
Bu satırları yazmak çok zor. 
Victor hakkında,  bu sayfa-
da, başka herhangi bir ye-
re yazmaktan çok daha zor. 
Buğday’ın üyelerine seslendi-
ğimiz bu yayında, özellikle zor. 
Ne ki, Victor’un en verimli yılla-
rının en yakın tanığı olarak bu 
görev bana düştü. 

Onu, Bodrum’da bir do-
ğa koruma projesini yürüt-
mek üzere gittiğimde tanıdım. 
Yaşamla ve kendimle yeni ye-
ni tanışırken, bir akşam başını 
dizlerime koymuştu. Tatlı tat-
lı konuşmuştuk. 

Bodrum Belediyesi’nin ka-
pısının önünde kurduğumuz 
bir masada oturuyor idim bir 
başka gün. Oturduğum masa-
nın üzerine bir el, kıpkırmızı bir 
nar bıraktı, o, koşarak gitti. O 
nar, yıllar sonra %100 Ekolojik 
Pazar’ın simgesi oldu. 

Beni alıp, köylere, yaptı-
ğı eve, sepetçi amcaya, kaşık-
çı dedeye götürmüştü. Yıllar 
sonra o gezide atılan duygu 
tohumları ile TaTuTa çiftlikle-
rini kurduk. 

Tesadüfen tanıştığımız 
Hollandalı değirmenci Hans ve 
Datça’lı eşi Hatice’nin ev sa-
hipliğinde gördüğümüz şehir 
bahçesi, Cumhuriyetköy’deki 
bahçe sepetlerine ilham oldu. 

İLKBAHAR 2011
Sen rahat uyu 
Victor. Ektiğin 
tohumları biz 
yeşerteceğiz.
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n Beraber, büyük sofra-
lar, gönül çemberleri, sevgi 
mekânları kurduk. Çamtepe 
Ekolojik Yaşam Merkezi’ni aya-
ğa kaldırdık, Kazdağları’ndaki 
o zeytinliği ve Yuvarlak evi ye-
şerttik. Birlikteliğimiz çok bere-
ketli oldu. 

Eminim, birçoğumuzun 
buna benzer belki daha kısa, 
belki de daha uzun bir liste-
si vardır. Çünkü Victor’un her 
hali bereket getirirdi. Victor 
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Ananias, Buğday Ailesi’nin re-
isi, ardında koskoca bir mi-
ras, ömrü boyunca temas et-
tiği herkeste büyük izler bırak-
tı. Sadece tek tek kişilerde değil, 
toplumda ciddi değişimler ya-
rattı. Ölümü de yaşamı gibi ha-
reketli, bereketli oldu. 

Victor, hepimize, büyük bir 
aile kurdu. Bu büyük ailenin 
ihtiyacı olan ürünleri yetişti-
ren çiftçileri, üreten işletmele-
ri, satan pazarcıları, satın alan 
kullanıcıları; bu mekanizma-
nın karar vericilerini, bilim in-
sanlarını; ekolojik yaşam konu-
sunun yeni vizyonlarını, açılım-
larını, işbirliklerini kah yarat-
tı, kah keşfetti, buldu, birleştir-
di. Herkesin arasındaki bağları 
oya gibi işledi, sorunları cımbız-
la çekti çıkardı, çözümler üretti, 
ortaya hepimizin de parçası ol-
duğu çok nadide bir eser çıkar-
dı. Sadece bizlerle kurduğu sev-
giye dayalı ilişki ile değil, bizle-
re bıraktığı mirasla da bağladı 
her birimizi, birbirimize. Şimdi, 
bu büyük sorumluluğu yerine 
getirmek için her zamankinden 
daha fazla beraber iş yapmak 

zorundayız. İşte onun dehası! 
“Nadide bir eser” diyorum, çün-
kü bugün Buğday’ın Victor’un 
önderliğinde yaptığı işlerin dün-
yada da bir benzeri olmadığını 
görüyorum. Yaratıcılık ve tam-
lık, Buğday’ın Victor tarzı ça-
lışmalarının yegâne özelliğidir. 
Formülünü yaradılışın kendi-
sinden alır. Elbette gücünü de. 
Buğday mutfağında pişen her 
aşın tadı, gıdası, bedeli tasta-
mamdır. Bereketi boldur, her-
kese yeter, kimseye fazla gel-
mez, çöpe de atılmaz. Böylesi 
bir işleyişi, başka bir yerde ne 
gördüm, ne de duydum…. 

Buğday değişecek. Victor’la 
beraber bir dönemin kapandı-
ğını kabul etmek ve yeniliklere 
açık olmamız gerektiğini söy-
lemeliyim. Bu yeni dönemin en 
önemli konusu –daha önce de 
olduğu gibi- Buğday’ı tam anla-
mıyla geniş tabana yayılan, gü-
cünü üyelerinden alan bir sivil 
toplum örgütü haline getirmek. 
Bunun için iç işleyişimizi, kont-
rol mekanizmalarımızı, üyelik 
çalışmalarımızı gözden geçiri-
yoruz. Amacımız, yaşama say-
gı duyan herkesin Buğday üye-
si olmasını, Buğday üyeliğinin 
gururunu taşımasını sağlamak. 

Hepinizi, günlük işleyişin so-
rumluluğunu taşımakta istek-
li Buğdaygiller adına selamlıyo-
rum. Victor’un aramızdan ayrı-
lışı ve sonrasındaki dönemde bi-
zi yalnız bırakmayan ve destek 
olan dostlarımıza sonsuz teşek-
kürlerimizi sunarız. Bir kere da-
ha Victor’un aklından çıkan slo-
ganımızı tekrarlıyor ve “Yaşam 
dönüşümdür! “ diyorum. Ne 
mutlu ki dönüşüm devam edi-
yor. Hüzün ve özlemle dolu-
yuz.  Ama bereketli bir gelecek 
için iştahımız yerinde çok şükür. 
Mutlu bir yaz dileklerimizle... 
                         Güneşin Aydemir

Buğday Derneği YK Başkanı
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Düşlerime bir yuva yaptım, geçen hafta 
yumurtadan çıktılar. Artık tek başlarına 

uçabiliyorlar. Şimdi işimin başına dönüp bir 
çınar ağacının altında uyumalıyım.

                 —Gizem Altın Nance

Victor bu çizim ve yazıyı çok sevmiş, kendisiyle özdeşleştirip Çamtepe'nin duvarına asmıştı. Hâlâ orada duruyor.



4   |   2011 İLKBAHAR   |   www.bugday.org4   |   2011 İLKBAHAR   |   www.bugday.org

Victor için, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde "Hayır"

Sevgili Victor’u, yüzyıllardır bu topraklarda 
yapıldığı gibi “hayır”larla uğurladık. Ona la-
yık olduğu şekilde “hoşçakal” demek için, anı-
sına atalık tohumlar dağıttık; anısı toprak-
ta yeşillenen filizlerde her mevsim yeniden 
canlansın diye... Yemekler hazırladık, sun-
duk; bereketiyle canlar, ruhlar doysun diye... 
Yaşamı, ölümü, dönüşümü hep birlikte kut-
sadık, Viktor’u uğurlarken...

Ona “hoşçakal” demek, en zoruydu. Elimiz 
kolumuza taşlar bağlanmış gibiydi ama ke-
netlendik, onu en güzel dualarla, huzurla 
uğurlamak için... 

Victor’un ve Buğday’ın etrafında, gökku-
şağı gibi zaman zaman görünen büyülü güç 
ve birlik hali yine bizimleydi. Ne kadar çok in-
sana dokunmuş ve ne kadar çok insan onun 
sayesinde yaşamını dönüştürmüştü. Samimi 
ve sıcak bir kalabalık vardı hep, hem onu çok 
sevdiği toprağa verdiğimiz Bitez’de, hem de 
aramızdan ayrılığından 10 gün sonra yaptı-
ğımız “hayır”larda... 

Victor’un yedi yaşında ailesiyle birlikte 
yerleşip, Buğday hareketinin ilk tohumlarını 
attığı Bodrum’da, bu kez bizler onun yattığı 
toprağa tohumlar serptik... Bitez Camii’nde 

toplanan büyük kalabalıktaki herkesin elinde 
evladiyelik mısır ve bezelye tohumları vardı. 
Rica ettik tüm dostlarına, ilkbaharda Victor 
için ekmelerini. Kurda, kuşa, tohuma ve 
Victor’a diyerek… Bitez Mezarlığı’nda, zey-
tin ağaçlarının altında, bedenini toprağa ver-
diğimiz gün Bodrum’a bahar gelmişti. Arılar, 
çiçekler sanki onu uğurlamak için doğanın 
şarkısını söylüyordu. Çok sevdiği ney üflen-
di, Yunus Emre’den şiirler okundu,  tohum-
lar atıldı ve dualara edildi… Sepetini koyduk 
toprağına, ilk defa boştu. 

Mezarlıktan ayrılırken bir yağmur başladı 
usul usul. Hafif, yavaş… Attığımız tohumlara 

Attığın Tohumları Biz Yeşerteceğiz...
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Victor Ananias’ın ara-
mızdan ayrıldığı haberi-
ni İskoçya’da Findhorn 
Vakfı’nda arkadaşı Ebru 
Deniz Tekman, 2011 Eko-köy 
eğitimi öğrencileri ve Trees 
For Life organizasyonundan 
Alan Watson Featherstone  
ile beraber Victor’un anısı-
na Dundreggan’da bir ka-
vak ağacı dikti. Findhorn 
Vakfı’ının Türkiye temsilci-
si Victor için, 20’li yaşlarında 
komünitesinde  aşçı olarak 
çalışırken tecrübe ettiği ve 
ileriki yıllarda tasarladığı bir 
çok projenin ilham kaynağı 
olan  bu organizasyonun kal-
binde çok özel bir yeri vardı. 
Trees for Life organizasyo-
nunun koruması altında bu-
lunan Dundreggan bölgesin-
de, 4 Mart saat 16.00 sırala-
rında gerçekleşen ağaç dik-
me seremonisi Victor’un çok 
sevdiği Findhorn tarzı ile ger-
çekleşti. El ele tutuşan grup, 
ana odaklanarak, arkadaşları 
Alan ve Ebru’nun yaptığı an-
ma konuşmalarını dinlediler 
ve onu güzel dileklerle uğur-
layan şarkılar söylediler.



can suyu oldu ve hemen dindi. Gökyüzü gü-
lümsedi... ve toprak Victor’a iyi bakacağının 
sözünü verdi. 

Onu toprağa verdikten bir hafta sonra 
Çamtepe’de ve Şişli %100 Ekolojik Pazar’da 
“hayır”lar düzenledik. Victor’un dostları, yine 
onun dostları için Çamtepe’de tahta ateşle-
rin üzerine yerleştirdikleri kazanlarda yemek-
ler pişirdiler.  Köydeki dostlarıyla, Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen dostları onu konuş-
tu, onu andı, hayır yemeğini yiyip, ona dua-
lar ettiler... 

Şişli %100 Ekolojik Pazar’da düzenlediği-
miz “hayır” için dostlarımıza çağrı yaptık: “Bir 
aş pişirin ve koyun masamıza, hep beraber 
Victor’u anacağız” dedik. Pazardaki masanın 
üzeri o gün, onun donattığı masalar gibiy-
di... Rengârenk yiyeceklerle doluydu, çeşitliy-
di, bereket saçıyordu... Hiç kimse eli boş dön-
medi, hiçbir yiyecek de artmadı. O güzel bir-
lik duygusu vardı yine havada, “herşeyi kırk 
gün ayarlasak ölçsek biçsek bu kadar güzel 
olmazdı” dedik, öyle hissettik. 

