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Çoktandır bekledi ğimiz onlar, biziz 
permakültür ihtiyaç duyduğumuz değişimin çözümü olabilir mi?  

 
Filiz Telek 

 
11. Saat 

 
İnsanlara bunun 11. saat olduğunu söylemekteydiniz 
�imdi geri dönün ve onlara deyin ki bu o saattir 

ve düşünülmesi gereken konular var: 
Nerede yaşıyorsunuz? 

Ne yapıyorsunuz? 
İlişkileriniz nasıl? 

Doğru ilişkide misiniz? 
Suyunuz nerede? 

Bahçenizi bilin 
�imdi doğrunuzu konuşmanın zamanı 

Topluluğunuzu yaratın 
Birbirinize iyi davranın 

ve lideri dışınızda bir yerde aramayın 
Bu iyi bir zaman olabilir! 

�imdi çok hızlı akan bir nehir var 
O kadar büyük ve süratli ki ondan korkanlar olacaktır 

onlar kıyıya tutunmaya çalışacaklar 
paramparça olduklarını hissedecekler, çok canları yanacak 

Bilin ki bu nehrin varacağı bir yer var 
Bilgeler diyor ki kendimizi koyuvermeliyiz 

nehrin akışına 
gözlerimiz açık 

başımız suyun üstünde 
kim orada sizinle görün ve kutlayın 

tarihin bu noktasında hiçbir şeyi kişisel alamayız 
hele hele kendimizi 

bunu yaptığımızda ruhumuzun gelişimi ve yolculuğumuz duracaktır 
yalnız kurdun zamanı geçti! Biraraya toplanın! 

Mücadeleyi sözcük dağarcığınızdan ve tavrınızdan çıkarın 
�imdi her yaptığımız kutsal bir tutum ve kutlamayla yapılmalı 

 
Çoktandır bekledi ğimiz onlar, biziz! 

 
 
 
Bu kehaneti duyduğumdan beri epey zaman geçti ama hala ilk okuduğumdaki kadar 
heyecanlandırır bu sözlerin doğruluğu ve güncelliği beni. Amerikalı yerli kabilelerden Hopi’lere ait 
olduğuna inanılan bu kehanet, aslında yaşamın ve yeryüzünün seslenişine uyanmakta olan 
insanlık için bir yol haritası gibidir. Endüstri devrimini takiben, sanayileşme ve gelişmenin 
sarhoşluğuyla geçirdiğimiz son 300 yılda neleri tükettiğimizin ve kaybetmek üzere olduğumuzun 
yeni yeni farkına varıyoruz. Tüketim ve ekonomik büyüme üzerine kurgulanmış yaşamlarımızın 
anlamını, değer yargılarımızı, modern toplumun artık ne yeryüzünün ne de insanların ihtiyacını 
karşılamayan  ekonomik, ekolojik ve sosyal yaklaşımlarını sorguladığımız kritik bir yol 
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Endüstriyel toplumlarda olan doğanın 
yaşamı sürdürme becerisine müdahale 
edilmesidir. Doğal döngüleri bozuyoruz, 
biyolojik çeşitliliği yok ediyoruz, doğayı 
zehirliyoruz ve kirletiyoruz. Yapmamız 
gereken teknolojilerimizi, kurumlarımızı, 
fiziksel yapılarımızı, yaşam biçimimizi 
temelden değiştirmektir ki yaşam kendini 
sürdürebilsin.  

Fritjof CAPRA 

ayrımındayız aslında. Önümüzdeki tek çıkar 
yol ise insan merkezcil, ekonomik büyümeye 
odaklı bir dünya görüşünden yaşam 
merkezcil, yaşamın bütününün refahını 
gözeten ve insanlık olarak yaşam ağının 
içindeki yerimizi görebildiğimiz bir dünya 
görüşüne geçiş yapmak.  
 
Yaşam alanlarımızı sürdürülebilir bir şekilde 
tasarlayabilmemiz için iki koşul var: 
Bireylerin kendi içsel dönüşümlerini 
yaşamaları (parçadan bütüne, zihinden 
kalbe, açgözlülük ve korkudan güven ve 
bolluk, bereket inancına) ve insan 
topluluklarının kolektif zekayla birlikte 
çalışmayı, örgütlenmeyi ve yaratmayı 
öğrenmeleri.  Bu iki ön koşul gerçekleşmeden yapılan değişimlerin kalıcı ve sürdürülebilir olması 
mümkün değil.  
 
İnsanlık olarak daha önce hiç karşılaşmadığımız boyutta kompleks bir dünyada yaşıyoruz. 
Bugüne kadar güvendiğimiz sistemler artık işlemiyor, bugüne kadar kullandığımız çözümleri 
tekrar etmek bizi daha derin bir karmaşaya sürüklüyor. Artık sistemin parçalarına yama yaparak 
günü kurtarmak yeterli değil; sistemin bütününü yeniden kurgulamamız gerek. Peki bunu nasıl 
yapacağız? Bu kritik dönüşüm sürecinde hangi bilge eylem bize yardımcı olacak? 
 
