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ÖNSÖZ
2013 yılında Dünyada engellilik ve evrensel tasarım kavramları konuşulmaya ve çalışılmaya devam ederken
ülkemizde engellilik hala anlaşılamayan, kavram tartışmasına boğulan, önceliği hiçbir zaman alamamış bir kavram
olarak görülmekte idi. Bu noktada UKEM, (ulaşılabilir kentler engelsiz mekanlar hareketi) , öncelik verilemeyen bu
konuyu duyurmak amacıyla bir ortak ses yükseltme, eyleme geçme ve başkaldırı hareketi olarak doğmuştur. Hem
de küçücük zayıf bir ses iken mimarlık öğrencilerinin kurduğu ‘’KESİT’’ dergisinin desteğiyle yüksek sesle
konuşmaya başlamıştır. Sesimizi ilk duyan kesit dergisi editörü Sinan Biçer’e UKEM ailesi olarak minnettarız.
Harekete destek veren üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri, meslek odaları ve tüm kuruluşlar ile
gittikçe büyüyen bir ses oldu. Ukem’in başlattığı bu hareketin bilimsel ayağı olan sempozyumları ise 2 yılda bir
yapmayı hedefleyerek yola çıkıldı. Bu noktada bilimsel yolculuğumuzu cesaretlendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan
hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz ve ne mutlu ki bu sene 2020 yılı Kasım ayının 19’unda 4.sünü
gerçekleştirdik. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Ukem’in büyüme ve gelişme yolculuğuna ilk olarak 2013
yılında ilk sempozyumu yaptığımızda şu cümlelerle yola çıkmıştık;
Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim
olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde
değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent
halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz
düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir". Özellikle söylemesi zor olan bu kavramı
seçtik ki önemli olan kavram değil insan hakları ve yaşam hakkıdır.
Sempozyumun manifestosu; anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan,
kentin ve mekanların nasıl erişilebilir olacağını tartışmaya açmak ve yaşanılabilir kentler kavramını
hedeflemektir…demiştik.
Bir diğer manifestomuzda,
“Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı” idi.
İşte bu bilinçle, engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile sempozyumları gerçekleştirdik. Bu bağlamda her
etkinliğimize başta Konya Mimarlar odası olmak üzere, tüm kurumlar destek vermiştir. Engelli dernekleri, Özel eğitim
okulları, Akademisyenler, yerel yöneticiler , karar mekanizmaları olan kurumlar, öğrenciler ve kentliler katılmış, ortak
bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması sağlanmıştır.
2016 yılında 2.sempozyum ile yolculuğuna devam eden UKEM, bu ortak platformun gücüne dayanarak
sempozyumun temasını ‘’kentli hakları ve herkes için tasarım’’ olarak belirlemiştir. Oturumların içerisinde dernek
başkanları, engelli öğrenciler ve yerel yöneticilere yer vererek, bilimsel kavramların topluma nasıl aktarıldığı konuları
da tartışmaya açılmış oldu. Bilimsel ortamın yanı sıra, geziler ve gala yemekleri ile bu ortak platformun sorunları
ortak çözmesine de destek olmaya çalışıldı. Üretilen her bilgiyi yerel yöneticilere ileterek bu sayede kentimizdeki
engelsiz uygulamaların arttığı ve çalışmalarımızın sonuç verdiği de deneyimlenmiş oldu.
2018 yılında 3.sempozyumun sadece bildiri sunmakla kalmayıp, eylemsel bir dönüşüme uğraması gerektiği de
düşünüldüğü için, panel ve çalıştay formatında bir etkinlik düzenlendi. Kentsel planlamadan iç mimarlığa, endüstri
ürünleri tasarımından fotoğrafçılığa, kültürel miras ve korumadan sinema alanına kadar 9 farklı disiplinde atölye
çalışmaları yapıldı. Çok değerli bilim insanlarının katılımı ile öğrenciler kente evrensel tasarım kavramını anlatarak
projeler üretti. 3 gün süren çalıştayın sonuç ürünleri yine kurumlara iletildi ve uygulamaya geçilmesi talep edildi.