Sadece biz değil, sadece Türkiye değil, pek 
çok yerde ve pek çok kişi andı Victor’u, kendi 
dilince, kendi usulünce... Ağaçlar dikildi anı-
sına, tohumlar ekildi başka topraklarda, du-
alar edildi farklı inançlarda...

Bir tutam yıldız tozu indi üzerimize 
Victor gittikten sonra. Bazen herşey çok 

zorlaştığında, o yıldız tozu devam etmemi-
zi sağlıyor.  Ve attığı tohumlar bize güç veri-
yor. Mart başında onun için ektiğimiz tohum-
lar şimdi fide verdi. Gökyüzüne uzanan güç-
lü filizleri gördükçe, yaptığımız işe dört de-
ğil, on dört elle sarılıyor ve eskisinden de sıkı 
ve inançla çalışıyoruz artık. 

Sen rahat ol Victor, ektiğin tohumları biz 
yeşerteceğiz...

Buğday Ailesi
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Şişli %100 Ekolojik Pazar'da "Hayır"





1990’lı yılların sonlarıydı. Hocamköy’de 
mi, yoksa Bodrum’da mı tanışmıştık, ha-
tırlayamıyorum ama bizi bir araya ge-
tiren ekolojik yaşam, ekoköy hayalimiz-
di. Tanıştığımızda Bodrum Pazarı ve 
Başak Doğal Ürün Dükkânı serüvenini 
tamamlamış, Türkkuyusu Caddesi’ndeki 
Buğday Vejeteryan Restoranı’nı işleti-
yordu. Hayalden gerçeğe dönüştürdü-
ğüne tanık olduğum Buğday Dergisi, 
Buğday Derneği, TATUTA Ekolojik Çiftlik 
Ziyaretleri projelerinde olduğu gi-
bi Bodrum’daki restoran da, Victor’un 
“ekolojik yaşamla ilgili ve arayış içindeki 
insanları buluşturma ve iletişim noktası 
olma” özelliğini taşıyordu. 

Köylüsü, hippisi, entelektüeli, zengini, 
yoksulu, yerlisi, yabancısı, zanaatkârı, 
sanatçısı, hemen her kesimden in-
san bir doğal yaşam merkezi haline ge-
len bu restoranda biraraya geliyordu. 
Restorandaki buluşmalar, Victor’un ne 
denli çok ve farklı yapıda insana doku-
nabildiğini gösteriyordu. Bu insanların 
çoğu için Victor ve yaptıkları, arayışla-
rı sırasında bir arı gibi etrafında dönüp 
durabilecekleri, zaman zaman konup 
polen toplayabilecekleri, takas yapabile-
cekleri bir ortam oluşturuyordu.

Semt ve yöre pazarları da Victor için, 
her kesimden insanın buluştuğu sosyal, 

kültürel bir ortamdı. Bu her türden alış 
veriş ortamına ekoloji, sağlık baharatı 
katılması gerektiğini daha çocukluk yıl-
larında keşfetmişti. Köylerden bulduğu 
doğal ürünleri Bodrum Pazarı’nda sat-
mayı denediğinde önce kapı dışarı edil-
mişti. Ama o, farklılığını ortaya koyarak 
içeri girebildi. Lisan bilgisiyle bir pazar-
cıya yardım ederek onların arasına katıl-
dı. Burada yaşadığı deneyim, ona kendi 
ortamını yaratma yolunda ilham ve ce-
saret verdi. 

Pazar deneyimini Başak Doğal 
Ürünler dükkânı izledi. 2006 yılın-
da ilkini Şişli’de kurduğumuz %100 
Ekolojik Pazarların hayallerindeki te-
meli de o zamanlarda atılmıştı.

Yıllar geçti ve serüveni onu 
İstanbul’a taşıdı. Buğday hareketi 
2002’de dernekleşti. İnsan ilişkilerinde 
ve iknâ yeteneğindeki başarı pek çok 
hayalini gerçekleştirmesini sağladı. 
Buğday hareketine katılan insanlar-
la birlikte önce Bafa’da, Türkiye’nin 
ilk “sağlıklı ekolojik ürün pazarı 
kongresi”nde ilgili tarafları birara-
ya getirdi, ardından TATUTA siste-
minde Anadolu’nun dört bir yanın-
daki çiftçilerle, konuyla yakından il-
gilenen kentli insanları... Sonra da 
BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 
gerçekleştirdiği konferanslarda, eko-
lojik ürünün halden muaf tutulmasını 

Bodrum Pazarındaki Tezgâhtan    Türkiye’nin İlk Ekolojik Pazarına
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Victor Bir Hayal Kurdu ve...



sağlayacak kanun düzenlemesinin kapı-
sını araladı. Bodrum’da uykuya bıraktığı 
Ekolojik Pazar ateşi de Türkiye’nin öncü 
ekolojik çiftçilerinden Vehbi ve Sultan 
Ersöz ile yaptığı sohbetlerde canlandı.  

 Ekolojik Pazarla ilgili iş planını her 
zaman yaptığı gibi upuzun bir kağıda 
döşendi tüm detaylarıyla; hayallerini bu 
satırların arasına sığdırdı. Bir yandan 
Şişli Belediyesi, diğer yandan sponsor-
larla görüşürken bir gün Ankara’ya gel-
di ve hayallerini bana anlattı. Ardınan 
2006 Şubatı’nda üreticilere bilgi ve ümit 
vermek için yollara düştüm.

Önceleri inanmadılar... Çünkü Victor, 
pek çok insanın düşünebileceğinin öte-
sini hayal ediyordu, ancak hayalleri in-
sanların mantık süzgecinden geçemi-
yordu. Victor hayal kurmakla yetinmi-
yor, risk alıyor, adım atıyor, yapıyordu. 
Buğday’daki arkadaşları olarak bizler de 
onun hayallerine inandık ve emek ver-
dik, kurulan hayallerin gerçekleşmesinin 
zorluklarını yaşadık hep birlikte, sorum-
luluk aldık ve hep beraber hayalleri ger-
çeğe taşıdık. Victor’un ektiği tohumlar, 

aldığı riskler, niyeti ve inancı saye-
sinde, ilk örneği Şişli’de 
kurulan %100 Ekolojik 

Pazarların sayısı bu-
gün Kartal, 

Beylikdüzü, Bakıköy ve Samsun’dakilerle 
birlikte 5’e ulaştı ve daha başka pa-
zarlara olanak sağladı. Onun hayalle-
ri, aldığı riskler ve yapılabileceğine olan 
inancı sayesinde bugün ekolojik ürünler 
geniş kitlelere ulaşabiliyor, ekoloji cami-
ası bu özel ortamda buluşabiliyor, sağ-
lıklı yaşam adına yeni tohumlar, ilişki-
ler, fikirler, projeler doğuyor, yeni inisi-
yatifler kuruluyor, Türkiye organik tarım 
ve ürünleriyle tanışıyor, organik tarım iç 
pazarda bir sektör halini alıyor. Ve bu 
proje çiftçinin ümidi, annenin güvence-
si, doğanın nefesi oluyor.  

Baba Victor’un, Yalıkavak’taki değir-
meninde elde ettiği tam buğday unun-
dan yapıp, Bodrum’da el arabasıyla sat-
tığı ekmek ve çörekler, oğlu Victor’un 
Bodrum’da bir pazar tezgâhında sattığı 
doğal ürünlere ve yıllar sonra Türkiye’nin 
ilk ekolojik pazarına dönüştü.

Hikâyenin geresi size kalmış. Biz atı-
lan tohumları yeşertmeye, yeni tohumlar 
atmaya ve takasa devam edeceğiz.

Batur Şehirlioğlu
%100 Ekolojik Pazarlar Proje Koordinatörü

Bodrum Pazarındaki Tezgâhtan    Türkiye’nin İlk Ekolojik Pazarına
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Victor’un ektiği 
tohumlar, aldığı riskler 
ve inancıyla, ilk örneği  
Şişli’de kurulan %100 
Ekolojik Pazarların 
sayısı bugün Kartal, 
Beylikdüzü, Bakıköy 
ve Samsun’dakilerle 
birlikte 5’e ulaştı ve 
daha başka pazarlara 
olanak sağladı.



10   |   2011 İLKBAHAR   |   www.bugday.org

Elinde Buğday dergisiyle bana geldiğin günden  
bugüne 7 yıl geçmiş Victor... 

Herşeyin istediğin gibi olmasını sağlayana nasıl 
dua ettiğini hiç bilemeden de bir o kadar yıl... Elimin 
erdiği, gönlümün yettiği kadarıyla hizmet ettiğim 
Buğday'la yürümeye, değişmeye ve dönüşmeye baş-
lamam da tam o kadar yıl... Sayı olunca 7'yi, mevsim 
olunca yazı, ay olunca haziranı sevmem işte bu yüz-
den! Şimdi bir tomurcuk gül, toprağa atılmış bir to-
hum fide, çiçekler meyve, bahar yaz, ben parçayken 
bütün olmuş önce sana, sonra Buğday'la bütün ol-
muş her parçaya merhaba demek istedim... 

Merhaba, 
Siz ne düşünürsünüz bilmem. Ben bildiğimden ya-

zıyorum; Durunca zor, hareket edince kolay dönü-
şüyor insan. Bırakacak kadar seviyor, vazgeçmeye-
cek kadar inanıyor. Ben bırakacak kadar sevdim ve 
vazgeçmeyecek kadar inandım hep. Günebakanlar 
Ağustos'ta açsın, sevdiklerim benimle aynı yolda yü-
rüsün istedim. Farklılıklarımızı değil aynılıklarımı-
zı görmek için gözümü kırpmadım. Kırpsam dergi ye-
tişmezdi ya da bir düşe yakalanırdım. Düş dedim ya, 
bunu bilin; Buğday Derneği'ni kurarken parça par-
ça düş kurmuştuk biz her birimiz bütün için... Benim 
düşüm "dut ağacında çocuklar, kilitsiz kapılar"dı. 
Belki bilmeden içten istemeyi o gün öğrenmiştim. 
Buğday Derneği de gerçekleşti, benim düşüm de... 
Artık hayatımda dut ağaçlarında çocuklar, kilitsiz ka-
pılar var. Parçası olduğum Buğday'ın bütünü olma-
ma izin veren, dönüşerek değişmeme sabır gösteren 
Victor'a, Buğday'daki bütün parçalarıma ve yaşamın 
her anına teşekkür ederim. İklimlerden hızlı değişmek 
için gelin artık birlikte dönüştürelim.

Lalehan Uysal, Buğday Derneği Kreatif Direktörü

Victor’un ekolojik tarıma olan 
bağlılığından çok etkilendim ve onu  
her zaman uluslararası ekolojik tarım 
hareketinin gelecekteki liderlerinden 
biri olarak gördüm. Tüm kalbimle 
umuyorum ki Buğday, Victor’un 
efsanesini devam ettirir ve IFOAM’la 
işbirliğine devam eder. 

Andre Leu, IFOAM Dünya 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Doğaya adanmış bir yürekti
Bodrum’un ıssız kalmış son tepesinde,
Kanadı kopuk bir yel değirmeninin kıyısında,
Onun öyküsünü rüzgâr anlatır
Ey güzel çocuk… Ey güzel çocuk!
Victor isimli iyilik meleği…
Seni ancak rüzgâr anlatır. 

Özcan Yüksek,
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 
Atlas Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Her zaman Şili'de ailenle bir-
likte olacaksın, aynı şekilde 
biliyoruz ki, oğlun Ali vasıta-
sıyla biz de senin toprakların 
Türkiye'de olacağız.