Aynı bildik çözümler…ama biraz daha iyisi. Bu, çoğu zaman kendi yaşamlarımızda ve 
yaşadığımız toplumlarda zor problemlerle karşılaştığımızdaki yaklaşımımızdır. Ama küresel iklim 
değişikliği, gıda krizleri, iç savaşlar, terör, ekosistemlerin tahribatı gibi zor ve kompleks 
problemlere baktığımızda eski bildik çözümlerin işlemediğini görüyoruz; işte bu nedenle bu 
problemleri yaratan yaklaşımlarımızın ötesine geçebilmemiz gerek. Bugün dünyada pek çok 
düşünür, aktivist, sosyal girişimci, akademisyen bu sorunun cevabını arıyor: eski 
alışkanlıklarımız ve koşullandırılmalarımız sonucu göremediğimiz o “ hayal bile edilemez”  yeni 
yollar, çözümler ne? 
 
Büyük resmi sağduyu ile görmeye ve anlamaya çalışan hemen herkes bir konuda hemfikir: 
bildiğimiz ve alışkın olduğumuz eski dünya düzeni sona eriyor. Sosyal, ekonomik, ekolojik 
sistemler çöküş halindeler ve olmaya devam edecekler. Bu duruma panik ve korku ile eski bildik 
çözümleri yamamak yerine, vizyoner liderler ve sosyal dönüşüm için, dünyanın kaotik, herşeyin 
birbiriyle bağlantılı  ve “altedilemeyecek” bir yer olduğunu kabul eden bir dünya algısıyla hareket 
ediyorlar artık. Diyorlar ki, artık kompleks sistemlerin, kaosun ve herşeyin birbiriyle bağlantılı 
olmasının dinamiklerini anlamalıyız ve kendimizi bu şüphe götürmez gerçekliği kucaklayan 
şekillerde yaşamak konusunda eğitmeliyiz. 
 
 
Permakültür aradı ğımız çözüm olabilir mi?   
 
İnsanlık olarak böylesine boyumuzu aşan zorluklarla karşı karşıya iken ihtiyacımız olan çözümler 
ancak dünyaya farklı gözler ve algılayışla bakabilmek ile gelecektir. İşte son bir kaç yılda 
Türkiye’de de gündemimize yerleşen permakültür bize böyle bir bakış açısı sunuyor.  
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“Başarılı tasarımın rolü kendi kendini 
yönetebilen sistemler yaratmaktır” 

Bill Mollison 

Permakültürü sadece bahçe tasarımı 
olarak bilenler yanılıyor. Aslında 
permakültür bir tasarım sistemidir ve 
doğal ekosistemler gibi üretken ve 
kendiliğinden organize olabilen, 
sürdürülebilir yaşam birimleri ve alanları 
tasarlar. O yüzden permakültür tasarımı 
yaparken insan ve topluluk dinamiklerini 
göze almamak ve tasarıma dahil 
etmemek söz konusu olamaz.   
 
Permakültürün etik temeli, dünyanın gözetilmesi, insanın gözetilmesi, ürün, bilgi ve zaman 
fazlasının adil paylaşımına dayanır. Permakültürde ekonomik ve ekolojik unsurların yanı sıra 
sosyal unsurlar, bireyler ve toplulukların sağlığı ve refahı da göz önünde bulundurulur. 
Komşularla işbirliği yapmak, mal ve emek için takas sistemi oluşturmak, yerel ticaretin 
desteklenmesi ve siyasi etkinliklere dahil olmak, kolektif girişimlerin başarılarını kutlamak sosyal 
boyutta sürdürülebilirliği sağlamanın bazı yollarıdır.  
 
İnsanın gözetilmesi  
 
İnsanın gözetilmesi ilkesi, temel yiyecek, barınma, eğitim, iş ve sağlıklı sosyal ilişki kurma 
ihtiyaçlarının karşılanmasını talep eder. Eğer insanların ihtiyaçları sadelik ve şefkatle 
karşılanırsa, yaşadıkları çevre de gelişip güzelleşecektir.  
 
Permakültürün “insanın gözetilmesi” ilkesi insanın kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve refahını 
sağlamasından başlar ve ailemiz, komşularımız, yerel ve farklı coğrafyalardaki topluluklarımızın 
refahının gözetilmesiyle devam eder. Aslında bütün bu içiçe geçmiş çemberlerin iyiliği birbiriyle 
yakından bağlantılıdır. Burada önemli olan kişisel sorumluluk alabilen bireylerin kendine yeterlilik 
ve farkındalık yolunda gelişimleri ve bu sağlam temel üzerinden birlikte çalışmaya ve yaratmaya 
niyet etmeleridir.  
 
Sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak, bir topluluğa ait olmak, sevgi ve şefkat deneyimlemek insanların 
temel ihtiyaçlarındandır. Bunun da ötesinde, insanlığın evriminde ve yeni bir dünya düzeni 
yaratma evresinde insan ilişkilerinin ve toplumsal dönüşümün yeri yadsınamaz. O halde 
permakültür felsefesi ve ilkeleriyle tasarlanmış katılımcı toplumsal süreçler ve örgütlenmeler 
önümüzdeki dönemde hayati önem taşır.  
 
