
 

 

 

 

1. TÜRKİYE PERMAKÜLTÜR BULUŞMASI  

Bayramiç/Çanakkale 

24-28 Haziran 2011 

 

 



Dünya hızla değiĢiyor. Bunun en büyük kanıtı, daha 2 yıl önce Türkiye‟de 

permakültürü tanıyanların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, bugün geniĢ katılımlı bir 

permakültür buluĢmasını gerçekleĢtiriyor olmamız. Geçtiğimiz son üç yılda düzenlenen 

eğitimler ve uygulamalar, bilgi ve deneyim paylaĢımı sonucu permakültür felsefesi ve 

uygulamaları ülkemizde de yerleĢmeye ve permakültürle ilgili bir bilgi ve tecrübe birikimi 

oluĢmaya baĢladı. Adil, dengeli ve çeĢitliliği destekleyen, sürdürülebilir bir yaĢam için bilgi, 

deneyim ve yüreklerimizi paylaĢtığımız 4 günün bereketli sonuçlarını okumaya davet 

ediyoruz sizleri... 

 

Niyet/Amaç   

 

Bu buluĢmanın amacı Türkiye‟de permakültürü öğrenen ve uygulayan bireyleri bir 

araya getirerek, permakültürle ilgili bilgi ve tecrübe paylaĢımı yapabilecekleri bir öğrenme ve 

dayanıĢma alanı yaratmak ve Türkiye‟deki permakültür topluluğunu ve ağını 

güçlendirmektir. BuluĢmada, permakültürün yeryüzünü korumak, insanların ihtiyaçlarını 

karĢılamak ve adil paylaĢım ilkelerinden yola çıkarak gıda üretimi, enerji, atık yönetimi, su 

kullanımı, doğal inĢaat, topluluk oluĢturma, alternatif ekonomiler gibi pek çok farklı konuda 

bilgi ve tecrübe paylaĢımını, uygulamalarla yaparak öğrenmeyi ve birlikte yeni projeler ve 

ortak akıl geliĢtirmeyi hedefledik.  BuluĢmanın bir niyeti de hayatı ve birlikteliğimizi, 

dayanıĢmayı kutlamaktı... 

 

Yöntem  

 

BuluĢmada kendiliğinden organize olma ve herkesin eĢit katılımı prensibiyle hareket 

etmek için "Açık Alan Teknolojisi" (Open Space Technology) kullanarak toplantı gündeminin 

toplantı esnasında tüm katılımcılar tarafından ortak belirlenmesini sağladık. Bu süreci 

kolaylaĢtıran bir ekibimiz vardı.  

 

BuluĢma esnasında tüm ihtiyaçlarımızın - yemek, bulaĢık, ortamın düzeni, temizliği, 

atıkların yönetimi –  sorumluluğu, ev sahibinin ve organizasyon ekibinin koordinasyonunda 

tüm katılımcılar tarafından ortak olarak paylaĢıldı. Ayrıca buluĢmanın ev sahibi ekibe 

yüklediği finansal giderlerin yine tüm katılımcılar tarafından ortak olarak paylaĢıldı (adil 

paylaĢım ilkesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BuluĢma Mekânı: Bayramiç Yeniköy 

http://bayramicyenikoy.com  

 

Bayramiç Yeniköy gurubu, Permakültür felsefesini gözeterek tasarım yapan ve uygulayan, 

Yerel tohumlarımıza sahip çıkarak, doğal tarım uygulamaları yapan,  öğrendiklerini, 

ürettiklerini paylaĢarak, kendi kendine yeten bir köy kurma giriĢimidir. 

 

 
 

Organizasyonda Emeği Geçenler: 

 

Koordinasyon: 

Filiz Telek, http://surdurulebiliryasam.wordpress.com 

Mustafa Alper Ülgen, http://bayramicyenikoy.com  

Sevil BaĢtürk 

Ġlknur Urkun, http://dunyayikurtarankadinlar.blogspot.com/  

 

Gönüllüler: 

Timuçin Liraç, Emre Rona, Melis Rona, Didem Çivici, Dilan Ġlkem Yalçın, Bayramiç Yeniköy 

ekibi 
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Açık Alan Teknolojisi (Open Space Technology) 

 

20 yılı aĢkın süredir dünyanın pek çok yerinde Ģirketlerden hükümetlere, çatıĢmalı 

gruplardan ilkokul öğrencilerine kadar pek çok farklı grup tarafından kullanılan bu yöntem bir 

konu, hedef ya da sorunun ilgilendirdiği tüm tarafları o konuyu, önceden hazırlanmıĢ hiçbir 

ajanda olmadan, konuĢmak üzere bir araya getiriyor. Grupların kendi kendine organize 

olmaları prensibine göre iĢleyen, hiyerarĢik olmayan ve herkesi eĢit katılıma davet eden, 

bireyin ve toplulukların bilgeliğine ve kendileri için en iyi çözümü “uzmanların” müdahalesi 

olmadan üretebileceklerine inanan, en karmaĢık sorunlara dahi çok kısa sürelerde pratik 

çözümler üretilmesini mümkün kılan katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir toplantı 

metodudur. Açık Alan, aynı zamanda insanın hayatında sınırsız olasılıklara yer açan, insanın 

idealleri ve değerleri için sorumluluk alma bilincini ve giriĢimcilik ruhunu geliĢtiren ve insanı 

özgürleĢtiren bir yaĢam felsefesi. 

Kaynak: www.openspaceworld.org  http://kolektifbilinc.wordpress.com 

 

BuluĢmada Günlük AkıĢ: 

08:00 – 09:00 Kahvaltı 

09:30    Sabah Çemberi 

10:00 – 13:00 ÇalıĢma Grupları – Açık Alan Teknolojisi 

13:00    Öğlen Yemeği 

15:00 – 17:00 ÇalıĢma Grupları – Açık Alan Teknolojisi 

17:00   KapanıĢ Çemberi 

19:00    AkĢam Yemeği 

21:00    AkĢam Etkinlikleri 

 

Birlikte yaĢama ve öğrenme prensipleri: 

 

● Sorunlar yerine çözümlere odaklanırız  

● “Ben ne değer katabilirim?”i araĢtırırız 

● Öğrenmek, üretmek, paylaĢmak için sorumluluk alırız 

● DüĢünce, söz ve hareketlerimizin topluluğumuza ve yeryüzüne etkisinin 

farkındalığını koruruz 

● Topluluğumuzun günlük ihtiyaçlarının (yemek, bulaĢık, temizlik, düzen vs) 

sorumluluğunu paylaĢırız 

● Doğrunun ve yanlıĢın ötesinde birlik ve beraberlik için diyalog kurarız  

● Kendimize, birbirimize ve yeryüzüne Ģükran duyarız 

 

Açık Alan Prensipleri: 

 

● Her kim gelirse doğru insandır.  

● Her ne olursa olması gerekendir. 

● Ne zaman baĢlarsa doğru zamandır. 

● Bittiği zaman bitmiĢtir.   
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Türkiye Permakültür BuluĢması Oturum BaĢlıkları 

  

1. Permakültürün Temel Ġlkeleri  

2. Bayramiç-Yeniköy‟ün Öyküsü: Ekolojik YerleĢim OluĢturma Deneyimi  

3. Datça Permakültür Grubu Tanıtımı  

4. Kompost-Teori&Uygulama Atölyesi 

5. Azot Bağlayabilen Ağaç ve Çalılar (Yerli ve Anadolu Coğrafyasına Uyumlu Türler) 

6. Eko-Mimari: Doğal Malzemelerle Yapı Teknikleri Uygulaması  

7. KardeĢ Bitkiler Grubu hakkında Bilgi-Deneyim PaylaĢımı  

8. Kırmızı Çadır: Ekolojik Menstruasyon konusunda Bilgi-Deneyim PaylaĢımı  

9. 1001 Gece Masalları  

10.  Kendinizi Ayaklarınızda KeĢfedin-Uygulamalı Refleksoloji Atölyesi  

11.  Doğanın Eczanesinden Ġlk yardım Çantası  

12.  Geoff Lawton ve Emet Değirmenci ile Skype Bağlantısı 

13.  Ormanya Ayvacık Gıda Ormanı ve Vakıfköy Akçakoy Ekolojik YerleĢimi Tanıtımı 

14.  ġehirde Permakültür Uygulamaları  

15.  Hücre Bilinci ve Bitki Besleme 

16.  Türkiye‟de Permakültür Nereye? 

17.  Kaz Dağı‟nda Doğayla Uyumlu Arıcılık Deneyimi  

18.  Aile Sistem Dizimi Uygulaması 

19.  Patika Deneyimi-Fethiye Faralya  

20.  Ġstanbul Eko-YaĢam Projesi Tanıtımı 

21.  Büyük Anadolu YürüyüĢü Kuzey Ege, Güney Marmara Kervanı Yerel Güç Ġnisiyatifi 

22.  Pratik Bağlar, Düğümler ve Kullanımları Atölyesi  

23.  Temel Hayatta Kalma Teknikleri ve Ġlkel Beceriler 

24.  Kritik EĢik Kitap Tanıtımı ve Beykoz‟da Uygulamalı Permakültür ÇalıĢmalarının 

PaylaĢılması  

25.  Bakla-Mercimek Hasadı 

26.  Çocuklarla Doğada ÇalıĢanlar/Vakit Geçirenler Arasında Deneyim PaylaĢımı  

27.  Permakültür ve Eğitim 

28.  Victor Ananias‟ı anma Töreni 

29.  Eko-Köyler ve Yerel Üreticiler Arasında ĠĢbirliği için Somut Araçlar GeliĢtirilmesi 

Atölyesi  

30.  Domates Budama Demonstrasyonu 

31.  Tasarımcıların Permakültüre BakıĢı ve Meslek Etiği  

32.  TaTuTa Ekolojik Çiflik Ziyaretleri Hakkında Bilgi-Deneyim PaylaĢımı  

33.  Permakültür Platformuna Destek Toplantısı  

34.  Türkiye Permakültür ĠletiĢim Ağı ve Permakültür Ekosistemi Haritası  

35.  Katılımcı Grup Süreçleri ve Topluluk OluĢturma 

36.  Marmariç ve Türkiye Permakültür AraĢtırma Enstitüsü (TPAE) Hakkında Bilgi 

PaylaĢımı  

37.  “Permakültür” ismine iliĢkin telif hakları ve Permakültür Akademisi Hakkında 

Bilgilendirme  

38.  ÖRG-Fitilli Bostan Yatağı Teori ve Uygulama Atölyesi  

39.  Tai Chi & Chi Kong Atölyesi 

40.  Dual Kod Parmak Biyomekaniği   

41.  Tohum Takası - Notu paylaĢan kiĢi 

42.  Eko-Takas Masası 
43.   Tasarımcıların Permakültüre BakıĢı ve Meslek Etiği 

 

 

 



OTURUM NOTLARI 

 

Konu BaĢlığı: Permakültürün Temel Ġlkeleri 

 

Notu PaylaĢan KiĢi: Hira Doğrul 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Sunum iki bölümde gerçekleĢti. Ġlk bölümde Permakültürün dünyadaki sorunları ne Ģekilde 

algıladığı özetlenmeye çalıĢıldı. Bu çerçevede; 

 

*) “Enerji” kavramına, fotosenteze, fosil yakıt tüketimi yoluyla yapılan “hile” ve bunun 

sonucu toplumlarda nüfus, üretim, tüketim, kaynak kullanımı, su tüketimi vb. gibi 

unsurlarda yaĢanan katlamalı artıĢa dikkat çekildi. “Katlamalı artıĢ” kavramı tanıtıldı, bunun 

kaçınılmaz sonuçları vurgulandı. Petrol üretiminde zirve noktasına varıĢımız ve bunun 

sonuçları üzerinde duruldu. 

 

*) Mevcut endüstriyel toplumlardaki sınırsız tüketim ve kaynak kullanımı ele alındı. 

 

*) Permakültürün en büyük sorun olarak gördüğü toprak kaybı irdelendi; bunun endüstriyel 

tarımla iliĢkisine değinildi. 

 

Geldiğimiz noktada değiĢimin kaçınılmaz olduğu, endüstriyel hayata bu Ģekilde devam 

etmemizin olanaksız olduğunun altı çizilerek, Permakültürün çıkıĢ noktasının Ģu soru 

olduğuna iĢaret edildi: 

 

“DeğiĢimin gidiĢatını yaĢadığımız sorunlara neden olan yönetimler ve çeĢitli çıkar çevreleri mi 

belirleyecek, yoksa kendimiz ve geleceğimiz için sorumluluk almaya cüret edebilecek miyiz?” 

 

Sunumun ikinci bölümünde Permakültürün mevcut sorunlara çözüm arayıĢında temelde nasıl 

bir yaklaĢım sergilediği açıklanmaya çalıĢıldı: 

 

Permakültür, en kısa tanımıyla “etik temelli, sürdürülebilir insan yerleĢimleri tasarımıdır”. Bu 

noktada sırasıyla “etik”, “sürdürülebilir” ve “tasarım” kavramlarına değinildi. 

 

Permakültürün 3 etik ilkesi olan “dünyayı gözetme”, “insanı gözetme” ve “nüfus ile tüketimi 

azaltıp, bütün artı değerleri ilk iki için kullanma” ilkeleri kısaca açıklandı. 

 

“Sürdürülebilirlik” kavramının nasıl moda haline gelerek içinin boĢaltıldığı üzerinde duruldu 

ve bu kavram kısaca, “içindeki unsurların bütün ihtiyaçlarının diğer unsurlarca karĢılanan” ya 

da “en az tükettiği kadarını üretebilen sistemler” olarak tanımlandı. 

