




Beste Naz Karaca 

 

1. BÖLÜM: GÜN İÇİNDE PROGRAM BAZINDA YAPILANLAR 

  

17 Haziran 2019 

Pazartesi 

  

Güneşköy’e geldikten sonra Mandala’da toplandık ve bir tanışma oyunu oynadık. 

Hayatlarımız, buraya geliş sebeplerimiz, Güneşköy, Ali Hoca ve İnci Hoca hakkında 

muhabbet ettikten sonra çadırların kurulumu hakkında İbrahim’den bilgi aldık. 

Çadırları kurmak bir saat sürdü. Ardından tekrardan Mandala’da toplandık. İbrahim 

iş programı, sorumluluklar, kurallar hakkında aktarımda bulundu. Ali Hoca ve İnci 

Hoca Güneşköy’ün kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçlerden bahsetti. Köydeki 

yerlilerle nasıl bağ kurabileceğimiz, muhtarla geliştireceğimiz iletişim biçimi, 

Güneşköy’ün sürdürülebilirliğine sunabileceğimiz katkılar, projedeki insanlar 

arasında kurmayı amaçladığımız organik bağlar hakkında fikir alışverişinde 

bulunduk. Akşam yemeği yedik. İnci Hoca ve yorgun olmayan bir grup insan olarak; 

Claire önderliğinde dolunayda yürüyüşe çıktık. Fakat hava muhalefeti (bulutların 

dolunayı kapatması ve ardından bastıran yağmur) sebebiyle yürüyüşü kısa kesip 

kamp alanına dönmek zorunda kaldık. Bütün gece yağmur yağdı. Çadırlardan çıkıp 

tuvalet yapmak dahi büyük bir zorluktu. Bazı çadırlar kurulan yerin azizliğine 

uğrayıp alt matın ortasında göletler biriktirmişti. Bu sebeple bir grup insan iki gece 

süresince mecburen Mandala’da kaldı. İlk günümüz böylece sona erdi. 

  

  

18 Haziran 2019 

Salı 

  

Programda 06.00-07.30’da yazılı olan doğa yürüyüşü sağanak yağmur sebebiyle iptal 

oldu. Kalkan insanlar Claire ile yakın çevredeki bitkileri inceledi. 07.00’da kahvaltı 

ettik ve niyetlerimiz, beklentilerimiz, projenin amaçları hakkında konuşmak için 

Mandala’da toplandık. Bu denli farklı çevrelerden gelen yirmi beş gencin beklentisi 



“iletişim, doğayla yakın olmak, birliktelik” çerçevesinde toplandı. Söylenen 

beklentilerin tamamı: gençlerin projeye sahip çıkıp yenilerine tohum olması, 

sürdürülebilirliğe dair bilgi aktaracak birikime sahip olabilmek, toprakla haşır neşir 

olmak, iletişim, doğaya dair sorularıma cevaplar alıp dönmek, doğayla üretim, 

anlayış, şehir hayatından uzaklaşmak, yeni şeyler başarmak, doğayı anlamak, yeni 

hayaller oluşturmak, sürdürmek, kamp haricinde de köye gelmek, minik somut 

adımlar atmak, sürdürülebilirliği öğrenmek, öğrendiklerimizi yaşam pratiğine 

dönüştürmek, verim, Güneşköy’ün yaş ortalamasını düşürmek, canlı-cansız ilişkisi 

kurmak, ürün, kırsalı deneyimlemek, çoğalmak, köy-şehir dengesini kurmak, denge, 

doğayı hayatın parçası yapmak, sevdiğim insanlara burada yaşamın olduğunu 

anlatabilmek, toplu yaşayabilmek, birlikte hissetmek, insanlarla tanış olup projeyi 

güzelce sonlandırmak, ortak hayaller kurmak, ortak rüya görmek, esnekliğimizin 

artması, yalnızlığın olmaması ya da hiç değilse paylaşılması, insanların hayatına 

dokunmak, proje bitiminde insanların yüzündeki gülümsemeyi görmek, 

alışkanlıkları kırıp yenilerini oluşturmak, yeni bir dayanışma ekonomisi kurmak, 

savunma sanayiinden başka bir seçenek olduğunu görmek. Beklentileri ve proje 

amacını konuştuktan sonra yarım saatlik bir ara verdik. Ardından dünyanın durumu 

ve sürdürülebilirlik konusunda Ali Hoca bir sunum yaptı. Sunumda tüketim bu 

ivmeyle devam ederse Dünya’nın ne kadar süre dayanabileceği, uluslararası düzeyde 

imzalanan anlaşmaların içerikleri, ülkelerin aldığı önlemler hakkında bilgi edindik. 