 
Kolektif zeka ve kendili ğinden organize olmak 
 
Yaşamın bütününe ve yeryüzündeki doğal ekosistemlere baktığımızda herhangi bir merkezi güç 
tarafından yönetilmeyen ve bütünü oluşturan parçaların karşılıklı faydasına dayanan bir alış-
veriş, harmoni, denge ve üretkenliğe doğru doğal bir akışın olduğunu görürüz. Peki nedir 
böylesine kompleks sistemlerde, merkezi bir otorite güç uygulamadan, bu akışı sağlayan?  
 
İnsanların yarattığı sistemlere baktığımızda ise otoriter güç, kontrol, ödül-ceza dinamiklerinin 
baskın olduğu hiyerarşik yapılar ve süreçler görüyoruz. Ve şurası şüphe götürmez bir gerçek: bu 
yapılar ve süreçler içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarını karşılamıyor, karşı karşıya 
olduğumuz sorunlara sürdürülebilir çözümler üretemiyor artık.  
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Oysa ki biz sosyal yapılarımızı, topluluklarımızı, örgütlenme ve birlikte yaratma süreçlerimizi, 
permakültürün önerdiği şekilde, doğal ekosistemlerdeki örüntü ve prensiplerinin ilhamıyla 
tasarlarsak ortaya farklı bir tablo çıkacağına inanıyorum ben.  
 
Bu noktada kolektif zeka ve kendiliğinden organize olma kavramlarına değinmek gerekir diye 
düşünüyorum. Kolektif zeka, insan topluluklarının kompleksite1 ve harmoninin daha yüksek 
seviyelerine evrimleşme kapasitesidir. Bütünün, parçaların toplamından daha büyük ve kapsamlı 
olması durumudur. Paylaşılan bir niyetle bir araya gelen bireylerin, doğru koşullar oluştuğunda, 
gizemli bir şekilde kendi zeka ve bilgeliklerinin çok ötesine geçebilmeleridir.  
 
Bu fenomeni anlatan güzel bir hikaye vardır. Hindistan’daki Jain geleneğinin paylaştığı bu 
hikayeye göre, 6 kör adamdan, bir filin vücudunun farklı bölümlerine dokunarak filin nasıl bir 
varlık olduğunu tanımlamaları istenmiş. Filin bacağına dokunan kör adam, filin bir kolon gibi 
olduğunu; filin kuyruğunu tutan kör adam filin ip gibi olduğunu; filin burnunu elleyen kör adam 
filin bir ağaç dalı gibi olduğunu; filin kulağını tutan kör adam filin bir yelpaze gibi olduğunu; filin 
karnına dokunan kör adam filin bir duvar gibi olduğunu ve filin dişini elleyen kör adam ise filin bir 
boru gibi olduğunu söylemiş. Herkes iddiasında ısrarcıymış ve tartışmaya başlamışlar. Sonra, 
biri onlara durumu açıklamış: “Hepiniz haklısınız çünkü her biriniz filin vücudunun farklı 
bölümlerine dokundunuz. Yani fil, söylediğiniz bütün özelliklere sahip”. Böylece tartışma 
çözümlenmiş.  
 
Bu hikaye bize, farklı inanç sistemlerine ve bakış açılarına sahip insanların bütünün ve 
“gerçeğin”parçalarını görebildiklerini ve bunları birbirlerini yargılamadan paylaştıklarında her 
birinin görebildiğinden öte bir bütünün bilgeliğine erişebileceklerini gösteriyor.  
 
Kolektif zeka, permakültürün özünde de olan “işbirliği ve dayanışma” prensiplerini de içeriyor. Bill 
Mollison’un da dediği gibi, “ ‘Bu topraktan ya da bu insandan ne elde edebilirim?’ diye sormak 
yerine ‘Bu toprak ya da bu insanla işbirliği yaparsam bana ne sunabilir?’ diye sorabiliriz 
kendimize” ve hayatın sunduklarıyla işbirliği yapmayı seçen bir zekadan istifade edebiliriz.  
 
Kolektif zekanın bir diğer boyutu ise bize ait olan tüm düşünsel ve duyusal kapasiteleri 
içermesidir: akıl ve kalp, mantık ve önsezi, zihin ve vücut, durumlar ve prensipler ve anlatılar ve 
ahlak. Kolektif zeka bunların tümünden bilgi alır, bu bilgileri harmanlar ve bütüncül çözümlere 
ulaşır.  
  
Kolektif zekayla, bir sistemin bireysel parçalarının fikirleri ve doğruları yerine bütün sistemin 
canlılığı ve zekasına, bütünün refahı ve hayrına olacak çözümlere odaklanırız.  
 
Kolektif zekaya ulaşabilmek için kendiliğinden organize olmanın koşullarını sağlamak gerekir. 
Kendiliğinden organize olma, bir sistem içerisinde, bir yapının ya da örüntünün, herhangi 
merkezi bir otorite ya da dışsal bir faktörün planlaması olmadan, kendiliğinden ortaya çıkmasına 
denir. Bu fenomen, bir sistemi oluşturan parçaların, ortak ve karşılıklı refah arayışı ile, yerel ve 
eş zamanlı etkileşiminden ve paylaşımından oluşur. 
 