Bugün, 2020 yılında hiç de tahmin etmediğimiz bir bağlamda hiç de planlamadığımız bir ortamda 4. Sempozyumu
yapıldı. Ukem yolculuğuna sanal ortamda, online bir zeminde, çevrimiçi bağlantılarla ve ekrandan temaslar kurarak
devam etti. Bu ekran arkasında olunca yürüyemediğimizin, göremediğimizin ya da duyamadığımızın hiçbir önemi
kalmadı, bizi buluşturan tek kavram, çalışmaya ve üretmeye olan inancımız, hayatın devam etmesi gerektiği ve
birde internet bağlantısının varlığı… işte bu değişen ortamda, erişim engelli olmak gibi yeni bir kavram daha türemiş
bulunmakta…farklı iletişim ortamlarında da yine tüm paydaşları buluşturabilen tek sempozyum olabilmenin
gururunu yaşamaktayız.
Sonuç olarak engellenmek hepimizin her zaman karşısına çıkabilecek ve hayatımızda hep olacak bir kavram.
Sadece zamanla şekil ve boyut değiştirmekte. Değişmeyen şey ise insan olmamız ve daha iyi bir hayatı hak ediyor
olmamız. Biz mimarlar, plancılar ve bu sempozyumun tüm paydaşları, işte bu daha iyi hayatı sağlayan ortamları
üretmekle sorumluyuz. Bu bilinçle umuyorum ki Ukem yolculuğuna daha nice seneler devam edecektir.
Sempozyum ve sonucunda üretilen bildiri kitabı UKEM in yolculuğunun 2020 yılına düşürdüğü imzadır. Emeği
geçen tüm organizasyon ekibine ve katkı veren bildiri yazarlarına sonsuz teşekkürler.
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PERMAKÜLTÜR TASARIMI İLE ENGELLİ ERİŞİMİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
NİLAY ÖZELER KANAN 1
1 Arş.

Gör., Mimarlık Bölümü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye,
nilayozelerkanan@yyu.edu.tr

ÖZET
Permakültür kısaca sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Permakültür
yerleşimler, kendi ihtiyacını karşılayan, çevresini yok etmeyen veya kirletmeyen, uzun vadede sürdürülebilir olan,
ekolojik, sağlıklı olmasının yanında daha ekonomik uygulanabilir hedeflere göre tasarlanan sistemler olarak
oluşturulmaktadır. Aslında permakültür insanoğlunun bilimöncesi dönemlerde bilgelik kapasitesiyle edindiği
bilgilerin günümüz koşullarına sürdürülebilirlik gelişimlerine uyumlaştırılarak oluşturulmuş halidir. Bir permakültür
yaşam alanının sistematik olgulara dikkat edilerek tasarlanması hayvan, bitki ve insan canlı yaşamlarına hizmet
etmek hedeflenerek yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında canlı yaşamlarının bir arada kurgulandığı bu sistemde
‘yeni köylülük’ kavramı ortaya çıkmaktadır. Yeni köylülüğün motivasyon noktası Dünya’daki tüketime dayalı toplum
ve yaşam anlayışını insanların arasındaki birliktelik ve bu birliktelikle büyüyecek bir üretim alışkanlığına doğru
yönlendirme istekleridir. Yeni yaşam alanlarının oluşturulması, küresel anlamda da tabiat ve çevre alanlarına dair
saygı duyulan bir yaşam değişimi isteğidir. Değişim tüm canlı ortamı için meydana gelmektedir. Buna göre kadın,
erkek, çocuk, yaşlı ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal engeli olan insan gruplarının ve diğer canlıların yaşam alanlarına
da hizmet edecek nitelikte tasarım fikirleri ve detayları üretilebilmelidir. Her ‘yeni’ olarak adlandırılanın teknolojik bir
değişim olmasının gerekliliği olmadığı gibi her ‘yeni köylülük’ hareketinin günümüze kadar ortaya koyulmuş engelli
erişimi çalışmalarının gözardı edileceği anlamına gelmemesi gerekmektedir. Permakültür tasarımı, insanoğlunun
bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile insanı-tabiatı birlikte ele aldığı bilgelik döneminden
edindiği ve daha sonrasında unuttuğu bilgilerin günümüz koşullarına göre ilkeler yoluyla uygulanmasına yönelik
değişimidir. Her değişimin içerisinde engelli bireylerin yaşam alanlarının sorgulanması gerekmektedir. Permakültür
ve engelli erişimi ile ilgili çalışmaların az olması, mimarlık alanındaki araştırmalarda yer alması açısından değerli
görülebilir. Bu bildiri Dünya’daki Permakültür alanlarının tasarlanmasında engelli erişimlerine yönelik varsa
uygulanan çalışmaları tartışılabilir bir konu olarak yayın ortamına kazandırmayı hedefleyen bir alan ve konu
araştırmasıdır. Ayrıca permakültür tasarım ilkelerine göre örnekler üzerinden engelli erişiminin
bütünleştirilebilmesine yönelik öneri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Permakültür, Tasarım, Engelli Erişimi