DDT (sentetik pestisit) ile başlayan ilaçsız tarımın çöküşüne dair dünya öyküsüne 

tanıklık ettik. Toprak kaybı, ekolojik ayak izi, atıkların soğurulması, sürdürülebilir 

kalkınma, sürdürülebilir toplum başlıkları altında toplanan sunum bittikten sonra 

öğle yemeği yedik. Ardından Mandala’da GK-GEN Avrupa Gençlik Projeleri 

hakkında İbrahim bizleri bilgilendirdi. Ufak bir aranın ardından sağlıklı beslenme ve 

organik tarım hakkında Hatice’nin önderliğinde sunumsuz, daha ziyade forum 

niteliğinde bir konuşma yaptık. Hava almak adına cam seranın yanındaki çardakta 

Ali Hoca’dan kompost ve malç yapımını dinledik. Teorik bilgiyi pratiğe dökmek adına 

önce ayrık otlarının bulunduğu bölgelere ıslak gazeteyle malç yaptık. Sonrasında 

saman, toprak ve kümesin arka tarafından kesilen otlarla Mandala’nın önüne bir 

sıcak kompost kurduk. Malç ve kompost pratiğinin ardından akşam yemeği yiyip 

belgesel izlemek üzere Mandala’da toplandık. Demain (Tomorrow) isimli, ekolojik 

köyleri gezen ve kuruluş hikayelerini, amaçlarını dinleyen bir grup insanı konu alan 

belgeselin ilk iki bölümünden sonra herkesin uykusu geldiği için çadırlara dağılıp 



uyuma kararı aldık. Kamp süresince belgeseli bitiremedik. İkinci günümüz böyle 

sona erdi. 

  

  

19 Haziran 2019 

Çarşamba 

  

Sabah kahvaltı saati uykusuzluk sebebiyle biraz ileri alındı ve kahvaltı ettik. 

Kahvaltının ardından Mandala’da Ali Hoca’nın su, toprak ve arazi kullanımı 

konusundaki sunumunu dinledik. Güneşköy’ün de idari açıdan içinde bulunduğu 

Hisarköy’den geçen Balaban Çayı hakkında bilgi edindik. Suyun akış hızını 

engellemek, suyu geniş alana yaymak ve toprağa yedirerek toprak kaybını önlemek 

için geliştirilen yöntemleri dinledik. Ardından öğle yemeğini yiyip Hisarköy’e 

yerlilerle tanışmak ve sohbet etmek üzere yürümeye başladık. Üç gün süresince 

yağan yağmurun etkisiyle oluşan dere yatakları sebebiyle zor geçen yürüyüşümüzün 

ardından Hisarköy’e vardık. Projedeki erkekler kahvehanede köy erkekleriyle 

oturacak, projedeki kadınlarsa köy erkeklerinin eşleri ve aileleriyle muhtarın evinde 

sohbet edecekti. Fakat köydeki kadınlar tarlaya gittiği için kadınlar olarak biz de 

kahvehaneye gittik. Kahvehanede toplamda altı yerli insan vardı, aralarında muhtar 

da vardı. Sohbetimizin başında herkes kendi dertlerini anlatıyordu, birbirini 

anlamaya özen gösteren iletişim canlısı iki gruptuk, gayet barışçıl bir hava hakimdi. 