Doğal ekosistemlerde gödüğümüz ve mükemmel işleyen “kendiliğinden organize olan kolektif 
zeka”yı insanların yarattığı sistem ve yapılarda nasıl ortaya çıkarabiliriz?  
 
 
 

                                                 
1 Complexity 
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“Sadece bireylerin erişiminin 
ötesinde engin bir bilgeliği 
birlikte keşfedebilir miyiz?” 

 
Craig Hamilton 

Katılımcı grup süreçleri  
 

 
 
Katılımcı grup süreçleri, bir grubun en yüksek yaratıcı 
potansiyeline kolektif zeka ile ulaşmayı mümkün kılan 
toplantı ve iletişim metodlarıdır. Bugünün kompleks 
dünyasında, bu süreçlerin kolaylaştırıcılığı yeni bir 
liderlik formu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaklaşımda 
stratejik diyalog ve ortak aklı ortaya çıkarmaya yönelik 
sosyal teknolojiler, bir organizasyonda ya da sistemde 
değişim ve gelişime alan açan araçlar olarak kullanılır.  
 
İster çalıştığımız kurumlar olsun, ister ailemiz, her 
organizmanın sağlıkla hayatına devam edebilmesi için 
bazı koşullar gereklidir. Ekosistemler, doğal olarak en yüksek potansiyellerine ulaşmak üzere 
organize olurlar. Bizler de birlikte çalıştığımız kurum ve topluluklarda katılımcı grup süreçlerini 
kullanarak en yüksek potansiyele ulaşabileceğimiz öğrenme ekosistemleri yaratabiliriz. 
Hiyerarşik olmayan, bir sistemdeki çeşitlilikten istifade eden, bireylerin ilgi ve merakları 
doğrultusunda katılımlarına ve kendiliğinden organize olmaya alan açan bu şeffaf süreçler 
 
∼ Kurum ve topluluklarda, ortak aklı, yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarır.  
∼ Bireyler arasındaki iletişimin iyileşmesi ve diyalog kültürünün yerleşmesini sağlar. 
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∼ Kurum ve topluluklarda, bireylerin sorumluluk ve insiyatif alma becerilerini geliştirir.  
∼ Çatışmalı ve çok farklı görüşlerin olduğu durumlarda, bütünün iyiliği için olan derin ve 

sürdürülebilir çözümlere ulaştırır.  
∼ Kurumlarda ve topluluklarda vizyon, misyon oluşturma, stratejik planlama, inovasyon, 

ürün/marka/hizmet geliştirme, sürdürülebilirlik kültürünün inşaası gibi her türlü ortak akıl 
sürecinde kullanılabilir.  

∼ Toplantılarda yaratıcılık, gerçek ve anlamlı paylaşımları mümkün kılar.  
 
Bu süreçleri daha yakından tanımanız için bazı örnekler paylaşmak istiyorum.  
 
Açık Alan Teknolojisi (Open Space Technology) 
Açık Alan Teknolojisinin amacı insanların kendileri için önem ve anlam taşıyan konularda derin 
ve yaratıcı diyaloga girmeleri için alan ve zaman yaratmaktır. 20 yılı aşkın süredir dünyanın pek 
çok yerinde şirketlerden hükümetlere, çatışmalı gruplardan ilkokul öğrencilerine kadar pek çok 
farklı grup tarafından kullanılan bu yöntem bir konu, hedef ya da sorunun ilgilendirdiği tüm 
tarafları o konuyu, önceden hazırlanmış hiçbir gündem olmadan, konuşmak üzere bir araya 
getirir. Grupların kendi kendine organize olmaları prensibine göre işleyen, hiyerarşik olmayan ve 
herkesi eşit katılıma davet eden, bireyin ve toplulukların bilgeliğine ve kendileri için en iyi 
çözümü “uzmanların” müdahalesi olmadan üretebileceklerine inanan, en karmaşık sorunlara 
dahi çok kısa sürelerde pratik çözümler üretilmesini mümkün kılan katılımcı, demokratik ve 
çoğulcu bir toplantı metodudur.   
 
Dünya Kafe (The World Café) 
Dünya Kafe, işbirlikçi diyaloğu geliştirmek, kolektif bilgiyi paylaşmak ve eyleme yönelik yeni 
fırsatlar keşfetmek için kullanılan yaratıcı bir toplantı ve diyalog yöntemdir. Yaşayan sistemler 
düşüncesine dayanan bu yöntem, hem kişisel ilişkileri hem de insanların geleceği birlikte 
yaratma kapasitelerini geliştirerek bir kurumun ya da topluluğun hedefleri, vizyonu  ve önemli 
soruları etrafında gerçek diyaloğu ilerletmek ve dinamik diyalog ağları yaratmak için 
yararlanılabilecek bir yöntemdir. Dünya Kafe’de belli bir konuyla ilgili kilit sorular hazırlanır; kafe 
ortamında bir araya gelen katılımcılar, farklı gruplarla bu soruları konuşur ve ortak akla varmaya 
çalışırlar.   
 
