun ve biraz sirkeyle ayda bir iyice temizleye-

bilirsiniz.

• Banyonuzun güzel kokması için biberiye, limon kabuğu ve

karanfil karışımını bir şişede suda birkaç gün bekletip sıkabilir-

siniz, natürel bir koku yayacaktır. Başka bir alternatif ise tarçın,

karanfil ve limonçiçeğini karıştırıp, banyonuza sprey etmektir,

böylece banyonuz hem güzel kokar hem de dezenfekte olur.

Tuvalette idareli su kullanmak için batıda geliştirilmiş bazı

çarelerden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi sifonun her çeki-

lişinde 20 litre su harcanıyor. İçme suyuna milyarlarca insanın

ve milyonlarca çocuğun ulaşamadığı dünyamızda “parasını öder

suyu harcarım” gibi bencilce bir düşünce affedilemez. 

Bir süredir sifon çekme üzerine yeni sistemler geliştirilmiştir.

Amerika’da geliştirilmiş bir tuvalet sisteminde, çeşmenin altın-

dan alınacak kullanılmış su, lavobonun altına yerleştirilen su de-

posunda birikir. Suyu filtreden geçirip temizleyerek biriktiren

bu depodan tuvalet sifonuna gizli bir kanal yapılır. Tuvaletin si-

fonu ihtiyacı olan temiz suyu bu yolla alır. Böylece fazladan hiç

su harcamadan sifon kullanılabilir. İki kişinin ortalama tuvalet

ihtiyacında, bu sistem yılda 18.927 litre su tasarruf eder. Bu sis-
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tem bu yöntemle dört senede kendisini öder. 

Şimdi iki aşamalı su boşaltan sifon sistemleri de her yerde sa-

tılıyor. Aslında sifonun içine ücretsiz olarak konulacak koca bir

tuğlayı tavsiye ederim. Böylece sifona tuğlanın hacmi kadar az su

dolacak ve sudan ekonomi yapılacaktır. 

Lüks bir tuvalet sistemine geçmek isteyenlere ise Toto

Washlet adında Japonlar tarafından geliştirilen, tuvalet oturağı-

na takılan ve tuvalet kağıdı ihtiyacını yokedecek sistem kullanı-

lıyor. Birçok tuvalete monte edilebilen bu sistemin ısıtmalı kol-

tuğu olup, su sprey ederek bide görevi görmektedir. İyice yıka-

yıp temizledikten sonra ise sıcak havayla kurutuyor ve böylece

tuvalet kağıdı ihtiyacı bitiyor. Bizdeki taharet musluklarına ben-

zeyen bir sistem... 

Tuvalet kağıdı kullanmayı tercih edenler için, daha önce bah-

settiğim gibi, klorsuz beyazlatılmış ve evrende tamamen yok ola-

bilen tuvalet kağıtlarını tercih edebiliriz. Bu tuvalet kağıtlarının

imalatında en azından % 80 geri döndürülmüş hammadde kul-

lanılmaktadır. 

Katıksız ürünler kullanarak banyo yapmak

Duş almak banyo yapmaya göre çok daha az su harcamamızı

sağlar. Fakat bazen, hayatımızdaki değişik streslerden dolayı vü-

cudumuzu dinlendirmek ve bakmak, strese bağlı olan birçok

hastalık riskini azaltacaktır. Kendinizi çok gergin hissettiğiniz

zaman, evde kendinizi rahatlatıp, vücudunuzun ihtiyacı olan il-

giyi verebilirsiniz.

Banyo yaparken organik uçucu yağlar kullanarak hem hoş

kokulu hem de sağlıklı bir banyo yapabilirsiniz. Küvetin içinde-

ki suyla karışıp yok olmaması için sevdiğiniz uçucu yağı veya

yağları önce bir kaşık sütle karıştırın. Az yağlı sütte bulunan yağ-

lar, uçucu yağların küvette eşit olarak dağılmalarına sebep ola-
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caktır. Vücudunuzun daha iyi faydalanabilmesi için cildinize uy-

gun yağları tercih edebilirsiniz.

• Yağlı ciltler: Lavanta, portakal, limon, portakal çiçeği yağı

(neroli), selvi ağacı yağı, ylang-ylang, bergamot.

• Normal ciltler: Palma rosa, sardunya çiçeği, lavanta, Roma

papatyası, yasemin, portakal çiçeği yağı, ylang-ylang, buhur

(frankincense), sandal ağacı, silhat.

• Hassas cilter: Sardunya, lavanta, Alman papatyası.

• Kuru veya yıpranmış ciltler: Sardunya, lavanta, Alman pa-

patyası, Roma papatyası, adaçayı, mür. 

Daha egzotik bir banyo keyfi için ise banyonun suyunu dol-

dururken doğal banyo tuzu ve sevdiğiniz uçucu yağları yukarı-

da bahsettiğim gibi sütle karıştırıp suya ekleyin. Banyo tuzuna

yattığınız zaman vücudunuzda biriken toksinler çıkar ve yorgun

kaslarınız rahatlar. Güzel ve güvenli olmasıyla birlikte, bu tuzlar

aynı zamanda da iyileştiricidir. Biraz köpürmesini isterseniz

avuç içi kadar kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. 

Güvenli banyo ürünleri almak için organik olmalarına dikkat

edin. Alışveriş ettiğiniz marketlerin organik ürünler satmalarına

teşvik edebilirsiniz. Bu dünyamızı ve geleceğimizi korumamız

için hepimizin görevi olmalıdır. 
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Bebekler ve Çocuklar

2005 yılının Eylül ayında Amerika’da Ulusal Çocuk Sağlığı ve

İnsan Gelişimi Enstitüsü    (National Institute of Child Health

and Human Development) çevrenin çocuklar ve yetişkinler üze-

rindeki etkisini inceleyen bir araştırma yapmaya karar verdi.

Amerika’da bulunan 100,000 çocuğun çevresel faktörlere bağlı

olarak sağlık araştırmaları yapılmasını planladı. Bu çocuklar 21

yaşına geldikleri zaman izlenerek astım, erken doğum, doğum

kusurları, kalp hastalıkları, lösemi, diyabet, otizm, disleksia,

zeka geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

ve obezite gibi sık görülen çocuk hastalıklarının nedenlerininin

bulunmasını hedeflemektedir. Bu araştırma risk faktörlerini ve

diğer önemli hastalıklara yol açılma nedenlerini bularak çocuk-

ların sağlıklarını geliştirmeyi ummaktadır. 

Çocuklar çevre kirliliklerine karşı yetişkinlerden daha koru-

masızdır. Çocuklardaki davranışsal ve biyolojik faktörler onları

kimyasal maddelere karşı oldukça hassas yapar. Çocukların ye-

tişkinlerden daha hassas olduklarını belirten birkaç nokta aşağı-

dadır.

• Çocuklar sünger gibi çevrelerindeki iyi ve kötü herşeyi çe-

kerler. Yetişkinlerden daha küçük ve sürekli büyüyor olmaların-

dan dolayı daha hızlı nefes alıp verirler. İçlerine bizden daha faz-

la hava çektikleri için özellikle de kilolarına göre vücutlarına biz-

den çok daha fazla kimyasal girer. Dinlenirken bile bir bebek bir

yetişkine oranla iki kat kadar fazla havayı içine çeker.

• Çocuklar ellerini yetişkinlerden daha az yıkarlar ve ellerini

önlerine gelen her yere sürüp sonra da ağızlarına sokarlar. Bu

da, ne yazık ki, yaşadıkları evi temizlemek için kullandığımız

kimyasallardan, daha fazla zarar görmelerine sebep olur.
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• Boyları yetişkinlerden daha kısa oldukları için yerde çok

daha uzun zaman geçirirler. Özellikle klor gibi, havadan daha

ağır olan kimyasallar yere yakındır. Böylece bu tarz kimyasalla-

ra daha fazla maruz kalırlar.

• Çocukların metabolizmaları yetişkinlerden daha hızlı çalış-

tığı için, bir çocuk kilosuna göre ortalama bir yetişkinden üç –

dört kat daha fazla yiyecek ve içecek tüketir.

• Çocukların bağışıklık sistemleri onları yetişkinlerinkine

oranla zehirlenmelere ve alerjilere karşı daha az korumaktadır.

• Çocukların hızlı büyümeleri ve hücre bölünmeleri yetiş-

kinlere oranla tehlikeli hücre mutasyonlarının çok daha hızlı

oluşmasına neden olur.

• Okuma – yazma bilmeyen çocuklar temizlik malzemeleri-

nin üzerlerindeki etiketin yazılarını okuyamadıkları için, bu

malzemeleri ulaşılabilir bir yerde gördükleri zaman oynayarak,

dökerek veya içerek kendilerine zarar verebilirler.

• Yeni doğmuş bir bebeğin cildi kimyasalları kolayca geçire-

bilen ve emebilen bir yapıya sahiptir ve vücuduna bu yaşta giren

kimyasalların hayat boyu tehlikeleri vardır.

• Çocukların kafatasları yetişkinlere oranla daha ince olduğu

için şampuanlardaki kimyasallar kafa derilerinden daha hızlı

emilir. Aynı nedenden dolayı cep telefonları ve kablosuz inter-

netli her türlü bilgisayar tarafından radyasyona maruz kaldıkla-

rında yetişkinlerden daha fazla zarar görürler.

Yukarıda bahsedilenler çocukların bizlere göre ne kadar daha

tehlike altında olduğunu göstermektedir. Peki çocuklarımıza

daha iyi bir hayat sunmak için neler yapabiliriz? 

Ekolojik Yaşam Rehberi
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Bebek bezleri

Kağıt bebek bezleri ailelere oldukça fazla zaman kazandırı-

yor. Artık neredeyse hiçbir aile yıkanan bebek bezlerini kullan-

mıyor. Fakat kağıt bezlerin çocuğunuza ve çevreye olan zararla-

rını biliyor musunuz? Plastik dış korumasının içinde sentetik ip-

lik, parfüm ve beyazlatıcı madde bulunan bu bezler şiddetli de-

recede toksik olan dioksin maddesini içerir. Tek bir plastik be-

zin doğada yok olma süresi ise 500 seneyi bulmaktadır.

Buna alternatif olarak ya eski usul yıkanan bez veya doğada

eriyen ve bebeğinize zarar vermeyen tek kullanımlı kağıt bezler-

den kullanabilirsiniz. Doğada yok olan çocuk bezleri klor, par-

füm ve tehlikeli kimyasallar içermeyen natürel maddelerden ya-

pılmıştır. 

Yıkanabilen bebek bezleri ise pamuk, yün, ipek, kenevir ve

bambulardan üretilebilir. Bezin iç tarafına ise tuvalete atılabilen

ve su geçirmez bir bez konur. Bu naturel bez sıvıyı hem plastik

bezlerden daha çok çeker, hem de bebeğiniz için zararsızdır.

Doğada yok olabilen veya yıkanabilir bezler kimyasal madde

içermez, isilik olma ihtimalini oldukça düşürür, yıkanabilir bez

çok daha ekonomiktir ve bu maddeler beyazlatıcı içermediği için

doğaya ve bebeğinize zarar vermez.

Tek kullanımlık bebek bezlerini artık ülkemizde organik

dükkan ve pazarlarda bulabilirsiniz.

Mamalar

Bebeğinizin mamalarını mevsimsel organik sebze ve meyve-

lerle yapıp, dondurabilirsiniz. Böylece bebeğiniz dört mevsim

sağlıklı beslenebilecektir. Organik olmayan meyvelerin kabukla-

rını kesinlikle soymalısınız fakat kabuk soymak böcek ilaçlarını

tamamiyle temizlemez.

Amerika’da Ulusal Sağlık Kurumları (National Institutes of
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Health) dergisinde yayınlanan ve yerel çocuklar kullanılarak ya-

pılan bir araştırmaya göre organik yemek ve yememek arasında-

ki farklar yayınlanmıştır. Her sabah ve her akşam çocuklardan

alınan idrar örneklerinde böcek ilacı kalıntılarına rastlanmıştır.