Fakat sonrasında kahvehaneye bir yerli geldi ve Ali Hoca’ya “Devletin hazine 

arazisini aldınız, milyarları kaldırdınız.” minvalinde suçlayıcı ve iletişim canlısı 

olarak nitelendirmeyeceğimiz cümleler kurmaya başladı. Ali Hoca ve İnci Hoca gayet 

sakin bir biçimde dinlediler. İnci Hoca “Biz buraya sizi dinlemeye geldik; tartışmaya, 

kavga etmeye değil. Fakat eminim ki bizi birileriyle karıştırıyorsunuz.” dedi. 

Muhtarın ve oradaki birkaç yerlinin konuşmasının ardından anlaşıldı ki gerçekten de 

bir karışıklık var. Köye Güneşköy’ün kuruluş yıllarında gelen bir vakıf/dernek; 

köylülere köy yollarının yapılacağı, sağlık ocağına görevlilerin temin edileceği gibi 

vaatlerde bulunmuş. Bu dernekle Güneşköy’ün bir bağı olmamasına rağmen 

yerlilerden biri ikisini birbirine karıştırmış. Biz oradan ayrılırken o yerli, Ali Hoca ve 

İnci hocadan özür dileyip bir gün onları evinde misafir edip konuşmak istediğini 

söyledi. Köyden ayrılıp bir yaylaya çıktık, yanımızda muhtar da vardı. Yaylada bir 



alkollü içecek olan cinin ardıç meyvesinden yapıldığını öğrendik. Hamam otu ve 

kanser otu bulduk. Biraz yürüdükten sonra bir koyun sürüsüne rastladık, yavru 

keçiler sevdik ve koyun gütmeyi deneyimledik. Yayla maceramızın ardından 

Güneşköy’e geri döndük. Bir kısmımız akşam yemeği hazırlığına girişirken bir 

kısmımız da dinlendi. Akşam yemeğini yedikten sonra Mandala’da Işıl, Billur ve 

Süreyya’dan Arterra’dayken öğrendikleri sosyokrasi isimli yöntem hakkında bir 

sunum dinledik. Sunumu kısa tutmak zorunda kaldık zira herkes çok yorgundu. 

Sunumun ardından yorgunluğunu bir kenara koyup muhabbet etmek, grupla daha da 

yakın ilişki kurmak isteyenler Mandala’da kaldı. Mandala’da kalanlar olarak oyunlar 

oynadık ve eğlendik. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mandala’nın üstündeki 

pencereleri kapatmaya çalışırken Ekin’in burnuna sopa düştü. İbrahim, Ton ve 

Vildan; Ekin’i hastahaneye götürdü. Onların dönmesini bekledik. Geldiklerinde de 

herkes çadırına çekildi. Üçüncü günümüz de böylece sona erdi. 

  

  

20 Haziran 2019 

Perşembe 

  

Bir önceki gecenin yorgunluğu yüzünden sabah çok geç uyandık ve kahvaltı ettik. 

Ardından İbrahim’e birkaç insan çember oluşturma teklifi sundu ve İbrahim de kabul 

etti. Mandala’da toplandık ve Çarşamba günü köyden sonra insanların 

motivasyonunun düştüğünü, bunu nasıl düzeltebileceğimizi konuştuk. Çember 

konuşması yapıyorken Fikret Bey geldi ve yağmur yağmadan evvel örnek bahçe 

hazırlıklarına başlamayı teklif etti, kabul ettik. İnsanlar gruplar halinde peyzaj 

sınırları için taş toplamaya, bahçe sınırları için tahta vidalamaya, ekim için toprak 

taşımaya gitti. Örnek bahçe hazırlıkları esnasında Berfin’in başına balyoz isabet etti, 

benim gözüm karardı, Işıl Ekin’in bacağı demirle çizildi. Üç yaralı verdikten sonra 

çalışmaya devam edildi. Tüm gün süren örnek bahçe çalışması başarıyla tamamlandı. 

Öğle yemeğinden sonra, bahçe çalışması hala devam ederken solucanlarla ilgili bilgi 

vermek için Adnan Bey geldi. Dönüşümlü bir biçimde herkes Adnan Bey’i dinledi. 

Yoğun geçen günün akşam yemeğinden sonra yorulmayanlar Mandala’da muhabbete 

geçti, yorulanlar çadırlarına çekildi. Dördüncü günümüz de böylece bitti. 