INTEGRATION OF DISABLED ACCESS WITH PERACULTURE DESIGN
ABSTRACT
Permaculture is a design system for creating sustainable human settlements. Permaculture settlements
consist of systems that meet their own needs, do not destroy their environment, do not pollute, are sustainable in
the long term, are ecological, healthy and designed according to economically viable targets. In fact, permaculture
is a form of knowledge acquired by human beings through wisdom in pre-scientific periods by adapting them to
today's conditions and sustainability developments. The design of a permaculture habitat by paying attention to
systematic facts is aimed at serving the lives of animals, plants and human beings. From this point of view, the
concept of "new peasantry" emerges in this system where living lives are thought to be together. The motivation
point of the new peasantry is their desire to direct the consumption-based society and life understanding in the
world towards the unity between people and a production habit that will grow with this unity. Creating new living
4. UKEM
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spaces is a globally respected desire for life change in terms of nature and environmental areas. Change is
occurring for the entire living environment. Accordingly, it should be possible to produce design ideas and details
that will serve the living spaces of women, men, children, the elderly, and human groups with physical, mental and
spiritual disabilities and other creatures. Just as it is not a necessity for every "new" to be a technological change,
it should not mean that every "new peasantry" movement will ignore the disability access studies put forward until
today. Permaculture design is the change towards the application of the knowledge acquired from the wisdom
period in which it deals with the human and nature together with the acquisition of knowledge, understanding,
manners, common sense and intuitive understanding, according to today's conditions. Living spaces of disabled
individuals should be questioned in every change. The scarcity of studies on permaculture and disabled access can
be seen as valuable in terms of taking place in architectural research. This paper is a field and subject research
that aims to introduce and discuss the studies applied for disabled accessibility in the design of permaculture areas
in the world. In addition, it is aimed to develop suggestions for the integration of disabled access through examples
according to permaculture design principles.
Key Words: Permaculture, Design, Disability Access

1. GİRİŞ
Antropolog Claude Levi Strauss’a göre insanoğlunun kendini evrenin sahibi olarak düşünerek
yaşaması temel yanlışımızı oluşturmaktadır. Diğer canlılar için yaptığımız şeylerin kendimize de
yaptığımızın farkında değiliz. Bu bir kültür meselesedir. Doğaya saldırmak, kendimize saldırmak ve
nihayetinde yok olmak demektir. Bu açıdan bakıldığında günümüz teknoloji ile gelişen sanayi ürünlerinin
tüketimine, nüfus artışına, inşa etme eylemine yönelik doğanın koşullarına uygun olan yerleşimler
kurmak hedeflenmektedir. Permakültürün esasının doğal sistemlerin gözlemine, geleneksel tarım
sistemlerinin içerdiği modern, bilimsel, teknolojik bilgiye dayandırılması sebebiyle kırsal alan yerleşim
yerleri için alternatif; kentler içinse uygulanabilir potansiyeli olan bir yöntem olarak görülmektedir.
Permakültürü bütüncül olarak ele aldığımızda tasarım bileşenleri, arazi bileşenleri, enerji bileşenleri,
soyut bileşenler ve toplumsal bileşenler ele alınmaktadır. Ekoloji, enerji tasarrufu, peyzaj tasarımı gibi
çeşitli disiplinlerin özelliklerine göre permakültür yaklaşımı bütüncül olarak sağlayacak ilkeler aşağıdaki
gibidir (Şekil 1);
▪

Bağıntılı yerleştirme: Her öğe (ev, gölet, yol vs.) biribirine hizmet edecek bir ilişki içerisinde
yerleştirilir.

▪

Her öğenin birçok işlevi vardır.

▪

Her önemli işlev diğer öğeler tarafından desteklenir.

▪

Ev ve yerleşim için etkin enerji planlaması yapılır.

▪

Fosil yakıt yerine biyo kaynaklı yakıtlar kullanılır.

▪

Arazideki yakıt ve insan enerjileri geri dönüştürülebilir.
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▪

Elverişli araziler elde etmek için doğal bitki ardıllığı ve çeşitliliği sağlanır.

▪

Verimli interaktif bir sistem için faydalı türlerin polikültürelliği (bitki+hayvan çeşitliliği) sağlanır.