Ester Abuter Ananias

Kızım Nehir’i %100 Ekolojik 
Pazar’da herkes tanır, bun-
da garipsenecek bir şey yok, 
oradakiler kızım için bü-
yük bir aile gibi. Tezgah sa-
hiplerinin birçoğu (ki %70’i 
aynı zamanda üreticidir) 
onun pazarın bebeği oldu-
ğunu söylüyor, zira sevgile-
ri ve emekleriyle yetiştirdik-
leri gıdalarla beslendi ve bü-
yüdü. Haftalık pazar ziya-
retlerimiz ailemizin en büyük 
zevklerinden biri. Orada kur-
duğumuz dostluklar harika 
meyveler verdi. Bütün bun-
ları mümkün kıldığın, bizle-
re umut verdiğin ve hepimize 
iyi yaşamak ve evimiz olan 
dünyayı sevmek konusun-
daki sorumluluğumuzu ha-
tırlattığın için teşekkür ede-
riz Victor.

Simon, Mehpare and Nehir

N E  D E D İ L E R  >
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Victor’u Hatırlamak
Et yemez, hayvansal gıda tüketmezdi. Ama aynı 
zamanda müzik dinlemez, film seyretmez, ta-
tile çıkmaz, şarkı söylemez, dans etmezdi. Hiç 
birşeyi kendi salt keyfi için yapmazdı kısaca-
sı. Kavalını üflerdi, o da eğlence olsun diye de-
ğil; ifadenin bir şekli olarak. İnsan ayırt ettiğini 
görmedim. Herkesin içindeki potansiyele derin-
den inanır ve sonsuz güçle emek vermeye gö-
nüllü olurdu. Özgür olmadı, özgürlüğü arama-
dı. Hizmet etmeye gönülden mahkumdu bir şe-
kilde. Hizmeti bir kişiye, aileye, bir kuruma, bir 
ulusa değil, tüm insanlığa idi. Kendine ait hiç 
bir şey istemedi, edinmedi.

Oğlu Ali'yle vakit geçirmeyi, ona emek ver-
meyi severdi. Ali 4-5 yaşına geldiğinde birlik-
te geçirdikleri zaman için, "bunları hatırlaya-
cak yaşta artık" derdi, sanki onu 11 yaşında bı-
rakmak zorunda olacağını bilir gibi. Ancak bu 
sevgi bencilce ve sahiplik duygusu ile değil-
di; tüm çocuklara verebilecek sevgisi ve eme-
ği vardı. Ali'ye de sevginin koşulsuzluğunu öğ-
retti. İnsan seçmedi. Ama insanlar onu seçtiler; 
sevdiler, kızdılar, tutundular, bıraktılar; ve her 
koşulda söylenip durdular. O sadece teslim ol-
du ve emek vermeye, hizmet etmeye devam etti. 
Yalansız, dosdoğru bir mücadele için, bazen gi-
dişata çomak sokarken, "taşları oynattık" der-
di, biraz rahatsız, biraz keyifle, ama kendinden 
emin. Taşlar oynamadan yeniden üstüste kon-
mayacağını düşünürdü. Ölümü ile taşları oy-
nattığını düşünüyorum. Ölümü bizi sarstı ve iç-
sel bir hesaplaşma başlattı tek tek hepimizde.

Huzurla gittiğine inanıyorum. Buradaki hiz-
metini bir şekilde tamamladı. Tohumları yaşa-
mında savurdu, ölümü yağmur olacak bu to-
humların üzerine. Böyle inanıyorum, şükranla. 
Fazla yaşamayacağını söylerdi, kimi laf arasın-
da. Ölüm ve kavuşma fikrinden alırdı yaşam ve 
mücadele gücünü. Yaşamı boyunca ölüp ölüp 
dirilirdi. Kolay değildi bizlere rağmen dönüşümü 
başlatmak. Victor'suz bir dünyaya uyanmak 
zor. Sanki öksüz kaldık. "Bir de benim gözüm-
le bak" derdi. Şimdi yine onun gözüyle bakmaya 
ve dönüşmeye devam... Yoksa burada, bu yolda 
olmanın anlamı yok. Yola devam.

Zeynep Bilgi Buluş

Bu cumartesi sevgili Victor’umuzu , 
omuzlarımızda taşıdık ,musalla ta-
şından yatacağı yere kadar.

Toprakla buluştuğu yer adeta bir 
cennet bahçesi idi, Zeytin ağaçla-
rının arasında ve bir botanik par-
kından farkı yoktu. Mezarına ser-
pilen avuç avuç buğdaylar, etraf-
ta açmış orkideler, sümbüller, ner-
gisler, koca çakşır otları, çiriş otla-
rı, nevruzlar ve yüzlerce ot çeşidi-
nin arasında,ezilen köremenlerin ko-
kusu  ile bir buluşma gerçekleşti. 
Dostlarının ve sevdiklerinin ellerinde 
toprak ile buluştu Victor kardeşimiz.

Victor’u yolculadıktan sonra ne 
yapabilirdik? Şimdi bize düşen ne-
dir ne yapmalıyız? Bir kere dönüş-
meye devam etmeliyiz. Sözde de-
ğil özde dönüşmeliyiz.Ekolojik ya-
şamı içselleştirmeliyiz. Organik pa-
zarlarlara, ekolojik üretim yapan 
çiftçilerimize,ürün dağıtımı ve temi-
ni yapan guruplara,Bu alanda ça-
lışan Buğday Derneği ve diğer ku-
rumlara sahip çıkmalıyız.

Biz bu temelde Bayramiç Yeniköy 
gurubu olarak Ta-Tu-Ta sistemine 
katılacağız. Buğday Derneği'ne kat-
kıda bulunacağız, işbirlikleri gerçek-
leştireceğiz. Tüm doğal yaşam kale-
lerimizin tehlike altında olduğu, ne-
fes almakta bile zorlandığımız bu 
günlerde, bizlere yeşil sayfalar açan 
sevgili Victor kardeşimizi ben böyle 
anlıyor ve anıyorum. Balıkçı

Victor'un ölümü çok acı verici hiç 
kuşkusuz. Ama beni inanılmaz kam-
çılamış durumda; onun dünyayı iyi-
leştirmeye kendini adamışlığı, bizle-
re, en azından bana büyük bir mo-
tivasyon miras bıraktı. dolayısıyla, 
durmak yok, koşmaya devam...

Hira Doğrul
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Victor kitap okumayı sevmezdi ama ya-
şamı okuyarak yazdıklarıyla pek çok in-
sanın yaşamını aydınlattı, pek çok insanın 
sorularına yanıt verdi. Bodrum Buğday 
Restoran’da dostlarıyla birlikte hazırladığı 
fanzinden Buğday Dergisi’ne, Buğday’ın 
elektronik bülteninden Atlas Dergisi’ne 
kadar, yazıları pek çok yerde yayımlan-
dı. Bazen sabahın erken saatlerinde kal-
kıp, kurşun kalemle bir karton parçasına, 
bazen de gecenin geç bir saatinde bilgi-
sayarında yazdıkları pek çok insan için 
rehber oldu. Victor, fikirleri ve yazılarıyla 
aramızda olmaya devam edecek. Bu say-
falarda, Buğday Dergisi’nin Eylül 2003’te 
çıkan 22. sayısında yazdığı, aşağıda not 
düştüğümüz birkaç satırın ardından, 
onun yayımlanmış yazılarıdan küçük bir 
seçki bulacaksınız...

“Bu kez burada yazacaklarımın, okuya-
caklarınızın, yerini; inanç, sabır ve sevgi-
nin, sonsuz çabanın mekanı olsun diye... 
”... Boşluğa bırakıyorum” Victor Ananias 

Buğday Dergisi, 2003, Sayı 22 

Oğlum Ali 
Oğlum Ali ile vakit geçirme fırsatım olu-
yor arada bu günlerde çok şükür.

Ali'den ne çok öğreniyorum, zihni açık, 
korkusuzca sorguluyor, saf; üçkâğıtları 
dahi komik birer taklitten öte değil şimdi-
lik. Büyüyor tabi, değişiyor, öğreniyor, bi-
linçaltına bir şeyler yerleşiyor, insan yav-
rusu gelişiyor.

Uzunca bir süredir para kazanaca-
ğım bir iş yapmıyorum neredeyse, çok 
küçücük paralarla, desteklerle yaşayıp 

Buğday'daki işlerime tam zamanımı ver-
meye devam ediyorum. Ailemden kalan 
herhangi bir miras, maddi imkânım da 
yok, bir mülküm, maddi varlığım da yok 
Ali'ye bırakabileceğim şu an ölsem.

Sorguluyorum bunu arada, benden 
çok da etrafımdakiler, arkadaşlarım sor-
guluyor sıkça. Ali'nin geleceği ne olacak? 
Okulları, sağlığı, genel giderleri, sonrasın-
da bir ev, bir gelecek... Kendine bakabile-
ceği, kararlarını kendi verip geçinebilece-
ği, karnını doyurabileceği ana kadar te-
mel ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayaca-
ğız tabi Oya (annesi) ile ama onun öte-
si?.. Şimdilik benim için yok. Benim şu an 
Ali'nin geleceği için maddi birikim sağ-
lamak gibi bir tasam neredeyse hiç yok! 
Ali'ye miras bırakacağım mutlaka, o mi-
ras için gösteriyorum her an çabaları-
mı Buğday'da. Temiz hava, temiz toprak, 
temiz su bırakmayı çok istiyor ve bunun 
için çalışıyorum ama aslen temiz bir ah-
lak, örnek bir yaşam, hizmet ve birlik an-
layışı ile gidilen bir yol bırakmayı çok is-
tiyorum ona. Bunu başarabilirsem diğer 
değerleri kendi istediği gibi edinebilece-
ğine, çalışarak kazanabileceğine inanı-
yorum. Yolunda yürürken Ali'ye hep des-
tek olacağım elbet gücüm yettiğince ama 
şu an sanırım Buğday'da arkadaşlarımla 
inandığım işlere tam zamanımı vererek, 
sonuna kadar kullanarak kaynaklarımı en 
iyisini yapmış oluyorum onun için de diğer 
çocuklarımız için de.

Sevgim ve inancımla.
Buğday e-bülten, 2004

Gaz Lambası ve Elektrik
Oturdum geçen gün güzel bir akşamüs-
tü Buğday’daki ofisimde gaz lambasını 
yaktım, bültenin yazılarını elden ge-
çirmek üzere ki, bir arkadaşım gel-
di oturdu yanıma. Ufak bir soh-
betten sonra bana gaz lam-
basının kokusunun başını ağ-
rıttığını söyledi. Bende şa-
ka yollu ampul yandığında 
başının ağrıyıp ağrımadığı-
nı sordum, şaşırdı. O ampu-
lün yanmasına kadar kablo 

Victor’un 
Kaleminden...



Çiftlikten Sofranıza, 
Sağlık Veren Ürünler
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fabrikalarından, elektrik santrallerin-
den vs bahsettim, “hadi canım sen de” 
dedi. “Boşuna kafa yoruyorsun, söyle-
diklerin hiç de küresel çözümler değil...”

O gittikten sonra düşündüm, ger-
çekten de küresel çözüm değildi gaz 
lambası. Zaten bu tercihimde oturup 
fabrikaları, santralleri de düşünmemiş 
idim. Düşünce-duygu karışımı bir iç gü-
dü ile yapmıştım, bana arada küçücük 
olduğumu hatırlatan, sıkıştığımda derin 
nefes aldıran, üretme ve vermeye, dü-
rüst olmaya zorlayan bir iç güdü. 

Özellikle günümüzde “doğru” ve 
“yanlış”a zihinsel çaba ile karar vermek, 
hemen hemen imkânsız. Bahsettiğim 
içgüdüye bağlı, onun hissettirdiği yönde 
yaşamaya çalışmak ise çok kolay. O za-
man biliyoruz ki üretirken, verirken kişi-
sel düzlemde zorluk, acı çekiyorsak bi-
le küresel anlamda buna değecek bir 
döngüye katkımız oluyor ya da evren-
sel sarmala...