 

“Tasarım” anlayıĢını açmaya zaman yetmedi. 

 

Sunumda, ayrıca Permakültürün çevre korumacılara göre temel yaklaĢım farkı izah edilmeye 

çalıĢıldı. Evrenin insan aklının alamayacağı kadar geniĢ, bütüncül bir yapı olduğu, insanın (Ģu 

an için her ne kadar en çok etki yaratan varlıksa da) 4,5 milyar yıllık dünyada topu topu 2-3 

milyonluk bir geçmiĢe sahip olduğu ve pek çok sorunu tetikleyen Sanayi Devrimi‟nin alt 

tarafı 200 yıllık bir geçmiĢe dayandığına dikkat çekildi. Ġnsanın ne kadar uğraĢsa doğaya 

zarar veremeyeceği, evrenin mutlak bir dönüĢüm akıĢına sahip olduğuna dikkat çekilerek, 

“doğayı koruma” anlayıĢının kibirliliğine parmak basıldı. Doğal döngülere kendi minik aklını 



dayatmaya çalıĢan insanoğlunun, bu anlamda, doğaya zarar vermekten ziyade kendi 

varoluĢunu tehlikeye attığı, insanın zaten doğal döngülerin koparılamaz bir parçası olduğuna 

değinildi. Bu yüzden Permakültürün doğa korumacılığından ziyade, aksak toplumsal yapılara 

bir çözüm üretmeye çalıĢtığını ve ilke olarak insanın (asgari toprak miktarında azami 

besleyicilikte gıda üreterek) mümkün olduğunca doğadan elini çekip, doğanın kendi akıĢında 

kendini tamir etmesine izin vermesini savunduğu belirtildi.   

 

Ġrtibat kiĢisi: Hira Doğrul (hazbazz@yahoo.com.tr) 

 

Önemli bağlantılar: http://www.permakulturplatformu.org 
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Konu BaĢlığı: Permakültür Platformuna Destek Toplantısı 

 

Notu PaylaĢan KiĢi: Hira Doğrul, A. Jale Emre 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

ġu an için ülkedeki permakültürle ilgili en kapsamlı bilgi ve içerik sitesi olan permakültür 

platformunun kurucusu ve koordinatörü olan Hira, artık (birkaç kiĢinin çeviri desteği 

haricinde) bu siteyi tek baĢına götüremediğini belirtti ve platformu ortak bir çalıĢma alanına 

dönüĢtürmek istediğini duyurdu. 

 

Platformun daha ileri bir noktaya taĢınması için Ģu tür önerilerde bulundu: 

 

*) Platformun ana konu baĢlıklarını (su/toprak/tarım/enerji/bina/Ģehir/toplum …) birer 

editörün sahiplenmesi. Mümkünse bu konuda belli bir birikime veya uzmanlığa sahip olacak 

bu editör, böylece gönderilen çevirileri denetleyebilir, çevrilecek metinleri seçebilir, 

internetten makale linklerini girebilir. 

 

*) Gerekiyorsa platformun bütün tasarımının değiĢtirilmesi. Tasarımcılar platformun daha 

okunur bir site haline gelmesi ve permakültürün farklı özelliklerini kucaklayabilmesi için her 

türlü tasarım desteği ve müdahalesinde bulunabilir. 

 

*) Çeviri desteği verilmesi. 

 

*) Sadece internette gezerken keĢfedilen önemli, güzel yazı, makale ya da videoların 

editörlere gönderilmesi bile ciddi bir katkı sağlayacaktır. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: Toplantıya katılanlardan Özer, (halihazırda tasarım desteği 

sağlayan) Jale ve Alpercan tasarım, Gözde, Adnan, Nihal, Selen, Levent ve Gökçe de içerik 

açısından platforma destek sağlayabileceklerini söylediler. 

 

Sonraki adımlar: Türkiye'de permakültür etik ve tasarım ilkelerinde ortak bir anlayıĢla 

ilgilenen kiĢileri biraraya toplayacak bir sistem nasıl, ne ile, nereden vs. yapilabilir 

konusuluyordu, ardindan www.permacultureglobal.com sitesinin TürkçeleĢtirilerek bu 

sistemin kurulabileceği konusunda bir fikir ortaya cikti. 

 

Ġrtibat kiĢisi: Hira Doğrul (hazbazz@yahoo.com.tr) 

 

Önemli bağlantılar: http://www.permakulturplatformu.org 
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Konu BaĢlığı: Yerel/yerleĢiklerle dayanıĢma/iĢbirliği  (Mete Hacaloğlu kolaylaştırıcılığıyla, 

katılımcılar Balıkçı Mustafa, Erkan Alemdar, Uygar Özesmi, Mete Hacaloğlu, Hira Doğrul, 

Mustafa Bakır, Cem Birder, İlknur Kelso, Bülent Müftüoğlu, Ali Unüvar, Taner Aksel 

konuşmalarından derlenen notlar) 

 

Notu paylaĢan kiĢi:  Dilek Ayman Rodrigue 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular:  

 

Permakültür ekonomisi, takas, sürdürülebilir üretim… Biz nasıl bir topluluk olmaya 

çalıĢıyoruz? 

 

∞   Marmariç, Bayramiç, GüneĢköy, Erdek-Ocaklar, Niğde-UlukıĢla, ….. : Alternatif kültür 

yaratan bu yerleĢimlerin yaĢatılması gerekiyor. Ev, hamam, vb yapımı, tarımsal faaliyetler 

ve iĢ takvimine - mevsimine göre tüm iĢler için destek/imece/ekip çalıĢması. 

∞  Eko-yerleĢimlerde bir iletiĢim ve yardımlaĢma ağını oluĢturmak önemli (eğitim, sağlık, 

barınma, temel yaĢamsal ihtiyaçlar için) Ayrıca tek taraflı iletiĢim olmadığının farkında olmak 

gerek. Sosyal iliĢkiler doğru kurulursa herkesi içine alan güçlü bir iĢbirliği doğar. 

∞  YerleĢimlerde dayanıĢma ve güvenlik konularına kafa yorulmalı (altın madenlerinin, 

HES‟lerin vb sorunların köyleri yok etmesi konusu ve güvenlik) 

∞  Permakültür kitabının 14. maddesi önemli… Sistemin nasıl yaptığını görüp o Ģekilde yapın 

! Sistem kendi mal mülklerini nasıl koruyorsa biz de kendi malımızı mülkümüzü o Ģekilde 

korumanın önlemini almalıyız. à hukuki, yasal süreçler, vs. Ayrıca burada sosyal 

dayanıĢmanın oluĢması gerekiyor; permakültür yasasındaki bitki-bütün dayanıĢması gibi,… 

∞  Somut olarak kim, ne, nasıl yapabilir?  Yardım eylemi nasıl oluĢur? Herkes ne 

yapabileceğini söylemeli!  

∞  Toplum destekli tarım önemli. (koli, takas modelleri, ekolojik ekonomi, ekolojik banka) 

∞ Zapatistalar; pazarlardaki takas yoluyla değiĢim! kendi kontrollerinin olduğu eko-para! 

bunu öğrenebilir, kendi koĢullarımıza uygun olarak uygulayabiliriz. 

∞ DayanıĢma : “Yardım sandığı sistemi” denenebilir. Stratejiler geliĢtirilebilir; kendimizi 

kısıtlamayalım! 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu grubun nerede olacağını tanımlayan bir 

tartıĢmayı yapmakta fayda var. Ayrıca karma bir dayanıĢma sistemi de düĢünebiliriz, 

sürdürülebilir üretimi destekleyen… 

∞  Bizim Anadolu‟da kendi permakültür bilgeliğimiz var. Onu da kayda geçirmemiz lazım. 

 

 

 

       



Konu BaĢlığı: Türkiye Permakültür ĠletiĢim Ağı ve Permakültür Ekosistemi Haritası 

 

Notu paylaĢan kiĢi:  Filiz Telek 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Türkiye‟de permakültür ekosisteminin yani permakültür konusunda kim nerede ne 

yapıyor‟un haritasını çıkarmak, permakültür ağının ve topluluğunun içindeki iliĢkileri ve 

etkileĢimleri arttırmak ve güçlendirmek amacını taĢıyor. Son 3 yıldır Türkiye‟de 

permakültürle ilgili pek çok Ģey oluyor, giderek daha çok insan permakültürü öğreniyor, 

merak ediyor, uygulamaya geçiyor. Hem permakültürle ilgili çalıĢan kiĢi ve kurumları 

kategoriler (eğitim, üretici, aktivist, Ģehirde, kırsalda) Ģeklinde listeleyebileceğimiz hem de 

coğrafi olarak bir listeleme yapacağımız bir ekosistem haritası hayal ediyoruz. 

 

Not: BuluĢma sonrası, topluluk haritası çıkarmak için yaratılmıĢ bir programdan haberdar 

olduk: Community Tools - http://communitytools.info/  

Bu web sayfası üzerinden böyle bir harita yapmak mümkün, üstelik bedava. 

 

 

 

Konu BaĢlığı: Katılımcı Grup Süreçleri ve Topluluk OluĢturma 

 

Notu paylaĢan kiĢi:  Filiz Telek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Katılımcı grup süreçleri, bir grubun en yüksek potansiyeline ortak akıl ile ulaĢmayı mümkün 

kılar. Bu süreçlerin kolaylaĢtırıcılığı yeni bir liderlik formu olarak karĢımıza çıkıyor. Bu 

yaklaĢımda stratejik diyalog ve ortak aklı ortaya çıkarmaya yönelik sosyal teknolojiler, bir 

organizasyonda değiĢim ve geliĢime alan açan araçlar olarak kullanılır. 
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Katılımcı Grup Süreçlerinin Getirileri: 

 

● Kurum ve topluluklarda, ortak aklın, yaratıcılığın ve potansiyelin ortaya çıkması  

● Bireyler arasındaki iletiĢimin iyileĢmesi ve diyalog kültürünün yerleĢmesi  

● Kurum ve topluluklarda, bireylerin sorumluluk ve insiyatif alma becerilerinin geliĢmesi  

● ÇatıĢmalı  ve çok farklı görüĢlerin olduğu durumlarda, bütünün iyiliği için olan derin ve 

sürdürülebilir çözümlere ulaĢmak 

● Kurumlarda ve topluluklarda vizyon, misyon oluĢturma, stratejik planlama, inovasyon, 

sürdürülebilirlik kültürünün inĢası gibi her türlü ortak akıl sürecinde kullanılabilecek 

pratik yöntemler 

● Toplantılarda yaratıcılık, gerçek ve anlamlı paylaĢımlar ve ortak aklı deneyimlemek 

 

Katılımcı Grup Süreçlerine bazı örnekler   

(Daha fazla bilgi için http://surdurulebiliryasam.wordpress.com)     

 

Olumlayıcı Sorgulama (Appreciative Inquiry) 

 

Olumlayıcı sorgulama bireylerde, organizasyonlarda ve dünyada en iyi potansiyelin kolektif 

olarak araĢtırılması sürecidir. Bir sistemin ekolojik, ekonomik ve insani hususlarda en efektif 

ve yetkin olduğu durumlarda o sisteme hayat veren etkenlerin sistematik keĢfidir. Olumlu 

sorgulama, en yüksek olumlu potansiyele ulaĢmak için bir sistemin kapasitesini güçlendirici 

soruların sorulması sanatı ve pratiğidir. Olumlu sorgulamada imgelem ve inovasyon aktiftir 

ve olumsuz kritik yerine keĢif, hayal ve tasarım etkindir. Olumlu sorularla bireylerin ve 

organizasyonların en iyi potansiyelini hayal etmek ve yaratmak daha kolay olacaktır! 

 

Dünya Kafe (World Café) 

 

*Dünya Kafe (World Cafe), iĢbirlikçi diyaloğu geliĢtirmek, kolektif bilgiyi paylaĢmak ve 

eyleme yönelik yeni fırsatlar keĢfetmek için kullanılan yaratıcı bir toplantı ve diyalog 

yöntemidir. 

 

YaĢayan sistemler düĢüncesine dayanan bu yöntem, hem kiĢisel iliĢkileri hem de insanların 

geleceği birlikte yaratma kapasitelerini geliĢtirerek kuruluĢunuzun ya da topluluğunuzun 

hedef, vizyon ve önemli soruları etrafında gerçek diyaloğu ilerletmek ve dinamik diyalog 

ağları yaratmak için yararlanılabilecek yenilikçi bir yaklaĢımdır. 

 

Açık Alan Teknolojisi (Open Space Technology) 

 

Açık Alan Teknolojisinin amacı insanların kendileri için önem ve anlam taĢıyan konularda 

derin ve yaratıcı diyaloga girmeleri için alan ve zaman yaratmaktır. 20 yılı aĢkın süredir 

dünyanın pek çok yerinde Ģirketlerden hükümetlere, çatıĢmalı gruplardan ilkokul 

öğrencilerine kadar pek çok farklı grup tarafından kullanılan bu yöntem bir konu, hedef ya da 

sorunun ilgilendirdiği tüm tarafları o konuyu, önceden hazırlanmıĢ hiçbir ajanda olmadan, 

konuĢmak üzere bir araya getirir. Grupların kendi kendine organize olmaları prensibine göre 

iĢleyen, hiyerarĢik olmayan ve herkesi eĢit katılıma davet eden, bireyin ve toplulukların 

bilgeliğine ve kendileri için en iyi çözümü “uzmanların” müdahalesi olmadan 
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üretebileceklerine inanan, en karmaĢık sorunlara dahi çok kısa sürelerde pratik çözümler 

üretilmesini mümkün kılan katılımcı, demokratik ve çoğulcu bir toplantı metodudur. 

