
B U Ğ D A Y  E K O L O J İ K  Y A Ş A M I  D E S T E K L E M E  D E R N E Ğ İ

Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde 2012-2016 yılları arasında tamamladı. Sivil toplum alanında devam etmeyi seçti. İzmir’de yaşarken
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Gönüllü İletişim Ekibi'ne kabul edilmesiyle bir süreliğine
İstanbul’a göçtü. Buğday Derneği'nde İletişim Asistanı olarak çalıştı. İzmir'e geri döndüğü 2019 yılından beri
gönüllü olarak çalışmayı sürdürüyor. Eğitmen ekibinde yer almasının yanı sıra, iletişim ve gönüllü koordinasyonu
gibi konularda da derneğe destek veriyor.

Doğa yürüyüşleri ve doğa-insan arasındaki ilişkiyi sorgulamakla başlayan yolculuğunda, Buğday Derneği ile
tanışınca şehirde de ekolojik yaşamın mümkün olduğunu gördü. Ekolojik yaşam pratiklerini kendi hayatında
tecrübe etmesinden bir süre sonra tüm bu deneyimleri, bilgi ve araştırmalarını derleyerek yazılar yazdığı ‘Ekolojik
Yolum’ adlı bir blog ve içerik ürettiği bir Instagram hesabı açtı.

Ekolojik yaşam yolculuğunun bir parçası olan zehirsiz temizlik iki yıl önce hayatına girdi. Sadece birkaç basit
malzeme ve kolay pratiklerle tüm evi temizleyebildiğini gördü. Daha hesaplı, daha sağlıklı ve daha ekolojikti.
Eskiden her kış hasta olurken çok uzun zamandır rahatsızlanmıyor ve bunun sadece bir tesadüf olduğuna da
inanmıyor. Tıpkı, endüstriyel deterjanlarla sık sık temizlenen, titiz bir evde büyümüş biri olarak daha küçücükken
kardeşinde çıkan astım hastalığının ve ileriki yıllarda kendisinin de yakalandığı alerjik astımın tesadüf olduğuna
inanmadığı gibi.

Tüm bu farkındalığı yaşayıp, deneyimledikten sonra kendisi gibi pek çok kişinin de hiç farkında olmadan, sırf
normali bu algılandığı ve de öyle alışıldığı için hem kendi sağlıklarını tehlikeye atmalarını hem de doğaya geri
dönüşü olmayan zararlar vermelerini görmezden gelemiyor.

İki yılın sonunda onca deneyim ve çokça araştırmadan sonra ise bu aktarım sürecine çok daha sağlıklı olacağına
inandığı atölyelerle devam ediyor.
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