Bu şekilde düşününce insan, doğa-
nın hâkimi olan, doğru ve yanlışa karar 
veren, ürettiği bilimle her şeyi çözümle-
mesi gereken bir varlık olma stresinden 
ve imkânsız çabasından da kurtulmuş 
oluyor. Kendi döngüsü içinde elinden 
geleni, imkânları doğrultusunda üre-
tip bunu paylaşmaktan haz alma şan-
sı doğuyor. Uğraştığımız alternatif ya-
şam arayışları, doğal-dengeli beslenme, 
organik tarım, ezoterizm vs. de bu an-
lamda yapılan işler değil mi ki? 

Bunların hiç biri şu andaki küresel 
yozlaşmaya -kirlenmeye tek başına çö-
züm değildir fakat evrensel düşünce-
nin- duygunun ürünü olarak evrensel 
gerçekliği, evrensel döngüdeki dengeyi 
küresel ve bireysele indigeyen birer ey-
lem her biri. Bence yaşamı değerli kılı-
yorlar. Hepinize selamlarımla... Victor

Buğday Bülten, 1998, Sayı 4 

Ne Kaybederiz?
Bugünlerde sık sık davet edildiğim 

bilimsel “dünyayı kurtarma” toplantı-
larına katılıyorum. İlginç oluyor, ha-
yatımın hiçbir döneminde teorisyen, 

akademisyen olmadım. Lise mezunuyum, onu 
da küçük bir Ege kasabasında bitirdiğim için 
köylülüğümden hiç bir şey kaybetmeden geç-
ti programlı eğitim hayatım. Sonrasında da 
adım adım, uygulayarak öğrenmeye koyuldum. 
Beynimi çok doldurmadım, o anı algılamaya 
ve diğer anlardan koparmadan doğru tepkiyi 
verme özgürlüğümü koruyup bu yetimi geliş-
tirmeye çalıştım.

Katıldığım toplantılarda, yakın zamana ka-
dar köylülüğümden gelen algılamam ile “üstün 
insanlar” gibi gördüğüm bilim adamlarının, te-
orisyenlerin hayatlarına, ürettiklerine yakın-
dan bakıyorum. Sıkça, içlerinde özgür ve mut-
lu olmadıklarını fark ediyor, verimsizliklerini 
anlayabiliyorum. 

Ben, geleneksel “çevreci-doğacı-barışçı” ta-
nımına uymayan, bilime-teknolojiye bağlı çö-
zümü bu konudaki anlayışımızın gelişmesin-
de arayan bir insanım. Bütüncül ve nesnel 
bir bakış açısıyla bilimi anlayabilir, gerektir-
diği teknolojileri uygulayabilirsek şu an yaşa-
dığımız tüm sorunlar çözülebilir, tüm varlıkl-
ra refah içinde yaşayabilir, diye düşünüyorum. 
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Doğadaki herhangi bir ekosistemin işle-
yişi ihtiyacımız olan tüm bilimsel ve tek-
nolojik verilerle donatılmıştır. Tek yap-
mamız gereken, hakim olamadığımız için 
yenisini, daha mükemmelini yaratma-
ya çalışmak yerine doğada varolan bili-
mi bütünü ile algılayıp, parçası olduğu-
muzu unutmadan, işbirliği içerisinde ya-
şamak, faydalanmak, faydalandırmak. 
Özümüzde hepimiz doğada ar olan bili-
mi anlayıp ilişki kurabilecek algı ve yetile-
re sahibiz. Bir küçük kuş, bir çiçek ya da 
bir bebeğe baktığımızda ihtiyacımız olan 
tüm sevgi, umut ve zenginliğin farkına 
varabiliriz.

Ne kaybederiz? O kadar yol deniyoruz 
olmuyor. Hepimiz gerçek birer bilimada-
mı olarak baksak, başlasak yeniden... Ne 
dersiniz?! Sevgi enerjisi ile...

BuğdayDergisi  
2002, Sayı 15

Bereket
(…) Bir kocaman 
tatlı nar, bir ayva, 

bir sepet zeytin, 
bir sepet naren-
ciye, bir torba 

yeşillik, bir demet 
adaçayı, bunlar o kadar kıymet-

li yaşamsal varlıklar ki ben doğa ile 
alışverişimde bunların karşılığında 

ne vereceğimi şaşırıyorum. Ne kadar 
dua etsem, çaba ve emek versem yine de 
az geliyor, yaşamımı bereket ile doldu-
ran bu varlıklara karşılık olarak. Yine de 
en azından onların yaşam döngülerini, 
alanlarını, ağlarını fark ederek saygı gös-
termeye, doğrudan zarar verecek şekilde 
müdahale etmemeye çalışıyorum. 

Buğday Dergisi, Sayı 48

Yaşamdaki  
En Büyük Mucize: Ölüm 
Ölüm kimimize göre her şeyin sonu, on-
dan sonra hiçbir şey yok ölen birey için. 

Bir kısmımız da dinlerde, çeşitli felse-
felerin kabullerinde ya da içgüdüsel algı-
larımızla hissettiklerimizle bir geçiş, son-
rasını tam tanımlamadığımız bir gelecek 

adım olarak yaşatırız ölümü. Bazen, 
Mevlevilik yolunu benimseyen insanlar-
da olduğu gibi ölüm yeni bir doğuş, baş-
ka bir boyuta geçiş, birliğe dönüş ola-
rak algılanır. Kutlanacak bir olaydır en 
az doğum kadar. Bazılarımız için ise ya-
şam boyu dahi sürebilecek bir yasın, ke-
derin tetikleyicisi. Bilim ölümün nedenini, 
zamanını, engellemenin yolunu hiçbir za-
man açıklayamasa dahi tıbbın büyük bir 
mesaisi bu gün insanı “ölümden kurtar-
ma” üzerine kurulu. Nasıl bir yaşam için 
olduğunu dahi göz ardı ederek, nefsi bir 
tatmin için, neredeyse cinsel bir tatmin 
duyarcasına bir kişiyi, kendimizi ölümden 
kurtarmakla yaşamsal bir iş yaptığımızı 
hissetmişizdir birçok kez. Doğadaki tüm 
varlıklar insandan çok daha kolay ka-
bullenir ölümü. Hemen teslim olur ölüm 
anının geldiğini hissedince. Madde da-
hi dönüşümünde zamanı geldiğinde şe-
kil değiştirir, bulunduğu maddi halini ta-
mamen terk ederek bizim algılamamızla 
başka bir hale geliverir. 

Bir tek insanın seçme hakkı vardır do-
ğada. Ölüm ile yaşam arası bir seçim de-
ğil, ölümün kıymetini, mucizevi değerini 
anlayarak yaşam boyu ölüme de yatırım 
yaparak, onu besleyerek yaşama yetisi. 
İnsanın “değişim”, “yaradılış” üzerinde-
ki yeteneğini kullanması doğal olarak ya-
radılışının en önemli öğelerinden biri olan 
“ölüm”ü sevmesi, onu yaşamının değer-
li bir parçası olarak sürekli hatırlaması 
ve yaşam boyu ona teslimiyet çalışmaları 
yapması ile mümkündür. 

Bir seyahate çıktığımızda seyahatin en 
kıymetli kısmı bir noktada yolculuğun bi-
teceğini, araçtan ineceğimizi bilmemiz-
dir. Nefes almanın tek koşulu nefes geri 
verebiliyor olmamızdır. Yemek yediğimiz-
de bir süre sonra onları dışarı atamaya-
cağımızı düşünsek bir lokma dahi koy-
mak istemeyiz ağzımıza. 

Ölüm de nefes alıp verme gibi aslında, 
sebebi kanser olsun, trafik kazası ya da 
sakin bir uykuya dalış olsun, yaşam süre-
miz bir nefes alış ise ölüm de en az onun 
kadar kıymetli bir nefes veriş. Yaşam bo-
yu hem güzel bir yaşam hem de güzel bir 
ölüm için emek verme imkânımız var.

Buğday Dergisi, Sayı 37



 Buluşun...
Permakültür bilgi ve tecrübe  

paylaşımı için 24-28 Haziran'da 
Bayramiç'te gerçekleşecek olan 

permakültür buluşmasına katılın. 
www.bayramicyenikoy.com veya 

2011tpb@gmail.com
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Türkiye Kelebekleri 
Kırmızı Listesi

Doğa Araştırma Merkezi’nin  
2009 yılından beri yürüttüğü 
çalışma sonucunda Türkiye’de 
380 kelebek türünün yaşadığı 

belgelendi ve Türkiye Kelebekleri 
Kırmızı Listesi yayınlandı. Kırmızı 

Liste, sadece tehlike altındaki 
türleri belirlemekle kalmıyor, 

kelebeklerin insan etkinliklerinden 
nasıl etkilendikleri, nüfuslarının 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde nasıl 
değişmesinin beklendiği de ortaya 

koyuyor. Kitabın Türkçe pdf’i  
şu linkten indirilebilir: 

http://www.dkm.org.tr/tr/
kirmizi_liste_tr.html

Bebeğinizin  
Ekolojik Ayak İzini 

Azaltın!
Yılda yaklaşık 5 milyar kullan-
at bebek bezi çöpe atılıyor ve 
herhangi bir arıtmaya tabi 
tutulmadıklarından toksik 

ortam yaratıyor, 200-500 yıl 
çözünmüyorlar. Her yıl 7 milyon 

ağaç, bebek bezi üretimi için 
kesiliyor. Yıkanabilir bebek bezleri 

kullanarak bebeğinizin ekolojik 
ayak izini azaltın…
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Esmer
Güzeldir!
Pirincin, makarnanın, 
unun, şekerin esmerini 
tercih edin; esmerler 
beyaz türlerine oranla 
çok daha fazla lif ve 
vitamin içeriyor… 

Yaratın... Bahçenizde, tarlanızda taşları üst üste dizerek, kurbağaların, 
kirpilerin ve yararlı böceklerin barınabileceği bir ortam yaratın…

İşe Yemek Götürün…
Öğle yemeğinizi lokantalarda yemektense, 
evden yemek götürün. Mümkünse açık havaya 
çıkıp yemeğinizi yiyin ve sonrasında yürüyüşe çıkın. 
Hem sağlığınıza, hem cüzdanınıza faydalı…

Ekolojik 
Mimari 

Öğrenin…
4-11 Haziran 

2011 Bayramiç, 
Çanakkale’de 
gerçekleşecek 

atölyede “Ekolojik 
Mimari ve Doğal 
Yapı”nın sırlarını 

öğrenin…

Süt Kaymağından Tereyağı...
Sütü kaynattığınızda üstte biriken 
kaymağı, bir kaşık soğuk suyla beraber bir 
kavanoza koyup çalkalarsanız tereyağı elde 
edebilirsiniz. Üşeniyorsanız kaymağı buz 
kaplarında buzluğa koyup yemek pişirirken 
tereyağı olarak kullanabilirsiniz…

Bırakın 
Kabuğu Kalsın...
Özellikle de ekolojik ürünlerin 
kabuğunu soymadan yiyin, 
zira vitaminlerin büyük kısmı 
kabuğun hemen altında yenmeyi 
bekliyor. Patates, pancar gibi kök 
bitkileri suyun altında eski bir 
diş fırçasıyla fırçalayın. Yıkama 
suyunu da bitkilerinize dökün…

Kitaplığınızda 
Yer Açın…
Permakültüre Giriş
Permakültürün “babası” Bill 
Mollison’un yazdığı, doğayla 
dost üretim yöntemlerini 
anlatan Permakültüre Giriş 
kitabı, Sinek Sekiz yayınevi 
tarafından yayınlandı. 
Doğayı gözlemleyerek 
kırsalda, şehirde, hatta 
çöllerde üretim yapma, 
toprağı zenginleştirme, 
doğanın döngüsüne ayak 
uydurmanın yollarını 
anlatan bir başucu kitabı... 
Kitap, Victor Ananias 
anısına basıldı. 
www.sineksekiz.com

StajYapın...
Türkiye Permakültür 

Araştırma 
Enstitüsü, 1 Mayıs 

2011 – 30 Eylül 
2011 arasında staj 
imkânı sunuyor...
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Ziyaret Edin... 12-15 Mayıs tarihlerinde 
İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleşe-
cek Ekoloji İzmir 2011 fuarını ziyaret edin...