Diyalog Çemberi (Circle Practice) 
Diyalog çemberi ya da konsül, binlerce yıldır insanları önemli konuları konuşmak üzere biraraya 
getirmiş, en eski buluşma yöntemidir. Bu gelenek dünyanın bazı bölgelerinde devam etmekle 
birlikte, bazı yerlerde tamamen kaybolmuştur. Diyalog Çemberi insanların kendileri için 
gerçekten anlam taşıyan meseleleri yürekten konuştukları ve birbirlerini bilgelikle dinledikleri, 
eskiden ateş etrafında oturup hikayeler paylaşma geleneğine dayanan modern bir yöntemdir. 
 
Olumlayıcı Sorgulama (Appreciative Inquiry) 
Olumlayıcı sorgulama bireylerde, organizasyonlarda ve dünyada en iyi potansiyelin kolektif 
olarak araştırılması sürecidir. Bir sistemin ekolojik, ekonomik ve insani hususlarda en etkin ve 
yetkin olduğu durumlarda o sisteme hayat veren etkenlerin sistematik keşfidir. Olumlu 
sorgulama, en yüksek olumlu potansiyele ulaşmak için bir sistemin kapasitesini güçlendirici 
soruların sorulması sanatı ve pratiğidir. Olumlu sorgulamada imgelem ve inovasyon aktiftir ve 
olumsuz kritik yerine keşif, hayal ve tasarım etkindir. Olumlayıcı sorularla bireylerin ve 
toplulukların en iyi potansiyelini hayal etmek ve yaratmak daha kolay ve keyiflidir... 
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Topluluk olu şturmak  
 
Bugünlerde Türkiye’de de dünyada olduğu gibi pek çok heyecan veren gelişme oluyor. 
Bunlardan en son dikkatimi çeken permakültür ağında kendiliğinden gerçekleşen yeni bir 
örgütlenme/organize olma örüntüsü oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında, permakültürün 
kurucularından Bill Mollison ve Geoff Lawton’ın TPAE (Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü) 
ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri sertifikalı permakültür tasarım kursunun ilhamıyla da olacak, 
yaklaşık iki yıllık geçmişi bulunan Türkiye permakültür ağında da daha aktif öğrenme ve üretim 
süreçlerine doğru doğal bir evrimleşme gözlüyoruz son dönemde. Ağdaki bazı arkadaşların 
önerisiyle, farklı konulara duyulan ilgiyi ve enerjiyi odaklayabilmek için çalışma grupları 
oluşturuldu. Bu çalışma grupları arasında şehir bahçeleri, çocuklarla permakültür, köylü 
bilgeliğinin kayıt altına alınması, yabani otlar ve şifalı bitkiler grupları sayılabilir.  
 
Bir takım ortak öğrenme hedefleri olan ve belli bir konuda pratik bilgi ve tecrübe edinimini ve 
paylaşımını kolaylaştıran bu tür gruplara çalışma grupları2 deniyor. Geçtiğimiz 8 yıldır yurtiçinde 
ve yurtdışında bu tür gruplarla bir katılımcı, kolaylaştırıcı ve sosyal tasarımcı olarak yaptığım 
(başarılı, başarısız) çalışmalardan edindiğim tecrübeyle, topluluk oluşturma ve sürdürme 
konusunda önerilerim: 
 
- Bir topluluk ya da çalışma grubunun özellikle ilk dönemlerinde, grubun koordinasyon/iletişim 
sorumluluğunun bir ya da bir kaç kişi tarafından üstlenilmesi ve bu sorumluluğun rotasyonla 
dönüşümlü bir şekilde paylaşılması. 
 
- Topluluğun/çalışma grubunun amacının ve öğrenme hedeflerinin en baştan net olarak 
belirlenmesi ve zaman zaman bu hedeflerin doğal evrimini görmek üzere bunlara dönüp 
bakılması (bu hedefler değişime açık olabilir) 
 
- Topluluk/çalışma grubu üyeleri arasında grubun birlikte öğrenme ve çalışma prensiplerinin ve 
gruptaki insanların nasıl birlikte çalışmak istediklerinin net olarak belirlenmesi (özellikle yeni 
tanışan bireylerin oluşturduğu bir grupsa) 
 
- Topluluklarda ve çalışma gruplarında sohbetin ötesine gidebilmek, küçük adımlarla da olsa 
eyleme geçebilmek önemli. yoksa gruptaki insanların motivasyonu düşebiliyor. Diyalog ve 
eylemin yanısıra (ne kadar küçük olursa olsun) başarıları ve atılan adımları kutlamak, ilişkileri 
derinleştirmek için birlikte yemek, müzik yapmak, sosyal etkinlikler düzenlemek önemli. 
 
- Çalışma grubundaki insanlarin aynı lokasyonda olması her zaman şart değil, skype gibi 
teknolojiler kullanılarak da bir çalışma grubu oluşturulabilir, dönem dönem buluşulabilir.  
 
