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Çevre dostu Türk
Kendini çevre sa¤l›¤›na adayan
‹lyas Bublis, baflkent Berlin’de
bafllatt›¤› “A¤aç kesme yerine
dikme” kampanyas›ndan sonra
Türkiye’de de çevreyi yeflillendirmek için kollar› s›vad›.

‹lyas
Bublis

A¤a• güzelliktir
“A⁄AÇ güzeldir ve çevreyi
korur” ad› alt›nda bafllatt›¤›
kampanya çerçevesinde Türkler’in yo¤un olarak yaflad›¤›
Berlin’in de¤iflik semtlerinde
göçmen çocuklarla a¤aç dikme kampanyas›n› sürdüren
çevre dostu ‹lyas Bublis, “Yaflad›¤›m›z ülkenin, kentin ve
bölgenin yeflil ve sa¤l›kl›
kalmas› için yediden yetmifle
herkese büyük görev ve
sorumluluk düflmektedir.
Özellikle sokak a¤açlar›n›n
insan yaflam›nda hayati önemi
vard›r. Her a¤aç yüzlerce
insan›n sa¤l›kl› yaflamas› için
oksijen üretiyor. A¤aç
katliam›na son” diyerek
herkesi kampanyaya katk›
vermeye ça¤›rd›.

2004’TE ÖDÜL ALDI
ALMANYA’DA 2003’te
“A¤açlar Güzeldir” ad› alt›nda
kestane güvesine karfl›
bafllat›lan kampanya ile ad›n›

Ç

EVREC‹ Türk’ten örnek
giriflim. Almanya’n›n
baflkenti Berlin’de 6 y›l
önce kurdu¤u çevre örgütü
GA‹A’n›n baflkanl›¤›n› yapan
‹lyas Bublis, gençler aras›nda
çevre sa¤l›¤› binicini afl›lamak
için kentte de¤iflik
kampanyalar düzenliyor.

ülke genelinde duyuran çevre
örgütü GA‹A, 2004’te DBU
(Alman Çevre Vakf›) Çevre
Teflvik Ödülü’ne lay›k görüldü.

D‹KKAT ÇEKMEK
A⁄AÇ sponsorluklar› ve
kamuoyuna yönelik a¤aç
dikme faaliyetleriyle çevre
bilincini afl›lamak istediklerini
kaydeden Bublis, insanlar›n
çevre konusunda bilinçlenmesi
ve sorumluluk almas›n›
istediklerini kaydetti. Çevre
konusunda medyaya önemli
görevler düfltü¤ünü söyleyen
Bubis, “‹nternet, duvar ilanlar›,
MTV müzik kanal› ve sinema
reklam› önemli” dedi.
Bublis, “Bu inisiyatif
özellikle yenilikçi iletiflim flekli
ve do¤a ile do¤an›n
korunmas›na dair konular› ele
al›yor. GAIA’n›n projeleri
hakk›nda daha fazla bilgi için
www.gaia-styles.de sayfam›za
baflvurabilirsiniz” dedi.