Yaratın... Bahçenizde, tarlanızda taşları üst üste dizerek, kurbağaların, 
kirpilerin ve yararlı böceklerin barınabileceği bir ortam yaratın…

Her Yudumun 
Tadını Çıkarın...

Adil ticaret (fair 
trade) sertifikası, 
gelişmekte olan 

ülkelerdeki üreticilerin 
emeklerinin karşılığını 
aldıklarını belgeliyor. 

Özellikle kahve 
içerken, adil ticaret 

ürünü olmasına özen 
gösterin…

İşe Yemek Götürün…
Öğle yemeğinizi lokantalarda yemektense, 
evden yemek götürün. Mümkünse açık havaya 
çıkıp yemeğinizi yiyin ve sonrasında yürüyüşe çıkın. 
Hem sağlığınıza, hem cüzdanınıza faydalı…

Güneye Dikin...
Evinizin güneye 
bakan cephesine kışın 
yapraklarını döken 
ağaç dikerseniz, yazın 
gölge yapar, kışınsa 
yapraklarını dökerek kış 
güneşine izin verir... 

Çekiciliğinizi Artırın!
Bal arıları giderek azalıyor. 
Bulunduğunuz bölgeye bal 
arılarını çekmek için bahçenizde 
veya balkonunuzda bol polenli 
çiçeklere yer açın... Hatta 
araziniz varsa bir kovan 
koyun, arılar 
büyük ihtimalle 
kovanı bulup 
geleceklerdir...

Örtün...
Bahçe toprağınızı kuru yaprak, 
ağaç kabuğu veya kağıt gibi 
çözünebilir maddelerle örterek 
toprağın kurumasını önleyin. 
Kuru toprakta solucan ve faydalı 
bakteri sayısı azalır... 

Bizi takip edin...
Haftalık e-bültenimize 
üye olarak (www.
bugday.org‘dan) 
veya Facebook’tan 
ekolojik projelerimizi, 
etkinliklerimizi düzenli 
olarak takip edin... Grup 
isimleri: “%100 Ekolojik 
Pazarlar”, “Buğday 
Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği”, 
“Çamtepe Ekolojik 
Yaşam Kültürü Merkezi” 
ve “TaTuTa”. 

Kuş Kazalarını Azaltın
Cama çarpan kuş sayısını azaltmak 
için pencerenin hemen dışına ince bir 
tül çekerek kuş kazalarını önleyin…

Yaşayan Çalıları Kesmeyin...
Bahçenize dadanan böceklerle beslenen 
kertenkele ve kuşların yuvası olan çalıları 
kesmeyin... Budama yapacaksanız çalıda 
barınan kuş yavrularının yuvadan uçtuğu 

sonbahar sonunu bekleyin. 

Bırakın 
Kabuğu Kalsın...
Özellikle de ekolojik ürünlerin 
kabuğunu soymadan yiyin, 
zira vitaminlerin büyük kısmı 
kabuğun hemen altında yenmeyi 
bekliyor. Patates, pancar gibi kök 
bitkileri suyun altında eski bir 
diş fırçasıyla fırçalayın. Yıkama 
suyunu da bitkilerinize dökün…
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Doğayla Dost Bir Yaşam Hem Mümkün, Hem de Keyifli
Buğday Derneği’nin Kaz Dağları’ndaki kırsal merkezi olan Çamtepe Ekolojik Yaşam 
Merkezi, yaşamlarımız boyunca doğa üzerinde bıraktığımız olumsuz etkiyi en aza indirebil-
menin yollarını bulmak ve bu yönde çözümler oluşturmak amacıyla kuruldu. Önümüzdeki 
ilkbahar-yaz sezonunda merkezde, sağlıklı beslenmeden doğa gözlemine, keçe yapmak-
tan zeytin atölyelerine kadar pek çok eğitim çalışması ve etkinlik yer alıyor. 

Kaz Dağları’nda yer alan, doğal ve yerel malzemelerle inşa edilmiş, yemyeşil zeytin 
ağaçlarının üzerinden Ege’yi kucaklarcasına kollarını iki yana açmış Çamtepe’deki atöl-
yeler, kendimize, doğaya ve doğayla olan ilişkimize yeni bir gözle bakabilmemizi sağla-
yacak şekilde tasarlandı. 

Çamtepe programlarına katılanlar için konaklamalar, TaTuTa ağının parçası olan, gı-
dasının bir kısmını ekolojik olarak ve dünyanın dört bir yanından gelen gönüllülerle birlik-
te yetiştiren Dedetepe Çiftliği’nde yapılıyor. Dedetepe Çiftliği, kendi enerjisini güneş pa-
nelleri ve rüzgâr türbiniyle sağlıyor. 

Ç A M T E P E  E K O L O J İ K  Y A Ş A M  M E R K E Z İ  > > >
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Atölyeleri, yaşam alanı, or-
tamı ve doğasıyla tam bir 
ekolojik yaşam merkezi olan 
Çamtepe'nin ilkbahar–yaz 
programı:

 Çocuğumuzla Birlikte 
Büyümek, 1-8 Haziran 2011
 Yaşama Boş Bir Zihinle 
Bakmak–Boşluğun Bereketi, 
11-15 Haziran 2011
 Anne’deki Çocuk, 
Çocuk’taki Çocuk,  
18-21 Haziran 2011
 Mutfakta Zen, 
24-26 Haziran 2011
 Yaşam Okulu, 
1-7 Temmuz 2011
 Gelenekten Sanata Keçe 
Atölyesi, 15-17 Temmuz 2011
 Storytelling Training 
22-24 July 2011
 Doğa Gözlem Okulu, 
29-31 Temmuz 2011
 Anlatım Dili Olarak 
Fotoğraf, 2-6 Ağustos 2011
 Ekolojik Tatil ve Zeytin 
Atölyesi, 25-27 Kasım 2011
 Ekolojik Tatil ve Zeytin 
Atölyesi, 9-11 Aralık 2011
 Ekolojik Tatil ve Zeytin 
Atölyesi, 16-18 Aralık 2011

Daha fazla bilgi için:
www.camtepe.org
www.bugday.org

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki tüm eğitim ve 
atölyeler, Buğday Derneği üyelerine %5 indirimlidir.
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içimizden biri

Ali 
Ananias

Sevgili Victor’a adadığımız 
rehberin bu sayısında "İçi-
mizden Biri" bölümünün 
konuğu 11 yaşındaki oğlu 
Ali Ananias. Söyleşimiz sı-
rasında annesi Oya da bi-
zimleydi. Neden Ali? Çünkü 
Ali, hepimizden farklı bakı-
yor olup bitenlere. Ve bel-
ki de bizim ihtiyacımız olan 
şey tam da bu şimdi. 

“Benim babam  
120 yaşında”

Victor’la ilgili aklına ilk ge-
len şey ne? Babamın hep 
kaşını oynatıp güldürmesi. 
Hep komiklikler yapıp gül-
dürürdü. Konuşmaları da 
çok komikti. Arabada yol-
culuk yaparken radyoda 
konuşanları taklit ediyor-
du ona çok gülüyorduk. Bir 
de  mandalina ve portakal 
çekirdeklerini hep ayırıp iki 
parmağının arasına sıkıştı-
rıp yüzüme atardı. 

Victor’u tanımayanlar bile 
onun arkasından çok gü-
zel şeyler söylediler. Sen-
ce Victor nasıl bu kadar 
çok kişiyi,  bu kadar fazla 
etkiledi? Babamın özelliği 
işte n’aparsın?

Hangi özelliği mesela?
Onu bilmiyorum işte. Bu 
onun sırrı. 

Baban çok sevilen bir in-
sandı...  Ona bakarsan 
Hannah Montana da çok 
seviliyor ama o çok fark-
lı seviliyordu. Neden, onu 
bilmiyorum. 

Victor tohumla, tarımla il-
gileniyordu. Sen de ilgile-
niyor musun bunlarla?
Hayır. Ağaca tırmanmak 

ilgimi çekiyor da… tarım 
benim çok ilgimi çekmiyor. 

Zeytin topluyorsun ama...
Ağaca tırmanıp toplamayı 
çok seviyorum veya sırıkla 
toplamayı. Babam da ağa-
cın altındakileri topluyordu. 
Zeytinyağının sıkılmasını iz-
lemeyi de çok severim. 

Çok çalışıyordu... 
Babamın yaptıklarını dü-
şündüğüm zaman benim 
babam 120 yaşında. Çünkü 
babam 3 insanın yapabildi-
ği şeyi 40 yılda yaptı. 

Nasıl yaptı bunu peki?
Bunu ona soracaksın. 
Onun sırrı. Cevabını bilmi-
yorum ama biliyorum. Yani 
her şeyi bilmiyorum ama 
biliyorum. Anlatabildim mi? 
Çok az uyurdu. Saat 12’de 
yatıp saat 4’te kalkıyordu. 

“Enerji delisiydi o... 
Almak değil,  
vermek  
anlamında”

Peki 4’te kalkıp ne yapıyor-
du? Çalışıyordu. 

Bilgisayarda mı?  Hayır. 
Gidiyor, yerdeki zeytinleri 
topluyor, onları sepetlere  
koyuyor falan. 



Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi   |   21

Ne kadar çok enerjisi var-
dı değil mi? Enerji... Enerji 
delisiydi o. Almak anlamın-
da değil, vermek anlamın-
da. Enerji veriyordu çünkü.

Nerden geliyordu sence  
bu enerji? Kendine güve-
ninden olabilir. Çalışmak  
istediğinden olabilir. Sev-
giden olabilir. Hangisi artık 
siz bulun. 

Babanla ilgili yazmak iste-
sen ne yazardın? Önce ko-
mikliklerini, sonra bildiğim 
kadar çalıştıklarını, sonra 
birlikte ne yaptığımızı  
falan filan. 

Deseler ki sana babanın 
yaptığı işlerden birini seç. 
Bunlardan hangisini seçer-
din? İş olarak mı? Flüt çal-
mak iş sayılır mı?

Onu seçebilirsin istersen. 
İstemem. 

Zeytin toplamak? O olabi-
lir. Çünkü onu birlikte ya-
pıyorduk. Aslında babamın 
yaptığı hiçbir şeyi hiçbirimiz 
yapamayız. Bence... Mesela 
hiçbirimiz saat 4’te kalkıp 
çalışmaya başlayamayız. 

Babanla ilgili başka söy-
lemek istediğin bir şey var 
mı? Onu çok seviyorum! 
O benim babam!

Biz de onu çok seviyoruz. 
Doğru ama ben daha çok 
seviyorum. 

Ali’cim, son olarak bizim-
le paylaşmak istediğin bir 
şey var mı? Düşündüğüm 
bir şey var. Hatta kesin 
olan bir şey: Babamın cen-
nette olduğu...
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Buğdaylı Turpotu Salatası
Victor tam pirinç pilavını Gökeyüp çömleklerinde pişirirdi. 