▪

En iyi etki için girintili yada doğal şekiller kullanılır.
Arazinin ve insanların uyumunun aranması Permakültür tasarımının temelidir. Bazı elverişsiz

koşullar olması halinde bile herkes için geçici engel durumları oluşmaktadır. Zayıf bir aydınlatma, ağır
bir çanta, kötü bir ayakkabı giymek vs. ürünler ve ortamlar tarafından dolaylı olarak etkilenmektedir. Bu
açıdan bakıldığında kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal engeli olan insan gruplarının
ve diğer canlıların yaşam alanlarına da hizmet edecek nitelikte tasarım fikirleri ve detayları
üretilebilmelidir.

Şekil 1. Bütüncül Bir Permakültür Düzenlemesinin Öğeleri (Mollison, 2017)

2. PERMAKÜLTÜRÜ EVRENSEL TASARIMA GÖRE DEĞERLENDİRME
Ronald L.Mace’e göre evrensel tasarım adaptasyona gerek duyulmaksızın tüm yaş ve
yetenekteki insanlar tarafından kullanılabilen ürün ve yaşanabilen çevrelerin tasarımıdır (Mace, Hardie
ve Place, 1991). Evrensel tasarım ayrıca herhangi bir engeli olmayan fiziksel, zihinsel veya psikolojik
olarak farklı yeteneklere sahip kişilerin birleştirilmesinde büyük etkileri olan sosyal, kültürel ve ekonomik
konuları kapsayan bir konudur (Balaram, 2011). Permakültür ise sürdürülebilir insan yerleşmeleri
oluşturmayı hedeflemektedir. Permakültür ve Evrensel tasarım kavramları sosyal sürdürülebilirlik
gelişim hedefleri ile örtüşmektedir. Evrensel tasarım ilkeleri açısından permakültür alanlarının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında;
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1-Eşitlikçi Kullanım ilkesine göre tasarım, farklı yeteneklere sahip olan insanlar için yararlı
olmalıdır. Ancak permakültür alanlarının tasarımı maliyeti en düşük, doğal olan arazinin en az müdahale
ile doğal olarak bırakılan alanlardır. Bu sebeple kullanım yolları açısından farklı yetenekteki her tür insan
için uygun değildir.
2-Kullanımda esneklik ilkesine göre tasarım, bireysel tercih ve yetenekleri geniş bir aralıkta
barındırmalıdır. Permakültür alanların doğallığı kullanıcının kol ve kas koordinasyonunu geliştirici yönde,
hızlı uyum sağlanabilecek bir ortam sağlaması açısından evrensel tasarımın bu ilkesine uygundur.
3-Basit ve sezgisel kullanım ilkesine göre kullanıcı tasarımın kullanımını kolayca anlamalıdır.
Permakültür alanlarında doğal çevrenin sağlanmasına yönelik tasarım alanları oluşturulması
hedeflendiği için sezgileri güçlendirecek, koku, ses, dokunma gibi duyuları etkin kullanılabilecek ortamlar
sağalanabilir.
4-Algılanabilir bilgi ilkesine göre tasarım çevre koşulları ve kullanıcının yetenekleri ne olursa
olsun, kullanıcıya gerekli bilgileri etkin bir biçimde sunmalıdır. Buna göre permakültür alanlarında talimat
ve yönlendirmeler kullanılabildiği için bu ilke uygulanabilir.
5-Hata için Tolerans ilkesine göre tasarım, tehlike, kaza, kasıtsız hareketlerden doğan olumsuz
sonuçları en aza indirmelidir. Permakültür alanlarında doğal ortamın sağlanması ile, toprak, taş, ahşap
gibi doğal malzemelerin kullanımına öncelik verilmektedir. Bitkiler zaten tehlike arz etmemektedir. Ancak
tabiki üretim, bahçecilik, tarım, hayvan yetiştiriciliği yapılan yerlerde alet kullanmaktan dolayı tehlikeler
oluşabilir. Bilinmelidir ki insan yaşamı, insan biyolojisi doğa ile aynı denge ve sistematikte çalışma
içgüdüsü ile adapte olur. Günümüzde doğanın, modern kentlerden daha tehlikesiz olduğu aşikardır.
6-Düşük fiziksel çaba ilkesine göre tasarım, yorgunluk en az düzeyde olacak şekilde verimli ve
rahat kullanılmalıdır. Bu ilkeye göre bir üstteki maddenin aksine doğanın huzur, konfor ve fiziksel çabayı
en alt seviyede olanak sağlamadığı bilinmelidir. Doğa da varolmak için tekrarlanan eylemleri, sürekli
fiziksel bir çabayı hatta vücut pozisyonlarını zorlayan durumların ortaya çıkması sebebiyle bu ilke
permakültür yaklaşımıyla uygunluk göstermemektedir.