Aynı çocuklara yedikleri yemeklerin aynısının varsa organik al-

ternatifleriyle değiştirilmeleri istenmiştir. Yirmi dört saat içinde

idrarlarındaki böcek ilaçlarında düşüş gözlenmiştir. Organik al-

ternatiflerle beş gün boyunca yemek yiyen bu çocukların hem

sabahki hem de akşamki idrarları tamamiyle temiz çıkmaya baş-

lamıştır. Çocuklar daha önceki gibi beslenmeye başladıklarında

ise idrarlarında zararlı denecek miktarda böcek ilacı görülmeye

başlanmıştır. Kısacası yediğiniz yemekleri mümkünse organikle-

riyle değiştirmeye başladığınızda vücudunuzda biriken böcek

ilaçlarını yirmi dört saat içinde atabilirsiniz.

Organik olarak aldığınız meyveleri iyice yıkayıp, kabuklarını

soymadan yedirmeniz çocuğunuzun meyvenin içerisinde bulu-

nan vitaminlerden daha fazla yararlanmasını sağlayacaktır.

Meyvelerde bulunan vitamin çoğunlukla kabuğunda veya kabu-

ğunun çok yakınındadır. 

Hazır yemeklerin içlerinde bulunan koruyucu maddeler, be-

beğiniz için zararlıdır. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre

besinlerin ve meyve suların içlerinde bulunan suni boyalar ço-

cuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

meydana getiriyor. Sadece diyetin değişimiyle bazı çocuklarda

DEHB tamamen geçebiliyor. Normalde DEHB olan çocuklarda

ise sağlıklı beslenmeyle semptomlarında belirgin bir azalma göz-

lenebiliyor. Bu nedenden dolayı kendi yaptığınız ve dondurdu-

ğunuz mama, bebeğiniz için daha sağlıklı olacaktır ve her mev-

sim her besini yiyebilecektir. Bebeğinizin yaşına uygun mamala-

rı ve hazırlama şekillerini çocuk doktorunuzla kararlaştırırma-

nız daha güvenli olacaktır. 
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Oyuncaklar

Oyuncaklar çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmek ve dün-

yasını tanıyıp, anlaması için oldukça gereklidir. Oyuncak satın

alırken sadece çocuğunuzun yaşına ve gelişimine uygun olup ol-

madığını değerlendirmemeli, biraz daha detaya inip oyuncakla-

rın imalatlarında kullanılan malzemeleri araştırmalısınız.

Özellikle ucuz olduğu için tercih edilen oyuncakların yapımla-

rında çocuğunuz için oldukça zararlı kimyasallar bulunmakta-

dır. 

Amerika’da oyuncakların dörtte üçünün işçiliğin ucuz oldu-

ğu gelişmekte olan ülkelerden ithal edildiği ve son zamanlarda

yapılan araştırmalara göre bu oyuncakların şiddetli dozlarda

kurşun içerdiği için dükkanlardan toplandığı ve satışlarının ya-

saklandığı sık sık duyulmaktadır. Amerika’da bu durum aileler-

de oldukça büyük bir korku uyandırmıştır. Çocuk doktorlarına

göre bu oyuncakların sadece evden atılması yetersiz olup, ço-

cukların kanlarına kurşun girip girmediğinin doktorlar tarafın-

dan muayene edilmesi gerektiği önemle ve tekrar tekrar duyu-

rulmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu durum çok da farklı de-

ğildir. Özellikle pazarlarda ve ucuz oyuncak dükkanlarında satı-

lan ürünleri tercih etmemeli, kendini kalitesiyle ispatlamış belir-

li oyuncak markalarını tercih etmelisiniz.

Oyuncakları seçerken natürel ürünlerden yapıldığına dikkat

edin. Bu ürünler tahta, pamuk, kenevir ve yünden oluşabilir.

Oyuncakların boyalarının ve cilaların toksin içermemelerine, ke-

ten tohumu ve balmumu içeren cilaları tercih etmeye dikkat

edin. Yumuşak plastik oyuncakları almayın, çünkü bu plastikler

oldukça toksik olan fitalat maddesini içerir. Birçok ülkede oyun-

cak üretiminde yasaklanmasına rağmen, ne yazık ki bebek ara-

bası örtüleri ve bebek kıyafetleri gibi oyuncakların üretiminde

hâla kullanılmaktadır.
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Artık ülkemizde organik oyuncaklar daha sık görülmeye baş-

lamıştır. Tercihler bu yönde olduğu zaman satışlarında gittikçe

daha da çok artış ve fiyatlarında ise azalma görülmeye başlana-

caktır. Unutmayın ki çocuğunuza aldığınız ona zarar veren beş

oyuncak yerine ona faydalı bir tek oyuncak almak uzun vadede

herkes için daha kârlı olacaktır. 

Hem ekonomik hem de çevreci bir yaklaşım tercih ederseniz,

yeni oyuncak almak yerine akraba veya arkadaşlarınızla değiş to-

kuş yapabilir, ikinci el oyuncak alıp satabilir, çocuğunuzun ya-

ratıcılığını geliştirecek oyuncakları çocuğunuzla beraber yapabi-

lir, hamur gibi kolay yapılabilecek oyuncakları evde kendiniz

üretebilirsiniz.

Banyo ürünleri

İnsan cildi, kendisiyle temas eden herşeyin yüzde altmışını

emer. Özellikle çocukların ciltleri yetişkinlerden daha ince ol-

dukları için daha da emicilerdir. Saç ve vücut şampuanları, nem-

lendiriciler ve yağlar kafa ve cilt tarafından kolayca emilebildiği

için sentetik parfüm, boya ve bozulmayı önleyici kimyasal mad-

de içeren ürünleri kullanmamanız oldukça önemlidir. 

Suni koku içermeyen, bitki bazlı, hassas, kimyasal içermeyen

organik sabunları, şampuanları, yağları, kremleri, dişmacunları-

nı ve bebek bezlerini tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerin de satış-

ları ülkemizde başlamıştır ve tüketiciden gelen taleplerle de hız-

la artmaya devam edecektir.

Evcil Hayvanlar

Evcil hayvanları olanlar oldukça iyi bilirler ki onlara ailemi-

zin bir ferdi gibi davranırız. Türkiye’de artık birçoğumuzun ev-

lerinde yer alan hayvanlarımız; bazı evlerde çocuk yerini alırlar,

bazı evlerde ise evin çocuklarıyla neredeyse aynı kategoriye ko-
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nurlar. Onların sağlığı, eğitimi ve mutluluğu için hem paramızı

hem de zamanımızı harcayarak onlar için büyük fedakarlıklar

yaparız. Peki bu kadar sevdiğimiz dostumuza acaba bilmeden de

olsa zararlı bir şeyler yapıyor muyuz? 

Evcil hayvanlarımız kimyasallara bizden daha çok maruz kal-

maktadırlar. Köpek ve kediler, çocuklar gibi, küçük oldukları ve

yere yakın oldukları için bakteri, toksin içeren gazlar ve tehlike-

li maddelerle daha çok iç içedirler. 

Hayvan maması

Özellikle son zamanlarda mamalarda bulunan öldürücü

maddelerden sonra hayvan maması almak oldukça zorlaştı.

Paketli satılan hazır mamalar, kuru mamalar ve konserve mama-

lar hayvanınız için sağlıksız olabilirler. Bu mamalar kesimevle-

rinde kalan artık çöpleri, bozuk gıda maddelerindeki toksik

ürünleri, hiçbir faydası olmayan ve ucuza imal etmek için kulla-

nılan dolgu maddeleri, ağır metal parçacıkları, şeker, böcek ve

bitki ilaçları, artık, suni renk, tat ve bozulmayı önleyici koruyu-

cu maddeleri, bakteri ve mantar parçacıklarını içerir. Bu mad-

delerin çoğu sadece evcil hayvanınız için değil, evdeki fertler için

de oldukça toksiktir. 

Evcil hayvanınızın iyi beslenmesine özen gösteriyorsanız,

bazı uzmanlara göre evde pişirilen yemekler hayvanınız için en

iyi beslenme şeklidir. Bu yemek tariflerini veterinerinizden evcil

hayvanınızın ihtiyacına göre öğrenebilirsiniz. Eğer değişik ne-

denlerden dolayı yemek pişirmek pratik gelmiyorsa, mümkünse

kedinizi veya köpeğinizi kuru mamayla beslemeyi tercih edin.

Kuru mama konserveye göre daha sağlıklı ve daha az risklidir.

Amerika’da yeni çıkan bazı kuru mama markaları Amerikan

Tarım Bakanlığı ( USDA ) tarafından yüzde doksansekize kadar

organik ve katkı maddesi içermeyen bir insanın yiyebileceği ka-
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dar kaliteli olarak damgalanmıştır. Bu mamaların kalitelerinden

dolayı fiyatları ise diğer markalardan daha pahalıdır. Fakat ho-

meopatik tedavi yapan veterinerlere göre, bu yeni mamalarla ev-

cil hayvanlarınızın sağlığını arttırıp, sağlıklı yaşamlarını uzatıp,

hem de veteriner masraflarının neredeyse tamamını keseceksi-

niz. Aynı şekilde seçtiğiniz yemek arası ödüllerin de organik ol-

masına özen gösterin. Eğer evcil hayvan aldıysak ve onu gerçek-

ten seviyorsak, bence onun da hayatını olabilecek en iyi şekilde

yaşamalarına özen göstermeliyiz. Büyük bir sorumluluk getiren

evcil hayvanlarımızın elimizdeki en iyi şekilde yaşamalarını sağ-

lamamız bizim görevimiz olmalıdır.

Kedi kumu

Kedi kumu alırken dikkat etmeniz gerekenler toksin içerme-

yen, doğada yok olabilen doğal kum olmalarıdır. Bazı kumlar ol-

dukça toksik olup, hem kedinize, daha da önemlisi size ve aile-

nize kanserojen olmalarıdır. Doğal kedi kumlarının içlerinde

koku yapmamaları için uçucu yağlar bulunabilir veya evde ken-

diniz ekleyebilirsiniz.

Kedi kumunu kedinizin sayısına göre değiştirebilirsiniz. Kedi

kumunu her zaman temiz tutmalısınız çünkü kirli kumu kediler

kullanmayacak veya leğenin dışına ya da evde tercih ettiği temiz

bir yeri kullanacaktır. Bazı durumlarda ise tutup, ömür boyu

düzelmeyecek idrar yolları enfeksiyonu geçirebileceklerdir.

İdrar yolları enfeksiyonu, eğer erken teşhis edilmezse, kedinizi

öldürebilir.

Kedilerin dışarıya çıkıp çıkmadıklarına göre değişerek, ge-

nelde bir kedi için haftada bir gün, iki kedi için iki gün vs de-

ğiştirebilirsiniz. Kedinizin kumunu boşaltıp leğeni iyice yıkadık-

tan sonra leğenin çeyreğini dolduracak kadar beyaz sirke koyun,

iyice ovaladıktan sonra yarım saat bekletin. Daha sonra sirkeyi
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boşaltıp, leğeni kurulayın. Her zamanki gibi temiz kumu koyun.

Bu yöntem sidik kokusunu elimine eder.

Bakım

Hayvanlarımızı toksin içeren şampunlarla yıkamak yerine ve

yine toksin içeren pire tasmaları veya damlaları kullanmak yeri-

ne, kimyasallara maruz kalmalarını azaltmalıyız. İlk olarak, hay-

vanlarınızı kimyasal kullanılan profesyonel kuaförlere götürme-

yin, götürdüğünüz takdirde hayvanınızı elinizle zehirliyorsunuz.

Kedinizi veya köpeğinizi kuaförden sonra eve getirdiğinizde ve

temiz olduğunu düşünüp sevdiğinizde ve sarıldığınızda, hem siz

hem de çocuklarınız kedinizin veya köpeğinizin üzerinde bulu-

nan bütün toksinleri paylaşırsınız. 

Hayvanınızı yıkarken, benim yaptığım gibi, organik hayvan

veya insan şampuanı kullanabilirsiniz. Kendinize kullandığınız

organik şampuanla güvenle kedinizi veya köpeğinizi yıkayabilir-

siniz. Organik şampuanlar uçucu yağları içerdiği için, özellikle

ylang-ylang maddesinin böcek kovucu özelliği vardır. Zararlı

böceklere karşı kullanabileceğiniz diğer maddeler ise adaçayı, le-

mongrass, ekaluptus ve biberiyedir. 