Kollektif bir bilinç
yaratma fikri
◊ A⁄ fikri, GA‹A ve a¤aç projeleri için ne anlama
geliyor?
A⁄ fikri, kollektif bir bilinç yaratma fikridir. Dünyay›
çocuklar›m›z ve tüm canl›lar için ortak bir muhafaza
etme bilincidir. ‹nsanlar kendilerini GA‹A ile
özdefllefltirdiklerinde kendi çocuklar›n›n gelecekleri ve
a¤açlar›n yaflam› aras›ndaki ba¤lant›n›n önemini
anlayacaklard›r. Dünyadaki yaflam› muhafaza etmek için
faaliyetler mant›kl› olarak dünyan›n her yerinde
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. Gördü¤ünüz gibi, söz konusu olan
bireysel ve kollektif bir bilinç yaratmakt›r. Bu olmadan
toprak anan›n gerçek anlamda iyileflmesi mümkün
de¤ildir. Önce kendimizden bafllamal›, vizyonumuzu
içsellefltirmeli ve yaflamal›y›z. Böylece içimizdeki umutla
baflka insanlara da ilham verebiliriz. T›pk› bir sel gibi, biz
insanlar›n yaratt›¤› tüm engelleri k›rmak için kendi
dinami¤ini yaratan bir dalga gibi. A⁄ iflte böyle çal›fl›r.
◊ TÜRK‹YE’DE Marmaris ‘Manolya’ otelini
iflletiyorsunuz. Otel iflletmesi ve a¤açland›rma ile GA‹A
aras›nda nas›l bir ba¤lant› mevcuttur?
Geçen y›l Manolya Oteli’ni çevre sa¤l›¤›na uygun bir
flekilde yeniledikten sonra hizmete açt›k. Otelimizde
çevre sa¤l›¤›na önem veriyoruz. Duvarlar için organik
soyalar kullan›ld›. S›cak suyumuz günefl enerjisi ile
üretilmekte, yerel organik tar›mla yetifltirilen ev yap›m›
vejetaryen yemekler her gün taze haz›rlanmakt›r. Bu y›l
da küçük ve güzel çevre otelimizde gençlere staj yapma
imkan› sunuyoruz. Stajyerlere Türkçe ö¤retmek için
kurslar düzenliyoruz. ‹lgi duyan gençler info@gaiastyles’de internet adresinden daha genifl bilgi alabilir.

HER TUR‹STE 1 A⁄AÇ
TÜRK‹YE’DE çevre sa¤l›¤› ve
yeflillendirme kampanyas›
bafllatmak için kollar› s›vayan
Bublis, ilk olarak
Marmaris’teki Manolya
Oteli’de çevre kuponu ile a¤aç
dikimi kampanyas› bafllatt›.
Türkiye’ye gelen her turistin
bir a¤aç dikmesi için çal›flma
bafllatan Bublis, bu konuda
seyahat bürolar› ve tur
operatörlerine büyük görevler
düfltü¤ünü belirtip,
Marmaris’te bafllatt›¤›
kampanya hakk›nda flunlar›
söyledi:
“OTEL‹N tüm misafirlerine
20 Euro de¤erinde bir a¤aç
kuponu veriliyor. Bu kuponla

‹lyas Bublis’in Bergmannstarassedeki
a¤aç dikme dikme
kampanyas›na Yefliller
Federal milletvekili
Hans-Christian Ströbele ve FriedrichshainKreuzberg ‹lçe
Belediye Belediye
Baflkan› Franz
Schul’da kat›ld›.

◊ SAYIN Bublis, “GA‹A’n›n A¤aç güzeldir”
projesini bize tan›t›r m›s›n›z?
“GA‹A, a¤açlar› ve çevre sa¤l›¤›n› korumak için
bafllat›ld›. GA‹A, a¤aç konusuna a¤›rl›k vererek,
örne¤in flehirlerde a¤aç sponsorluklar› ile yaflam
kalitesini art›rmay› ve böylece içinde yaflad›¤›m›z
ortam için bir çevre bilincini gelifltirmeyi
amaçlamaktad›r.
◊ GA‹A’NIN vermek istedi¤i mesaj› ve hedefi
nelerdir?
FAAL‹YETLER‹M‹Z‹N amac›, a¤açlar›n flehirlerde
ne kadar önemli oldu¤unu göstermektir. ‹nsanlara
bir fleyler yapmak için f›rsatlar sunmak istiyoruz.
Hedefimiz, insanlara bütünün bir parças›, do¤an›n
bir parças›, toprak anam›z›n bir parças› oldu¤umuzu
hat›rlatmakt›r. GA‹A, eski Yunanca’da toprak anlam›na gelir. Savundu¤umuz fley ad›nda gizlidir.
Özellikle genç insanlara, do¤a, yani gezegenimiz dahil, tüm canl›lar için sorumluluk tafl›d›¤›m›z› anlatmak istiyoruz. Do¤an›n dengesini bozmamal›y›z,
aksine do¤an›n güzelli¤ini ve çeflitlili¤ini muhafaza
etmek için katk›da bulunmal›y›z.
◊ BERL‹N’DE çeflitli a¤açland›rma
faaliyetlerinde bulundunuz ve her faaliyetin bir
a¤›rl›k noktas› vard›. Bu konuda bize örnekler
verebilir misiniz?
EVET, örne¤in “Halklar Aras›nda Anlay›fl
Orman›”, Belediye Baflkan› Say›n Wowereit’in
baflkanl›¤›nda Schillerpark’a 20 büyükelçi, diplomat
ve 500 çocuk ile birlikte 2002 y›l›nda yaflanan
f›rt›nada kaybetti¤imiz a¤açlar› yeniledik. Ayr›ca,
“Do¤a için Müzik” ad› alt›nda 17 Haziran
Caddesi’nde düzenledi¤imiz çevre konserine kat›lan
9 bin kiflinin kat›ld›¤› bir a¤açland›rma faaliyeti
yürüttük.
◊ GAIA-STYLES markas›n›n yarat›c›s› olarak
GA‹A’n›n neler yapt›¤› ve nas›l oluflturuldu¤u
hakk›nda k›sa bilgi verir misiniz?
BUNUN için biraz daha gerilere gitmek
zorunday›m. GA‹A’dan önce de çevre sorunlar› ile