7-Yaklaşma ve kullanım için boyut ve alan ilkesine göre kullanıcının vücut büyüklüğü, duruşu ve
hareketliliği nasıl olursa olsun, yaklaşım, ulaşım ve kullanım için uygun boyut ve alan sağlamalıdır. Bu
ilkenin permakültür alanlarında uygulanabilir potansiyeli daha yüksektir. Çünkü tasarım anında maliyet
getirmeyen tamamen insan ölçülerine dayalı bir düzenlemedir.
3. PERMAKÜLTÜR VE TEKNOLOJİ ZITLIĞI İÇİNDE İNSAN
Permakültür ve teknoloji, zıt yönlerde gelişmeye açık kavramlardır. Hatta permakültür bilim
olmamakla birlikte aslında bir yaşamın doğal olmasını temel öncelik alan savunuculuk çalışmasıdır. Bu
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açıdan bakıldığında Eliades’e göre “Permakültür, çözümler sunmakla ve uygulamakla ilgilidir. Her
permakültür projesi, hareketi ve disiplini teşvik eder ve gezegeni iyileştirmek için bir şeyler yapan her
insan, ne kadar küçük olursa olsun bir fark yaratır. Her çabanın, hakemli dergilerde sonuçlanacak
bilimsel olarak kontrollü bir deney olması gerekmez - neden olmasın?” şeklinde açıklamaktadır. Hatta
Eliades Permakültür’ü ‘sürdürülebilir insan yerleşimleri ve doğal çevre ile uyumlu bir şekilde bütünleşen
gıda üretim sistemleri oluşturmak için doğada var olan sistemleri taklit eden bütünsel bir tasarım
sistemidir’ şeklinde tanımlamaktadır (URL-1, 2016). Tanımdan yola çıkarak doğal çevre ile uyum, doğal
çevrede insan yerleşimleri, doğal çevre ile bütünleşme, doğal çevreyi taklit etme, doğal çevrede üretim
gibi anahtar kelimeler yakalamak mümkündür. Hatta bugünkü permakültür düşüncesinin benzer bir
anlayışının bundan 2500 yıl önce yazılmış bir bilgelik öğretisi olan Taoculuk inanışına benzediği de
görülmektedir. Peki teknolojiden bu kadar uzak olan söylemlerin teknoloji neresindedir? Teknoloji illaki
bilime dayalı olmak zorunda değildir. Yada eskiden bugünkü anlamıyla makaleler ile takip ettiğimiz bilim
anlamında değildi. Ateşin bulunması eski çağlar için aslında bir teknoloji iken dayandığı nokta bilimsel
bilgi değil, deneyime dayalı bilgidir. Bu açıdan doğada deneyim yoluyla edinilen ve ortaya koyulan bir
sonucun bilimsel bilgi temelli olmaması onun teknoloji olmadığı anlamına gelmez. O halde biz
günümüzdeki gelişmeleri görmezden mi gelmeliyiz? Yoksa teknolojinin insanoğlu için sunduğu
nimetlerden yine günümüz koşullarına göre değerlendirme yaparak insan için kullanımına yönelik fayda
mı sağlamalıyız?
3.1. Permakültür ve İnsan İlişkisi
Taoculuk inanışına göre doğal olan iyidir, insan doğası da doğal olduğu için iyidir. İnsan iyi ise
ahlak yasaları içinde olmak koşulu ile bütün yasalardan daha büyüktür. Bütün yasalar insanın içtenliğini
sınırlar, insan içten değilse uyumlu da değildir (Tzu, 2013). Tzu’nun kitabından daha eski yazarı ve tarihi
belli olmayan Taocu bir kaynak olduğu sanılan ‘Gizli Tümleyiciler Kitabı’nda 3.gizem olarak insan için
şunları söylemektedir: ‘Göğün en derin özü: insan / Göğün dönen çarkı: insan yüreği / Göğün ANLAM’ını
belirleyen: İnsanın yeri’dir. Permakültür, 21.yüzyılda ortaya çıkmış bir yaklaşım olsa da asıl ulaşmak
istediği hedef Taocu inanıştan farklı değil insan-doğa arasındaki uyumun yakalanmasıdır. Doğadan
edinilen tecrübe ile yaşam kurgulanması, doğanın devamlılığına katkı koyulması, üretilmesi gibi temel
basit amaçlar üzerine çalışmaktadır. Günümüzde permakültür kurslarında engeli olan bireyler için
tekerlekli sandalyenin rahatça girebileceği yükseltilmiş bahçe örnekleri yer almaktadır (Şekil 2 ve 3).
Ancak bu durum sadece engellinin bahçecilik faaliyetleri yapacağı yer ile sınırlı kalmaktadır. Engelli
bireylerin ulaşım, tuvalet, yemek yeme, v.b. ihtiyaçlarını gidermek için ulaşabileceği noktalar kısıtlı
kalmaktadır.
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Şekil 2. Yükseltilmiş Bahçe (URL-2,