Tüyler

Evcil hayvanımızı hepimiz çok severiz fakat üstümüze ve evin

her tarafına dökülen tüyleri için ne yazık kı aynı şey geçerli de-

ğildir. Dökülen tüyleri azaltmak için, özellikle mevsim değişik-

liklerinde daha sık olmak üzere, haftada birkaç gün evcil hayva-

nınızı tarayın. Çoğu hayvan taranmayı çok sever. Taranmadan

hoşlanmıyorlarsa tarak seçiminizi değiştirebilirsiniz çünkü canı

acıyor olabilir. Özellikle kısa tüylüler için eldiven şeklideki fır-

çalar hem nazik hem de etkilidir. 

Bu yöntemle zaten asıl işi başarmış oluyorsunuz. Fakat tabiki
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yine de yerlere ve özellikle yattığı yere tüy dökülecektir. Bunun

için, temizlik aralarında, yerleri gereken sıklıkta hızlıca süpür-

meniz yeterli olacaktır. Tüy, cam kırığı gibi hızlı temizlik gerek-

tiren yerler için el süpürgesi, küçük süpürge veya şarjlı süpürge

pratik olabilir.

Pireye karşı

Sıklıkla kullanılan pire tasmaları genellikle organofosfatlar ve

benzeri zararlı maddeler içerirler. Ne yazik ki sadece böcekler

bu zararlı maddeyle karşılaşmıyorlar. Çocuklarınız, hayvanları-

nız ve siz karşılaşıyorsunuz. Bu şiddetle zehirli pire tasmalarını

kullandığınız sürece, çocuğunuz kedinize veya köpeğinize her

dokunuşunda toksin içeren maddelerle karşılaşacaktır. 

Pireleri daha güvenli yollarla da evinizden ve hayvanınızdan

uzak tutabilirsiniz. Toksin içermeyen, bitki özlü pire tasmaları

hayvanınızı oldukça güzel koruyacaktır, hatta benim kişisel de-

neyimime göre diğer pire tasmalarından hem kedilerde hem de

köpeklerde çok daha etkilidir. Buna ek olarak bitki özlü şampu-

an kullanabilirsiniz. Hayvanın yemeğine bira mayası veya sarım-

sak eklediğinizde sadece pirelerden korumayacak, aynı zamanda

da tüylerini parlatıp bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Uçucu

yağlar da faydalı olur, mesela kedi veya köpeğinizin yatağının ya-

nına koyacağınız ekoliptusun da faydasını göreceksiniz.

Güvenli Yemek ve İçmek

Bir zamanlar marketlerde satılan sebze ve meyveler çarpık

çurpuk şekilleri ve mis gibi kokuları olan doğal yetişmiş lezzetli

bitkilerdi. Bugün onlara “organik” diyoruz. Şimdikiler ise plasti-

ğe benzeyen, mükemmel görünüşlü, tatsız, kokusuz ve sağlığı-

mıza zararlı hormon ve zehirli kimyasal maddeler ihtiva ediyor.

Organik olanlar az miktarda ekiliyor, ilaç kullanılmadan üretil-
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diği için ise daha fazla işçilik gerektiriyor ve daha pahalıya satı-

lıyor. Insanlar bilinçlenip organik besin tüketimi arttıkça fiyatla-

rı da normal olarak düşecektir. Şimdilik talep de arz da az oldu-

ğu için fiyatları yüksek. Ama doğal gıdalarla vücudumuza gü-

venli besinler sokarak  beslenmemizin sağlığımıza katkısıyla

doktor ve ilaç masrafımız azalacağı için şimdi bile organik bes-

lenmenin çok pahalıya mal olmayacağını gözlemleyebiliriz. 

Avrupa’da hayvanat bahçelerinde maymunlara organik ve

konvansiyonel olmak üzere verilen iki çeşit muzdan organiği yi-

yip normal muza el sürmedikleri ve Fransa’da farelere organik

ve normal gıdalar verilerek deneme yapıldığında da organiğin ta-

dını aldıktan sonra normal besinleri yemedikleri gözlemlenmiş-

tir. 

Yiyecek zehirlenmesi ve bakteriler

Yemek zehirlenmesini engellemenin en iyi yolları; taze yiye-

cekler almak, doğru yerde ve doğru ısıda saklamak, hijyene dik-

kat ederek yemek hazırlamak ve özellikle pişmeden önce değişik

yiyecek sınıflarını birbirlerine karıştırmamaktır. 

Yiyecek zehirlenmesini ve bir çok hastalığı önlemek için tu-

valetten sonra ellerinizi iyice yıkayın ve her mutfağa girişinizde

elinizi tekrar yıkayın. Mutfakta bulundurduğunuz el havlunuzu

sık sık değiştirin. Pişmemiş et, sütlü ürün ve sebze gibi birkaç

çeşit yemek hazırlıyorsanız, bir besinden diğerine dokunmadan

önce de ellerinizi yıkayın. Buzdolabınızı 2-4 derece civarında

tutmanız önemli, aksi takdirde oda ısısında oluşacak bazı cins

bakteriler yemeği pişirdiğinizde yok olmayacaktır ve sizi zehir-

leyecektir. Özellikle nişasta bulunan yiyecekleri ya sıcak olarak

yemelisiniz ya da buzdolabında bekletmelisiniz. Oda ısısında

bekleyen nişastalı yiyecekler de zehirlenmeye yol açan bir çeşit

bakteri üretecektir. Et ve tavuk ürünleri piştikleri zaman bulun-
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durdukları bakteriler ölür, fakat üreme hücreleri ölmez. 4 dere-

cenin altındaki ısılarda üreyemezler. Et ve tavuk içeren kalmış

yemekleri küçük porsiyonlar halinde buzdolabınıza kaldırın ve

tekrar ısıtmanız gerektiğinde 74 derecenin üzerinde ısıtın. 

Patateslerde oluşacak bakterilerden korunmak için alümin-

yum kağıtla temas ettirmemeye özen gösterin. Alüminyum pata-

tesleri gerektiği kadar ısınmasına izin vermeyecektir, aynı za-

manda alüminyumun yemeğe doğrudan teması da kanserojen-

dir. Patatesleri pişirdikten hemen sonra tüketin, eğer kalan olur-

sa hemen buzdolabına koyun. Bir saatin üzerinde oda ısısında

kalan patatesleri atmalısınız. 

Fırında balık pişirirken alüminyum kağıda sarıp limonu da

güzelce üzerine sıkarız ya, işte bu asla yenilmemesi gereken bir

yemek olur. Alüminyumu olduğu gibi vücudunuza sokar ki çok

tehlikelidir. “Şimdiye kadar yedik, birşey olmadı” diyorsanız bi-

rikim neticesinde mutlaka olacaktır. 

Bir yaşın altındaki bebeklere asla bal vermemelisiniz.

Çocuklarda ve yetişkinlerde oldukça faydalı olan bal, bebekler-

de zehirlenmelere sebep olmaktadır.

Et, tavuk ve balık oda ısısında kaldığı zaman oldukça hızlı ve

büyük miktarda bakteri üretir. Bunlar her zaman buzdolabında

veya buzlukta saklanmalıdır. Donmuş etleri buzdolabında çöz-

melisiniz. Her türlü et marine edilirken buzdolabında bekletil-

melidir. Pişmemiş eti koyduğunuz tabağa asla pişmiş eti tekrar

koymamalısınız, bu oldukça zararlı bakterilerin pişmiş etinize

bulaşmasına neden olacaktır. Pişmiş yemeklerinizle çiğ etlerinizi

her zaman ayrı tutun. Taze et satın aldığınız zaman, alışveriş tor-

banızda bulunan diğer yiyeceklere kan akmaması için, özenle

paketleyin. 
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Hastalık

Hastalık normal bir durum değildir. Sağlıklı bir vücuda sahip

olmak normaldir. Tabii bazı hastalıkları konumuzun dışında tu-

tuyorum. Gıdalar vücudumuzun yakıtıdır. Gerekli şekilde bes-

lenmezsek vücudumuzun mikroplarla, virüslerle, bakterilerle

savaşması için gereken gücü ona sağlayamayız ve gripten kanse-

re kadar her türlü hastalıkla yüzleşme ihtimalimizi arttırırız. 

Özellikle grip olduğunuz zaman bunun çok normal olduğu-

nu çünkü çevrenizdeki birçok insanın bu salgından dolayı hasta

olduğunu söyleyebilirsiniz. Çevrenizdeki birçok insan hasta fa-

kat neden hepsi değil ve neden siz hastasınız? Bu durum tama-

men psikolojik ve fiziksel durumumuzla ilgilidir. Eğer fiziksel

olarak ihtiyacımız olan besinlerin hepsini yemiyorsak, bağışıklık

sistemimizde düşüş görülecektir ve vücudumuz mikroplarla sa-

vaşırken yorulacak ve bir süre sonra yenik düşecektir. 

Bir başka neden ise psikolojik sağlığımızdır. Özellikle kendi-

mizi depresif, mutsuz ve anlamsız hissettiğimiz zaman vücudu-

muzdaki hormonlar değişir ve yine bağışıklık sistemimiz düşe-

bilir. Çok detaya inmeden bununla ilgili küçük bir örnek verir-

sem; yeteri kadar uyumak ve bazı besinler yemek serotonin

(mutluluk hormonu) seviyesini arttırır. Serotonin hormonunun

yükselmesi insanların daha mutlu olmasını sağladığı gibi, düşü-

şü ise depresyon eşiğini azaltmaktır. Fakat tabii ki psikolojik sağ-

lığımız sadece yediğimiz yemeklerle ilgili değildir. Sadece yeme-

ğin bütün vücudumuz için ne kadar önemli olduğunu göster-

mek için örnekler vermek istedim. Bazen durup dururken mo-

raliniz bozulur. Ne yiyip içtiğinizi düşünün. Acaba yanlış bir be-

sin almış olabilir misiniz?  Moraliniz bozulduğunda bir bardak

su içmeyi deneyin. Farkı hemen göreceksiniz. 
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İçme Suyu

Susuz yaşayamayacağımızı biliyoruz. Özellikle büyük şehir-

lerde uzun zamandır musluktan su içmiyoruz. Şişe suyu içme-

nin en sağlıklısı olduğunu düşünüyoruz. 

İnsanların ihtiyacı olan ve en sağlıklı suyun büyük miktarda

bireysel altıgen şeklindeki moleküllerinin ve biofoton ( biopho-

ton ) bulunmasıdır. Bu metabolik sistemin daha verimli çalışma-

sını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini, vücudun daha sağlıklı

olmasını sağlar ve yaşlanmayı yavaşlatır. El değmemiş dağ yü-

zeylerinde bulunan erimiş kar suyu büyük miktarda altıgen mo-

lekülleri kapsamaktadır. Su hakkında araştırma yapan bazı dok-

torlara göre, suyun içinde ve çevresindeki bir çok şey, suyun ya-

pısını etkileyebilmektedir ve suyun aslında hafızası vardır. Saf

doğal su dondurulduğu zaman kar tanesine benzeyen buz kris-

talleri oluşturur. Arıtılmış su bu özelliklerini kaybeder ve bu şe-

kilde organize kristaller oluşturamaz. 

Biofoton yaşayan canlıların hücre sıvılarında bulunan küçük

enerji kütleleridir. Suyun canlılığı ise içerisinde kapsadığı mine-

rallerin orantısı ve biofoton kalitesiyle ilgilidir.  

Plastik şişelerde bekletilen içme sularının evimize gelene ka-

dar ne kadar süre bekletildiğini bilmiyoruz. Fakat plastik şişe-

lerde su bekledikçe, şişedeki plastik içindeki su tarafından emil-

meye başlar. Bu da oldukça kanserojendir. Aynı zamanda da

plastiğin içindeki su durduğu sürece bakteri sayısı da artış gös-

terir. Bunun için suyun paketlenme tarihini kontrol edip, ne ka-

dar zamandır oda ısısında beklediğini anlayabilirsiniz. Plastik şi-

şeler bir tek kullanım içindir. Eğer bittikten sonra tekrar doldu-

rursanız, içine koyduğunuz su tamamen kanserojen bir hale ge-

lir. 