 

Diyalog Çemberi (Conversation Circle) 

 

Diyalog Çemberi ya da Konsül, binlerce yıldır insanları önemli konuları konuĢmak üzere bir 

araya getirmiĢ, en eski buluĢma yöntemidir. Bu gelenek dünyanın bazı bölgelerinde devam 

etmekle birlikte, bazı yerlerde tamamen kaybolmuĢtur. Diyalog Çemberi insanların kendileri 

için gerçekten anlam taĢıyan meseleleri bilgelikle konuĢtukları ve birbirlerini bilgelikle 

dinledikleri, eskiden ateĢ etrafında oturup hikâyeler paylaĢma geleneğine dayanan modern 

bir yöntemdir.  

 

 

Konu BaĢlığı: Tohum Takası 

 

Notu paylaĢan kiĢi: Sevgi Akar 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Türkiye Permakültür buluĢmasının somut paylaĢımlarından biri de tohum takası idi. Tohum 

Takas Masamıza Türkiye‟nin dıĢında Japonya ve Bolivya‟dan da tohumlar ulaĢtı.  

 

Takas edilen tohumlarımız:  Acı biber, Altuni Mazı, Balkabağı, Bezelye, Boylu Hint 

Reyhanı, Çalı Fasulyesi, Çiğdem, Dereotu, Fasulye, Göbekli Marul, Japon Yoncası, Kabak, 

Kadife Çiçeği, Karpuz, Kavun, Kırmızı tatlı biber, Mazı, Melisa, Mısır, Pazı, Quinoa, Salatalık, 

Semahöyük kavunu, Sinameki, Soya Fasulyesi, Su Kabağı, Tereotu, Termiye, Trup Otu, 

Yabani Beyaz Susam, Yabani Siyah Susam, Yarma Domates, Yıldız Çiçeği 

 

Tohumların Kaynağı: Ankara,  Antalya, Çanakkale, Datça, Ġzmir, Konya, Manisa-Salihli, 

Rize, Sivas, Bolivya, Japonya , 

 

Sonraki adımlar: Tohum Takasımız Bayramiç‟te Bölgesel Tohum Takas ġenliğinin 

düzenlenmesi fikrine esin kaynağı oldu.  

 

Ġrtibat KiĢisi: Sevgi Akar, Mustafa Alper Ülgen 

 

Önemli Bağlantılar: http://www.bayramicyenikoy.com/ 
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TOHUM TAKASI LĠSTESĠ 

 Tohum Adi Kaynaği Yılı Tohumu veren Tohumu alan Tohumu alan 

1 Japon Yoncası Japonya 2010 Aykut ve Akira     

2 Çalı Fasulyesi Japonya 2010 Aykut ve Akira 
Melis - Emre 
Rona   

3 Melisa Biodinamik Japonya 2010 Aykut ve Akira     

4 Soya Fasulyesi Japonya 2010 Aykut ve Akira     

5 
Yabani Siyah 
Susam Japonya 2010 Aykut ve Akira     

6 
Yabani Beyaz 
Susam Japonya 2010 Aykut ve Akira     

7 Boylu Hint Reyhanı Japonya 2010 Aykut ve Akira 
Deniz Üçok 
Arman   

8 Quinoa Bolivya 2010 Filiz Telek     

9 Pazı 
Manisa- 
Salihli 2010 Gülbahar Konuk Tülay Bozkurt   

10 Balkabağı 
Manisa- 
Salihli 2010 Gülbahar Konuk Tülay Bozkurt   

11 Kavun 
Manisa- 
Salihli 2010 Gülbahar Konuk Tülay Bozkurt   

12 Karpuz 
Manisa- 
Salihli          2010 Gülbahar Konuk Tülay Bozkurt   

13 Çiğdem 
Manisa- 
Salihli 2010 Gülbahar Konuk Tülay Bozkurt   

14 Yarma Domates Ankara 2010 Deniz Arı     

15 Trup Otu Datça 2010 Deniz Arı     

16 Göbekli Marul Datça 2010 Deniz Arı     

17 Mazı   2010 Melis - Emre Rona     

18 Sinameki Akdeniz 2010 Melis - Emre Rona     

19 Aktuni Mazı   2010 Melis - Emre Rona     

20 Semahöyük kavunu Konya 2010 Melis - Emre Rona Alev Çağlar   

21 Salatalık Sivas 2010 Melis - Emre Rona Aykut ve Akira   

22 Termiye Antalya 2010 Jale Emre     



23 Mısır Antalya 2010 Jale Emre     

24 Kabak Antalya 2010 Jale Emre     

25 Bezelye Antalya 2010 Jale Emre     

26 Kırmızı tatlı biber Antalya 2010 Jale Emre     

27 Dereotu Antalya 2010 Jale Emre     

28 Tereotu Antalya 2010 Jale Emre     

29 Karpuz Antalya 2010 Jale Emre     

30 Yıldız Çiçeği Yeniköy 2010 Mustafa Alper Ülgen Tülay Bozkurt Gülbahar Konuk 

31 Kadife Çiçeği Yeniköy 2010 Mustafa Alper Ülgen     

32 Mısır Rize 2010 Mustafa Alper Ülgen Mirimah Uzel   

33 Fasulye Yeniköy 2010 Mustafa Alper Ülgen Tülay Bozkurt Gülbahar Konuk 

34 Kavun Yeniköy 2010 Mustafa Alper Ülgen     

35 Salatalık Yeniköy 2010 Mustafa Alper Ülgen     

36 Su Kabağı 
Ġzmir- 
ÇeĢme 2010 Alev Çağlar Tülay Bozkurt Jale Emre 

37 Karpuz 
Ġzmir- 
ÇeĢme 2010 Alev Çağlar 

Melis - Emre 
Rona   

38 Acı biber 
Ġzmir- 
ÇeĢme 2010 Alev Çağlar Sevgi Akar   

 

 



Konu BaĢlığı: EKO TAKAS MASASI 

 

Notu paylaĢan kiĢi: Mustafa Alper Ülgen 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Dolu dolu geçen Türkiye Permakültür BuluĢmasında gerçekleĢen oturumlardan bir tanesi de 

EKO TAKAS MASASI oluĢumu idi. Çok keyifli geçen gerçek takasların yapıldığı oturumun 

notları aĢağıda: 

 

Takas masasında öncelikle „‟Takas yapmanın etiği‟‟ konuĢuldu, Takas yapacak kiĢilerin 

kesinlikle üretici olması gerektiğinin altı çizildi. Yani ekolojik yöntemlerle üretilen ürünlerimizi 

takas edebileceğiz. 

 

Takasın yapılmasında para birimi olmalı mı, değeri nasıl ölçmeliyiz konuĢuldu, tartıĢıldı. Her 

ürünün birim değeri üzerinden takas yapılması veya üreticilerin karĢılıklı pazarlık ederek 

parasal değerini bir tarafa bırakıp gönüllerinden geçtiği gibi takas yapılması iki alternatif 

takas yöntemi olarak belirlendi. 

 

Takas yapacak düzeye gelmiĢ bir topluluk olduğumuz konuĢuldu, gelinen noktada artık 

ekolojik üretimleri olan kiĢi ve topluluklarımız var ve fazla üretimlerini adil bir Ģekilde keyifle 

takas edebiliyorlar. 

 

Ġkinci gün gerçek bir takas masası kuruldu ve Zeytinyağından ġaraba, Peynirden limona 

kadar birçok üretim takas yapıldı. Takas edilecek üretimler tadıldı keyif yapıldı. 

 

Takas masasının oluĢumu için bir çalıĢma gurubu oluĢturduk. Takas ilkelerimizi, iletiĢim 

araçlarımızı ve üretici arkadaĢlarımızın takasa koyacakları üretimlerin listelerini almaya 

baĢladık. 

 

ġimdilik Takas gurubumuza giren üreticilerin sayısı 18; 

1-Ayla Seyhun: Tıbbi bitkiler, yağlar, inek peyniri, salça, köy tavuğu. Cazgirler 

Köyü/BAYRAMĠÇ. 

2-Ali  Ünüvar: Elma, kayısı, kira kuruları, meyve reçelleri ve iĢlenmiĢ meyve ürünleri . 

Güntepe Çiftliği- ULUKIġLA/NĠĞDE 

3-Kübra Uzel, Mihriban Uzel: Ceviz,Badem,Ekinezya,tıbbi papatya, adaçayı, limonotu, kekik. 

Ocaklı/GELĠBOLU 

4-Bülent Müftüoğlu(ITIR ): Bal, Sucuk, Salam, Yumurta, Pekmez. ĠSTANBUL 

5-Cem Birder: Elma, Kiraz. BeĢik Köyü/BAYRAMĠÇ 

6-Ahmet Çağlı: Zeytin, Ģarap, badem, ayva, incir, mandalina, içilecek Ģifalı zeytinyağı. 

Selçuk/ĠZMĠR 

7-Mihriban Uzel: Kibele Ekolojik YaĢam; Doğal ürünler..ĠSTANBUL 

8-Yasemen GüreĢçioğlu-ZEYTĠN KOOPERATĠFĠ: Zeytinyağı, badem, bal, sabun, harnup, 

adaçayı, biberiye, kekik, karabaĢ otu…DATÇA 

9-Derya Tan: Bal  Vakıfköy/KALKIM 

10-Burhan Eltan: Zeytinyağı, Keçi-Koyun peyniri. Ormanya/KÜÇÜKKUYU-AYVACIK 

11-Erkan Alemdar: Zetytinyağı  Dedetepe/KÜÇÜKKUYU 

12-GüneĢin Aydemir: Sabun, Zeytinyağı, Eğitim  Çamtepe/KÜÇÜKKUYU 

13-Ufuk Çakmak: Üzüm ve ürünleri, Mollahasanlar köyü/Ahlatdede/BAYRAMĠÇ 

14-Ġrem Çağıl: Kitap, yayın, görsel malzemeler..Büyükada/ĠSTANBUL 

15-Balıkçı Mustafa: Patates, Soğan, Nohut, Bakla, Sarı buğday,(Un, bulgur, Ekmek), sebze 

çeĢitleri, Gelincik reçeli, Kızılcık Ģurubu, Elma ve ahlat sirkesi, Koyun-Ġnek-Keçi peynirleri, 

Yumurta…Yeniköy/BAYRAMĠÇ 



16-Alev Çağlar: ÇeĢme limonu ve mandalinası, turunç-bergamot-limon reçelleri, Kantoron 

yağı, Zeytinyağı, kavılca buğday tohumu, kavılca unu. ÇeĢme/ĠZMĠR 

17-Mustafa Bakır: Zeytinyağı, kiraz, üzüm, pekmez, sebzeler, salça, turĢu, tasarım, 

danıĢmanlık. Marmariç (TPAE)/ ĠZMĠR 

18-Mete Hacaloğlu: Yumurta, Tavuk, Bal, Buzağı, Ġnek..Marmariç/ĠZMĠR. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: Oldukça yoğun katılım ve tartıĢmaların yapıldığı oturum 

sonucunda bir çalıĢma gurubu kuruldu. 

 

Sonraki adımlar: Bu çalıĢma gurubu; önümüzdeki süreçte EKO TAKAS MASASI‟nı iĢler hale 

getirecek, ilkeleri belirleyecek ve önümüzdeki aylarda bir takas buluĢması-Ģenliği organize 

edecek. 

 

Ġrtibat KiĢisi: Mustafa Alper Ülgen 

 

Önemli Bağlantılar: http://www.bayramicyenikoy.com/ 
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Konu BaĢlığı: Doğanın Eczanesinden Ġlkyardım Çantası 

 

Notu PaylaĢan KiĢi: Alev Çağlar 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

“Doğada her bitki ve hayvan farklı bir yaşam tarzı gösterir... Bununla birlikte, onlarla 

paylaştıklarımız,farklılıklarımız kadar derindir. Hepimiz, gezegenin yaşama deneyiminin 

katılıcımlarıyız. Eğer bunun ne anlama geldigini anlayabilirsek ancak bu noktadan sonra 

insanın kişisel çıkarı ile diğer yaşam şekillerinin korunması, tek bir amaç haline gelebilir ve 

tümüyle bağlantılı bir deneyim olabilir”  

Joseph W.Meeker, Minding the Earth 

 

DOĞANIN ECZANESĠNDEN ĠLK YARDIM ÇANTASI YAPALIM 

 

Bu günkü bilgilerimizin ıĢığında gezegenimizin yaĢının 4.5-5 milyar yıl civarında 

olduğunu biliyoruz, insana benzer erken türlerin tarih sahnesinde görülmelerinden 

günümüze 2 milyon yıl geçmiĢ. Bu sürenin, eğer 4.5 milyar yılı 24 saatlik bir gün gibi 

düĢünürsek ve türümüzün evrimleĢtiği son 2 milyon yılı bu kadrana yerleĢtirirsek, aĢağı 

yukarı bir günün son 17 dakikası kadar olduğunu görürüz. Bu son bölümün içinde, ziraatın 

uygulanması, endüstriyel ve kimyasal  devrim  gibi zararlı faaliyetlerimizi ve petrol bağımlı 

yaĢadığımız son 150 seneyi düĢünürsek, birlikte evrildiğimiz türleri yok etmekteki 

maharetimizin korkutucu boyutları biraz daha algılanabilir hale gelebilir. 