Şekil 3. Oturma İmkanı Veren Bank

2020)

Bahçe (URL-3, 2012)

Geçmişte engelli bireylerin toplumda yer almaları uzun yıllar almıştır. Ancak günümüzde her bir
yaklaşım içinde değerlendirilmek üzere kendilerine bir alan açabilecek özgürlüktedirler. Engelli bireylerin
permakültür alanlar içerisinde yer alabilmesi için günümüz teknolojisinin bu bireyler için sunduğu
olanaklar üzerinden faydacı bir bakış açısıyla engelli bireylerce permakültür yerleşimlerin kullanım
olanaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
3.2. Teknoloji ve İnsan İlişkisi
Teknoloji tarihin hiçbir döneminde insan hayatını bu kadar köşeye sıkıştırmamıştır. Üretimdentopraktan her kopuş teknolojik olanakları yüksek medeniyetler, gelişmiş ülkeler oluşmasına katkı
sağlamış olsa da daha mutsuz toplum yapıları ve insan hayatlarına sebep olmuştur. Bu açıdan
bakıldığında aslında teknolojinin esiri olmak yada ondan fayda sağlamak arasında sıkışıp kalmış tüketim
çılgınlığı olan dünya insanı profili ortaya çıkmıştır. Halbuki teknoloji insan grupları için kullanışlı araçlar
sunmaktadır. Tekerlekli sandalyede fiziksel engeli olan biri artık ayakta hareket edebileceği destekli yeni
teknoloji tekerlekli araçlara kavuşmaktadır (Şekil 4). Yada yaşlıların bahçe işlerinde eğilmek için
kullanabileceği diz çökme yastıkları ile rahat hareketi sağlayan tekerlekli bahçe koltukları da yine
teknoloji ürünü olarak sayılabilecek ürünlerdir (Şekil 5-6). Örneklere bakıldığında teknolojiyi sadece kötü
sonuçlar yaratan bir gelişim olarak görmek yerine permakültür tasarımında farklı engel durumları olan
insan grupları için kullanışlı bir kazanç olarak görmek gerekmektedir. Engel gruplarına sahip insanların
permakültür ile tanışmasının ve bu ortamın paylaşılmasının imkanı ortaya çıkmış olmaktadır.
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Şekil 4. Mobil Tekerlekli
Sandalye (URL-4, 2016)

Şekil 5. Diz Çökme Yastığı
(URL 5, 2020)

Şekil 7. Şarjlı Çim Biçme Makası (URL-6,
2020)

Şekil 6. Tekerlekli Bahçe
Koltuğu (URL 5, 2020)

Şekil 8. Robotik İskelet (URL-7, 2016)