Eskiden ihtiyaç hissetmediğimiz halde zorla su içmenin sağ-

lıklı olduğu ve zayıflattığı söylenirdi. Bu fikir artık yanlış bulu-
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nuyor. Mesela, su içmemiz artış gösterdiği zamanlar, tuvalete de

daha çok gitmeye başlarız. Bu aslında vücudumuzun ihtiyacı

olan gıdayı içine çekmeden suyu direkt dışarı atması demektir.

Böylece su hücreler tarafından yeteri kadar emilemeden atılır.

Bu şekilde vücudumuzda bulunan toksinler atılamaz, tam tersi-

ne hücrelerimiz tarafından tutulur. Hücrelerin normal fonksi-

yonları değişerek hastalıkların oluşmasına, cildimizin kırışması-

na ve hücrelerin susuz ve besinsiz kalmalarına sebep olur ve

böbrekleri çok çalıştığı için yorar. Normal bir yetişkinin su ihti-

yacı günde 6-8 bardak arasıdır. İhtiyacımız olan suyu idrarımı-

zın rengiyle belirleyebiliriz. İdrarımız açık renkli olmalıdır; koyu

veya parlak sarı daha çok su içmeye ihtiyacımız olduğunu göste-

rir. Su içme miktarı ise yaşa ve duruma göre değişir. Mesela ha-

milelerin, yaşlıların, hastaların, emzirenlerin vücutlarının suya

ihtiyaçları daha çoktur. Sıcak havada da su içme miktarını artır-

malıyız. 

Vücudumuz ihtiyacı olan suyu zaten alır. Bazı yaşlı insanlar

susuzluk hissetmeyebilirler ama genelde kendimizi zorlamadan,

sadece ihtiyaç hissettiğimiz kadar su içmeliyiz. Unutmayın ki her

besin içerisinde zaten büyük miktarlarda su bulundurmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; sebze ve meyveler yüzde 70 ile 95 ara-

sı, yumurtada yüzde 75, et, tavuk ve balıkta yüzde 40 ve 60 ara-

sı, ekmekte ise yüzde 35 su bulunur.

Şişe sularının hepsini aşağı yukarı aynı zannedebilirsiniz fa-

kat şişe suyu aslında sadece şişelenmiş su demektir. Aslında bu

sular memba suyundan musluk suyuna kadar değişebilir.

İçindekileri; kaynağını ve içeriğini iyice okuduğunuz zaman

kendinize en uygununu bulabilirsiniz. Su çeşitleri kaynak suları

(doğal yeraltı kaynaklarından), maden suları (litre başına en

azından 500 mg mineral bulunan), içme suyu (kaynak veya su

rezervinden gelip işlem gören) ve maden sodası (doğal olarak
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veya sonradan gaz eklenen şişe suyu) olarak kategorilere bölü-

nebilir. 

Faydalı besinler

Kısaca faydalı besinlerin listesini vermek isterim.

* Doğal besinler – mümkünse yerel olarak yetiştirilmiş orga-

nik ürünler

* Genetik yapısıyla oynanmamış yiyecekler

* Klor, florür, bakteri, virüs ve parazit içermeyen saf doğal

kaynak suyu 

* Taze meyve ve sebze suları

* Çiğ meyve, sebze, kuru yemiş ve çekirdek

* Tahıl ihtiva eden yiyecekler yiyebilirsiniz.

İyileştirici Yiyecekler – Hangi Durumlarda Neler Yemeliyiz?

Aşağıda vereceğimi bilgiler tavsiye amaçlı olup, uygulamadan

önce mutlaka hekiminize danışınız.

Adet görme sorunları 

Bel bölgesinde ağrı ve sancı, aşırı kramplarla mide bulantısı

ve aşırı kanama ya da kanamama ile normal adet zorluğu oluşur. 

Kalsiyum ve düzenli egzersiz adet sancılarını azaltır. Akşam

çuhaçiçeği yağının kapsülü ve  bitkisel çaylar yardımcı olur.

Aşırı kanamalarda bol demir kapsayan yiyecekler yenmelidir.

Yağlı yemeklerle aşırı tuzlu yiyecekler, kafeinli içecekler ve

alkolden uzak durulmalıdır.

Ağız ülseri

Birkaç tane büyük beyaz veya sarımsı kabarık noktalar olarak

görülür. Özellikle ilk günlerde aşırı acı verir. Bir - iki hafta ka-
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dar sürer. Yorgunluk, ateş ve lenf bezlerinde şişme yapabilir.

Kıyma, sebze, kuru meyve, demir içeren yiyecekler, koyu ye-

şil sebzeler, buğday tohumu yenmelidir. Aşırı acı olduğu zaman

yiyecekler sıvı veya püre olarak tüketilebilir.

Tuzlu, acı ve asitli yemeklerle alkol veya çok sıcak içecekler-

den uzak durulmalıdır.

Akne

Akneden kurtulmak için düzenli egzersiz yapmak, yeterli

uyumak ve iyi beslenmek gerekir. A ve C vitamini, B6 vitamini

ve çinko faydalıdır. Taze sebze ve meyve, balık, yağsız et, tavuk,

yoğurt, tahıl ile beslenilmelidir. 

İyotlu tuz, yüksek dozda B6 ve B12 vitaminlerinden, sigara

ve aşırı güneşten uzak durulmalıdır.

Alerji

İnsanların üçte birinin kendisinde veya ailesinde yemek aler-

jisi bulunmaktadır. Fakat çocukların yüzde 2-8’i ve yetişkinlerin

sadece yüzde 1-2’sinin klinik olarak kanıtlanmış yemek alerjisi

bulunmaktadır. Bu rakamların bu kadar düşük olma nedeni ise

gıda intoleransı ve gıda alerjisi arasındaki farktır. Gıda alerjisi

vücudun bağışıklık sistemiyle ilgili; fakat gıda intoleransı ise gas-

trointestinal sistemle ilgili olup, sindirememe veya belirli mad-

delerin emilmemesi demektir. 

Alerjinin genetik olduğu biliniyor. Ebeveynlerin ikisinin de

alerjisi varsa, çocuklarının alerjilerinin olma ihtimali neredeyse

kesin fakat neye alerjileri olduğu değişken olabiliyor.

Bebeklerdeki ve çocuklardaki yemek alerjileri erişkin oldukla-

rında yokolabiliyor. Anne sütü alımı ve katı gıdalara geç başla-

mak çocuklardaki alerji ihtimallerini düşürür. 

Sıkça görülen yemek alerjilerinin yan etkileri olarak; mide

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 107



108

Ekolojik Yaşam Rehberi

bulantısı, kusma, ishal, kabızlık, hazımsızlık, başağrısı, ciltte dö-

küntü, kaşınma, astım ve benzeri nefes darlığı ve çok ciddi du-

rumlarda ise mukoza ve cildin yaygın bir şekilde şişliği mevcut

olur. Ağızdaki veya boğazdaki şişlik ciğerlere hava girmesini en-

gelleyeceği için ölümcül olabilir. Başka ciddi bir durum ise solu-

num ve dolaşım sisteminin çöküşü olan anafilaktik şoktur.

Alerji yapan ürün biliniyorsa, o yiyecek yenmemelidir ayrıca

içeriğinde o madde olan yiyecekler de tüketilmemelidir. Enzim

alımı arttırılmalı ve vücuttan toksinleri atmaya çalışılmalıdır.

Pastörize sütlü ürünlerden uzak durulmalıdır.

Alkol

Makul miktarda tüketildiğinde kalp krizi ve kanın pıhtılaşma

riskini azaltır. Az miktarda tüketildiğinde iştahı açar ve hazımı

kolaylaştırır.

Ruh durumu değişikliklerine sebep olabilir. Saldırganlık ve

bağımlılık yapabilir. Birçok ilaçla birlikte alındığında vücuda za-

rarlı olabilir. Makul miktarda da olsa uzun vadede kanser, kalp

ve karaciğer hastalıkları riskini arttırır.

Alkolizm

Bir insanın kişisel, profesyonel ve aile hayatını bozan sürekli

alkol tüketimidir. 

Aşırı alkol kullanma halinde deniz mahsülleri, ekmek, koyu

yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, sebze, makarna ve pilav tüke-

tilmelidir.

Her çeşit alkolden uzak durulmalıdır.

Artirit

Eklem iltihaplarıdır. Eklemlerde tutukluk, şişme ve ağrı ya-

par.
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Somon, hamsi gibi yağlı balıklar, yüksek derecede lif içeren

düşük kalorili yemekler yenmelidir. Hergün 1-3 bardak çiğ

meyve ve sebze suyu içilmelidir. 

Et, süt, rafine karbonhidratlar, şeker, tuz, baharatlar, kahve

gibi semptomları arttran her türlü besinden uzak durulmalıdır.

Aşırı zayıflık

Alt sınırın yüzde onbeşi ve üstü aşırı zayıflıktır. Herkes için

kilo sınırının ne olduğunu doktoru belirler.

Büyük porsiyonlarda yüksek kalorili yemekler ve yemek ara-

larında besleyici ara öğünlere önem verilmelidir. Alkol ve kafe-

inden uzak durulmalıdır.

Astım

Kronik akciğer problemi olup, çocuklardaki en büyük ölüm

nedenidir. Hırıltı, göğüste sıkışma, nefes darlığı gibi astım semp-

tomları bronşlarda spazm oluşturur. Astımı olmayan kişiler içle-

rine sigara dumanı, hava kirliliği, çok soğuk hava çektikleri za-

man hava girişleri küçülür. Astımı olanlarda ise egzersiz ve po-

len gibi zararsız durumlarda da aynı reaksiyon görülür. Astımın

genetik payı olduğuna inanılıyor. Astımı bazı yemek alerjileri de

tetikleyebiliyor, bu gibi durumlarda alerji yapan yiyeceklerden

uzak durulmalıdır.

Bolca meyve ve sebze yenip tavuk çorbası ve suyu içilmelidir.

Somon, uskumru, hamsi gibi omega 3 bulunan yiyecekler tüke-

tilmelidir. 

Içinde katkı maddesi olan yiyecekler, mantar, peynir, soya

sosu, mayalı ekmek, aspirin, çay, sirke, salata sosu, birçok mey-

ve ve bazı sebzelerde bulunan salisilik asitle içinde sülfit bulunan

yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
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Ateş

Vücut ısısının 37,5 derecenin üzerine çıkmasıdır. Bol sıvı iç-

mek ve sık sık küçük, hafif ve yumuşak yemek yemek tavsiye

edilir. Vücudu zorlayacak aşırı hareketlerle, ağır yiyeceklerden

uzak durulmalıdır. 

Arterosikleroz (Damar sertliği)

Atardamarların kolesterol veya yağ ile dolarak esnekliğini

kaybetmesidir.

Taze meyve ve sebze, kuruyemiş, çekirdek, bitkisel yağlar,

somon, sardin gibi soğuk su balıkları, elma, mercimek, yulaf ez-

mesi ve soya proteini içeren besinler tüketilmelidir. Sigara, aşırı

kilo, alkol ve hareketsizlikten uzak durulmalıdır.

Böbrek rahatsızlığı

Böbreklerin çeşitli hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet

gibi başka hastalıkların sonucu olarak oluşabilir. Bol bol su veya

likit içilmelidir.

Oksalat içeren turunçgil, ravent, pancar, yapraklı yeşil sebze-

ler, biber, çikolata ve tuz azaltılmalıdır. Ağrı kesiciler, hap olan

vitaminler ve kalsiyum kullanılmamalıdır.

Boğaz Ağrısı

Boğaz ağrısı üst solunum yollarında enfeksiyon veya bakteri

enfeksiyonundan kaynaklanabilir.

Meyve ve sebze, sarı ve turuncu meyve ve sebzeler, yeşil seb-

zeler, deniz ürünleri, yağsız et, yoğurt, tahıl tüketilmelidir.

Alkol, kafein ve sigaradan uzak durulmalıdır.

Diyabet

Vücudun enerji için kandan şeker almasını engelleyen bir
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metabolizma hastalığıdır. Düzenli ana ve ara yemekler yemeli-

dir. Karbonhidrat, protein ve yağ dengesinden oluşan öğünlerle

beslenilmelidir. Az yağ, bol lif içeren yemekler önerilir. 