- Öğrenilenlerin, deneyimlerin kayıt altına alınması (belge, resim, video, vs) ve bunların diğer 
topluluklarla ve toplumla sosyal medya ağları aracılığıyla paylaşımı. 
 
Yani bütüncül, evrilen ve sosyal dönüşüme hizmet eden bir öğrenme tecrübesi icin niyet + eylem 
+ dokümantasyon (öğrenilenlerin hasadı) + eylem değerlendirmesi + kutlama gibi bir döngü 
düşünülebilir.. 
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Geçiş Süreci Hareketi 3  
 
2006 yılında permakültür tasarımcısı Rob Hopkins tarafından İngiltere’nin Totnes kasabasında, 
permakültür felsefesinin ilhamıyla ve prensipleri üzerinden başlatılmış bir hareket “Geçiş Süreci 
Hareketi”. Amacı, küresel iklim değişikliği ve petrolün tükenmesi süreçlerinde, fosil yakıtlarından 
tamamen bağımsız olan sistemler ve dirençli topluluklar oluşturmak olan bu hareket, sivin 
insiyatiflerin ‘enerji tasarrufu’ planlamasını başlatabilecekleri, merkezileşmemiş, demokratik bir 
sosyal dönüşümdür. 
 
Fosil yakıtlardan bağımsız, sürdürülebilir yaşam sistemleri kurmak isteyen her türlü yaşam birimi 
– mahalle, köy, kasaba, şehir ve hatta ülke – bu harekete katılabilir.  
 
Geçiş Süreci Hareketi’ne katılmak isteyen topluluklar için aşağıdaki adımlar önerilir: 
 
1. Girişimi başlatacak ve ilk adımları atacak çekirdek bir grup oluşturun. Bu grup bir an önce 
kurulan geçiş süreci topluluğunun amaç ve hedeflerini, çalışma prensiplerini belirlemelidir ve 
nihayetinde bir tüzük oluşturmalıdır.  
 
2. Toplumda farkındalık yaratın. İklim değişikliği ve fosil yakıtlardan bağımsız bir yaşam modeli 
ve çözümleriyle ilgili sunumlar, film gösterimleri, sohbetler, yerel ve sosyal medyada haberler ile 
yereldeki insanları geçiş süreci girişiminizin lansmanı için hazırlayın.  
 
3. Ağ oluşturun. Toplumda konuyla ilgili çalışan kurum ve aktivisitlerle biraraya gelip girişiminiz 
için işbirlikleri kurun, toplumun tabanına yayılan bir ağ oluşturun.  
 
4. Geçiş süreci girişiminizin lansmanını organize edin. Farkındalık çalışmalarınızın 
başlamasından yaklaşık 6 ay – 1 yıl sonra, girişiminizi toplumun geneline tanıtacak, büyük ve 
dikkati çekecek bir lansman organize edin. Lansmanda sunum ve konuşmaların yanı sıra 
yemek, müzik ve dans gibi kültürel etkinliklerle insanların katılmaktan keyif alacağı bir ortam 
yaratın.  
 
5. Çalışma grupları oluşturun. Geçiş süreci girişimlerinin bir amacı enerji tasarrufu planını 
oluştururken topluluğunuzun kolektif zekasından yararlanmaktır. Aynı zamanda insanların kendi 
ilgi ve becerileri doğrultusunda katkı verecekleri ve öğrenecekleri gruplarda yer almaları 
yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyecektir. Bir yaşam biriminin kendini sürdürebilmesi ve 
gelişmesi için üzerinde çalışılması gereken tüm konularla (gıda, atık, enerji, eğitim, gençlik, 
ekonomi, ulaşım, su, yerel yönetimler) ilgili çalışma grupları oluşturulmalıdır 
 
6. Açık Alan Teknoloji’sini kullanın. Katılımcı grup süreçlerinde bahsettiğimiz Açık Alan 
Teknolojisi, bu tür tabana yayılan, çeşitlilik ve kompleksite barındıran sivil insiyatifler için çok 
uygun bir yöntemdir. Belli bir konu başlığı ya da soru çağrısıyla biraraya gelen bir topluluk, 
katılımcılar için önem taşıyan konuları içeren gündemini toplantı esnasında oluşturup işe 
koyulur. Çok kısa sürede kendiliğinden organize olmayı mümkün kılan Açık Alan, geçiş süreci 
girişiminizin etkinliklerini ve yapılanmasını en verimli şekilde organize etmenize yardımcı 
olacaktır.  
 
7. Projenizin adımlarını ve gelişimini görünür kılın. Girişiminizin sadece çene çalmaktan ibaret 
olmadığını, pratik ve somut adımlar attığınızı mümkün olduğunca toplumla paylaşın.  
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8. Topluluğunuzun üyelerinin becerilerini arttırın. Eğer daha az enerji kullanmak zorunda 
kalacağımız bir gelecek bizi bekliyorsa, geçmiş 40 sene boyunca kaybedilen sağduyu ve yerel 
becerilerin tekrar kazanılması hayati önem taşıyor. Topluluğunuzdaki yaşlı üyeleri bulun ve 
onlardan kullan-at toplumu olmamızdan önceki bilgelikleri ve pratik tecrübeleri öğrenip, kayıt 
altına alın. Tamir, yemek pişirmek, doğal inşaat, izolasyon, yabani ot ve şifalı bitkiler, genel ev 
enerji tasarrufu, ekmek yapımı, bahçe işleri gibi konularda kurslar düzenleyin.  
 