İnsan ve arazi odaklı tasarımı esas alan permakültür tasarım, insanı olabildiğince üretmeye teşvik
etmektedir. Hatta permakültür alanlarında hayat boyu öğrenme ile deneyimin oluştuğu ve aslında
unutulmuş olan deneyimle gelen bilginin aktarımını nesillerden nesillere olanaklı bir hale
getirilebilmektedir. Yeni alışkanlıklar edinirken günümüz seviyesine kadar yükselmiş teknolojik
olanakları da kullanılabilir olanaklar olarak değerlendirmek gerekmektedir.
4. PERMAKÜLTÜR ALANLARINDA ENGELLİ ERİŞİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMLER
İngiltere’de Facebook üzerinden Kt Shepherd Permaculture (kişisel blog) ve Creative Dying (ortak
hedef) ile birlikte oluşturulan bir grup, 489 üyeye sahiptir (URL-8, 2019). Bu grubun amacı permakültür
alanlarında kronik hastalığı, nörolojik hastalığı, vb engeli olan insanlara verilen permakültür kurslarında
erişilebilirlikle ilgili sorunları tespit edebilme ve bu durumda olan kişilerle sosyal medya aracılığıyla
bağlantılar kurabilmektir. Grubu kuran blogger mail ve grup mesaj platfomları üzerinden tasarım
çözümleri oluşturmak adına sorular sormuş ve tasarıma ve permakültür alanlarının kullanımına ilişkin
çözüm yolları aramıştır. “Kronik bir hastalığınız ve / veya sakatlığınız var mı?”, “Permakültür bilgisine,
gösteri alanlarına ve etkinliklere erişimin kronik hastalığı ve / veya engeli olan bir kişinin ihtiyaçlarına
göre uyarlandığına dair örnekleriniz var mı?”, “Siz veya tanık olduğunuz herhangi biri, kronik hastalığınız
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ve / veya engelliliğiniz nedeniyle permakültür bilgi ve / veya etkinlik alanlarına ve / veya olaylara
erişebiliyormusunuz?”, “Diğer insanların tutumları nelerdir?”, “Fiziksel alanlara erişebiliyor musunuz?”,
“Sizin veya kronik hastalığı ve / veya engeli olan diğer kişilerin, permakültür bilgisine ve / veya etkinlik
alanlarına daha fazla erişebilmeleri için ne tür değişiklikler yapılabilir?” gibi sorular sorup, yanıtları
gruplandırmıştır. Çoğu İngiltere’den olan 47 kişi sorulara yanıt vermiştir. Cevaplar arasında engeli veya
herhangi bir kronik hastalığı olmayan insanların olan insanlara nazaran farklı tutumları sıklıkla
belirtilmiştir. Ancak cevaplar arasında mekânsal tasarım, doğal ve yapılı çevre ile ilgili detaylar
yakalanabilmektedir. Bu cevaplar arasında özellikler arazi yapısının engebeli olması sebebiyle,
otoparktan permakültür eğitim alanlarına erişimin uzak olması; kompozit tuvaletlerin erişilebilir
olmaması; ayakta uzun süre duramayan engellilerin dinlenmesi için ‘dinlenme (uzanarak, duvara
dayanarak, oturarak vs.) noktalarının’ oluşturulmaması; gürültü düzeyi olan permakültür mekanlarında
ses önleyiciler oluşturulmaması; yemek yeme alanlarının ses düzeyinin konfor düzeyinde olmaması;
bakıcılar yardımı ile hareket eden engelli bireylerin, bakıcıları için vakit geçirebilecekleri etkinlik
alanlarının oluşturulmaması; asansörler için ev ve bahçe uyarlamalarının olmaması; korkuluksuz
yürüme alanlarının güvenliksiz geçiş yerleri olması; yatılı permakültür etkinliklerinde konut mekanlarında
ranzaların kullanılamaması, kamp kurulduğu zaman kamp alanına erişilememesi; erişilebilirlik için
planlanan onarımların yüksek maliyetlere sebep olması gibi cevaplar yer almaktadır. Maliyetin yüksek
çıkması, Permakültür alanın kurgusuna aykırıdır.
Ayrıca Spiralseed adında Graham Burnett tarafından 2001 yılında bağımsız bir yayıncılık ve
eğitim kuruluşu ile permakültür hakkında kitaplar yayınlanmakta, satışa açık tişörtler ve permakültür
kursları düzenlenmektedir (URL-9, 2020). Web sitelerinde satışa hazırlamış oldukları posterlerin
üzerinden bir detay ‘herkes için tarım ve bahçecilik’ söylemi ile oldukça dikkat çekicidir (Şekil 7).

Şekil 7. ‘Herkes İçin Tarım ve Bahçecilik’ Söylemli Posterden Bir Detay (Url-9, 2020)