 

Bilim insanlarının Pleistosen dönem diye adlandırdıkları dönemde Ģekillenmeye 

baĢlayan bugünkü bilincimizin, içinde ve birlikte evrildiği doğal ve vahĢi yaĢamı gözleyerek, 

dinleyerek ve ondan öğrenerek evrildiğini biliyoruz. 

 

YaĢamını sürdürebilmek için gereken enerjisini güneĢten direk olarak alamayan insan 

türü, bu enerjiyi yeĢil rengini oluĢturan klorofil sayesinde yaĢamını sürdüren bitkilerden ve 

bitkilerle beslenen diğer canlılardan endirek olarak alır. Ġnsan yaĢamının yakıtı oksijeni kan 

vasıtası ile dokulara taĢıyan ve kana rengini veren hemoglobin ile klorofilin yapısal ve 

iĢlevsel benzerliği mükemmeldir: her ikisi de tek bir atomu saran, karbon ve azot 

atomlarından oluĢan bir zincir ile çevrilidir, tek bir farkla, hemoglobinde ortadaki atom 

demir, klorofil de ise magnezyumdur. Moleküler temeldeki bu benzerlik aslında organizmanın 

tüm iĢlevlerinde gözlenir. YaĢam kaçınılmaz olarak birlikte ve bir arada, tüm elementlerinin 

oluĢturduğu ipliklerle örülmüĢ dev bir halı gibidir. 

 

Edward O. Wilson, bizi doğaya bağlayan gücü biofilia, doğayı ve temsil ettiği canlıları 

sevme, terimi ile tanımlar. Ne kadar farkındayız bilmiyoruz ama aslında bu arkaik benliğimiz 

doğa ile sandığımızdan daha da yakın. 

 

Atölyeyi oluĢturan yaklaĢık 50 kiĢi ile yaptığımız küçük bir çalıĢmada, 5li 10 gruba 

ayrılıp, 10 dakika gibi kısa sürede gördükleri, bildikleri tüm Ģifalı otlardan bir demet ile 

dönmeleri ve büyük grup ile hangi bitkinin ne olduğunu ve neye yaradığı bilgisini 

paylaĢmaları istendiğinde, her grubun mutlaka bir demet ile geri döndüğünü ve bilgilerini 

paylaĢmaktaki heyecanlarını hep birlikte izledik. 

 

ġehirli ama ilgili bir grup olmamız demetlerimizin zenginliğinden biraz sorumlu olabilir 

ancak bugün dünya nüfusunun %70‟inin halen Ģifayı ve uzun ömrün sırlarını bitkiler ve 

bitkisel kökenli doğal maddelerle karĢılıyor/arıyor olması, bu eski bağın ve kadim bilgilerin 

ne denli gerçek olduğunun altını çiziyor. 



Yine grupla yaptığımız küçük bir akıl haritası oluĢturma çalıĢmasında gördüğümüz gibi 

insan-bitki iliĢkileri nelerdir diye haritalamak isterken baĢlıkların çeĢitliliğine not aldığımız 

tahtanın boyutları yetmedi. 

 

Ġnsan-bitki iliĢkileri kültüründe, sağlıklı halin sürdürülmesi ve hastalıkların tedavisine 

dair bilgileri günümüzden 50 000 sene önceki mağara buluntularından takip 

edebiliyoruz.Daha yakın uygarlıkların bilgi ve uygulamalarını ise muhtelif kayıtlardan 

izleyebiliyoruz. ġifacılar yüzyıllar boyunca insanı doğası ile bir bütün olarak algıladılar, aynı 

anlayıĢ günümüzü bizimle paylaĢan Güney Amerika ve Avustralya yerlileri ile Orta Asya ve 

uzak Doğu halklarında sürdürülmektedir. 

 

Henüz “ihtisaslaĢma” illetine tutulmamıĢ topluluklar ve tercihan alternatif yaĢayan 

Ģehirli aydınlar, sağlıklı kalma ve gündelik sağlık sorunlarınla baĢa çıkma konusunda kendi 

kendine yeterlidir ya da yeterlilik yolunda geliĢmektedir. 

 

Günümüzde bize dayatılan “ ihtisaslaĢma” gerçeği içinde yoğrulan bilincimiz, tarım, 

sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, enerji ve barıĢ gibi ihtiyaçlarımızın sorumluluklarını her 

dalın kendi uzmanına bırakma konusunda sorgusuz rahat. Kendisi de bütününü göremediği 

bir alanda ihtisaslaĢırken, baĢka uzmanlara bıraktığı sorumluluklarından kalan zamanını 

maaĢlı kölelik ve iyi vakit geçirmek için harcamaya yönelir. Horizontal bir yayılma gösteren 

bu varlık Ģekli ile, eskiden veya günümüzdeki köylü/çiftçi de olduğu gibi, topraktan güçlü bir 

piramit gibi yükselen, doğası ile uyumlu insan arasında derin bir fark vardır. Bu 

“ihtisaslaĢma” gerçeğinde, en bilgili Ģehirli bir teknisyenin, bilim insanının veya bir aydının 

doğa koĢulları altında yaĢamını sürdürebilme yetisi ve bilgisi, en cahil kabile üyesine veya 

köylüye göre oldukça yetersizdir. 

 

ĠhtisaslaĢmanın bir diğer vahim sonucu ise yaĢamın bu ayrılmaz bütünlüğünün 

tümünü göremeyen uzmanlar yetiĢtirmesidir, yani sağlık yerine hastalık odaklı yetiĢmiĢ 

doktorlar gibi veya metropollerin kaçınılmaz sorunlarından olan trafik için çözümü göçü 

durdurmak ve sürdürebilinir yaĢam Ģekillerine kafa yormak yerine, metrolarla, yeni yollarla 

arayan sosyal mühendisler gibi. 

 

Bu atölye sırasında doğanın geniĢ eczanesinden sadece seyahat sırasında, doğada 

veya gündelik hayatımızda en sık karĢılaĢtığımız sağlık sorunları için bir ilk yardım çantası 

için gereken bilgileri paylaĢmak istedim. ġifalı bitkilerin derin ormanında yerel türler 

bilgisinin öneminden ve gıda-ilaç /beslenme-sağlıklı kalmak-tedavi iliĢkilerinden söz ettikten 

sonra günümüzde “fitoterapi” diye bilinen ve kökeni geleneksel halk ilaçlarına dayanan 

bitkilerle tedavi yöntemlerinin üzerinden geçtik. 

 

Atölye besin zehirlenmesi, ishal, kabızlık, baĢ ağrısı, bel ağrısı gibi sık karĢılaĢılan 

durumlar için önerilerle sonlandı. 

  

FĠTOTERAPĠDE KULANILAN TEDAVĠ YÖNTEMLERĠ 

 

BĠTKĠSEL ÇAYLAR 

 

   İnfüzyon/tizan: 25g kurutulmuĢ bitki üzerine 1lt kaynatılmıĢ su ilave edilir, kabın ağzı 

kapatılır, 10 dakika bekletilir, süzülür ve günde 2-3 fincan içilir, kapalı kapta 24 satt 

saklanabilir. Tek içimllik hazırlanacaksa 1 fincan sıcak suya 2 çay kaĢığı kurutulmuĢ bitki 

atılır ve aynı Ģekilde hazırlanır. Bu yöntem genellikle çiçek ve yaprak karıĢımlarında 

kullanılır. 



    Dekoksiyon: 25g kurutulmuĢ bitki üzerine 1lt soğuk su ilave edilir,ağzı kapalı 30 dakika 

kaynatılır, süzülür ve içilir. Bu yöntem kök, kabuk, bazı meyve ve sert dokulu kısımlar 

için kullanılır ve buzdolabında 48 saat saklanabilir. 

 

MASERASYON 

Ġnfüzyon ve dekoksiyon ile hazırlandığında acılaĢan, içeriği değiĢen karıĢımlar için ısı 

uygulamadan yapılan yöntemdir. Bitki üzerine su koyulur, 1 gece bekletilir, ertesi gün 

süzülür ve içilir. 

  

SULAR 

Profesyonel olarak hazırlanan reçetelerdir, taze bitkinin sıkılıp süzülmesiyle elde edilirler. 

Buzdolabında saklanarak 1 hafta içinde kullanılabilirler. 

  

MASAJ YAĞLARI 

Saf, uçucu yağlar, sabit yağlarla karıĢtıtılarak elde edilir, 5-10ml uçucu yağ, 90-95ml 

sabit yağla karıĢtırılır. 

  

LAPALAR 

Sıvı ekstrenin direk olarak hasta bölge üzerine kullanılamadığı durumlarda uygulanır. 

IslatılmıĢ ekmek veya piĢirilmiĢ ezilmiĢ patatese  istenilen yağ knulup bir beze dökülür ve 

uygulanır. Sıcak lapa 10-15, soğuk lapa 25-30 dakika tutulur. 

  

ġURUP 

Ġnfüzyon veya dekoksiyon ile hazırlanan çayın 1 litresine yaklaĢık 500g bal ilave edilir, 

tencerede karıĢtırılır ve kaynatılırak Ģurup kıvamına getirilir.Koyu renkli cam ĢiĢelerde 

saklanır. 

  

TONĠK ġARAP 

Genellikle kökler için kullanılan ve bitkisel bir etken maddeyi içmenin en lezzetli yoludur. 

500g bitki üzerine 2-3lt Ģarap eklenir ve karıĢım küçük bir Ģarap Ģarap fıçısına konur, 

ağzı kapatılır, 2 hafta çalkalanarak bekletilir ve günde 1 kadeh içilir. 

  

TENTÜR 

Taze ya da kuru bitkinin üzerine seyreltik alkol ilave edilip, 1-2 hafta beklenmesiyle 

hazırlanır.%25 oranında etil alkol kullanılırak yapılırsa cam Ģise veya kavanozda 2 yıl 

saklanır. 

  

AROMATERAPĠ 

Bitkilerin etkin bölümlerinden çeĢitli damıtma yöntemleri ile elde edilen aromatik yağların 

masaj, inhalasyon(buğu), banyo ve kompres yöntemleri ile uygulanması prensiplerine 

dayanır. 

  

GEMMATERAPĠ 

Geleneksel olarak Ģifaya yardımcı taĢların uygulanması olarak bilinen tedavi yöntemi 

bugünlerde daha çok tomurcuklar içindeki hormonları kullanmaya dayanır. 

  

 

 

 

 

 

 



ĠLK YARDIM ÇANTAMIZ 

 

AĢağıdaki önerilere baz oluĢturacak tüm bitkiler hemen her yerde yetiĢebilen yerel 

türlerden. Bunları balkon saksılarında, herbal spirallerde ve bahçelerinizde yetiĢtirebilirsiniz. 

Uygun bölümlerini, doğru zamanlarda toplayıp, doğru koĢullarda kurutup ve saklayıp, 

bunlardan kendi eczanenizi oluĢturabilirsiniz. Gıda olarak da kullandığımız bu güzel otları 

yetiĢtirirken yaĢayacağınız deneyimler ise gerçek bir holistik iyileĢme deneyimi yaĢatacaktır. 

 

Uygulamaları için yukarıda bahsedilen fitoterapi yöntemleri geçerlidir.Aksi 

önerilmedikçe, günde 3 kez uygulamadan sabah aç karına, öğle yemeğinden 2 saat sonra ve 

yatmadan önce anlaĢılmalıdır. 

 

Aromatik yağların direk cilde uygulanması veya içilmesi sakıncalıdır. 

  

DURUM BĠTKĠ         UYGULAMASI 

EndiĢe, iç sıkıntısı MercanköĢk (Origanum majorana) YatıĢtırıcı olarak taze veya kurutulmuĢ 
yaprak ve çiçekleri %1-5lik infüzyonu 
halinde içilir 

  Lavanta (Lavandula angustifolia) KurutulmuĢ çiçeklerinden yapılmıĢ infüzyon 

Uyku bozukluğu, 
seyahat 
uykusuzluğu (jet 
lag) 

Kediotu (Valeriana officinalis) Kökü çeĢitli formlarda hazırlanır(tentür, 
kapsül, etkstre vs) 
%5‟lik infüzyonu günde 3 bardak içilebilir 

BaĢ Ağrısı Binbir dilek otu (Hypericum Perforatum-Sarı 
Kantaron) ve Çarkıfelek (Passiflora 
incarnata) 
  

Her iki bitkinin kurutulmuĢ çiçeklerinden 
birer kısım karıĢtırılarak %5‟lik infüzyon 
hazırlanır ve 2 saattebir 1 fincan ağrı 
geçinceye kadar içilir. Ayrıca aromatik 
yağlar ( fesleğen,ökaliptus,lavanta,melisa, 
biberiye, mercanköĢk yağları) buğu, masaj 
ve banyo Ģeklinde de kullanılabilirler. 

Migren ağrısı Lavanta(L.angustifolia),biberiye(Rosemarinus 
officinalis), Tıbbi mayis papatyası(Matriarcha 
chamomila) 

Her birinden 1 kısım kurutulmuĢ, sırası ile, 
çiçek, yaprak ve yeni açmıĢ çiçeklerinden 
%5‟lik infüzyon, rahatlayana kadar içilir. 
Bunun dıĢında aromatik yağlarla bölgeye 
masaj, buğu ve banyo tavsiye edilir ( 
Alman papatyası,lavanta, mercanköĢk ve 
fesleğen). 