O tadı unutmak mümkün değil. Pek çok şey gibi otları 
da Victor’la tanıdım. Turpotu, hardalotu, tilkişen... Kışın 

sepetleri alıp pazara gider, otlarla doldururduk. Bahçedeki 
masada ayıklar, mutfağa geçip haşlar, salataları 

hazırlardık. Yanında da yenice pişmiş, burcu burcu kokan 
tam pirinç pilavı varsa daha ne isterim? Bu sefer Victor’un 

anısına buğdaylı hazırladım. Tam buğdayı ayıklayıp 7-8 
saat suda beklettim, sonra süzüp haşladım. Turpotlarını 
da haşlayıp, süzdüm, rengi solmasın diye soğuk sudan 

geçirdim. Biraz soğuttuktan sonra suyunu akıtıp doğradım. 
Sızma zeytinyağı, deniz tuzu ve sarımsak sosuyla 

buluşturdum. Yiyeceğim kadarını haşlanmış buğdayla 
karıştırdım. Üzerine de bir tutam kavrulmuş susam. 

Güneşli bir Bodrum gününe gittim zihnimde. Victor’la 
oturmuşuz bahçede. Ya da mutfakta yemek pişiriyoruz, 

şükrederek. Victor’un bu dünyada sevdiği kim varsa 
gelmiş. Orada, Bodrum’daki o taş evde zaman donmuş...

mevsimlik sofralar
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Güneşli, pırı l pırı l , aydın-
lık bir gün. Sabah saatleri. 
Ortalık sessiz. Restoran kapa-
lı. Sokaklarda kimsecikler yok. 
Çünkü günlerden 30 Kasım. Yıl 
1997. Genel sayım için sokağa 
çıkma yasağı var. Restoranın 
üst katındaki odalardan birin-
den çıkılan bir mini balkon var. 
Victor’un pratik zekâsıyla bal-
kona çevirdiği bir dam aslında. 
Victor yer sofrasını donatmış 
balkona getirmiş. Zeytinleri 
köylerden birinden kendi ge-
tirmiştir, jipiyle. Ekmekler 
Makbule Yenge’den. Dağbelen 
Köyü’ndeki bahçesinde, odun 
ateşinde pişirdiği tam buğday-
çavdar unundan ekşi mayalı 
ekmeklerimiz. Haşhaş ezmemiz 
Afyon’dan tenekelerle gelir, biz 
kavanozlara pay edip satar-
dık. Gökeyüp çömleklerine ko-
yardı Victor tüm kahvaltılıkları. 
Ekmekleri düz bir toprak sacda 
kızartırdı. Zeytinyağı kâsesine 
baharatlar koyardı. Victor’la 
o güzelim Kasım güneşi altın-
da kahvaltımızı etmiş, hummalı 

bir çalışmaya girişmiştik. O 
günden beri ne çok şey ger-
çekleştirdi Victor. Buğday 
Restoran şimdi yok belki ama 
yüzlerce gönüllüsü olan bir 
dernek var, Buğday adını ya-
şatan. O gün, 30 Kasım 1997 
günü ilk sayısını hazırladığımız 
Buğday Bülteni’ne bakıyorum. 
Kapağını canım Feride’nin çek-
tiği, Makbule Yenge’nin fotoğ-
rafı süslüyor. 

İkinci sayfasında çevirisi-
ni yaptığım “Daireler” yazısı, 3. 
sayfada Victor’un hep çocuk-
su bulduğum naif el yazısıyla 
yazdığı, “yeni yılda hepimizin 
yaşamı bir buğday tanesininki 
kadar ‘saf’-‘temiz’ ve ‘tam’ ol-
sun...” diye bitirdiği yazısı, ar-
dından Victor’un Karakaya’da 
inşa ettiği ev projesi, haberler, 
Victor’un çok sevdiği rahmetli 
Gerişli kaşık ustası Hacı Ali’nin 
resmi, “Doğanın Ritimleri” ya-
zım ve iki tarif. Arka kapak-
ta çevirisini yaptığım Kazların 
hikâyesi. Sonraki yıllarda pek 
çok güzel yüreğin katılımıy-
la yaşamını sürdürdü Buğday 
dergisi. Ne çok dostun eme-
ği var içinde. O Kasım günü 
Victor henüz 26 yaşında. O 

Victor'la 
Mutfakta

26 yıla ne çok şey sığdırdığı-
na hep şaşırmışımdır. Aradan 
geçen 14 yılda daha nice pro-
je gerçekleştirmiş, ona ve baş-
lattığı harekete inanan yürek-
li insanlarla birlikte. Victor’un 
artık bu dünyada olmayacağı-
nı düşünmek öyle zor geliyor ki. 
Ama bir yandan da onun git-
miş olduğunu düşünmüyorum 
çünkü o binlerce buğday to-
humu serpeledi. Öyle çok yere 
gömdü ki tohumları, her rast-
ladığım buğday başağını Victor 
toprakla buluşturmuş gibi ge-
lecek artık bana. Sanki yoğur-
duğum her somun ekmek-
te Victor’un buğdayları ola-
cak. Her yerde ondan bir par-
ça olacak biliyorum. O yüzden 
Victor artık yokmuş gibi düşü-
nemiyorum. Bir yerlerde sepe-
tini dolduruyordur. Gelir, gü-
zel güzel güler, şöyle hafifçe 
koluna dokunur konuşurken. 
Sepetinden çıkardığı mucize-
vi yiyecekleri anlatır heyecan-
la. Bir bakmışsınız siz de o he-
yecana ortak olmuş, aşka gel-
mişsiniz: Hadi gidelim, hadi ya-
palım, hadi başlayalım...

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com





OCAK 2011
MAYIS  

1 / Bahar Bayramı
3 / YENİAY 

4 / Çiçek Fırtınası
5 / Hıdrellez  

(5 Mayısı 6 Mayısa  
bağlayan gece kutlanır)

10 / İLKDÖRDÜN
13 / Mevsimsiz soğuklar 

14 / Dünya Çiftçiler Günü 
(Bazı kaynaklarda 5 Mayıs 

olarak geçmektedir)
17 / DOLUNAY

18 / Gül Mevsimi 
20 / Kokulya Fırtınası

21 / Ülker Fırtınası
23 / Denizkaplumbağalarının 

Akdeniz sahillerimize gelişi  
25 / SONDÖRDÜN

26 / Toprakta suyun azalması
28 / Sıcakların başlaması
29 / Koyun kırkma zamanı

30 / Kabak meltemi

Meyve veren sebzeler  
(domates, salatalık, patlıcan 
gibi) için uygun ekim günleri:  

3-11-12- 20-21-30-31
Kök ve gövdesi toprak için-
deki bitkiler (havuç, patates 
vb.) için uygun ekim günleri: 
4-5-6-13-14-15-16-22-23

Kompost, gübrele-
me, transplantasyon gi-
bi işler için uygun günler:  

13-14-15-16-22-23
Çiçek ve şifalı otların bakı-

mı ve ekimi için uygun günler: 
7-8-17-24-25-26

Yapraklı sebzeler (laha-
na, ıspanak gibi) ve su-
lama için uygun günler: 

1-2-9-10-18-19-27-28-29
Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri:  11-12

gün bilgesi

Yılın  
Yarısı

HAZİRAN 2011
1 / YENİAY

5 / Dünya Çevre Günü ve 
haftası 

7 / Ekin biçme zamanı 
8 / İLKDÖRDÜN ve Dünya 

Okyanus Günü
10 / Ülker Doğumu Fırtınası 
15 / DOLUNAY ve Toprak 

bayramı
16 / Güney rüzgarlarının  

esmesi
17 / Dünya Çölleşme ve 

Kuraklıkla Mücadele Günü
21 / En uzun gün.  

Yaz mevsimi başlangıcı. 
20 / Uzun günlerin başlangıcı

22 / Gün Dönümü Fırtınası
24 / SONDÖRDÜN

24 / Yaprak aşısı zamanı
26 / Uzun günlerin sonu

27 / Kızılak Fırtınası
29 / Yaprak Fırtınası  
(2 Temmuz'a kadar)

Meyve veren sebzeler  
(domates, salatalık, patlıcan 
gibi) için uygun ekim günleri:  

7-8-9-16-17-18-26-27
Kök ve gövdesi toprak için-

deki bitkiler (havuç, patates, 
pancar gibi) için uygun ekim 
günleri: 1-2-3-10-11-12-19-

20-28-29-30
Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için uy-
gun günler:  10-11-12-19-20
Çiçek ve şifalı otların bakı-

mı ve ekimi için uygun günler : 
4-5-13-21-22

Yapraklı sebzeler (laha-
na, ıspanak gibi) ve su-
lama için uygun günler : 

6-14-15-23-24-25
Tohum  alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri– 7-8-9

TEMMUZ 2011
1 / YENİAY

3 / Sam Rüzgarlarının başlan-
gıcı (25 Ağustos'a kadar)

7 / İLKDÖRDÜN
11 / Çarkdökümü fırtınası 

15 / DOLUNAY
18 / Sıcakların artması
21 / Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Günü
23 / SONDÖRDÜN

28 / Kara Erik Fırtınası ve 
Üzümlerin kararmaya  

başlaması
30 / YENİAY ve Kızıl Erik 

Fırtınası

Meyve veren sebzeler  
(domates, salatalık, patlıcan 
gibi) için uygun ekim günleri:  

4-5-6-14-15-24
Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler (havuç, patates, pan-
car gibi) için uygun ekim gün-

leri: 7-8-9-16-17-25-26-27
Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için uy-

gun günler:  7-8-9-16-17
Çiçek ve şifalı otların bakı-

mı ve ekimi için uygun günler: 
1-2-10-18-19-28-29

Yapraklı sebzeler (lahana, ıs-
panak gibi) ve sulama için uy-
gun günler : 3-11-12-13-20-

21-22-23-30-31
Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri:  4-5-6

Mayıs, Haziran, Temmuz... 
Yılın yarısını geçiyoruz ves-
selam. Yağışlar, uzun yağ-
murlar, bir ısınıp bir soğuyan 

havalar geride kalıyor. Ağustos 
böceği cırlamaya başladı, kuş-
lar şakıdı yuvalarını kurdular. 
Yırtıcılar, leylekler göç ettiler, 
yazlıklarına ulaştılar. Yaz bo-
yu sakinlik ve sıcaklık bizimle 
olacak. Uzun sıcak günler, öğ-
le uykuları, sıcaktan ayılıp ba-
yılmalar... Bol su için! Afiyet ol-
sun, yazınız mübarek olsun.

Güneşin Aydemir
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Buğday’a  
Üye Olmak
Victor bir iş gezisinden dönüşü bize 
uğramış, İngiltere’deki Plaw Hatch Farm 
diye bir çiftliğin hikâyesini anlatmıştı. 
İflasın eşiğine gelen çiftlik, çevresindeki 
insanların, ona inanan küçük ama kararlı 
bir topluluğun sahip çıkmasıyla yeniden 
yaşama dönmüş, hatta eskisinden de 
daha sağlıklı ve verimli hale gelmişti. 
Biyodinamik tarım yapılan, meyve, sebze, 
et ve süt ürünlerinin bir arada yetiştiği, 
çocuklara ekolojik eğitimler veren çiftliği 
bana tatlı tatlı anlattığında hayallere 
dalıp gitmiştim. 

Bana çiftliğin kalın, doğal kumaştan 
yapılmış bir çantasını getirmişti Victor, 
alışverişlerimde naylon torba yerine bez 
çanta kullandığımı ve özellikle de bir 
hikâyesi olan bez çantaları çok sevdiğimi 

bildiği için. O çantaya bakarak yazıyorum 
yazımı, karşımdaki sandalyenin koluna 
asılı duruyor. Bu satırları yazarken, 
aklımda Victor’la sohbetimizin son 
cümlesi dolaşıp duruyor: “Biz neden 
yapamayalım?”. 

Birbirimizden destek alarak ve 
güvenerek... Bu yolu, çoğalarak, sizlerle 
birlikte yürümeye can atıyoruz. 