Doymuş yağlar ve tatlılardan uzak durmalı ve yemek arala-

rında gelişigüzel atıştırılmamalıdır.

Diş Sağlığı

Az yağlı süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum içeren yiyecekler,

taze meyve ve sebze ve içinde bulundurduğu florürden dolayı

çay önerilir. Çay demleyip soğutun ve bir sürahiyle buzdolabı-

nızda her zaman kullanabileceğiniz şekilde bekletin. Soğuk çay

ile gargara yapmak hassas diş etlerini tedavi eder.

Tatlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı, asitli içecekler

içilmemelidir.

Dolaşım Sorunları

Somon ve hamsi gibi Omega 3 yağı içeren yağlı balıklar, tu-

runçgil ve diğer taze meyveler ve sebzeler, çekirdek, kuruyemiş,

deniz ürünleri tavsiye edilir. Sigara ve aşırı alkolden kaçınılma-

lıdır. 

Egzema

Çoğunlukla bazı yiyeceklere, kimyasallara ve kuruluk gibi

çevresel durumlara bağlı olan bir süre sonra yaraya dönüşen aşı-

rı kaşıntıdır. Bazı durumlarda psikosomatik olduğu da söylenir. 

Kötüleştiren yiyeceklerden ve cilde değecek şekilde yünlü gi-

yinmekten uzak durulmalıdır.

Gastrit

Genellikle hazımsızlıktan meydana gelen mide yanmasıdır.

Nişastalı yiyecekler, meyveler, sebzeler ve az yağlı proteinler tü-
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ketilmelidir. 

Yağlı yiyecekler, domatesli yiyecekler, çikolata, alkol, kafein,

nane ve acılı yemeklerden uzak durulmalıdır. Sık aspirin veya

ağrı kesici kullanmak dokunur.

Gıda Zehirlenmesi

Bakteri ve virüslerle kirlenmiş gıdaları yemekle oluşan hasta-

lık durumudur. En çok mayonez, soğuk tatlılar, pişmemiş veya

az pişmiş yumurta, kullanım tarihleri geçmiş yemekler, pişmiş

ve pişmemiş yemeklerin birbirine değmesiyle oluşur.

Bol bol sulandırılmış şekerli içecekler, muz, pirinç, pişmiş

elma ve kuru ekmek tüketilmelidir. 

Göz bozuklukları

Havuç, tatlı patates, turunçgiller, brokoli, yağlı balık, süt

ürünleri, bitkisel yağlar, badem, deniz ürünleri, et, tavuk, fasul-

ye, yapraklı yeşillikler, bezelye, mısır ve biber bolca tüketilmeli-

dir. Doymuş yağlardan uzak durulmalıdır.

Hafıza kaybı

Kahvaltıya çok önem verilmeli, bolca meyve ve sebze, bitki-

sel yağ ve kuruyemiş tüketilmelidir. 

Hamilelik

Gebelik süresinde bir kadının ihtiyacı olan kalori artışı sade-

ce yüzde 15 olmasına rağmen, bazı yiyecek türlerine olan ihti-

yaçları iki katından fazladır. Hamile kadının alması gereken be-

sin değerlerini çok iyi hesaplaması hem kendisi hem de bebeği

için oldukça önemlidir. Gebe kalmayı planlayan kadınların da

yedikleri besinlere dikkat etmeleri gerekir. Çok zayıf olarak ha-

mileliğe başlayan bir kadının çoğu zaman bebekleri çok zayıf do-
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ğabiliyor. Hamileliği çok kilolu başlayanların ise hamilelik diya-

beti ve aşırı büyük bir bebek doğurma ihtimali yükseliyor.

Doğumda aşırı küçük veya aşırı büyük olan bebekler solunum

yolları problemleri dahil olmak üzere, birçok ciddi sorunla kar-

şılaşabilirler.

Hamile kalmak isteyen kadınların alkolü de kesmeleri çok

faydalı olabilir çünkü alkolün vücuda verdiği en büyük zarar ge-

beliğin ilk haftalarındadır ve genellikle kadınlar bu ilk haftalar-

da hamile olduklarını bilmezler. Araştırmalara göre günde 1-2

bardak alkol alan kadınların bebekleri normalden küçük doğa-

biliyorlar. 

Yüksek dozda A vitamini kullanan ve hamile kalmak isteyen

kadınların hamile kalmadan birkaç ay önce bırakmaları gerek-

mektedir. Bırakılmadığı durumda bebeğin sağlıksız doğmasına

sebep olabilir. Hamile kalmadan önce kadınların 400 mikrog-

ramlık folik asit vitamini kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Gerek annenin sağlığı, gerekse bebeğin fiziksel ve entelektü-

el gelişimi için hamilelik çok dikkat ederek yaşamayı gerektiren

dönemlerdendir. Yağsız et, tavuk, balık, kuru fasulye, merci-

mek, yumurta, süt ve sütlü ürünler, hamsi, somon, turunçgiller,

koyu yeşil ve diğer sebzeler gibi zengin bir çeşitle beslenilmeli-

dir.

Çok yağlı yiyecekler, çok şekerli tatlılar, kafein, alkol, sigara

içmekten ve sigara içilen yerlerden uzak durulmalıdır. Doktor

tarafından tavsiye edilmemiş her türlü ilaçtan kaçınılmalıdır.

Hazımsızlık

Mide bulantısı, kusma, ağrı, şişkinlik, kramp, ishal, kabızlık

ve mide gazına sebep olur. Taze sebze ve meyve, yüksek lifli

ürünler yemeli ve günde en az altı bardak su, ve sulu içecek içil-

melidir. 

ekolojikyasam-3_yeni insan  31.07.2017  11:06  Page 113



114

Ekolojik Yaşam Rehberi

Kafein, çok yağlı yiyecekler ve kızartmadan uzak durulmalı-

dır. Semptomları oluşturan veya arttıran yiyecekler yenmemeli-

dir. 

Hiperaktivite

Rahatsızlık veren aşırı hareketlilik, düşüncesiz atılganlık, ba-

zen dikkat dağınıklığı şeklinde kendini gösterir. Doktorun tavsi-

yesine göre besleyici ve çeşitli yemekler yenmelidir. 

Kafein ve büyük miktarda katkı maddeleri kapsayan yiyecek-

lerden uzak durup profesyonel birinin fikrini almadan yüksek

dozda vitamin ve mineraller alınmamalıdır. Bazı besinleri tama-

men dışlayan diyetler uygulanmalıdır.

İltihapli barsak sendromu

Bağırsak kaslarının aşırı büzüşmesiyle dışkıda çok fazla veya

çok az su birikmesinden oluşur. Alkol ve kafein içermeyen kü-

çük miktarlardaki içeceklerle, yemeklerin az miktarlarda yen-

mesi ve bol lifli yiyecekler tavsiye edilir.  

Alkollü içecekler, kızarmış veya yağlı yiyecekler, kafein, fa-

sulye gibi gaz yapan yiyeceklerden uzak durulmalıdır. 

İktidarsızlık

Özellikle istiridye, deniz mahsülleri, et, tavuk, yumurta, süt,

fasulye, kuruyemiş gibi çinko içeren yiyecekler tavsiye edilir.

Alkol, doymuş yağlar, nikotin ve doktor tarafından tavsiye edil-

meyen her türlü ilaçtan uzak durulmalıdır.

İştah Kaybı

Taze meyve ve sebze, az yağlı et, deniz ürünleri, kuruyemiş

ve çekirdek yemeye önem verilmelidir. Sigara, aşırı alkol alımı,
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yemeklerden önce içecek, yüksek lifli yiyecekler iştah kaybına

sebep olur. 

Kabızlık

Kabızlık insandan insana göre değişir. Bazı insanlarda günde

üç kere, bazılarında ise 3-4 günde bir bağırsaklar çalışır. Önemli

olan düzenli olmasıdır.

Enzim, lif ve sıvı içeren taze ve çiğ meyve ve sebze, tahıl ve

benzeri bol lifli yiyecekler tavsiye edilir. Günde en az 8 bardak

sıvı alınması da öngörülür. İlkine yarım limon suyu eklenmiş

günde 2-3 bardak ılık su içilmesi kabızlığa çare olabilir. 

Şeker ve nişastalı yiyecekler, alkol ve kabızlığı sebep olan her

türlü yiyecekten uzak durulmalıdır.

Kan şekeri düşüklüğü

Protein, karbonhidrat ve yağlardan oluşan küçük miktarda

yemekler yenmelidir. Yemeksiz alkol tüketilmemeli ve şekersiz

gıdalar alınmalıdır.

Kanama

Ispanak, brokoli, yapraklı yeşillikler, sakatatlar, yağsız et, ta-

vuk, deniz mahsulleri, turunçgiller ve diğer taze sebze ve mey-

veler tüketilmelidir.

Alkol ve aspirin kanamayı çoğaltır. Tıkanıklık ve pıhtılaşma-

yı engelleyen ilaçlardan uzak durulmalıdır.

Kanser

Kanserin tedavisinde ve engellenmesinde beslenme düzeni

oldukça büyük önem taşır. Araştırmacılara göre kanserlerin yüz-

de 35’i beslenmeye bağlı ve bu kanserlerin birçoğu da beslenme

şekliyle engellenebiliyor. 
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Kansere karşı gelen en önemli yiyecekler;

• Elma, çilek, limon, brokoli ve turpgiller gibi antioksidanlar.

Bunların hücrelerin DNA’sını hasardan koruduğu düşünülüyor.

• Domates ve domates ürünleri prostat kanserine karşı koru-

yor.

• Soğan ve sarımsak bağışıklık sisteminin kansere karşı do-

ğal koruması ve tümörün küçülmesini sağladığı düşünülüyor. 

• Yeşil çay  kansere karşı savaşıyor; vücuttaki kanserojen

maddelerin oluşmasını azaltıyor ve vücudun doğal savunma sis-

temini arttırıyor. Bazı araştırmacılara göre yeşil çay en büyük

anti kanser.

• Deniz ürünleri, bazı etler ve balıklar, ekmek, buğday kepe-

ği, buğday tohumu, yulaf ve esmer pirinç.

Sigarayı bırakmak, alkolü ve işlem görmüş hazır gıdaları

azaltmak kanser riskini azaltacak ve kanser hastasının savaşma-

sını da arttıracaktır.

Özellikle turunçgiller ve diğer meyveler, koyu yeşil ve sarı

sebzeler, yüksek lifli yiyecekler tüketilmelidir.

Özellikle doymuş yağlar içeren yağlı yiyecekler, alkol, tuzlu,

füme, mayalı, kömürde ızgara yiyecekler dokuları tahriş eder ve

tüketilmesi doğru değildir.

Kansızlık

Kansızlıkta alyuvarlar yeteri kadar oksijen taşıyamaz.

Sakatatlar, et, tavuk, balık, yumurta sarısı, kuru fasulye ve

bezelye, hurma, üzüm, kuru kayısı, kuruyemiş, çekirdek, içine

demir ilave edilmiş ekmek ve gevrek, turunçgiller, yeşil yaprak-

lı sebzeler, mercimek ve fasulye, kuşkonmaz, mısır, tahıllı gıda-

lar tavsiye edilir.

Kepek, ıspanak, ravent, pazı, çikolata, çay azaltılmalıdır.

Doktor tarafından tavsiye edilmediyse demir hapları kullanılma-
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malıdır. 

Karaciğer Bozuklukları

Yağlı balık, ceviz, soya fasulyesi, keten tohumu, bitkisel yağ,

taze meyve ve sebze, küçük ana ve ara öğünler tavsiye edilir.

Alkolden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Kardiovasküler hastalıklar

Taze sebze ve meyve, antioksidan besinler, balık, soya pro-

teini, elma, lifli yiyecekler, kuruyemiş tüketilmelidir.

Doymuş yağlar, tavuk derisi, tam yağlı süt ve süt ürünleri,

hindistan cevizi yağı, domuz yağı, yumurta, sakatat, aşırı alkol,

tütün, tuzlu yiyecekler problemleri arttırır. 

Kas Krampları

En çok ayakları ve bacakları etkileyen ağrılı spazmlardır. Az

yağlı sütlü ürünler, muz, turunçgiller, kuru meyveler, domates

suyu, kavun, yeşillik, patates, süt ve avokado gibi potasyum içe-

ren yiyecekler, pilav, makarna ve su kramplara iyi gelir. Kafein,

çay, kola, aşırı tuzlu yiyecekler ve sigara zararlıdır.