Nezle, 
soğukalgınlığı, 
sinüzit 

Sarmısak (Allium sativum), Adaçayı (Salvia 
oficinalis), Tıbbi mayis papatyası(Matriarcha 
chamomila), Fesleğen ( Ocimum basilicum), 
Ökaliptus (Eucalyptus radiata) 

Günde 3 kere 1 diĢ sarmısak yarım bardak 
su ile hap gibi yutulur.Yanısıra birer kısım 
kurutulmuĢ adaçayı,tibbi mayıs papatyası 
ve fesleğen karıĢımından %5‟lik 
infüzyondan günde 3 fincan içilir ve 
ökaliptus aromatik yağı ile buğu yapılır. 

Kulak Ağrısı Sarmısak(Allium sativum) Sarımsak yağı ağrayan kulağa 1-2 damla 
damlatılır 

DiĢ Ağrısı Karanfil(Dianthus caryophyllus) 1-2 damla karanfil yağı ağrayan diĢin içine 
pamukla uygulanır. 

Öksürük kesici Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) 
Hatmi(Althea officinalis) 

Her iki bitkinin köklerinden hazırlanan toz 
karıĢtırılarak veya evde hazırlıyacağımız 
%2-3‟lük dekoksiyon Ģeklinde günde 3 
bardak içilir 



Öksürük 
yumuĢatıcı ve  
söktürücü 

Öksürük out (Tussilago farfara), , 
Hatmi(Althea officinalis) 

Sırası ile bitkilerin yaprak, meyve ve kök 
bölümlerinin kurutulmuĢ hallerinden elde 
edilen toz ile %2-3‟lük infüzyon hazırlanır 
ve günde 3 bardak içilir. 

Gaz söktürücüler  Anason (Pimpinella anisum), Rezene 
(Foeniculum vulgare),Kekik (Thymus sp.), 
Kimyon (Carum carvi) 

Bu bitkilerin kurutulmuĢ meyve ve 
yapraklarından hazırlanan karıĢım ile %2-
3‟lük infüzyon hazırlanır ve günde 3 bardak 
içilir. 

Mide bulantısı Nane (Mentha piperita) Çayı veya yağından 10 damla suya 
karıĢtırılarak içilir 

Mide-bağırsak 
ağrıları 

Binbir dilek otu (Hypericum Perforatum-Sarı 
Kantaron), Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) 

Zeytin yağında bekletilerek hazırlanan 
yağından 10-15 damla günde 2 kez içilir. 
Meyankükünden hazırlanan %5‟lik 
dekoksiyon günde 2-3 bardak içilir. 

Kabızlık Keten tohumu (Linum usitastissimum), 
Zeytinyağı (Olea europea) 

Keten tohumu günde 2-3 defa 1 yemek 
kaĢığı içilir ve salatalarla yenir, zeytinyağı 
ise sabahları 1-2 çorba kaĢığı içilir 

Ġshal Çay (Thea sinensis), Çilek (Fragaria vesca), 
Ceviz (Juglans regia), Keçi boynuzu 
(Ceratonia  siliqua) 

Tümünn %5‟lik infüzyonları Ģikayetler 
geçene kadar 2 saat ara ile içilir. 

Bel, kas ve 
burkulma ağrıları 

Lavanta (Lavandula angustifolia), Kekik 
(Thymus sp.), Ökaliptus (Eucalyptus 
radiata), Binbir dilek otu (Hypericum 

Perforatum-Sarı Kantaron), 

20Ģer damla lavanta, kekik ve ökaliptus 
yağı yaklaĢık 20ml (2 çorba kaĢığı) 
kantoron infüzyonunda karıĢtırılır ve 

ağrayan bölgeye sürülür. 
Ayrıca bunların yağları sğuk lapalar halinde 
uygulanır. 

GüneĢ yanığı Binbir dilek otu (Hypericum Perforatum-Sarı 
Kantaron), Aloe vera 

Taze çiçeklerinin zeytin,badem veya susam 
yağında 
( seçilen kavanozun ebadına gore tepeleme 
taze çiçeği kapatacak kadar da yağ eklenir 
ve kapak sıkıca kapatılır) güneĢte 6 hafta 
çalkalanarak bekletilmesi ile oluĢturulan 
kantoran yağından 25ml üzerine 25 damla 
lavanta aromatik yağı eklenir  ve yanık 
bölgesine sürülür. Ayrıca aloelu 
preparatlarda kullanılır. 

Allerjik cilt 
kaĢıntısı 

Kızılyaprak (Agrimonia eupatoria), Tıbbi 
mayis papatyası(Matriarcha chamomila), 
Isırgan ( Urtica dioica) 

EĢit kısımlarda kurutulmuĢ bitki 
bölümlerinden %2-3‟lük infüzyon hazırlanır, 
belirtiler yok oluncaya kadar 2-3 saat ara 
ile 1 fincan içilir. 

Böcek ve arı 
sokması 

Binbir dilek otu (Hypericum Perforatum-Sarı 
Kantaron), Aloe vera, Soğan (Allium sepa) 

Kantoron yağı tek baĢına kullanılabileceği 
gibi, aloe dan hazırlanmıĢ ürünler veya her 
balkonda/bahçede bulunması gereken 
bitkinin kendisinden koparılan sulu kısmının 
sürülmesi veya bir dilim soğanı arının 
soktuğu bölge üstüne konulması. Bu 
bitkilerden hazırlanan infüzyonlarla bölge 
yıkanabilir. 

Yanıklar Binbir dilek otu (Hypericum Perforatum-Sarı 
Kantaron) 

Taze çiçeklerinin zeytin,badem veya susam 
yağında 
( seçilen kavanozun ebadına gore tepeleme 
taze çiçeği kapatacak kadar da yağ eklenir 
ve kapak sıkıca kapatılır) güneĢte 6 hafta 
çalkalanarak bekletilmesi ile oluĢturulan 



yağ, yanık bölgesine soğuk 
uygulamasından sona bolca sürülür ve 
yanık ağrısı geçene kadar soğuk 
uygulaması ile dönüĢümlü olarak uygulanır. 

Sistit Maydanoz(Petroselinum crispus), Kara 
hindiba(Taraxacum officinale) 

Bu bitkilerden herhangibiri ile hazırlanacak 
%2-3 lük infüzyon, günde 3-4 fincan 
içilebilir 

PMS Adaçayı (Salvia officinalis), Tıbbi mayis 

papatyası(Matriarcha chamomila), KarabaĢ 
otu (Lavandula stoecha) 

Adaçayının uyarıcı etkisi de göz önünde 

bulundurarak çayını günde 2 kere ve saat 
17:00 ile sınırlamak doğru olur. Diğer 
ikisinin kurutulmuĢ çiçelerinden birer kısım 
alarak hazırlanan karıĢımdan %2-3lük 
infüzyon günde 3 kere içilir. Bu tedavi her 
mensturasyon döngüsünün son 2 
haftasında uygulanır. 

 

                

 

 

 

 



Konu BaĢlığı: Dual Kod Parmak Biyomekaniği 

Notu PaylaĢan KiĢi: A. Jale Emre 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

Oturumda, Fethi isimli arkadaĢımızın kendi oluĢturduğu dualkod parmak biyomekanigi 

tanıtıldı ve küçük bir uygulama gerçekleĢtirildi. Yöntemin, mesleği gereği parmaklarını yoğun 

Ģekilde kullanan profesyonellerin (müzisyen, doktor vb.) parmaklarına hakimiyetini 

geliĢtirmeye yönelik bir teknik olduğundan bahsedildi. Ġlgimi uzun zamandir çeken bir konu 

parmaklarımız. Rusya'da bir üniversitede ele uzanan nadilerin kesiĢim alanlarında ve 

parmaklarda farklı bir iĢlevsel alanın olduğu konusunda araĢtırma ve eğitim çalıĢmalarının 

yapıldığını duymuĢtum. Daria isimli eğitimci bir yol arkadaĢım da Rusya'da zaten okullardaki 

egitimde parmakların olduğunu hatta bu konuda yazılmıĢ bir kitabın da elinde olduğunu 

söylemiĢti. Fethi arkadaĢımızın konu hakkında yazmıĢ olduğu kitabı merakla bekliyorum. 

http://dualkod.com/ sitesinde biraz açıklamıĢ. Kitap basılınca bize duyuru yapar umuyorum. 

Önemli bağlantılar: http://www.dualkod.com/ 

 

 

 

Konu BaĢlığı: Bayramiç-Yenikoy Grubunun YaĢam-Üretim Alanı Gezisi 

Notu PaylaĢan KiĢi: Özlem Sarıkaya 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

·         Üretim sürecinde benimsenen ekolojik yaklasimin uygulamaya yansimalari 

·         Ekolojik sürdürülebilirlik 

·         Tarlaların hazırlığı, yabani hayvanlara karĢı doğal çit örme tekniği ve köylülerle 

iĢbirliği 

·         Ürün-tohum seçimi 

·         Ürün hasadı  ve art-ürünün toprağa ve topraktan beslenen hayvanlara bırakılması 

·         Azot ve diğer toprağı zenginleĢtiren ürünlerin seçimi 

·         KarıĢık/kompleks ürün ekme tasarımı; suyun kattığı değer ve suyu kullanma 

yaklaĢımı; 

·         Doğal-kil/su havuzu ve bu alanda özel bahçe tasarımı 

·         Doğal üreyen bitkilerin tanıtımı, tadımı 

·         Üretilen bitkilerin tanıtımı: bakla, mercimek, nohut, patates 

Alınan kararlar/sonuçlar: Hasat zamanları buluĢma:)  

Sonraki adımlar: Geziyi tohum takası uygulaması ile birleĢtirme 

Ġrtibat kiĢisi: Mustafa Alper Ülgen 

Önemli bağlantılar: http://www.bayramicyenikoy.com/ 
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Konu BaĢlığı: 'Kritik EĢik' kitabı ve Permakültür bahçesi tanıtımları 

Notu PaylaĢan KiĢi: Taner Aksel 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

Ġklim DeğiĢikliğine yol açan insan davranıĢının nasıl kritik eĢiklere geldiği ve yakın gelecekte 

bizleri nelerin beklediği. 

Kritik EĢik kitabının tanıtılması ve özellikle permakültürle ilgilenenlerin okuması için e-maille 

çevrenizdekilere duyurmanızı da rica ederim. 14 Temmuz PerĢembe günü Açık Radyo'da saat 

9:30 - 10:30 arasında kitap üzerine Ömer Madra ile de bir söyleĢim olacak. 

Aksel Permakültür Bahçesi: yükseltilmiĢ bitki yatağı, malç, kompost yapımı, mantar üretimi, 

aquaponics ile topraksız tarım ve balık üretimi, v.b. (prezentasyonu ve filmini 

www.suyapo.com'da bulabilirsiniz 

Sonraki adımlar: Ağustos veya Eylül ayı içinde istanbul'daki bahçeme Ġstanbul 

Permakültürcülerini davet etmek istiyorum. Tarih netleĢince e-mail ile davet göndereceğim. 

Ġrtibat kiĢisi: Taner Aksel (taner@benkoltd.com) 

Önemli baglantılar: www.suyapo.com 

 

Konu BaĢlığı: Kendinizi Ayaklarınızda KeĢfedin-Uygulamalı Refleksoloji Atölyesi 

Notu PaylaĢan KiĢi: Gözde Cüce 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

Atölyede, çeĢitli hastalıklar için eski uygarlıklar tarafından da kullanılan yardımcı bir terapi 

yöntemi olan Refleksoloji (refleks terapisi-ayak masajı) hakkında kısa bir bilgilendirme 

yapıldı. Ayaklarda bulunan ve vücuttaki tüm organlar ve salgı bezlerine karĢılık gelen sinir 

uçlarına çeĢitli baskı ve parmak yürütme teknikleri uygulanması yoluyla yapılan 

refleksolojinin uygulama alanları ve faydalarına değinildi. Ġnsan vücudunun kendi kendini 

iyileĢtirme potansiyelinin açığa çıkarılması ve vücutta gerçekleĢen enerji akıĢındaki 

tıkanıklıklarının giderilmesine yardımcı temel teknikler uygulamalı olarak ve aromatik yağlar 

kullanılarak katılımcılar tarafından karĢılıklı gerçekleĢtirildi.  

Sonraki adımlar: Oldukça sürdürülebilir ve kaynaĢtırıcı olduğu gözlemlenen bu tip 

uygulamalı atölyelerin tekrarlanması yönünde bir uzlaĢma sağlandıJ 

Ġrtibat KiĢisi: Gözde Cüce 

 

  

Konu BaĢlığı : TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas) Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri Sistemi 

Notu paylaĢan kiĢi: Oya Ayman 

Grupta konuĢulan en önemli konular: TaTuTa projesi nedir? TaTuTa çiftlikleri sistemi 

nasıl iĢler? Çiftlikler nasıl belirlenir? Çiftliklerin ve ziyaretçilerin sorumlulukları, TaTuTa 

çiftlikleri sisteminin altyapısında planlanan iyileĢtirmeler ve yeni çiftlikler... 

Alınan sonuçlar: (eğer varsa) Sistemle ve sonbaharda yeni çiftliklerin eklenmesiyle 

yayımlanacak TaTuTa rehberi ile ilgili öneriler alındı. Sonbahar‟da sisteme eklenecek yeni 

çiftlikler ve bu çiftlikler arasında oluĢturulacak takas sistemi hakkında fikir alıĢveriĢinde 

bulunuldu. 