9. Yerel yönetimlerle ilişki kurun. Yerel yönetiminizin rolü, Geçiş Süreci hareketinizi yönetmek 
değil, destek olmaktır. Düzenlediğiniz etkinliklere yerel yönetimi de davet edin, farklı konularda 
onlardan destek alarak onların da sürece dahil olmalarını sağlayın.  
 
10. Yaşlılarınızı onurlandırın ve onlardan öğrenin. İnsanlık olarak hikayemizi bilmek, özellikle 
ucuz petrol çağına geçiş sürecini yaşamış olanlardan o sürecin etkilerini öğrenmek, bizi fosil 
yakıtlardan bağımsız bir geleceğe daha iyi hazırlayacaktır.  
 
11. Bırakın gittiği yere gitsin. Her kendiliğinden organize olan ve kompleksite içeren sistemde 
olduğu gibi, geçiş süreci girişiminiz de belli niyet ve hedeflerle yola çıksa da bir süre sonra hayal 
ettiğinizden farklı noktalara gidebilir. Çok sabit bir vizyona takılıp kalırsanız enerji ve 
motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Bu tür girişimler evrimleştikçe kurucularının vizyonu ötesinde 
kendi yönlerini ve akışlarını yaşamaya başlarlar; bu doğal sürece engel olmayın. Karbon ayak 
izini azaltan dirençli topluluklar oluşturma niyetinizi kaybetmediğiniz sürece bırakın girişiminiz 
kolektif zekayla gideceği yere gitsin... 
 
12. Enerji tasarrufu planınızı oluşturun. Farklı konulara odaklanan çalışma gruplarınız kendi ritm 
ve süreçlerini oluşturup sağlamlaştırdıktan sonra hep beraber, yaşadığınız yer için 15-20 yıllık bir 
vizyon yaratın ve bu vizyonun rehberliğinde enerji tasarrufu planınızı yapın.  
 
 
Yerel ekonomiler ve hediye kültürü  

Yaşamın bir hediye olduğu fikrinden gelen bir anlayıştır hediye kültürü. Evren, doğa ve insan 
ilişkilerinin, güven, bolluk ve karşılıklılık ilkesi temellerine oturduğu bir yaşam biçimini öngörür ve 
bunun için modeller önerir.  

Bizim kültürümüzde yakından tanıdığımız ve yaşadığımız bu felsefe, şimdi Zumbara (Zaman 
Kumbarası) girişimiyle özellikle insan ilişkilerinin giderek zayıfladığı şehirlerde yeni bir form 
kazanıyor. Zumbara yani “Zaman Kumbarası”, zaman bankası sisteminin sosyal bir ağ ile 
birleşmiş hali. Amacı, insanların birbirleri için bir şeyler yapması bahanesi ile kişiler arasında 
karşılıklılık, güven ve ilişki yaratmak olan Zumbara, aynı zamanda insanlar arasında hizmet 
takasını kolaylaştıran ve yerel ekonomileri destekleyen alternatif bir ekonomik model olarak 
çıkıyor karşımıza. Vizyonu, daha insancıl ve katılımcı değerleri mümkün kılan sosyal bir 
değişime katkıda bulunmak ve bu değişimi teşvik etmek. Zumbara kullanıcılarının, birbirlerinin 
hayatını kolaylaştırmasını ve güzelleştirmesini sağlayacak bir ara yüzdür. Zaman Bankası 
sistemi ve sosyal ağlardan (internetten) güç alan bu çevrimiçi paylaşım ve takas platformu 

• İhtiyaç anında herkesin zamanının eşit değerde olduğunu vurgular. Eşitlikçi ve adaletçi bir 
sistemdir. 

• Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu, gerçekten sahip olduğumuz tek şeyin 
zamanımız olduğunu hatırlatır. 

• Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini, birbirimize ihtiyacımız olduğunu tecrübe ettirir. 
• Güven, karşılıklılık ve katılım (sosyal sermaye) sağlar. 
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Birlikte ö ğrenen, payla şan ve kutlayan topluluklar 
 
Evet, bizi bugün hayal etmekte bile zorlanacağımız bir gelecek bekliyor. Tam şu anda, hayatın 
biyolojik ve kültürel çeşitliliğine saygı duyan, bütünün farkındalığına sahip, yaşamın kutsallığını 
kutlayan yeni bir dünya düzeni doğuyor. Bu yeni dünya düzeninde varolabilmek, insanlığın bu 
yeni çağında sağlıklı, keyifli ve üretken olabilmek için insan toplulukları olarak elele vermeyi, 
sadece hayatta kalmanın ötesinde yaratıcı potansiyelimizi tam olarak kullanabileceğimiz şekilde 
birlikte varolabilmeyi, çalışmayı, yaratmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hatta bu, evrimimizin bu 
noktasında, bizim tercihimizin ötesinde, hayatın bize dayattığı bir koşul artık.  
 