Kilo sorunu

Bir beslenme uzmanına danışarak kendi vücudunuza en çok

uyacak beslenmeyi öğrenebilirsiniz. Birşeyi unutmamak lazım ki

kendi kendinizi aç bırakarak rejim yaptığınız zaman metaboliz-

manızı altüst edersiniz. Aç kalarak kilo verdiğiniz zaman hem

kaslarınızdan kaybedersiniz hem de metabolizmanızın dengesi

bozularak rejimi bıraktığınız zaman verdiğinizden fazlasını alır-

sınız. Uzmanlara göre sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo proble-

miniz otomatik olarak ortadan kalkacaktır. 
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Sadece kilo probleminiz olduğu için değil, sağlığınız ve gü-

zelliğiniz için de beslenme uzmanına danışabilirsiniz. Vücudu-

muz bütün yaşamımız boyunca bize gerekli olduğu için sağlıklı

yaşamayı seçip, dikkatli beslenip, düzenli spor yapmalıyız, ayrı-

ca her gün en az yarım saat mümkün olanın en hızlı şeklinde

mutlaka yürümeliyiz. Sağlam kafanın sağlam vücutta olduğunu

her zaman hatırlamalıyız.

Kısırlık

En az bir sene boyunca hamile kalamamak kısırlık olarak bi-

linir. Bolca meyve ve sebze, yağsız et, balık, tavuk, tahıllar ve az

yağlı süt ve süt ürünlerini kapsayan dengeli beslenilmelidir.

Kafein, alkol, sigara, fazla kilolu ve normalden az kiloda ol-

mak zararlıdır.

Kolit

Kolon ve kalın bağırsak ucunda kanama yapan müzmin ilti-

hap hastalığıdır. Katı ve sıvı yağlar, kafein, semptomları teşvik

eden yiyecekler, alkolden uzak durmalıdır.

Kurdeşen Hastalığı

Yemeğe veya başka maddelere alerji olduğu zaman meydana

gelen ve kaşıntı yapan kırmızı şeritlerdir. Psikosomatik de olabi-

leceği söylenir.

Daha önce kurdeşen veya farklı alerjilere neden olmuş yiye-

cekler, tartrazin boyası içeren yiyecekler veya ilaçlardan aspirine

alerjisi olanlar salisilat içeren yiyeceklerden uzak durmalılardır.

Laktoz hassasiyeti

Sütü hazmedememektir. Laktozu azaltılmış süt, laktoz enzim

tabletleri veya damlaları, sert peynir ve yoğurt yenebilir. Laktoz
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katkı maddesi bulunduran ilaçlardan kaçınılmalıdır.

Menapoz

Kadınların aylık regl dönemlerinin bitişidir. Kalsiyum, vita-

min D, az yağlı süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, soya ürün-

leri tavsiye edilir. Alkol ve kafeinden uzak durulmalıdır.

Mide Gazı

Yoğurt, nane ve rezene çaylarını bol bol tüketin. Yağlı yiye-

cekler, baklagiller, soğan, kabak türleri ve kötüleştiren yiyecek-

ler azaltılmalıdır.

Meyve bazlı tatlandırıcılar, laktoz hassasiyeti varsa süt, gazlı

içecekler, çiklet, kamışla içmek, kepek ve yüksek lifli müshiller-

den kaçınılmalıdır. 

Mide ve Bağırsak Enfeksiyonu

Tavuk suyu ve çorbası gibi sıvılar, muz, pirinç, elma, kızar-

mış ekmek yemeli ve semptomlar azaldıkça katı yiyeceklere ge-

çilmelidir.

Alkol, kafein, yüksek lifli yiyecekler, aspirin veya artirit ağrı

kesicileri, soyulmamış meyve ve sebzeler yenmemelidir.

Migren ve Diğer Başağrıları

Kafeinli içecekler, alkol (özellikle kırmızı şarap, vermut, şam-

panya ve bira), semptomları tetikleyen herhangi bir yiyecekten

kaçınılmalıdır.

Mononükleoz

Epstein-Barr virüsünden meydana gelen Kuzey Amerika’da 5

yaşına kadar çocukların en azından yarısına bulaşan bir hasta-

lıktır. Meyve ve sebze suları vitaminleri ve mineralleri için;
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milkshake kalori, mineraller ve D vitamini için; çorba enerji ve

lif için; yumuşak içecekler boğaz ağrısı için iyi gelir. Alkolden

kaçınılmalıdır.

Mültipl skleroz

Sinirleri izole eden miyelin tabakasının parçalanmasıdır. Lifli

yiyecekler, kızılcık şerbeti ve püre edilmiş yiyecekler tavsiye edi-

lir. Kafein ve boğulmaya sebep olabilecek yiyeceklere dikkat

edilmelidir. 

Müzmin Yorgunluk Sendromu

Makarna, pirinç, entegre ekmek ve tahıllar, meyve ve sebze-

ler, yağlı balık, keten tohumu, kuruyemiş, kanola yağı, buğday

tohumu, tuzlu yiyecekler faydalıdır. Kafein ve alkolden uzak du-

rulmalıdır.

Obezite 

Aşırı kilo sorunudur. Aşırıya kaçmadan karışık karbonhid-

ratlar, taze meyve ve sebzeler, balık, derisiz kümes hayvanları,

yağsız et, az yağlı süt ürünleri yenmelidir. Yüksek kalorili yiye-

ceklerden uzak durulmalıdır.

Osteoporoz (kemik erimesi)

Az yağlı süt, yoğurt ve kalsiyum içeren diğer yiyeceklerle, D

vitamini içeren yiyecekler ve baklagiller tavsiye edilir. Ağırlık ça-

lışması hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda ön-

leyicidir. Alkol, kafein ve sigara kullanılmamalıdır.

Prostat Problemleri

Domates (özellikle zeytinyağında pişirilmişi), kırmızı üzüm,

karpuz, kuruyemiş, deniz mahsülleri, ekmek, kepek, buğday to-
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humu, yulaf, kabuklu pirinç, bitkisel yağlar, meyve ve sebzeler

yenmesi ve bol sıvı alınması tavsiye edilir. Yağlı yiyecekler, özel-

likle hayvansal yağlar, alkol, kafein, acılı yiyeceklerle aşırı kilo

almak çok zararlıdır.

Saç ve Kafa derisi sorunları

Özellikle kellik ve kepek sorunlarıdır. Meyve ve sebzeler, en-

tegre tahıllar, yağsız et, balık, kümes hayvanları, az yağlı süt

ürünleri tavsiye edilir. 

Safra taşı

Sıkça küçük ve sağlıklı öğünler ve düzenli kahvaltı yenmeli-

dir. Kilo almak, kırmızı et, kahve, alkol, soda gibi asitli besinler,

katı yağlı ve kızarmış yiyecekler, yağlar, sütlü ürünler zararlıdır.

Saman nezlesi

Polenler tarafından tetiklenen mevsimsel alerjilerdir. Yağlı

balık ve omega 3 içeren diğer yiyecekler iyi gelir.

Bal, ayçiçeği ailesinden herhangi bir besin, turşu, bira, şarap

ve sirke gibi fermante yiyecekler zararlıdır.

Sarılık

Kirli sudan toplanmış kabuklu deniz mahsülleri bazı hepatit-

lere sebep olur. Soyulmamış meyve ve sebzelerden, yağlı ve şe-

kerli yiyeceklerden sakınılmalı ve yiyecekler sağlıklı şekilde ha-

zırlamalıdır.  Alkol kesinlikle alınmamalıdır.

Sinüzit

Bol bol sıvı içilmeli, taze sebze ve meyveler, sarımsak, soğan

ve acı biber yenmelidir. Sigara, kuru ve aşırı sıcak oda zararlıdır.

.
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Siroz

Tahıl ve baklagiller, enerji için karbonhidratlar; gevrek, ek-

mek, patates, sebze ve meyveler B vitaminleri için; sebze ve mey-

ve C vitamini için bolca tüketilmelidir. Hayvansal protein, tuz ve

yağlar azaltılmalıdır. Alkolden uzak durulmalıdır.

Soğuk Algınlığı ve Grip

Sebze ve meyveler C vitamini için; sarımsak ve acı biber do-

ğal dekonjestan olduğu için; sıvılar da balgamı azalttıkları için

bolca tüketilmelidir.

Solunum Sorunları

Alkol içermeyen sıvı burnu açtığı için; taze meyve ve sebzeler

C vitamini ve diğer antioksidanlar için; yağsız et, istiridye, yo-

ğurt ve entegre tahıllar çinko için bolca tüketilmelidir. Gaz yapı-

cı ve şişiren yiyecekler azaltılmalıdır. Sigara ve sigara dumanı ve

alkolden uzak durulmalıdır.

Tansiyon

Taze sebzeler, taze ve kurutulmuş meyveler, baklagiller ve

süt ürünleri potasyum için tüketilmelidir. Konserve ,işlenmiş yi-

yecekler, yağlı yiyecekler azaltılmalıdır. Turşulanmış ve çok tuz-

lu yiyecekler, aşırı alkol ve kafeinden uzak durulmalıdır.

Tırnak Sorunları

Kırılgan ve çatlayan tırnaklardır. Yağsız et, tavuk ve balık ,de-

mir ve kaliteli protein için; turunçgiller C vitamini için; koyu ye-

şil lifli sebzeler, entegre tahıl ürünleri, baklagiller ve meyve su-

ları B vitaminleri için bolca tüketilmelidir.

Oje çıkarıcı ve diğer zararlı kimyasalların aşırı kullanımından
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uzak durulmalıdır.

Tiroid Sorunları

Deniz mahsülleri, koyu yeşil lifli sebzeler ve süt ürünlerini

iyot için tüketmek faydalıdır. Alkol ve kafeini tiroid çok çalışı-

yorsa; kabak ailesine ait çiğ sebzeleri tiroid az çalışıyorsa azaltıl-

malıdır. Sigara ve yüksek dozda esmer su yosunundan uzak du-

rulmalıdır.

Uçuk (Herpes)

Dengeli beslenme, bolca tahıl, taze sebze ve meyve ve iyi ka-

lite protein bağışıklık sistemi için bolca tüketilmelidir. Alkol ve

kafeinin azaltılması gerekir. Sigara ve aşırı güneşten kaçınılmalı-

dır.

Ülser

Dengeli ve çeşitli beslenme iyileştirici olduğu için; yağsız et,

tavuk, takviye edilmiş ekmek ve tahıllar, baklagiller, kurutulmuş

meyveler kanamayla kaybedilen demir sağlamak için bolca tüke-

tilmelidir.

Kafeinsiz ve kafeinli kahve ve kafeinli ürünler; asit yapan ba-

haratlar; alkol; sigara; yağlı yiyecekler; gece geç saatte atıştırma-

lardan kaçınılmalıdır.

Verem

Yağsız et, tavuk, yumurta, balık yüksek kaliteli protein için;

taze meyve ve sebzeler C vitamini için; kuvvetlendirilmiş süt,

soya ve pirinç içecekleri, yağlı balık D vitamini için; yağsız et, ka-

buklu deniz ürünleri, fasülye, süt, kuruyemiş çinko için bolca

tüketilmelidir.

Alkol, sigara ve sigara dumanı, kişisel eşyaları paylaşma ve
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yemek takımlarını paylaşmaktan kaçınılmalıdır.

Yanık

Yağsız et, tavuk, balık, deniz ürünleri, yumurta, bakliyatlar

gibi protein ve çinko içeren yiyecekler iyileştirici ve doku tamir

ettiği için bolca tüketilmelidir; alkolsüz içecekler su kaybını te-

davi etmek için; C vitamini bol olan taze meyve ve sebzeler iyi-

leştirici olduğu için bolca tüketilmelidir.

Zona hastalığı

Zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar, kuruyemiş, çekirdek ve

buğday tohumu E vitamini için; taze meyve ve sebzeler antioksi-

dan özellikleri için bolca tüketilmelidir.
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Doğal Kaynakların Bozulması

Doğal kaynaklarımızın yok olması bazı canlıların soyunun

tükenmesine sebep olur ve bunun geri dönüşü yoktur.