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Permakültür doğal sistemler gibi çalışmasına, geleneksel tarım, bahçe sistemlerinin erdemine
ancak günümüzde ortaya koyulan bir kavram olması bakımından da modern, bilimsel, teknolojik bilgiye
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dayalı bütüncül bir sistemdir. Günümüz ekolojik modelleri temel almaktadır. Bu açıdan bakıldığında
permakültür, endüstri dönemi ile hız kazanan modern dönem inşaat yapma eylemine, dünyanın iklim
değişikliği ile kötüye gidişine, tüketim hedefli yaşama bir tepki olarak yine günümüz insanoğlu
davranışları ve doğa ile ilgili yok olana karşı aklıselim olma isteğinden yola çıkarak daha çok üretmek
için ‘kültive7’ alanlar tasarlanmasını hedeflemektedir.
Sanayi devriminden sonra 1800-1960 yılları arasında Modernizmin ilk zamanlarında şehirlerin
sağlıklı kent-işlevli kent hedeflerine yönelik kent planlama ve kent altyapı paradigmalarını hayata
geçirmek için sanayi devrimi mühendisliği ve teknolojisi sonuna kadar kullanılmıştır. Hala bu dönemde
aynı şekilde inşai yapım ve üretim devam etmektedir. İnsanoğlu sağlıksız, kirli, kanalizasyonsuz
şehirleşmeye karşı bir özlemle o yıllarda attığı adımlarla sağlıklı insan, temiz çevre, konforlu mekan
hedeflemiş ve en önemlisi her türden insan için bunu oluşturmak istemiş ve günümüzde artık aşırı
tüketim sonuçlarına neden olmuştur. Permakültür doğal olana, üretime öykünerek, temiz çevre, sağlıklı
alanlar, sürdürülebilirlik yaklaşımları ile karşıt bir söylem olarak ortaya çıkmıştır. Ancak dikkati çeken bir
durum şu ki permakültür alanlarına her türden insanın erişimi mümkün kılınamamaktadır. Doğal olanın
üzerine yapılacak yeni bir erişilebilirlik ortamı yine maliyete, tüketime sebebiyet vermektedir.
Sadece engelliler için değil diğer insan grupları için permakültür alanlarında insan ihtiyaçlarının
öncelikle tespit edilmesi gerekmektedir. Hemenway’e göre (2018) kendi kişisel ihtiyaçlarınız-fiziksel ve
psikolojik-nedir? Hayatınızı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarladınız mı? Karşılanmamış ihtiyaçları
karşılamak için hangi unsurlar (insanlar ve ürünler) ve süreçler eklenmeli veya yeniden düzenlenmelidir?
Hangi ihtiyaçlar gereksiz işlere neden oluyor? Ardından, sağladıklarınız ve davranışlarınız nedir ve
bunlar kendi ihtiyaçlarınıza ve başkalarının ihtiyaçlarına nasıl yararlı bir şekilde bağlanabilir? Bir ihtiyacı
karşılamak için dönüştürülebilecek veya değiştirilebilecek fazlalıklar nelerdir? gibi çalışmaya
başlamadan önce yanıtlanması gereken pek çok soru oluşturulmalıdır.
Yaşlı, kadın, hamile, engelli, çocuk her türden insan için modernizm tüm konfor olanaklarını
binalar üzerine eklemlenen teknolojilerle sağlayabiliyorken permakültür alanlarında bu durumun tersine
dönülebileceği görülebilmektedir. Permakültür alanlarında sağlıklı çevre, temiz dünya, üretken bir
toplum hedeflenirken engelli bireyler için konfor bildiğimiz doğrularla çözüm bulamamaktadır.
Modernizm ile insanlar konforları için binalara teknoloji ve yapaylık eklerken permakültür yaklaşım yapay
olanı istememektedir. Bu sebeple insan permakültür alanlarında konforlu ortam isterse ekleme
yapılacak teknolojinin ve yapaylığın kendi vücuduna yardımcı giyilebilir ürünler üzerinden yapması
gerektiğini bilmelidir. Eklemlenebilir teknolojiler ile bedensel engelli bir birey ayakta durabilir, arazide
gezmesini sağlayacak tekerlekli sandalye kullanabilir yada astım, alerji gibi kronik hastalığı olan bireyler

7 Bill Mollison kitabında ‘cultivated’ kelimesini iki anlamda kullanmıştır: ‘işlenmiş toprak’ ve ‘görgülü, kültürlü’(Mollison, 2017)
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için taşınabilir, filtreli oksijen maskeler kullanılabilir hale gelecektir. Yüksek maliyet ile permakültür alan
oluşturulması permakültürün doğasına aykırı olması sebebiyle para karşılığı elde edilecek imkanların
insanların kendilerine entegre edilebilecek giyilebilecek teknolojileri kullanmak için harcanması
sağlanabilir. Böylece engelli, yaşlı, hamile, çocuk gibi veya kronik hastalığı olan kişilerin permakültür
alanlarında vakit geçirmesi sağlanabilir. Ayrıca permakültür alanları farklı insanlık durumları için
terapatik rekreasyon imkanı da sağlamaktadır. Bu bildiri çalışmasının devamı niteliğinde daha sonraki
çalışmada terapatik rekreasyon alanları ile ilgili çalışma yapılması ve terapatik alanlar konusunda
engellinin mekan kullanımı nasıldır? ve mekanı ne tür araçlar ile kullanılabileceği üzerine bir araştırma
yapılması planlanmaktadır.
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