Gizem Altın Nance
Editör, Buğday Derneği İletişim Direktörü

Üye Değilseniz, Üyeliğinizle Neyi 
Destekleyeceksiniz? Üyemizseniz, 
Neyi Destekliyorsunuz?
 Güvenilir gıdayı

 Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzını

 Doğa dostu kullanım alışkanlıklarını

 Ekolojik yaşam bilgisinin yayılmasını

 Doğa dostu tarım politikalarının 
oluşturulması çabalarını

Ü Y E L İ K  K A M P A N Y A S I   > > >
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 Tarımsal biyolojik çeşitliliğin 
korunmasını

 Doğa dostu yaşam örneklerinin 
yaygınlaştırılmasını

  

Üyelik 
Avantajlarınız 
Neler?
 Elinizde tuttuğunuz 

"Ekolojik 
Yaşam Rehberi" 
adresinize ücretsiz 
postalanıyor.

 Üyelik kartınızla, 
yerel belediyelerin 
ortaklığında 
kurduğumuz %100 Ekolojik 
Pazarlardaki 32 tezgâhta indirimli 
alışveriş yapabilirsiniz.

 Rehberin arkasındaki Turuncu Rehber’de 
yer alan tüm firmalar, Buğday üyelerine 
indirim yapan Buğday noktalarıdır, 
hepsinden indirimli alışveriş 
yapabilirsiniz.  

 Kaz Dağları Çamtepe Ekolojik Yaşam 
Merkezi'ndeki eğitim ve atölyelere %5 
indirimli katılabilirsiniz. 

Çalışmalarımızı Nasıl İzleyebilir, 
Katılabilirsiniz?
 Eposta: 

Çalışmalarımızı, 
düzenlediğimiz 
etkinlikleri, atölye 
ve konserleri sizlere 
eposta yoluyla 
duyuracağız. 

 Haftalık elektronik 
bülten: Her hafta 
Buğday Derneği, 
Türkiye ve dünyadan 
derlediğimiz 
ekolojik yaşamla 
ilgili haberleri 
izlemek istiyorsanız, 

elektronik bültenimize www.bugday.org 
sitesinden ücretsiz üye olabilirsiniz. 

 Çalışmalarımıza destek vermek 
istiyorsanız web portalımızdan gönüllü 
formunu  doldurabilirsiniz. 

 Her hafta cuma günleri Açık Radyo'da 
saat 10:30-11:00 arası "Tohumdan 
Hasada Buğday'la Ekolojik Yaşam" 
programını hazırlıyor ve sunuyoruz, 
kulağınızı bize verebilirsiniz. 

 Facebook kullanıyorsanız "%100 Ekolojik 
Pazar", "TaTuTa", "Çamtepe Ekolojik 
Yaşam Merkezi" ve "Buğday Ekolojik 
Yaşamı Destekleme Derneği" gruplarına 
üye olup bizi sosyal ortamda da takip 
edebilirsiniz. 

Üyelik Hediye Etmek İster misiniz?
Doğum günlerinde, anmalarda ya da 
“sadece içinizden geldiği için” bir hediye 
almak istiyorsanız, bunun anlamlı ve 
doğal varlıkların yaşamını sürdürmesine 
katkıda bulunan bir hediye olmasını 
istiyorsanız, Buğday Derneği üyeliği 
hediye etmeye ne dersiniz? 

Üye yaptığınız kişinin adresini, iletişim 
bilgilerini ve bir yıllık aidat ödemesini  
bize yolladığınızda, aşağıdaki hediye 
kartını sizin adınıza adreslerine 
gönderiyoruz. 
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DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Ankara

Aggroland–CNT Doğal Gıda 
Mustafa Kemal Mah. Cepa AVM 
17. Sok. No: 2/1B –O5A
Çankaya / Ankara
Tel: 0312 219 60 63

Aggroland–Ihlamur Doğal Gıda
MESA Alışveriş Merkezi No:31 
Çayyolu  Ankara
Tel: 0312 240 33 35

Athelas Mucizeler
Arcadium AVM Çayyolu 8. Cad. 
2. KAT No: 211 Ankara
Tel: 0312 240 40 23
athelas@athelas.com

Elmacı Organik ve 
Doğal Ürünler Marketi
Turan Güneş Bulvarı
Rabinraht Tagore cad.
No:61 Çankaya / Ankara
Tel: 0312 440 18 19
www.billurgrup.com

Zeytinhane 
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
No:1-10 Kale / Ankara
Tel: 0312 311 89 44
www.zeytinhane.com.tr

Antalya

Rasayana Ekolojik Ürünler  
Bahçelievler Şubesi: 
Bahçelievler Mah. Pamir cad. 
Hamitbey Apt. No:54/1 Antalya
Tel: 0242 247 25 27
Yeşilbahçe Şubesi: 
Metin Kasapoğlu Caddesi 
Yeşilbahçe Mah. Beytaş Sitesi 
C Blok A Dükkan Antalya
Tel: 0212 311 40 01
www.rasayana.com.tr 
muzeyyen@rasayana.com.tr

Balıkesir

Eko Hazal Doğal Ürünler 
Altıeylül Mah. Atalar Cad. 
No: 126/C Balıkesir
Tel: 0266 244 07 70

Tarlakuşu  
İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet 
Cad. No: 53 Ayvalık 
Tel: 0266 312 33 12
bilgi@tarlakusu.com

Çanakkale

Atiye Laçin Tatlıları
Alaaddin Mah. Sofucu Halil Sk. 
No: 11 Gelibolu/ Çanakkale
Tel: 0286 566 1219
www.mevlevitatlisi.com 
www.gelincikkonagi.com

Dedetepe Çiftliği
Taş Baskı Zeytinyağı
Adatepebaşıköyü/ Çanakkale
Tel: 0532 633 64 03
www.dedetepe.org

İmroza “Ada Kokulu Sabunlar” 
Kaleköy No:1 Gökçeada / 
Çanakkale
Tel: 0286 887 23 88
www.imroza.com

Gaziantep

Köyüm Harmanyeri
Batıkent Mh. Muhsin Yazıcıoğlu 
Bulv. 89. cad. No:12 Mizar Apt. 
Altı Şehitkamil/ Gaziantep 
Tel : 0342 341 89 80
www.koyumharmanyeri.com

İstanbul

Ambar
İstiklal cad. Kallavi sok.
No:6 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 292 92 72
ambar@nuhunambari.com
www.nuhunambari.com

Balya Organik
Healthfood Store Defterdar 
Yokuşu Batarya Sk. Cihangir İST 
Tel: 0212 252 35 82
www.balyaorganik.com

Doğanın Bahçesi
Yavuztürk mah. Gündem sok.
No: 49/A Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 329 96 91
www.doganinbahcesi.com
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Doğrubahçe  
Doğal Ürünler Merkezi
Şemsettin Günaltay Cd. Şakacı 
sok. Kökten Apt. No: 57/D 
Kazasker Erenköy / İstanbul
Tel: 0216 463 41 32
info@dogrubahce.com

Ecolife Cihangir
Sıraselviler cad. Soğancı sok.
No: 8/C Cihangir
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 243 23 83

Ekoorganik
Barış mah. Zafer cad. No:1 Kule 
çarşı D.41 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0212 854 27 57
www.ekoorganik.com

Ekozel Organik Tarım Ürünleri 
Ekmekçibaşı camii sok.
Merve Apt. No:8 Kat:2/10
Firüzağa/ Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0 530 402 69 44
www.ekozelorganik.com

Fidas Gıda Sanayi 
Aytok Gıda San. Battalgazi Mah. 
Şark Cd. G-15 Blok Sultanbeyli/İst
Tel: 0216 592 91 57
www.himalayakristaltuzu.com

KırkAmbar 
Köyiçi cad. Kazan sok. Gürün 
Pasajı No:9 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 258 85 48
www.besiktaskirkambar.com.tr

Mis Gibi 
Bağdat Caddesi Feneryolu Çarşı
No:38/39 Feneryolu Kadıköy
Tel: 0216 337 22 25
www.misorganik.com

Naturey Doğal Ürünler 
 ve Danışmanlık 
Kartaltepe mah. Necmettin 
Sadak sok. İsmet Apt. 
No:5/2 Bakırköy / İstanbul
Tel: 0212 572 75 55
bilgi@naturey.com
www.naturey.com
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Natür İstanbul
Abide-i Hürriyet Cad. 
Merkez Mah. Hasat sok.
No:6/1 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 232 20 62

Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A Bebek / İst
Tel: 0212 358 43 10
organikdukkan@gmail.com

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yeşilköy
Deposite İş Merkezi A1 Blok
K.3 No: 313/314 İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi İkitelli/ İst
Tel: 0212 4656641
www.ekolojikurun.com    

Serente Organik
Zeytinoğlu Cad. (Haydar Aliyev)
Şafak Apt. No: 2/2 Akatlar / İst
Tel: 0212 351 81 16
www.serenteorganik.com

Tek Organik
Atatürk Cad. No:5/A 
Anadolu Hisarı/ İstanbul
Tel: 0216 668 08 40
www.tekorganikmarket.com

Tiryaki Organik - Ekobahçe
Acarkent Şubesi: 
Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1 Beykoz / İst
Tel: 0216 485 2962
Milenyum Şubesi: 
Fırat Cad. Milenyum Bazaar 
No:54 Akfırat Tuzla İstanbul 
Tel: 0212 677 13 38 - 39
www.ekobahce.com 

Toprakana
Gülenevler sitesi B2 Panayırçayırı 
Cad. Göktürk/ Eyüp/ İst
Tel: 0532 393 94 98
www.toprakana.com.tr

Vitaminera
Atrium Çarşısı 9. Kısım
No:107 Ataköy / İstanbul
0212 661 7829
www.vitaminera.net

Malatya  
Gözde Kuruyemiş
Akpınar Aslantepe Cad. 
No: 17 Malatya 
Tel: 0422 321 94 71

Mersin  
Eğriçayır Organik Arı Ürünleri
Menderes mah.
Sapmazlar sok. No:22
Erdemli / Mersin 

Samsun  
Ekosam Ekolojik Tarım Ürünleri 
Atatürk Bulvarı Apaydın  
İş Merkezi No: 566 K: 4 
Samsun
Tel: 0362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Samsun
İstiklal Cad. 159/A 
Samsun
Tel: 0362 2301310

Yalova

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yalova
Fatih ve Marmara Cad. 
Köşesi Zafer Sitesi yanı  
No: 108 Yalova
Tel: 0226 8144845

LOKANTA, RESTORAN, KAFE

Altı Yemek Tasarım (Kahve 6)
Akarsu Cad. Anahtar Sok. 
No: 13/A Cihangir Beyoğlu 
İstanbul
Tel: 0212 293 0849

Antiochia
Asmalı Mescit mah. Minare sok
No:21/A Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 292 11 00
www.antiochioconcept.com 

Cafe Portakal
Değirmenyolu cad. Serin sok.
Kosifler İş Merkezi Karşısı
No:22/24 Ataşehir / İstanbul
Tel:0216 575 74 75

Yeşil İris
Yukarı Dudulu Keyap İş Merkezi 
F1 Blok No:94 Ümraniye/ İst
Tel: 0216 365 64 64
teksergida@teksergida.com
www.teksergida.com

İzmir

Natursan Organik
Adatepe Mah. 62/9 Sok.
No: 10 K: 2 D: 3 Buca / İzmir
Tel: 0232 420 46 55
www.natursanorganik.com.tr

Organics Life
Kültür Mah.  1382 Gül Sok. 28/A
Alsancak / İzmir
Tel : 0232 4648488

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri İzmir 
6347 Sk. 39/2 Bostanlı / İzmir
Tel: 0232 336 98 34
www.ekolojikurun.com

Zeytinhome  
Küçükdeniz Çarşısı 210. Sokak 
No: 12 – A Foça/İzmir 
Tel: 0232 812 3260
hakan@zeytinhome.com
www.zeytinhome.com