Ormanların yok edilmesinden dolayı oluşan hasarlar bazı hay-

van ve bitkilerin soyunun tükenmesiyle biyolojik çeşitliliğe zarar

verir. Suların kirlenmesi de bazı balıkların ve denizaltı bitkileri-

nin neslinin tükenmesine, göl ve nehir dengesinin bozulmasına

sebep olur. 

Doğal kaynaklarımızın zarar görmesinin sonuçları zincirle-

medir. Mesela yağmur ormanlarının tarım için kesilmesinin çev-

remize hem yerel hem de küresel olarak etkileri bulunmaktadır.

Daha fazla gelir elde etmek için gereken aşırı ürün hasatını top-

rak kaldıramayıp verimliliği azaldığında çiftçiler bulundukları

arazilerini bırakmakta, daha verimli arazi aramaya başlamakta,

bereketli toprak kazanmak amacıyla ormanları kesmektedirler.

Kuraklığın en önemli nedenlerinden biri de ormanların yok edil-

mesidir. Yağmur ormanlarının çok yağış getirmesinin sebeple-

rinden biri, ağaçlar terleme yoluyla atmosfere önemli miktarda

su salarlar. Ağaçlar olmadan yağmur olanağı yoktur. Yağmur ol-

madan tarım da olamaz. Ayrıca ormandan yoksun bırakılan top-

rak yağmur suyunu eskisi kadar iyi emmez, rüzgar ve yağmur

suyuyla bereketli toprak kayar ve yok olur. Buna erozyon denir.

Erozyon, yakın çevrede bulunan nehirlere aniden daha çok su

gitmesine ve alçakta bulunan şehirlerin ve köylerin su baskınına

uğramasını sebep olur. 

Küresel olarak bakıldığında ormanların yok edilmesi sera

gazı artışına sebep olur; ağaçların azalması demek atmosferde

daha çok karbondioksit olması demektir. 
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En Çok Kullanılan Enerji Çeşitleri ve Bunların Etkileri

İhtiyacımız olan elektrik genelde yanan kömürden ve doğal-

gazdan elde edilmektedir. Birçok eve elektrik sağlayan bu yön-

tem ne yazık ki küresel ısınmaya da büyük katkıda bulunmakta-

dır. Dünyadaki en sıcak on gün son onbeş yıl içerisinde yaşan-

mıştır. Bu aşırı ısınmayla kutuptaki buzullar eriyip okyanuslar-

daki su seviyesi yükselmektedir. Bu da yakın gelecekte bazı ül-

kelerin haritadan silinmesi demektir.  

Fosil Yakıtları

300 milyon yıl önce ölen bitki ve hayvanlar bataklıklarda ve

okyanus diplerinde kalarak kum ve kille birleşerek kaya oluş-

turdular. Milyonlarca sene sonra bu fosillerden ısı ve basıncın et-

kisiyle kömür, yağ ve doğal gaz oluştu. 

Kömür

Kömür siyah, sert ve tortullu bir madendir. Günümüzde bir-

çok ülkede kullanımı hala sürmektedir. Kömür, binalarda ısıtma

amacıyla kullanımının yanında, fabrikalarda ve enerji santralla-

rında da oldukça sık olarak kullanılmaktadır. 

Kömürle çalışan yerlerin bacalarından çıkan cıva ırmaklarda,

göllerde, ırmak ağızlarında ve denizlerin koylarında yerleşir.

Balıklar cıvayı emerler ve bu balıkları yiyen insanların bünyele-

rine cıva yerleşir. Cıva; fetüslere, bebeklere ve küçük çocuklara

ve yaşlılara daha şiddetle zarar vermektedir. İnsanlardaki yan et-

kileri hırıldama, nefes darlığı ve öksürme olarak görülebilir. 

Petrol

Petrol ilk olarak aydınlatmada, soğuktan donma sonucu mey-

dana gelen yanıkların  tedavisinde ve su geçirmez kano elde et-

mek için kullanılmıştır. Ham petrole başka kimyasallar eklene-
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rek petrol ürünleri meydana gelir. Üretilen ham petrolün her va-

rilinin ( 200 litre ) 73,71 litre benzin, 34,77 litre dizel ve 15,49

litresi jet yakıtı elde etmek için kullanılır. Geriye kalan bileşim-

ler ise plastik, böcek ilaçları ve kıyafetler gibi malzemelerin üre-

timlerinde kullanılmaktadır. 

Ham petrol işlem görmese bile çevreye zarar vermektedir.

Ham petrol, fosil yakıtı, küçük bitkilerin ve planktonların (de-

nizlerde ve göllerde yaşayan mikroskobik canlılar) çürümelerin-

den oluşmaktadır. Bu canlılar denizlerde yaşamış, öldükten son-

ra kireçtaşı ve kumtaşı olarak birikmiştir.

Petrolün nerede bulunduğunu anlamak için insanlar değişik

teknikler geliştirmişlerdir. Yerlerini bulduklarında ise, karada

veya okyanusta kuyular açarak, yukarı pompalarlar. Pompalama

veya nakliyat sırasında ham petrol istenmeyen yerlere akabilir.

Ham petrolün kazara dökülmesi ise okyanusları, toprağı, yeraltı

ve yeryüzü sularını şiddetle kirletir. Yüksek mineral bölgelerin-

de, yeteri kadar doğa koruması yoksa, ham petrolün istemdışı

akması yerel insanları ve doğayı tahrip edebilir. Yağmur orman-

ları ve yerlileri Ekvador gibi ülkelerde harap olmuştur. 

Kara Kirliliği

Toprağın işlevini günlük yaşamımızda hiç önemsemesek de,

toprağın hem yüzeyinde hem de altında yaşam vardır. Toprak

suyun akışını kontrol eder, sudaki kimyasalları filtre eder ve be-

sinleri barındırır. 

Toprak ihmal edildiği zaman, ona bağlı olan hayat ta doğal

olarak zarar görür. Toprak gezegenin en dış tabakasını oluştu-

rur, yani gezegenin cildini ve koruyucu tabakasını oluşturur.

Kayaların, bitkilerin ve hayvanların yüzlerce yıllık çürümeleriy-

le meydana gelen toprağın 2,5 cmlik humusunun oluşumu 500

yıl almaktadır. Toprağın yüzeyinin altında ise mineraller, su,
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hava, bakteri, mantar ve bitki maddeleri karmaşık bir ekosistem

oluşturmaktadır. Biz insanlar, yaşamımızı sürdürürken oluştur-

duğumuz endüstriyel etkiler (kimyasal atıklar, tarımdan meyda-

na gelen böcek ilacı kirlilikleri gibi) toprağı şiddetle kirletir.

Aynı zamanda da maden artıkları hem toprağın hem de yakının-

da bulunan su yataklarının kalitesini bozar. Erozyon sırasında

toprağın üst kısmı yani en bereketli tabakası ayrıldığında bera-

berinde besinleri ve bitkilerin ihtiyacı olan kompozisyonu götü-

rür, bu da toprak için oldukça zararlıdır. 

Toprak kirliliğini azaltmak için; özellikle tehlikeli maddeler

üreten endüstriler zararlı maddelerin kazayla taşıp toprak ve su

yataklarına zarar vermesini engellemek için önlemler almaya

başlamışlardır. Daha önceki hasatlardan kalan bitki artıklarını

bırakmak ve benzeri tarımsal teknikler erozyonu azaltır ve top-

rak kalitesini geliştirir.

Su Kirliliğinin Sonuçları

Ne yazık ki su kaynaklarımızda bulunan kirletici unsurlar ol-

dukça fazladır. Suları temizlemek amacıyla kullandığımız klor;

içme suyundaki bakteri, virüs ve tek hücreli canlılar gibi çeşitli

biyolojik kirlilikler; kurşun ve arsenik gibi ağır metaller; asbest

ve selenyum gibi tehlikeli mineraller; radon ve radyum gibi rad-

yoaktif maddeler; böcek ilaçları; uçucu organik madde benzeri

solventler; organoklorin gibi inatçı organik kirleticiler; endüstri-

yel ve ev kimyasalları; nitrit ve nitrat gibi, kloroform gibi dezen-

fektan yan ürünleri bulunur. 

Suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu göz önünde bu-

lundurursak, sularımızı korumak ve temiz tutmaya çalışmak en

başta gelen görevlerimiz arasında yer almalıdır.
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Doğaya ve İnsanlara Daha Faydalı Alternatifler

Güneş enerjisi

İki ana yöntemle güneş enerjisinden elektrik elde edebiliriz.

İlki, ısı toplayıcılarının içindeki ısı transfer sıvısı güneş tarafın-

dan ısıtılır, bu ısıtılmış sıvı jeneratörler aracılığıyla elektrik üre-

tir. İkincisi, fotovoltaik hücreler içindeki elektronlar güneş ener-

jisi tarafından harekete geçirilerek elektrik üretilir. 

Güneş enerjisiyle elektrik üretmek eski yöntemlere göre daha

pahalıdır, fakat teknolojisi ilerledikçe fiyatında düşüş olacaktır. 

Rüzgar enerjisi

Yeldeğirmeni, rüzgarın kinetik enerjisini yakalamak için kul-

lanılmaktadır. Rüzgar değirmenin kanatlarını hareket ettirir, ka-

natlar ise şaftı döndürür, şaft ise jeneratöre bağlı olan çarkları

hareket ettirir. Bu şekilde jeneratör elektrik üretir. 

Rüzgar yenilenebilir enerjidir ve temizdir. Aynı zamanda üre-

timinde, diğer enerji türleri gibi, insanlara zararlı yan ürünler

içermez. Rüzgar enerjisinin kömür ve nükleer enerji gibi, suya

ihtiyacı yoktur. Yerel olarak üretildiği için, hem diğer ülkelere

bağımlılık, hem de nakliyat gibi doğaya zararlı ve pahalı yön-

temler de gerektirmez. 

Rüzgar en hızlı büyüyen enerji kaynaklarındandır ve kilovat

başına, maliyeti fosil kaynaklarından elektrik üretmeye yakındır.

Yeldeğirmeni kurmak için yapılan yatırım, gelişen diğer tekno-

lojilerden çok daha süratli olarak amorti edilir.

Yeldeğirmenlerinin çok büyük bir arsaya ihtiyaçları olduğu gibi,

yoğun rüzgar alan bölgelere, karaya veya denize, yerleştirilmeli-

dir. Rüzgar enerjisi pahalı olduğu için az kullanılmaktadır fakat

kullanımını arttırmak için, fiyatının düşürülmesindeki araştır-

malar ve çalışmalar devam etmektedir.
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Biyoyakıt ve Metan gazı

Genel bir terim olarak kullanılan biyoyakıt, bitkilerden ve

hayvanlardan yakıt elde etmek anlamına gelir. Bir yöntem bitki

malzemelerini yakarak suyu ısıtmak ve elektrik elde etmektir.

Biyoyakıt enerji santrallarının hammaddesi; hasattan kalan ta-

rımsal artıklardan, biyoyakıt için özel olarak yetiştirilmiş ürün-

lerden, kesilmiş ağaç artıklarından meydana gelebilmektedir. En

uygun hammadde seçenekleri ise, biyoyakıt üretim alanına ya-

kında bulunan bitki çöplerini kullanmaktır. Böylece taşımacılık

için hem masraf edilmeyecek hem de doğa kirliliği yaratılmaya-

caktır. Taşıma sırasında hava ve sonucu olarak doğa kirletilmek-

tedir. 

Biyoyakıt elde etmek için kullanılan bir başka yol ise çamur

ve gübre gibi organik ürünlerin öğütülmesinden meydana gelen

metan gazının yakılmasından elde edilen elektrik olabilir. Metan

gazı aynı zamanda çöp depolarından elde edilebilir. Çöpün çü-

rümesi metan gazını oluşturur.

Jeotermal enerji

Yeraltına inilen her 100 metrede bir, kayanın ısısı 3 derece

kadar ısınır. Yer altının derinlerinde, su bazen sıcak kayalara

ulaşır ve kaynar veya buharlaşır. Birkaç kilometre derin olan ku-

yular kaynar suyu veya buharı yeryüzüne getirmemizi sağlar.