Sonraki adımlar: (eğer varsa) Çiftlikler arası iĢbirliği ve dayanıĢma... 

Kontak kiĢi: (konuyla ilgili bilgi verebilecek, sonraki adımlardan sorumlu vs): 

Buğday Ekolojik YaĢamı Destekleme Derneği... (0212.2525255) Erkan Alemdar, GüneĢin 

Aydemir ve Özgür Koç. 

Önemli bağlantılar: (web sayfaları, facebook grupları, iletiĢim grupları vs): 

www.tatuta.org, www.bugday.org, www.camtepe.org 
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Konu BaĢlığı: Aile / Sistem Dizimi 

 

Notu PaylaĢan KiĢi: Kamelya Akın Sazcı 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Dünya Ana ile iliĢkimiz ne durumda? 

Kibirle mi bakmaktayız? Kendi isteklerimizi ve çıkarlarımızı mı ön plana almaktayız? Ondan 

ihtiyaçlarımızı almaya çalıĢırken alma-verme dengemizi ne Ģekilde kurmaktayız? Ġhtiyacımız 

olarak talep ettiklerimiz bizim gerçek ihtiyaçlarımız mı? Dünyayı kurtaran adam olarak, 

haddimizi aĢıyor muyuz? Neden bu kadar endiĢeliyiz? Her Ģey bizim kontrolümüzde mi 

olmalı? Bizim bilincimiz ve titreĢimimiz dünyayla uyumlu mu? Kendi içimizde dengede miyiz? 

Bu konularda konuĢmaya vakit ayıramadık. Ana-baba ve kendimiz olarak grup çalıĢması 

yaparak, iliĢkimize baktık. 

Atalarımızın negatif ve pozitif ayak izlerinde yerimizi almamız ilginçti. Bir kiĢi sınırın üzerine 

uzandı, bir diğeri ise çizginin baĢında oturdu. 

Etnik Dizimlerde ve fail-mağdur iliĢkisinde '' yaralayan iyileĢtirir'' inancı hâkimdir. 

Kurban faile gider ve sarılır, bu sistemi dengeye oturtur. Bu açıdan bakınca yerküremizle 

iliĢkimizde kendimizi fail olarak incelemek ilginç olur diye düĢündüm. 

Atalarımızı onurlandırma çalıĢması yaptık. Onların yaĢamları boyunca edindikleri bilgileri 

DNA'larımızda taĢıyoruz. Bu bilgilere ulaĢmak ve onları kullanmak, farkındalığımızı arttırarak 

gerçekleĢebilir. 

Atalarımızı yargılamadan onların gözlerinin içine sevgiyle baktık. Anne ve babamıza, onların 

da anne babalarına, büyük büyük anne babalarımıza, onların da arkasında uzanan soyumuzu 

meydana getiren binlerce kiĢiye teĢekkür ettik. Hepsini ordular halinde gözümüzde 

canlandırarak, sevgi ve saygıyla onlarla bağ kurmaya çalıĢtık. 

Sonunda bir DĠZĠM yaptık. ERĠL enerji. 

Ġrtibat kiĢisi: Kamelya Akın Sazcı 

  

Konu baĢlığı: Kırmızı çadır: Ekolojik menstruasyon  

 

Notu paylasan kiĢi: Ġlknur Urkun Kelso 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular:  

 

Konumuz doğayla uyumlu yaĢam arayıĢımızda kadınların hayatında önemli bir yer tutan 

menstruasyon konusunda deneyim ve bilgilerimizi paylaĢmaktı. Mensruasyonu 4 baĢlıkta ele 

aldık: vücudumuz ve evrenle iliĢkimiz, kadın sağlığı, çevre kirliliği ve ekonomik sistemden 

bağımsızlık. Daha sonraysa doğaya uyumlu yaĢamda menstruasyon döngümüzü olumsuz bir 

süreç olmaktan çıkarmak için bazı noktalardan bahsettik: açık fikirlilik, beslenme, egzersiz 

ve  alternatif menstruasyon ürünleri. Sohbet sırasında modernleĢme öncesi toplumlarda 

menstruasyona bakıĢ açısından yoga öğretilerinin menstruasyona bakıĢ açısına, sağlıklı 

beslenme ilkelerinden evdeki giyilmeyen kıyafetlerimizden kendi yıkanabilir pedlerimizi nasıl 

yapacağımıza kadar çok çeĢitli konular konuĢuldu. 

Önemli baglantılar: dunyayikurtarankadinlar.blogspot.com 

Ġrtibat kiĢisi: Ġlknur Urkun Kelso 
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Konu baĢlığı: Kaz Dağlarında doğayla uyumlu arıcılık deneyimleri 

 

Notu paylasan kiĢi: Ġlknur Urkun Kelso 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular:  

 

Arıcılık konusunda hiç bilgisi olmayan arkadaĢlarımız için en temel bilgilerden (arıların yaĢam 

döngüsü, fizyolojik özellikleri, kolonilerin sosyal yapısı...gibi) baĢladık. Kazdağlarındaki 

arılığımızın ve arıcılığa baĢlamamızın kuruluĢ hikayesini anlattım. Doğayla uyumlu arıcılık ile 

modern arıcılığın farklarını anlattım ve doğal balın, diğer arı ürünlerinin nasıl bir süreçle 

oluĢtuğunu, hastalık ve zararlılar konusundaki alternatif bakıĢ açılarını konuĢtuk. 

Önemli baglantılar: Henüz yok ama bir gün olacak 

Ġrtibat kiĢisi: Ġlknur Urkun Kelso 

 

 

 
 

 
 



Konu BaĢlığı: ġehirde Permakültür Uygulamaları 

Notu paylaĢan kiĢi: Deniz Üçok Arman 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

ġehirlilerin hafızalarındaki mahalleleri, eski meyve ağaçları, top sahaları, bostanlarıyla 

hatırlamaları ve yeniden canlandırmaları için geziler düzenlenebilir mi? - Ebru V. 

Tophane‟de, iki sorunlu bina arasında, terkedilmiĢ alana duvar kırarak giren ve burda ilk 

yetiĢtiricilik deneyimlerini kazanan bir grup “gerilla” bahçevan. - Duygu G. 

Permablitz grubu olarak ne yaptık, hangi konularda tıkandık, neler denedik. - Deniz Ü. 

Ġstanbul‟da baĢka ne gibi hareketlenmeler var; Balkon Bahçeleri, Kent Bahçeleri. - Deniz Ü. 

Balat‟ta buluĢmak için kullanabileceğimiz mekan teklifi. - Engin A. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: 

Ġstanbul‟da birkaç toplantı olacak gibi görünüyor. Önce Permablitz Ġstanbul grubu ve bize 

yeni katılmak isteyenlerle buluĢma niyetindeyiz. Ġstanbul dıĢında da benzer topluluklar 

kurmak isteyenler skype vasıtasıyla bize katılabilirler. Ġkinci toplantı benzer projeler yürüten 

tüm gruplarla (Balkon Bahçeleri, Kent Bahçeleri, Bir Umut Derneği vb.) buluĢma 

gerçekleĢtirip bilgi ve deneyim paylaĢmak, birbirimize destek olmak ve konuyla yeni ilgilenen 

herkesi bulunduğu seviyeden yakalayıp aramıza dahil ederek doğru adrese yönlendirmek. 

 

Kontak kisi: 

Deniz Üçok Arman (permablitzistanbul@yahoogroups.com) 

 

Önemli bağlantılar: 

Permablitz Istanbul Yahoo grubu: permablitzistanbul@yahoogroups.com 

Permablitz Istanbul Facebook grubu: 

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_177295985641241 

Balkon Bahçeleri iletişim (Slow Food Konviviyumu): balkonbahceleri@gmail.om 

Balkon Bahçeleri blog: http://sehirdebahce.blogspot.com/ 

Kent Bahçeleri Projesi (Yeryüzü Derneği): http://www.yeryuzudernegi.org/kentbahceleri.asp  

Refika’nın mutfağı: http://www.refikaninmutfagi.com/ 
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Konu BaĢlığı: Patika Projesinin Tanıtımı 

Notu paylasan kiĢi: Senem Gökçe Okullu 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Patika projesinde hedeflenen, permakültür çatısı altında patikayla bir süre yolculuk etmeyi 

seçenlere kendilerini var edebilecekleri alanlar oluĢturmak ve onların pek çok yönden 

güçlenmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda üstünde konuĢlandığı 5 dönümlük araziyi 

permakültür yaklaĢımıyla tasarlamakta ve bahçe permakültür pratikleri/deneyimleri için 

kullanılmaktadır. Bahçe için hedeflenen, gelecek yıllarda bahçenin tamamen bir botanik 

bahçesine dönüĢtürülmesi ve çocuklar, gençler ve yetiĢkinler için baĢka bir dünyanın var 

olduğunun burada yapılan uygulamalarla gösterilmesidir. 1998 yılından beri çocuklara 

ve ailelere yönelik yaz kampları bunun için var. Bu kamplarda ekolojiden spora aslında 

birbirinden hiç de ayrı olmayan farklı yönlerin birlikte geliĢtirilmesine yönelik eğitimler ön 

planda tutulmakta. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: 

Patika, alternatif eğitimden organik tarıma, yogadan sanat atölyelerine kadar pek çok 

konuda 

bir deneyim mekanı olmayı tercih etmekte ve bu çalıĢmalarda kendilerine eĢlik etmek 

isteyenlere yönelik çağrısını her fırsatta yapmaktadır. Buna ek olarak tüm bu aktivitelerde 

permakültür alıgısı temelinde burslu katılımcıları destekelemekte ve gönüllü çalıĢmak 

isteyenlere de kapısını açmaktadır. 

 

Sonraki adımlar: Patika, Permakültürün Anadolu topraklarında en iyi Ģekilde yayılmasında 

Marmariç grubunun baĢlattığı enstitü çalıĢmalarına, özellikle eğitim alanında -onlarla 

koordineli bir Ģekilde- destek vermeyi istemekte ve yerel bilgiyi kullanarak gelecek kuĢakları 

bu konularda en iyi Ģekilde yetiĢtirecek Permakültür eğitmenlerinin yetiĢtirilmesi için 

çalıĢmalar yürütmeyi planlamaktadır. Patikanın inandığı yol, Anadolu‟nun kadim bilgilerinin 

en kısa zamanda derlenmesi, yerel bilginin öneminin vurgulanması ve permakültür 

çalıĢmalarının bölge bölge bir bilgi-paylaĢım-yardımlaĢmadan oluĢan bir ağ Ģeklinde 

geliĢmesinden geçmektedir. 

 

Ġrtibat kiĢisi: Erol Benjamin Scott (erolbenjamin@yahoo.com) 

 

Önemli bağlantılar: 

www.patikadayolculuk.com 

www.patikayolculari.wordpress.com 

https://www.facebook.com/home.php?sk=group_194659580582066 
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Konu BaĢlığı: Çocuk ve Permakültür 

Notu paylaĢan kiĢi: Senem Gökçe Okullu 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

● BuluĢmalarda çocukların da birer birey olarak düĢünülmesi (ayrıĢtırılmıĢ çöp 

sisteminin onlara da 

● anlatılması gibi) 

● BuluĢma mekanlarında doğal malzemelerden yapılmıĢ güvenli oyun alanlarının 

tasarlanması 

● Permakültür tasarımlarına çocukların da dahil edilmesi, onlara danıĢılması 

● ġehirde ve kırsalda yaĢayan çocukların bir araya getirilmesi 

● ġehirde kalan çocukların doğayla temas edecekleri tasarımların geliĢtirilmesi, 

atölyeler düzenlenmesi 

● Öğreten öğrenen ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen atölyelerin tasarlanması 

● Kırsalda yaĢayan çocukların entelektüel geliĢimlerine destek verecek atölyelerin 

düzenlenmesi 

 

Kitap önerisi: Doğadaki Son Çocuk, Richard Louv (Çev: Ceyhan Temürcü) 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: 

 

Bir sonraki buluĢma öncesinde tüm bu fikir ve önerilerin paylaĢılacağı, geliĢtirileceği ve 

uygulanacağı bir çocuk ve permakültür buluĢmasının gerçekleĢtirilmesi 

 

Kontak kisi: Nihal Poyraz Temürcü 

 

Önemli bağlantılar: 

 

www.cocukvedoga.com 
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Konu BaĢlığı: AZOT  BAĞLAYABĠLEN AĞAÇ VE ÇALILAR 

(YERLĠ TÜRLER VE ANADOLU COĞRAFYASINA UYUM SAĞLAYABĠLENLER) 

 

Notu paylasan kiĢi: Volkan Yalazay 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

  
Azotun kimyası ve bitkilerin niye azota ihtiyaç duyduğuyla ilgilenmeden azot bağlayan 

bitkilerin bu iĢi nasıl ve niye yaptıklarını anlamak zor. Henüz tam olarak anlamıĢ değilim ve 

bu geniĢ kavramayı bir kenara alırsak yalnızca Ģunları bilerek de toprağa fayda 

sağlayabiliriz: Her bitki azota ihtiyaç duyar ancak havada bol miktarda bulunan azotu istediği 

gibi alamaz. Canlıların bedenlerinde ve dıĢkılarında bulunan ve toprağa karıĢan azot ise 

kullanıma hazırdır. Dolayısıyla, bitkilerimizden iyi verim almak istiyorsak toprağa gübre ve 

benzeri organik artıklar bırakmak iyidir. Bir de, kimi bakterilerle ortaklaĢa bir çıkar iliĢkisi 

içinde olan kimi bitkiler vardır ki bu iliĢkilerin ardından köklerinde azot bezecikleri oluĢur. Bu 

bezelerin içindeki azotun çoğunu bitki kendi geliĢiminde, tohum ve meyve yapmada 

kullanırken bir kısmı da toprağa karıĢır. Eğer bağlanmıĢ azotun daha fazla bir miktarı 

toprağa karıĢtırılmak istenirse bitki budanır, budama sonucu kimi kökler besleyecekleri 

dallardan yoksun olunca gereksizleĢir ve bitki tarafından kullanılmaz olur ve böylece devre 

dıĢı kalan köklerdeki azot serbest kalır. Bu da yetmez ve bağlanmıĢ azotun tamamı veya 

çoğu toprağa karıĢtırılmak istenilirse, o zaman bu bitki kesilir, bakterilerle kurulmuĢ olan 

ortaklığın sonu gelir ve azot toprağa karıĢır, diğer bitkilerin kullanımına sunulur. Bitkinin 

türüne ve yaĢam ortamına göre bir miktar azot bağlanmıĢ kalabilir çünkü kesilen bitki 

yeniden, kökten sürgün verip yaĢamaya çalıĢıyor olabilir. 