tatilciler, bulundu¤u bölgede
a¤aç diktirebiliyor. Tatilciler,
a¤aç kuponlar› ile çevrenin
yeflillenmesine katk›da
bulunurken, kendi tatil
beldelerinin sa¤l›kl› kalmas›na
öncülük ediyorlar. Her
misafirin a¤aç fidan› yaz
sezonu sonunda Orman
Müdürlü¤ü denetiminde
Marmaris ve çevresine
dikiliyor.”

ÖRNEK OLALIM
MARMAR‹S’TEK‹ turistik
a¤açland›rma faaliyetinin tüm
dünyaya örnek olmas›n›
istedi¤ini söyleyen ‹lyas
Bublis, “Turizm küresel
›s›nman›n ve iklim
de¤iflikliklerin hakim oldu¤u
bu dönemde çevreyi de
korumaya bafllamas›yla
seyahatler yaln›zca zevk
vermekle kalmay›p, anlam da
kazanacakt›r. Ayr›ca gelecek
nesillere ‘kendi’ a¤ac›n›
göstermekten kim gurur
duymaz ki!” diye konufltu.
∆ Süleyman SELÇUK

Berlin’e 111 a¤aç diktiler

◊
◊ BUGÜNE kadar
Berlin’de kaç a¤aç diktiniz?
GA‹A, ‘A¤açlar
Güzeldir’ slogan› alt›nda
bugüne kadar baflkent
Berlin’de 111 sokak a¤ac›
dikmifltir ve yeni
a¤açland›rmalar da
planlanm›flt›r. Berlinli
Bebekler için dikilen
a¤açlarla yeni bir
a¤açland›rma hareketi
bafllatt›k. Bu vesileyle
bize yard›mc› olan
herkese, özellikle Berlin
Yeflil Alanlar Dairesine,
ö¤rencilere, krefllere ve bu
kadar çok a¤açland›rma
faaliyetini, organizasyonu
ve projeyi
gerçeklefltirmemize
yard›mc› olan insanlara
teflekkür etmek istiyorum.

ilgileniyordum. Bu, anavatan›m Türkiye’de
edindi¤im tecrübelerden kaynaklan›yordu. Likya
sahillerinde ormanlar›n, a¤açlar›n, da¤lar›n ve
denizin uyum içinde birarada yaflad›¤›, dünyan›n en
güzel yerlerinden biri olan Marmaris’ten geliyorum.
Bu, beni daima etkiledi ve bana ilham veriyordu ve
bana do¤aya karfl› duyulan yo¤un bir sevgi fleklinde
ortaya ç›kan bir do¤a bilinci afl›lad›. GA‹A’dan
önceki ilk çevre projesini Karadeniz sahillerinde
gerçeklefltirdim. Do¤an›n ve bilhassa bir a¤ac›n
güzelli¤ine vuruldu¤um Bali’ye yapt›¤›m bir seyahat