Jeotermal enerji tesisi deniz seviyesinde olan ülkelerden daha

kolay elde edilir çünkü deniz seviyesinden enerji elde etmek için

çok fazla derin kazmak gerekli değildir. Jeotermal enerji her yer-

den elde edilebilir, fakat derinleştikçe sıcak suyun çıkarılması

daha pahalıdır.

Türkiye jeotermal derneğinden alınan bilgilere göre; 

“Jeotermal enerji ile yapılan ısıtma, elektrik üretimi vb gibi
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uygulamalarda, hiçbir atık çevreye ve atmosfere atılmamaktadır.

A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın verilerine (1998, Jeotermal Enerji

Stratejileri ve Hedefleri yayını) göre sera etkisi yaratan

Karbondioksit emisyonu : 

Kömürde;         900 - 1300 g/kWh, 

Doğalgazda;       500 - 1250 g/kWh, 

Güneş enerjisinde;   20   -  250 g/kWh, 

Rüzgar enerjisinde;    20   -    50 g/kWh, 

Jeotermal enerjide;   20   -    35 g/kWh’ dır.

Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri ve Jeotermal elektrik üre-

tim santrallerinde fosil yakıt kullanılmadığından, azot emisyonu

ve sülfür dioksit emisyonu sıfırdır.”

Jeotermal enerjinin dışa bağımlılığı olmadığı için döviz tasar-

rufu sağlar, ucuz, entegre kullanılabilir, fiyatının belirlenmesin-

de uluslararası piyasalara bağlılığı yok; dolayısıyla da gayet eko-

lojik bir çözümdür.

Türkiye Jeotermal Derneği’nin bildirimine göre; 

“Balçova Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi teknik ve ekono-

mik açıdan dünyadaki yedi en başarılı jeotermal uygulama ara-

sına EGEC-European Geothermal Energy Council (Belçika) tara-

fından Nisan 1999 tarihinde Ferrara/İtalya’da seçilmiştir. 

Türkiye’de şu anda elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıt-

ma, karbondioksit üretimi, termal turizm ve diğerleri ile Türk

Milli Ekonomisine jeotermalin katkısı yaklaşık 3 Milyar TL ola-

rak hesap edilmiştir. Ayrıca sektörde yapılan toplam istihdam ise

40.000 kişidir. Ayrıca, mevcut elektrik dışı toplam jeotermal de-

ğerlendirmenin kalorifer yakıtı eşdeğeri yılda 2 Milyar TL’dir.”
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Su enerjisi

Sugücü tesisleri, akan sudan elde ettikleri kinetik enerjileri

makine çalıştırmak veya elektrik elde etmek için kullanırlar. Su,

enerji üretimi sırasında zarar görmediği için, yenilenen bir ener-

ji kaynağı olarak düşünülmektedir. Fosil yakıtları gibi kirlilik ya-

ratmazlar ve aynı zamanda barajlar su taşmasını engeller. Fakat,

su gücü, doğal su akımına bağlı olduğu için, kuraklık sırasında

üretim tehlikeye girebilir. Aynı zamanda hidroelektrik tesisler

ırmakların ve ırmakların içlerindeki canlıların doğal akışını etki-

ler. Hidroelektrik tesisleri “ısı kirliliği” yaratır. Tesisten çıkan su,

içine girenden daha sıcaktır. Bu da sudaki hayatı negatif olarak

etkileyebilir. 

AZALT, TEKRAR KULLAN, GERİ DÖNDÜR

Batıdaki ortalama insan her 3 ayda bir kendi kilosuna eşit çöp

atar. Evlerimizden çıkan çöp atıkları için oldukça fazla bir alan

ve çöp arabaları kullanılmaktadır. Çöplerimizin miktarı düşü-

rüldüğünde çevremize ve sağlığımıza büyük katkılarda buluna-

biliriz. Çöplerimizi azaltma yolumuz ise çöplerimizi geri dön-

dürmektir.

Evimizden çıkan çöpleri azaltmak çevremiz için yaptığımız

en faydalı davranışlardandır. Çöpümüzün yüzde 75’i satın aldı-

ğımız malzemelerin paketlemelerinden oluşmaktadır. Doğaya

yardımcı olmak için yapabilecekleriniz arasında;

Azalt;

* Mümkün olduğu kadar az paketlemesi olan ürünleri tercih

edin,
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* Meyve ve sebzelerinizi alırken mümkün olduğu kadar az

paketleme kullanın, 

* Büyük miktarlarda almayı tercih edin. Bir büyük paket, iki

küçük paketden daha az paketleme malzemesi içerir.

* Tekrar kullanılabilen paketlemeleri tercih edin,

* Yiyecekleri çocuk boylarına bölünmüş olarak almak yerine,

büyük boy paketlemeleri almayı tercih edip, evinizde tekrar kul-

lanılabilen paketlere bölebilirsiniz.

* Arabanızda veya çantanızda alışverişe gittiğiniz zaman kul-

lanmak üzere ya sağlam bez alışveriş torbalarını, ya da daha önce

kullandığınız plastik torbaları tutun, gerektiği zaman onları kul-

lanın.

* Doğada yok olan alışveriş torbalarını evinizde çöp için veya

köpeğiniz varsa onun dışkısını toplamak için kullanabilirsiniz.

* Tekrar kullanmayacağınızı düşündüğünüz plastik torbaları

tekrar kullanılabilecek marketlere iade edin.

* Kağıt peçete yerine bez peçete tercih edebilirsiniz. Hem

daha şık bir görünüş verecektir hem de bolca aldığınız bez pe-

çeteleri yıkayarak tekrar kullanabileceksiniz.

* Hediye verirken sadece bir kerelik kullanılacak ve atılacak

hediye paketleri yerine, yaratıcılığınızı kullanarak hem daha şık

hem de işe yarayan malzemelerden hediye paketi yapabilirsiniz.

(örn, ipek bir atkıdan veya şaldan veya daha sonra başka bir

amaç için kullanılabilecek şık bir kutudan)

Tekrar kullan;

* Artık kullanmayacağınız kıyafetleri ikinci el mağazalarına,

kimsesizler evlerine veya ihtiyacı olan yoksullara dağıtın.

* Kıyafetler genellikle eskimeden çocuğunuz büyür. Başka ai-

lelerle değiş-tokuş yapabilir, akraba veya ihtiyacı olan ailelere
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dağıtabilirsiniz.

* İkamet ettiğiniz şehir veya belediye elinizde kalan fazla ev

ürünlerini kullanabilirler. Bu ürünler duvar boyası, duvar kağı-

dı, tamir malzemeleri gibi ürünler olabilir. Belediyenizden bu

malzemeleri ziyan etmemek için neler yapılacağına yönelik yar-

dım alabilirsiniz. Belki de böylece ilk farkındalığı siz yaratmış

olursunuz.

* Boş kutu, şişe gibi malzemeleri yaratıcılığınızı kullanarak

evinizde tekrar kullanabilirsiniz. Saklanacak eşyalarınızı koyabi-

lir veya bitki, çiçek yetiştirmek için kullanabilirsiniz. Özellikle

boyar veya süslerseniz oldukça şık olabilirler. Ben cam kavonoz-

larda satılan yiyecek malzemeleri bittikten sonra yıkarım. Daha

sonra cam boyasıyla boyayıp, şık bitkilerle süsleyerek, evin fark-

lı yerlerine yerleştiririm.

Geri döndür;

Tekrar kullanmak ve geri döndürmek, insanlar tarafından ol-

dukça karıştırılmaktadır. Geri döndürmek, ürünü fiziksel olarak

değiştirmektir, tekrar kullanmak ise ürünü olduğu haliyle kul-

lanmaktır. Mesela geri döndürülen kağıt, aslında kağıdın mü-

rekkepten temizlenmesi ve yatak çarşaflarının üretiminde tekrar

kullanılır hale getirilmesidir. Bazı plastikler halı ipliklerinde,

bahçe mobilyalarında, çöp torbalarında kullanılır. Metal ve cam-

lar eritilip, tekrar şekillendirilerek değişik amaçlar için kullanı-

lırlar. 

• Alüminyum kutuların geri döndürülmesi tekrar üretiminin

%5 enerjisiyle yapılmaktadır ve bir kutunun geri döndürerek

yapımından kazanılan enerji, bir televizyonun 2 saat açık tutul-

masına eşittir. 

• Geri döndürülmüş bir cam şişe üretmek, kumdan yeni bir
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tane üretmenin yarısı kadar su tüketir ve 100 vatlık bir ampülün

dört saat açık olmasına bedel enerji harcamasına eşittir. 

• Geri döndürülmüş kağıttan üretilen kağıt, işlenmemiş kağıt

hamurunu işlemenin yüzde 60-70 kadar daha az enerji ve yüz-

de 55 daha az su tüketimine eşittir. 

• Bir buçuk metre yüksekliğinde geri döndürülmüş gazete,

bir ağaca bedeldir. Bir ağaç, 700 kağıt alışveriş torbasına bedel-

dir.

Geri döndürmek ülkemizde hala oldukça yeni bir kavram ol-

duğu için çoğu belediye şimdilik sadece kağıt ve pil için özel

çöpler sağlamaktadır. Fakat eğer siz çöplerinizi kağıt, plastik,

alüminyum, cam ve diğer olarak ayırıp, mahallenizde bulunan

büyük kutulara atarsanız, hem aileniz hem de dünyanız için bü-

yük katkılarda bulunursunuz. Cam ürünlerinin birçoğunu geri

götürdüğünüz zaman verdiğiniz paranın belirli bir kısmını iade

alabilirsiniz. Belediyenizle geri döndürmenin faydaları üzerine

konuşup, dünyanız için büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. 

Doğanız için yapacağınız en iyi şey çöplerinizi mümkün ol-

duğu kadar azaltmaktır. Eğer aldığınız malzemelerin paketleme-

lerine ve kullandığınız gereksiz paketlemelere özen gösteririrse-

niz, tek bir ev halkı olarak bile doğaya oldukça faydalı bir dav-

ranışta bulunup, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Marketten

meyve aldığınız zaman fazladan torba kullanmamaya özen gös-

terin. Mümkünse aldığınız ürünlerin geri döndürülmüş olması-

na da dikkat edin.

• Hangi ürünleri geri döndürebiliriz?

* Kağıt; fazla beklediğiniz takdirde çürürler, o yüzden kulla-

nım biter bitmez geri döndürünüz.

* Karton; mısır gevreği kutusu, ambalaj kağıdı, yumurta kar-
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tonları temiz oldukları takdirde geri döndürülebilir.

* Cam; geri döndürmek için cam şişeleri ve kavanozları çal-

kalayın ve üzerindeki metal veya plastikleri çıkartın. Temiz ve

kırılmamış cam kapları geri döndürebilirsiniz. Kırılmış, kuvvet-

lendirilmiş ve pencere camları geri döndürülemez.

* Plastik şişeler; üretilen plastik şişelerin birçoğu tekrar kul-

lanılabilen ürünlerden elde edilmektedir. Altlarında 1 ve 2 yazan

şişeler, tekrar kullanılmaya en uygunlarındandır. 7’ye kadar çı-

kan numaralarda 7 en az geri döndürülenidir.

* Plastik torbalar; temiz olarak geri döndürülebilir fakat do-

ğaya faydalı olmak için bir başka yöntem ise plastik torbaları

alışverişte tekrar kullanmak veya alternatif olarak daha uzun

ömürlü bez torbalar kullanmaktır.

* Tekstil; vakıflar bağışlanmış kıyafetleri satarak para kaza-

nırlar.

* Piller; toksik metaller içeren piller sularımızı kirletir. Pilleri

bazı belediyelerde sıkça bulunan pil çöplerine atarsanız, içeri-

sinde bulunan toksik metaller çıkarılır ve doğaya zararı engelle-

nir.

* Metal; meşrubatları koyduğumuz alüminyum kutular ve

alüminyum folyalar geri döndürülen çöpler arasında üretimi en

pahalı olan materyallardır, temiz olarak geri döndürebilirsiniz.

* Gübre; eğer bahçeniz varsa mutfak ve bahçenizden çıkan

çöpleri  kompost ettikten sonra bahçenizde gübre olarak tekrar

kullanabilirsiniz.
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