 

AĢağıdaki liste Türkiye‟deki azot bağlayabilen bazı yerli türler ile Anadolu 

coğrafyasına uyum sağlayabilmiĢ kimi yabancı azot bağlayıcı türleri içerir. Kimi kitap ve 

internet kaynaklı bazı listelerdeki yanlıĢlıkları fark etmem üzerine bilimsel makaleleri 

karĢılaĢtırma sonucunda oluĢturduğum bu listenin özellikle yabancı türler konusunda eksik 

olduğuna Ģüphem yok; ancak, yabancı türleri seçerken uzun yıllardır Türkiye‟nin değiĢik 

iklim tiplerinde denenmiĢ ve sonuçları görülmüĢ olanları eklediğim için eksik de olsa güvenilir 

bir listedir. Yabancı türlerin farklı coğrafyalarda kullanılması her zaman dikkati gerektirir; 

bazı türler yaĢayamayacağı için gereksiz masraf ve emek kaybı iken bazıları fazla bakım 

gerektirdiğinden zaman ve emek kaybı, bazıları da arsızlıklarından dolayı istilacı 

olabilmektedirler. Listedeki türlerin çoğu bu riskleri içermez; az da olsa içerenleri ise yeri 

geldiğinde belirteceğim ve bu bilgilerin dıĢında vereceğim diğer bilgiler de yalnızca en gerekli 

olanlar olacaktır. 

 

Listedeki türlere göz atıldığında çoğunun baklagillerden oldukları görülür; yeryüzünde 

azot bağlayabilen bitkilerin çoğu baklagillerdendir ancak her baklagilin azot bağladığıyla ilgili 

inanç yanlıĢtır. Bu arada anlaĢıldığı üzere bu ailenin dıĢında olup da azot bağlayabilen türler 

de vardır. Önce baklagillerden baĢlıyorum, arkasından da sayıları çok olmayan diğer türlere 

geliyorum. 

  

Not: Fotoğraflar internet ortamından alındı; çekenlerin isimlerini bilmiyorum, saygılar 

diyorum ve kaynakça belirtmediğim için de özür diliyorum. BaĢlangıçta bu bilgileri bu Ģekilde 

paylaĢmayı aklıma getirmediğimden kaynakları not etmemiĢtim. 

  

   

 

 

 



BAKLAGĠLLER 

  

  

Baklagil ağaç ve çalıların pek çoğunda tohumun sert kabuğundan kaynaklanan bir 

tohum engeli vardır, yani tohumdan yetiĢtirmek istediğimizde bir ön iĢlem gerekir. Doğada 

ya bir kuĢun ya da baĢka bir hayvanın sindirim sisteminden geçerken zedelenen kabuk, 

sonradan, yağmur ve sıcakların gelmesiyle yumĢayarak filizlenmeyle birlikte yarılır. Bazı 

tohumlar ise hiç bir hayvana gerek kalmadan yalnızca su ve sıcaklıkla birlikte çimlenebilir. 

Nihayetinde bir baklagil tohumunu çimlendirmek istiyorsak önce suda bekletmeliyiz, birkaç 

gün içinde tohum ĢiĢmiyorsa üzerlerine kaynak su dökerek soğumaya bırakırız; bu iĢlem 

ardından çoğu ĢiĢer ve sonra beyaz bir kök ucu görünür; toprağa dikme vakti gelmiĢtir. Bu 

basit iĢlemlerin dıĢında zımpara ile tohum kabuklarını inceltme gibi mekanik yöntemler veya 

belirli oranlarda sui le karıĢtırılmıĢ asitli kaplarda bekletme gibi yöntemler de vardır. Veya, 

toprak dolu bir kaba çok sayıda tohum dikilerek sulanır ve aralardan çıkanlarla da 

yetinilebilir. Baklagil olsun, olmasın bazı türler ise uygun dallardan alınan çeliklerin 

köklendirilmesi ile çoğaltılabilir ancak tohumdan üretilen bitkiler daha sağlam karakterli ve 

dayanıklı olur. 

 

   

 
Acacia retinoides: Uzun zaman boyunca çiçek vermesi nedeniyle arıcılık için de önemli bir 

tür; ılıman sahil kuĢaklarına uygundur. Her dem yeĢildir. 

 



 
Acacia cyanophylla: Avustralya kökenli olmasına rağmen Türkiye‟ye Kıbrıs‟tan geldiği için 

Kıbrıs akasyası olarak bilinen bu tür, ılıman sahil kuĢakları için uygun, arıcılık için de 

önemlidir. Her dem yeĢildir. 

  

 

        
Acacia dealbata: GümüĢi Akasya; Ġstanbul Adalar‟da bolca görülen ve yanlıĢ olarak mimoza 

diye bilinen ağaççık; arıcılık için önemli türlerden, ılıman sahil kuĢağına uygundur. 

  

  

         
Acacia melanoxylon: Bu tür, diğer akasyaların yaĢayamadığı soğuk kesimlerde 

yaĢayabilmesi nedeniyle önemlidir; - 10 C‟ye kadar dayanır, odunu kokuludur, çilek 

kokusuna benzer biraz. 

  

  



 
Albizzia julibrissin: GülibriĢim; Ilıman sahil kuĢaklarında iyi geliĢen bir tür, diğerleri kadar 

yoğun olmayan çiçeklerinin güzelliğiyle gözümüze ve gönlümüze iyi gelir. 

 

  

 
 

Robinia pseudocacia: Akasya diye bildiğimiz ancak aslında akasya olmayan, yalancı akasya 

olarak Türkçeye çevrilen bir ağaç, Türkiye‟nin hemen her yerine uyum sağlayan, kuraklığa, 

soğuğa, yağmurlu yerlere de dayanabilen ancak durgun ve yüksek taban suyunu sevmeyen 

harika ağaç. Arıcılık için de en önemli türlerdendir, beyaz salkım tipi çiçekleri vardır, ahĢabı 

da dayanıklıdır ve özellikle çit yapımında, toprak altında kalan kesimlerin uzun zaman 

dayanması dolayısıyla kullanıĢlıdır, erozyonla mücadelede ve diri toprağını kaybetmiĢ olan 

maden sahası ağaçlandırmalarında da kullanılır. 

 



 

  
Robinia hispida ve Robinia viscosa: Yukarıdaki Avustralyalı türün Amerika‟da evrimleĢmiĢ 

kardeĢleridir, onun kadar boylanmazlar, R. hispida birkaç metreye kadar boylanırken diğeri 

6-7 m dolaylarında kalır genellikle, çiçekleri de ak değil pembe, erguvani ve kırmızıya yakın 

renklerdedir, diğer tüm özellikleriyle aynı değerlere sahiplerdir. 

 

  
Cytisus laburnum veya Laburnum anagyroides: çiçeklerinin yapısından dolayı Sarı salkım 

denilen bu tür iyi bir azot tutucu ve arı merasıdır, yukarıdaki iki türün olumlu yönlerine sahip 

ve genellikle 3-4 m kadar boylanabilen bir ağaççıktır. 

  



 

 
Wistaria spp.: Çiçeklerinden dolayı Mor salkım denilen bir sarmaĢıktır, arıcılık için de 

önemlidir, bol çiçeklenmesiyle peyzaj uygulamalarında da aranılan bir türdür. 

  

 

Cassia türlerinden örnekler 

  

 
Cassia sp. :Sinamekinin de içinde bulunduğu pek çok türe sahiptir, soğuklardan etkilenir; 

kimi türler sarı salkıma benzer biçimde çiçek salkımları oluĢturur. 

  

 
Caesalpinia gilliesii: Çiçeklerinin tuhaf güzelliğinden dolayı cennet kuĢu veya aslan bıyığı(?) 

denilen küçük bir çalıdır, ılıman sahil kuĢaklarında az topraklı yerler için uygundur. 

  



 
Cercis siliquastrum: MeĢhur erguvan ağacı. Türkiye‟de özellikle ılıman sahil kuĢağı ile karasal 

iklim kuĢağı arasındaki bölgelerde doğallığıyla yaĢayan bir türdür. Çiçeklerinin bolluğu ve 

rengi dolayısıyla sevilen, bilinen, adına Ģenlikler düzenlenen bir türdür. 

 

 

  
 

Colutea arborescens: Patlangaç Çalısı. Türkiye‟nin doğal türlerindendir. 2-3 m‟ye kadar 

boylanan çalı formunda bir bitkidir. 

  



 
 

Genista tinctoria: Boyacı Katırtırnağı. Türkiye‟nin doğal türlerinden biridir. Kuraklığa, 

özellikle de kurak yamaçlı arazilere uyum sağlayabilmiĢ güçlü bir çalıdır. 1-1.5 m kadar 

boylanabilir; bahar vakti yapraklıysa da havaların ısınmasıyla bu yaprakları dökülmeye 

baĢlar ve bir sure sonar yalnızca sivri dallarıyla kalabilir. 

  

 

 
 

Spartium juniceum: Ġspanyol Katırtırnağı. Bu tür de Türkiye‟nin doğal türlerindendir. 

Yukarıdakiyle aynı dayanıklılığa ve birçok baĢka ortaklığa sahiptir ancak ondan daha boylu 

olup kimi zaman 3 m‟yi bulan ve hatta geçen boylara erebilir. 

  

 

 

 

 



 
 

Calycotome villosa: Yapraklarının alt yüzü, genç sürgünleri, baklalarında tüyler olduğu için 

tüylü sıfatını almıĢ, zehirli bir alkaloid içerdiği için de keçiboğan denilmiĢ, yani toparlarsak 

tüylü keçiboğan diye bilinmiĢ bir çalıdır. Canlı çit yapmak için uygun bir çalıdır. Genellikle 1.5 

m kadar boylanırsa da uygun koĢullarda 2.5 m‟ye erdiği de görülür. Türkiye‟nin doğal 

türlerinden olup özellikle kurak yamaçlarda görülürler. 

  

BAKLAGĠLLERDEN OLMAYANLAR 

  

 
 

Hippophae rhamnoides: Ġğdenin yakın akrabası bir türdür ve kendisine yalancı iğde denir. 

Genellikle 2-3 m boylarında görülürse de kimi zaman 6-7 m‟yi bulur ve hatta geçebilir. 

Türkiye‟nin doğal türlerindendir. Kumlu sahalardaki uyumu nedeniyle kumul hareketlerini 

durdurmada kullanılır; aynı zamanda erezyon kontrolünde, önemli bir azot bitkisi olması 

dolayısıyla fakir toprak ağaçlandırmasında, bol dallanması ve güçlü sürgün verme özelliğiyle 

canlı çit yapımında ve rüzgar perdesi oluĢturmada da kullanılır. Meyveleri de c vitamini 

bakımından zengin olup bilhassa kuĢlar tarafından yenir, deneyen insanların ise sevmemesi 

zordur. 



 

  

 
 

Eleagnus angustifolia: Bildiğimiz ve yediğimiz iğdedir ancak ana türün meyveleri severek 

yediklerimizden daha küçük olduğundan ona kuĢ iğdesi denirken E. angustifolia var. 

orientalis adındaki varyetesi asıl tercih edilendir ki dikenlerinin daha az olmasıyla da 

toplamada zorluk çıkarmaz. Fakir topraklarda ve sık dikildiklerinde 3-4 m kadar 

boylanırlarken serbest dikimlerde 6-7 m‟ye ererler. Bu ağaçlar da erezyon kontrolünde ve 

fakir toprakları ağaçlandırmada kullanılırlar. 

  

 
 

Eleagnus umbellate: Güz zeytini denilen bu ağaççık da iğdenin bir türüdür ancak yaprak ve 

meyvelerinin görünüĢü oldukça farklıdır. Bu tür de önemli azot bağlayıcılardandır. Yağmuru 

bol olan ılıman kuĢaklarda (Türkiye‟de Karadeniz bölgesi) hızla üreyerek istilacı olabilirler. 

Ġstenmeyen yerlerde çıktıklarında kesilirlerse bağladıkları azot toprağa karıĢır, yani bu bir 

problem olarak değil de bir avantaj olarak görülebilir ancak emek vermek gerekir. Diğer 

bölgelerde ise rahatlıkla kullanılabilir. 