Permakültürün felsefesi, prensipleri ve pratik uygulamalarından insan toplulukları olarak 
öğrenebileceğimiz pek çok şey var. Ama en önemlisi, daha güzel ve sürdürülebilir bir dünyanın 
hayalini kuran ve istediğimiz dünyayı yaratmak için çalışan bizlerin insanlığın içinde bulunduğu 
bu muazzam geçiş sürecini ve önümüzdeki olasılıkları kutlamak için her fırsatta biraraya gelmesi 
ve bu yolculuğumuzda öğrendiklerimizi birbirimizle paylaşmamız.  
 
Bu niyetle ilkini 2011 yazında organize edeceğimiz “Türkiye Permakültür Buluşması”na davet 
etmek istiyorum sizleri. 24-28 Haziran’da Kazdağı’nın Bayramiç beldesi yakınlarında bir köyde 
düzenleyeceğimiz bu 4 günlük buluşmada, permakültür çerçevesinde sürdürülebilir yaşam ve 
topluluklarla ilgili bilgi, deneyim ve projelerimizi paylaşacağız; sunumlar, pratik atölye çalışmaları, 
film gösterimleri ve sohbetlerle birbirimizden öğreneceğiz; birlikte hayal edeceğiz ve ortaklıklar 
kuracağız. Ama en önemlisi hayatı ve birlikteliğimizi kutlayacağız, sizleri de bekleriz!  
 
 
Kaynaklar: 
Co-Intelligence and the Holistic Politics of Community Self-Organization 
Written for the Permaculture Activist Oct 1999 by Tom Atlee  
http://www.co-intelligence.org/CIPol_permacultureCI.html  
 
Kompleks Sistemlerde Liderlik  
Filiz Telek 
http://kolektifbilinc.wordpress.com/kompleks-sistemlerde-liderlik  
 
Türkiye Permakültür Yahoo grubu 
http://groups.yahoo.com/group/permakultur-turkiye/  
 
Türkiye Permakültür Ağı Facebook sayfası 
http://www.facebook.com/turkiye.permakultur.agi  
 
Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü 
http://permacultureturkey.org/ 
 
Türkiye Permakültür Platformu  
http://permakulturplatformu.org/  
 
Zumbara (Zaman Bankası) 
http://www.zumbara.com  
 
Zumbara’nın Günlüğü 
http://zumbara.wordpress.com 
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Transition Culture (Geçiş Süreci Hareketi) 
http://transitionculture.org/  
http://www.transitionnetwork.org/  
 
Art of Hosting 
http://www.artofhosting.org  
 
Açık Alan Teknolojisi  
http://www.openspaceworld.org  
http://kolektifbilinc.wordpress.com  
http://www.acikalanteknolojisi.com  
 
Dünya Kafe 
http://www.theworldcafe.com  
 
Diyalog Çemberi  
http://www.peerspirit.com  
 
Olumlayıcı Sorgulama 
http://appreciativeinquiry.case.edu/  
 
 
* Bu yazı, Arredamento Mimarlık 03/2011; “Kavram: Permakültür” sayısında yayınlanmıştır, 
Boyut Yayın Grubu, İstanbul, s:90-95 
 
** Filiz Telek 
 
Filiz, amacı insan bilincinin evrimine katkıda bulunmak ve insan ruhunda olasılıkların ve kutsal olanın 
varlığını uyandırmak olan bir yazar, şair, seyyah, grup süreçleri ve diyalog kolaylaştırıcısı ve sosyal 
girişimcidir. Bu amacına, kendi yolculuğunu paylaşarak, yazarak, insanları diyalog ortamında biraraya 
getirerek ve kolektif öğrenme ve yaratıcılık süreçleri tasarlayıp kolaylaştırarak ulaşmaya çalışır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Filiz, bir toplum örgütleyicisi olarak, 2005 yılından beri 
Türkiye’de özellikle sürdürülebilir yaşam konusunda pek çok öncü projede yer almış, seminerler ve 
eğitimler organize etmiş ve toplulukları daha iyi bir dünya için sorumluluk almaları konusunda 
cesaretlendirmiştir.  
 
Filiz, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni yaratmış, Türkiye Permakültür Ağı ve Slow Food Gençlik Gıda 
Hareketlerine öncülük yapmış, Türkiye’de ilk kez Art of Hosting Participatory Leadership eğitimini organize 
etmiş, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde öğrenme süreçleri tasarlayıp kolaylaştırmıştır.   
 
Filiz’in bir kolaylaştırıcı olarak en büyük tutkusu kolektif süreçlerde birlikte çalışmanın yeni yollarını 
keşfetmek, gruplarda ortak aklın ve yaratıcı potansiyelin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır.  
 
Son dönemde yazar ve şair tarafını keşfeden Filiz, şiir ve yazının, ve özellikle kişisel hikayelerin insanlara 
daha otantik yaşamlar sürmeleri ve yeryüzü ile sağlıklı ilişkiler kurmaları yönünde nasıl ilham verdiğini 
araştırıyor.  
 