Kayseri

Yaşamsal Organik 
Alparslan mah. Bahar cad. 
No:29 A Melikgazi / Kayseri
Tel:0352 233 44 00
yasamsalorganik 
@yasamsalorganik.com
www.yasamsalorganik.com

Kıbrıs  
Ökotek Ekolojik Ürün  
Marketleri Kıbrıs
Özel Ali Sok. Altınay Apt.
Beyarmudu Gazimagusa / Kıbrıs
Tel: 0392 3799441

Kocaeli

Hss Organik Gıda
Cumhuriyet Cad. No: 6
Değirmendere / Kocaeli
Tel & Faks: 0262 426 6930
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Değirmen Çiftliği
Davutlar Yolu 4. km. 
Saraydamları Mevkii Kuşadası
Tel: 0 256 682 21 48

Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
www.galatakivahan.com

Küçük Kurabiye Dükkânı 
Cihangir mah. Oba sok. 
No:5/A Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 243 10 18
www.kurabiyeci.net

Leyan Yiyecek İçecek 
“Cocotte Restaurant”
Kore Şehitleri Caddesi  
No:44 Zincirlikuyu/ İstanbul
Tel: 0 212 288 27 33
www.leyanrestaurants.com

Limonlu Bahçe  
Tomtom Mah. Yeniçarşı cad.
No: 98 Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0 212 244 69 15

Loving Hut 
(Vegan Cafe Restaurant)
Ihlamurdere cad. Şair Veysi 
Sokak. 4/B Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 507 363 89 02

Masalevi
Suadiye mah. Çamlı sok.
No:2/1/C Suadiye / İstanbul
Tel: 0 216 373 52 73
sebnem_kara@hotmail.com

Yazı Cafe
Caferağa mah. Sarraf Ali
Sok. No:31/1 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0 216 330 64 99
bistarabistara@hotmail.com

ECZANE

Ayasofya Eczanesi
Divan yolu cad. No:28
Sultanahmet / İstanbul
zulfikar@ayasofyaeczanesi.com

Emre Eczanesi
Prof.Dr. Beynun Akyavaş cad. 
No:65 /B Çengelköy / İstanbul
Tel:0 216 332 91 01

Naturel Eczanesi
Atatürk Bulvarı Çamlık Mah. 
No: 228/4 Altınkum/Aydın 
Tel: 0 256 813 68 45
naturelecz@hotmail.com

Yonca Eczanesi
Atrium Çarşısı 9.kısım
No:54-55 Ataköy / 
İstanbul
Tel: 0 212 559 83 04

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler 
Bereketzade Mah. Büyükhendek 
Cad. No: 7/3 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 293 63 80
www.organikkutu.com
www.organikyiyoruz.biz 

Ekolojik İmece Ekolojik Yaşam 
Ve Organik Ürünler
Katip Mustafa Çelebi Mah. 
Büyükparmakkapı Sk. No:2/2 
Beyoğlu /İst Tel: 0212 29363 74
www.ekolojikimece.com

Manavım.com
EROL AĞIRLAR
Cumhuriyet mah. Sadık Şendil 
Sok. No: 35/A Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 225 47 48
info@manavim.com

Organikçe
0 216 465 9639
www.organikce.com
iletisim@organikce.com

Taba Organik Tarım 
D2 No:73 Giyimkent / İst
Tel: 0 212 698 34 02
umit@organikye.net
www.organikye.net

BUĞDAY NOKTALARI'NDA 
İNDİRİM  

Buğday Derneği üyeleri Turuncu 
Rehber'de ücret ödemeden firma 
bilgilerini yayınlayabilir. Turuncu 
Rehber'de yer alan tüm firmalar 

Buğday Noktasıdır. Buğday 
Noktaları'ndan, Buğday Derneği 

üyelik kartınızı kullanarak indirimli 
alışveriş yapabilirsiniz.

 
Hazırlayan: Selma Yılmaz

selma@bugday.org
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BUĞDAY DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Neslihan Karakelle  
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR Gizem Altın Nance • YAYIN DANIŞMANI Oya Ayman • KREATİF DİREKTÖR Lalehan Uysal 

GÖRSEL YÖNETMEN Mahmut Hasıl • İLLÜSTRASYON Bryan Nance, www.bryannanceart.blogspot.com
ADRES Firuzağa Mah. Faikpaşa Sok. Faikpaşa Apt. No: 37 D. 1-2 Çukurcuma/Beyoğlu/istanbul Tel: (0212) 252 52 55

Faks: (0212) 252 52 56 • BASKI HAZIRLIK Studio Renk Ayrım • BASKI Stil Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. A.Ş. 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sokak Stil Binası No: 5 Levent İstanbul Tel: (0212) 281 92 81 / 3 Hat

Bu rehberde yayımlanan ilan ve duyuruların yazılı ve görsel mesajlarından ilan sahipleri, yazılardan yazarları sorumludur. Rehberdeki yazılar sadece 

kaynak gösterilerek kullanılabilir. Rehber dönüşümlü kağıda bitkisel boya kullanılarak basılmıştır. Bu rehberin üretimi aşamasında, elinize ulaşana 

kadar tasarlanmasında ve basılmasında harcanan enerji, kağıt, kağıt yapımında, boyalarda, bilgisayarda, faksta kullanılan kimyasallar ve yapay bir 

değiş tokuş aracı olan para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan çok yararlı olabilmeyi umut ediyoruz.

EKOLOJİK ÜRÜN VE HİZMETLER

Arma Ltd. 
Cam damacanalar, Butik üzüm, 
zeytinyağı, Nar sistemleri
www.armaindustry.com
Tel: 0 212 220 10 68

Bereket Organik Gübre
Tel: 0 342 545 21 15-16

Bitki Sandığı
Organik Ürünler Doğal Kozmetik 
Ürünleri, Yıldırım Beyazıt Mah.
Akif sok. Kendi Özgil Sit. C Blok
Kütahya Tel: 0 274 224 97 49
www.bitkisandigi.com

Bozkurt Otel 
Cumhuriyet cad. No.44
Kemaliye / Erzincan
Tel: 0 446 349 52 40

Dhara Butik Zeytinyağı
Ahmetçe köyü Ayvacık/Çanakkale
Tel: 0 286 762 96 00
www.dhara.com.tr

Egelojik E-ticaret 
Konak mah. Şenan Bayraktar 
sok. No:4/5 Aydın
Tel: 0 256 512 79 39
www.orgamar.com

Ekonat Doğal Temizlik Ürünleri
7080 Sk. No: 7 Pınarbaşı / İzmir
0 232 479 34 80
www.ekonat.net 

Ekosol Organik Solucan Gübresi
Sarıpınar yolu Hüseyinli köyü
No:228 Çekmeköy / İstanbul
Tel: 0 216 434 56 01-02
www.ekosol.net

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı Narin Pasajı 
No:20 Burhaniye / Balıkesir
Tel: 0 266 422 16 68 (Merkez)

Ferbanat 
10.yol Aydaş İş Merkezi
A Blok No:7 K.2 Zeytinburnu/İst
Tel:0 212 415 05 24

Greengoods (Bebek ve Çocuk)
Bağdat Cad. Bozkır sok. 
No:2/25 Onur Apt. B Blok 
Selamiçeşme/İstanbul
Tel: 0 216 411 84 25

Kalite Sistem Grubu
Ar Plaza B Blok No:16 
Kozyatağı/İstanbul
Tel: 0 216 445 27 27

Kapar Organik 
İvedik Organize San Böl. 1122.Cd. 
1463 sok. No: 16 Ostim/ Ankara
Tel: 0 312 395 22 79

Kapbula Tekstil 
Mohini Avm Tanburi Ali Efendi 
sok. No:15/211 Etiler/İstanbul
Tel: 0 212 269 60 09

BİREYSEL GELİŞİM

Atölye Çocukevi 
Sümer Korusu Gülveren sok. 
No:21 Tarabya İstanbul
Tel: 0 212 299 93 25
www.atolyecocukevi.com

Cihangir Yoga 
Meclis-i Mebusan Yokuşu
No:15 Kat:4-5 Fındıklı / İst
Tel:  0 212 243 19 93
www.cihangiryoga.com

Çigong Okulu
Hakan  Onum
www.vadiruhu.com
Tel: 0 555 594 56 76

Galata Şifahanesi
Büyükhendek cad. No:21 K.2
Kuledibi-Beyoğlu/İstanbul
www.sifahane.org

İstanbul Doğum Akademisi 
Valikonağı Cd. Sezai Selek Sk.
Nevide Apt. No:22/4 Nişantaşı/İst
Tel: 0 212 240 59 35
www.dogumakademisi.com

EkoŞifa 
Agarta Enerji Bilişim Yayıncılık 
Cumhuriyet Mah. 504. Sok.
No:10/A 48300 Fethiye / Muğla
Tel: 0 252 612 11 02

Nar Eğitim 
Akpınar mah. Kerpe sapağı
Kuşçu sok. No:10
Kıncıllı Köyü/ Kandıra/Kocaeli
Tel: 0 262 561 27 24
ulku@naregitim.com

Park Tarabya Çocukevi 
Şenevler Tarabya Yokuşu
No:1/A Park Tarabya / İst
Tel: 0 212 299 28 56

ETKİNLİK-ATÖLYE

Gel, Oyna 
Meydan Alışveriş Merkezi
Çakmak / Ümraniye

Meydan Alışveriş Merkezi
Merter / İstanbul 
Tel:0 532 446 12 98
www.geloyna.org
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Firuzağa Mah. Faikpaşa Sokak 
Faikpaşa Apt. No: 37 D.1-2
Çukurcuma/Beyoğlu/İstanbul

Buğday Derneği’nden Çağrı

Sevgili Buğday Dostu,

Victor'umuzu beklenmedik şekilde kaybedişimizin 
üzerinden neredeyse bir ay geçti. O'nu tohumlarla, 
şiirlerle, en sevdiği yemeklerin pişirildiği, hep birlikte 
yendiği hayırlarla uğurladık. Yerini dolduramayız. 
Ama bıraktığı mirası en iyi şekilde geleceğe aktarmak 
üzere, ektiği tohumları çoğaltabilir, onların bereketli 
filizlere, fidanlara dönüşebilmesi için ortam 
yaratabiliriz. Hem doğaya, hem de bütün canlılara 
bereket getirecek dayanışma ve barış dolu bir ortam...

Ve bunu sizlerle birlikte yapmak istiyoruz.

Buğday'ın dönemsel projelere bağlı olmadan 
çalışmalarını sürdürebilmesi ve Victor'un Buğday için 
attığı tohumları yeşertebilmemiz için 2011 yılı sonuna 
kadar 3000 üyeye ulaşmayı hedefledik. Bugün var 
olan 1300 üyemizin ancak beşte biri yıllık üyelik 
aidatını düzenli ödüyor. 

Bu, size bir çağrı... 

Üyemiz olmanız, Buğday ailesine katılmanız için... 
Üyemizseniz eğer, aidatlarınızı ödeyip çalışmalarımıza 
destek olmaya devam etmeniz ve çevrenizden  
bir kişiyi daha üye yaparak Buğday hareketine 
katmanız için... 

Çünkü biz üyelerimiz kadar güçlüyüz.

Sesimiz, üyelerimizin sesi kadar çıkıyor. 

Ve sürdürülebilirliğimiz, üyelerimize bağlı.

Bu mektubumuz bir teşekkür aynı zamanda. 

Zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için. 

Nice iyi günlere, hep birlikte... İyi ki varsınız.

Buğday Ailesi

Yeni!
Buğday Derneği'ne 

web sitesinden  
üye olabilir ve  
geçmiş yılların 
üyelik aidatınızı 
ödeyebilirsiniz:  

www.bugday.org

Üyelik aidat 
borcunuzu  

öğrenmek için:  
uyelik@bugday.org 

veya 0212 252 52 55, 
Selma Yılmaz