s›ras›nda GA‹A vizyonunu gördüm ve hayattaki
görevimi bulmufl oldum.
◊ GA‹A Perisi neyi temsil eder?
GA‹A tüm insanlardan sa¤l›kl› art›k yaflam alan›
yaratmam›z›, a¤açlar› ve ormanlar› yok etmekten
vazgeçmemizi isteyen çevre elçisidir. Asl›nda
insanlar›n ifllerime pek kar›flmak istemiyor, ama
art›k a¤açlar›n ciddi bir biçimde hastaland›¤› zaman
geldi. Size bir s›r vereyim mi? GA‹A Perisi fikri,
bana bir perinin çok güzel bir resmini hediye eden
bir çocuktan ç›km›flt›r.

A¤açlar›n baflkenti
◊ NEDEN Berlin’de böyle
bir proje bafllatt›n›z?
BERL‹N, bu faaliyetler için
çok iyi bir zemin vard›r. Zira
Avrupa’n›n baflka hiçbir
yerinde a¤açlarla böylesine iç
içe olan bir metropol yoktur.
Berlinliler a¤açlar› özel bir
biçimde seviyorlar. Berlin
yeflilli¤i ile tan›n›yor ve baz›
insanlar Berlin’i “A¤açlar›n
Baflkenti” olarak tan›ml›yor.
Bu, büyük bir iltifatt›r.
◊ BERL‹N’DE tarihi
‘Potsdamerplatz’ Meydan›’nda
a¤açland›rma yapt›n›z. Bunun
kent için anlam› ne?
BERL‹N ve çevresindeki
krefllerden 80 çocuk, birçok
Berlinli, “Jugendband Terra
Brasilis” müzik grubu,
Ufafabrik ve Ufabaeckerei
f›r›n› ile flehirde her yeni

do¤an çocuk için bir a¤aç
dikme vizyonumuzu gerçe¤e
dönüfltürdük. Berlin’in,
Almanya, Avrupa ve dünyan›n
her yerinde gibi faaliyetler için
bir bafllang›ç noktas› ve örnek
olmas›n› istiyoruz. Baflka
flehirlerde de ayn› faaliyetlerde
bulunmalar›n› diliyoruz ve
tecrübelerimizle bilgimizi
herkesin hizmetine sunuyoruz.
◊ SONRAK‹ somut
ad›m›n›z ne olacak?
SONBAHARDA daha
büyük bir organizasyonla
flehrin yeni do¤anlar› ve
çocuklar› için birçok a¤aç
dikece¤iz. Dünyaya yeni
gelenlerin anne ve babalar›n›,
büyük anne ve büyük balar›n›,
akrabalar›n› ve arkadafllar›n›
bizimle irtibata geçmeye
ça¤›r›yoruz. Baflta do¤um

klinikleri olmak üzere, flehirde
bulunan hastanelerle irtibata
geçip, onlardan destek almaya
çal›flaca¤›z. Bizi büyük ifller
bekliyor, çünkü
gerçeklefltirilmeyen bir fikir
hiçbir ifle yaramaz.
◊ FAAL‹YETLER‹N‹Z‹N
finansman› nas›l sa¤lan›yor?
A⁄AÇ sponsorluklar› ve
a¤aç kuponlar› sat›fl› ve kendi
moda markam›z olan “GA‹A
Fashion that helps saving the
planet” ürünlerimiz ve
sponsorlarla. GA‹A Fashion,
adil ticaret hükümlerine
uygun stil dolu ve ekolojik bir
moda çizgisidir. Daha fazla
büyümek için bir sat›fl
orta¤›na ihtiyac›m›z var.
Ürünlerin yan› s›ra ekolojik
bilgi ve tecrübemizi de
sunuyoruz. ‹fl birli¤ine aç›¤›z!