  
 

Alnus glutinosa ve Alnus orientalis: Adi kızılağaç ve Doğu kızılağacı; ikisi de Türkiye‟nin 

doğal türlerindendir. Özellikle dere boylarında görülen, ortalama 15 m boylarında olan 

ağaçlardır. Suyu severler, kurak yerlerde ağaççık halinde kalır ve doğru düzgün 

geliĢemezler; yine de azot bağlayıcı olduklarından öncü ağaçlar olarak dikimleri yapılabilir 

ama bu Ģekilde kullanılacaklarsa diri toprağı gitmiĢ, toprak nemi ise ortalamanın üzerinde 

olan yerler  seçilmelidir. 

  

 
 

Casuarina equisetifolia: Demir Ağacı. Avustralyalı bir ağaçtır. Ġlk bakıĢta çamları andırsa da 

çamlarla bir akrabalığı dahi yoktur. Kumlu ve fakir toprakların ıslahında kullanılırlar ancak bu 

ağaçlar da kızılağaçlar gibi nemli topraklara ihtiyaç duyarlar. Donlara dayanıksız 

olduklarından Türkiye‟de güney ve batı sahil bölgelerinde fazla yukarılara çıkmamak 

koĢuluyla yetiĢtirilmeleri kolay olur. Budamaya da dayanıklıdır. 

 

Ġrtibat KiĢisi: Volkan Yalazay 

 

 



Konu BaĢlığı: Datça Permakültür Grubu Tanıtımı 

 

Notu paylaĢan kiĢi: Deniz Dinç 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Yasemen, biz de Datça'da ne yaptığımızı anlatalım dediğinde her Ģey o kadar belirsiz ve 

tazeydi ki, neyi nasıl toparlayacağımızı düĢünmek için bile epey bir zamana ihtiyacımız 

varmıĢ gibi geldi bana. Gelen gidenlerle beraber en çok on beĢ kiĢi etrafımızdayken özetle 

Ģunlardan bahsettik: 

 

Permakültür buluĢmasına katılamayan arkadaĢlarımız Pınar ve Tuğrul'un, 

bostancik.blogspot.com adresinden de web günlüğü takip edilebilen, on dönümlük bir 

çiftlikleri var. Üç yıldır permakültür tekniklerini uyguluyorlar, kurslarda demoları yapılan, 

kitaplardan okunan pek çok uygulamanın sürdürülebilirliğini orada gözlerimizle görüyoruz.  

 

Bununla beraber yepyeni bir oluĢum baĢlıyor; bir tanıdığımıza ait yaklaĢık on dönümlük bir 

arazi var. Biz yaklaĢık yirmi kiĢiyiz, bu arazide zaman ve emeğimizi ayırabildiğimiz ölçüde, 

planlı ve organize bir Ģekilde çalıĢıp, sürdürülebilir bir yaĢama doğru giden yolda 

permakültür ilke ve teknikleriyle ilerlemek istiyoruz. 

 

Bizi dinleyenlerden Datça'ya yolu düĢecekler ya da bizi dinledikten sonra gelmeye 

niyetlenenler hem yeni baĢlangıcı hem de var olanı sürdürmeyi deneyimleyebilecekler. 

 

Dedik, e-posta adreslerimizle telefonlarımızı isteyenlere verdik, soru cevaplarla karıĢık tatlı 

bir sohbete daldık. Bir ara Mustafa Bakır aramıza katıldı ve arazi planlaması ile eĢ yükselti 

eğrilerinden hareketle kazılacak hendeklerin önceliğini vurguladı, bir saat göz açıp 

kapayıncaya kadar geçti. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: 

Peki Ģu an durum nedir biraz da onu anlatayım; yeni oluĢumun artık bir adı ve adresi var. 

Datça sürdürülebilir yaĢam kolektifi, datcakolektifi.blogspot.com. Öncelikle takımlara 

ayrıldık, zamanı olup da emeğini koyabilenlere a takımı dedik -Ģimdilik beĢ kiĢi- 28 fidanı 

malçladık (zeytin, turunçgil, nar ve muz fidanları), kalan 18 fidan bu ay içinde malçlanacak. 

Kolektif, bir aydır her çarĢamba akĢamı olabildiğince katılımla toplanıyor; yediğimiz, 

içtiğimiz, konuĢtuğumuz ve planladığımızın yanında, on beĢer kilo kadar keçiboynuzu ve 

badem topladık, badem iĢi hala sürüyor. Blogdaki etkinlik takvimi de yakın zamanda 

yapmayı planladıklarımızı gösteriyor. 

 

Ġrtibat KiĢisi: Deniz-Hamdiye Dinç 

 

Önemli Bağlantılar: datcakolektifi.blogspot.com 
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Konu BaĢlığı: Tasarımcıların Permakültüre BakıĢı ve Meslek Etiği 

(Permakültüre GiriĢ-Bölüm 14: Görünmez Yapılar) 

 

Notu paylaĢan kiĢi: Ebru Vural, Deniz Üçok Arman 

 

Grupta konuĢulan en önemli konular: 

 

Okulda eğitim esnasında öğrenilenle sektöre girildiğinde uygulananlar arasında uçurumlar 

var. Fonksiyon, verimlilik ve fire gibi kavramlar hızla piyasa ve rant zorlamalarıyla kenara 

itiliyor. Tasarımı etkileyen kararlar, Ģirket kârı önde tutularak, tasarımcının niyeti aksine 

zorlanıyor. 

 

Burada önemli etkenlerden biri yanlıĢ yönlendirilen ve bilinçlendirilmeyen topluma “beğeni” 

olarak dayatılan özenti hayat biçimleri. Enerji ihtiyacı düĢük ve verimli pasif ısıtma/soğutma 

sistemleri kullanan yapılar yerine, yüksek enerji ihtiyacı olan rezidanslara özendirilmek gibi. 

 

Tasarımcının malzeme bilgisi eksikliği de kötü tasarımlara sebep oluyor. Malzemenin döngü 

ve ömrünü bilmemek, alternatiflerini tanımamak, çevreye zarar veren malzemelerin 

kullanımını tetikliyor. Bu konuda tasarımcıyla beraber, tasarımın son kullanıcısı olan 

“tüketici”yi de bilinçlendirmek gerekiyor. Mesela, enerji kullanımı verimli tasarlanmıĢ bir 

konut, yapım aĢamasında pahalıya mal olabildiği halde kullanım süresinde kendini finansal 

olarak hızla telafi ediyor. Bu, inĢaat firmaları değil konutta yaĢayanlar için önemli 

olduğundan, konut edinmek isteyenlerin de bilinçlendirilmesi gerekiyor.   

 

Yine farklı tasarım alanlarında, tasarımcının malzeme kararıyla üründe ne kadar plastik 

kullanılacağı ve belki de kullanım ömrü kısa olan bu ürünün çevreye ne kadar zarar vereceği 

belirlenmiĢ oluyor. Bu yüzden “talep” eden toplumla beraber bu talebi karĢılamak üzere 

tasarım yapanların da bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekiyor. 

 

Tüm bunların yanı sıra, birtakım yasal gereklilikler, engeller veya çeliĢkiler, yerel 

yönetmelikler olabiliyor. Bu konuda da araĢtırıp, okuyup, paylaĢmamız gerekiyor. 

 

Alınan kararlar/sonuçlar: 

 

Tasarım kökenli bir grup gönüllüyle ajans, atölye ve tasarım bürolarına göndermek üzere, 

hatırlatıcı nitelikte “Temel Tasarım 101” gibi, tasarımın tüm kolları için geçerli bir kitapçık 

hazırlamak. Bu kitapçık aynı zamanda permakültür ve prensiplerini de tanıtmak için faydalı 

olacaktır. 

 

Böyle bir çalıĢmaya katılmak isteyenler lütfen bağlantı kursun. Tasarımcıların yanı sıra, 

yönetmelikler, malzeme vb. konularda bilgili arkadaĢların da desteğini istiyoruz. 

 

Ġritibat kiĢisi: 

Ebru Vural: ebru.vrl@gmail.com 

Deniz Üçok: deniz@denizucok.com 



 

Önemli bağlantılar: 

- The Century of Self: 

http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/century_of_the_self.shtml 

 

- The Story of Stuff: 

http://www.storyofstuff.com/ 

türkçe altyazılı bölüm 1: http://www.youtube.com/watch?v=_RoLW7Okkjw 

 

- Cradle to Cradle / Remaking the Way We Make Things: 

http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm 

http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/century_of_the_self.shtml


BULUġMAYA KATILANLAR NE DEDĠLER? 

 

GERĠ BESLEME 

● Böyle bir buluĢmaya ihtiyaç duyulması önemli bir adım olarak değerlendirilmiĢtir. 

● Organizasyon ve bilgi paylaĢımı anlamında canlı, somut ve değerli bir adım atılmıĢtır. 

● BuluĢma Türkiye‟de permakültür alanında olabileceklere dair önemli bir örnektir. 

● Açık alan teknolojisi genel olarak doğru bir yöntem olarak değerlendirilmiĢtir. 

● Pratiğe yönelik atölye çalıĢmalarının toplantı içeriğinde olması bilgini paylaĢımı 

açısından olumlu bulunmuĢtur. 

● Organizasyon mekânının bu kadar kısa sürede bu kadar güzel hazırlanması takdir 

edilmiĢ, katılımcıların evlerinde gibi hissettikleri bildirilmiĢtir. Böylesi buluĢmaların 

daha nicelerinin gerçekleĢtirilebileceği kanıtlanmıĢtır. 

  

ÖNERĠLER 

● BuluĢmada çemberin ve birlik ruhunun öneminin baĢtan itibaren iyi aktarılması 

● BuluĢma programının baĢtan önerileri de dikkate alarak detaylıca oluĢturulup 

paylaĢılması 

● BaĢlangıçta grup içinde ısınma ve tanıĢma amaçlı oyunların gerçekleĢtirilmesi 

● BuluĢmada permakültür çiçeğine göre her gün için bir tema belirlenmesi ve bu 

temalarda somut sonuçlara yönelik adımlar atılması 

● BuluĢma esnasında uygulama çalıĢmalarına daha çok yer verilmesi 

● BuluĢma katılımcılarının temel permakültür eğitimini almıĢ olarak buluĢmaya gelmesi 

● BuluĢmanın gerçekleĢtiği yörede yaĢanlarla beraber oturumlar düzenlenmesi ve varsa 

onların etkinliklerine dâhil olunması (düğün, hasat, kahve toplantıları) 

● Sonradan gelenlerin akıĢı bölmemesi için katılımın baĢtan sona bütüncül bir Ģekilde 

sağlanması 

● BuluĢmada kolaylaĢtırıcılık sorumluluğunun paylaĢtırılması 

● Katılımcıları birbirleriyle kaynaĢtıracak aktivitelerin programa dâhil edilmesi (dans, 

spor, müzik atölyeleri) 

● Sosyal uyumu artırmak için buluĢmanın ilk gününün serbest kaynaĢma tanıĢma 

zamanı olarak ayrılması (bu kaynaĢma için “dragon dreaming” yöntemi kullanılabilir) 

● Bir sonraki buluĢmaya önceden planlanarak takas yapılmak istenen ürünlerin de 

getirilmesi ve takasın buluĢma esnasında, sonrasında ve birçok alanda 

gerçekleĢtirilmesi 

● BuluĢmanın gerçekleĢtiği alanda temizlik iĢlerinin katılımcılar tarafından daha fazla 

sahiplenilmesi 

● BuluĢma alanının çocuklar için de güvenli olabilecek Ģekilde hazırlanması (tarım 

aletlerinin, sivri uçlu cisimlerin alandan uzaklaĢtırılması) 

● BuluĢma alanında doğal malzemelerden oluĢan bir çocuk oyun alanının tasarlanması 

ve çocukların sorumluluklarının katılımcılar arasında paylaĢtırılması 

● Organizasyonda su yönetiminin permakültür yaklaĢımıyla daha uyumlu hale 

getirilmesi (gri suların yönetimi, kompost tuvalet, kuyu suyuna filtreleme gibi) 

● Organizasyonda yiyecek yönetiminin doğru beslenme alıĢkanlıklarına göre 

düzenlenmesi (meyve, sebze ve otları dâhil ederek ve niĢasta, karbonhidrat, protein 

dengesi gözetilerek) ve katılımcı eko köylerden bu çeĢitliliğe katkı sağlanması 

● Yemek piĢiriminin de tıpkı temizlik ve çöpler gibi katılımcılar arasında organize 

edilmesi 

● Kamp katılımcılarının iklim ve malzeme konusunda detaylı bir Ģekilde bilgilendirilmesi 

ve uyarılması 

● BuluĢma esnasında dünyada neler olduğuna ve sertifikasyon/kurs bilgilendirilmelerine 

yer verilmesi 



● Her buluĢmada o buluĢmayı temsil edecek somut bir eserin ortaya çıkarılması ( ortak 

resim, beraber yazılan bir Ģarkı ya da beraber yapılan bir heykel tıpkı ekolojik mimari 

atölyesinde yapılan doğal yapılar gibi etkisi büyük oluyor) 

● BuluĢmada süre ve sistemin herkesin tüm etkinliklere katılabilmesi için yeniden 

düĢünülmesi 

● Organizasyon ekibinin geniĢletilmesi, buluĢma sayısının ve buluĢma süresinin 

artırılması 

● Ev sahipleri ve organizasyon sorumlularının deneyimlerinin bir sonraki gruba 

aktarılması 

● BuluĢmadan net hedeflerle ve yöntemlerle çıkılması 

● BuluĢma sonunda bir manifestonun ortaya çıkarılması 
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