  



  

21 Haziran 2019 

Cuma 

  

Önceki günlerin hem fiziksel hem mental yorgunluk sebebiyle sabah çok geç uyandık 

ve kahvaltı ettik. Bir önceki gün çember ve örnek bahçe sebebiyle 

gerçekleştiremediğimiz sebze bahçeleri, kardeş bitkiler ve zararlılar hakkındaki 

sunumu gerçekleştirdik. Kısa bir aranın ardından yerel para, geçiş kasabaları 

hakkında Ali Hoca ve İnci Hoca’dan bilgi aldık. Öğle yemeği yedikten sonra bir grup 

insan dinlenmeye çekildi, bir grup insan Elmadağ’a gitti, bir grup insan da mutfağa 

yardım etti. Akşam yemeğini de yedikten sonra kapanış partisi için Mandala’ya 

geçtik. Halaylar çekildi, şarkılar söylendi, güzel duygular paylaşıldı. Bir dakika içinde 

ODTÜ Kavaklığı’nda direnişte olan dostlarımıza destek mahiyetinde bir şarkı 

uyarlaması yaptık ve videoya çektik. Son gecemiz de üretimle bitmiş oldu. 

  

  

22 Haziran 2019 

Cumartesi 

  

Sabah uyandıktan sonra kahvaltımızı ettik. Mandala’da toplanıp geleceği planladık. 

İkinci kampın 11-16 Eylül’de, üçüncü kampın 27-30 Eylül’de olmasına karar verdik. 

Geleceği planlamak herkesin beklediğinden daha kısa sürdü. Öğle yemeği yedikten 

sonra kampı değerlendirdik. Ardından çadırları topladık. Görev paylaşımını 

tamamladık ve Güneşköy’ü bulduğumuz gibi bırakmak için çalıştık. Ufak bir öğünün 

ardından Ankara’ya dönmek üzere servisler ve arabalarla yola çıktık. Birinci GİDYO 

kampının sonuna geldik. 

  

  

  

  

 

 

 



2. BÖLÜM: 17, 18, 19 HAZİRAN’DA TUTTUĞUM GÜNLÜK 

YAZILARI 

  

17 Haziran 2019 

Pazartesi 

  

güneşlişiir 

  

bize söylediler 

bildiğimizin yanıldığımıza yetmeyeceğini anlattılar 

biz de onlara muhtarla çiçek arasındaki şeyin 

aşk olduğunu anlattık. 

kitaptan değil insan avcundan öğrenmeliyiz dedik 

varıvardık köyler arasından bir köye 

baktık ki uyuz otları, peygamber çiçekleri, 

civan perçemleri, lavantalar 

birbirine yakışan şeyler gördük. 

  

baktık ki barış var, 

anlamak var. 

  

anlamak için; 

dokun, 

kokla, 

gözle, 

dinle. 

anlarsan duyumsarsın, 

duyumsadıklarını anımsarsın, 

anımsarsan unutmazsın, 

unutmadıklarını her hücrenle bir yenisine anlatırsın. 

  

  

 



18 Haziran 2019 

Salı 

  

Bu yazıyı 19 Haziran’da yazıyorum çünkü dün yazmaya vakit bulamadım. Sabah 

uyandık ve kahvaltımızı ettik. Ardından Erasmus+ ve GEN projeleri hakkında 

Mandala’da konuştuk. Beslenme alışkanlıklarımız hakkında sohbet ettik. Kompost ve 

malç’ın ne demek olduğunu Ali Hoca’dan dinledikten sonra bu ikisini deneyimledik. 

Gazeteleri ıslatıp ayrık otlarının üstüne serdik. Normalde üstüne saman da atmamız 

gerekiyordu ama samanımız kalmamış. Bu yaptığımız malçtı. Sonrasında 

Mandala’nın önünde sıcak kompost hazırladık. Orakla kümesin yanından 

kopardığımız otları toprağın üstüne serdik. Üstüne toprak, ot, toprak, saman, toprak, 

su, ot, toprak, su, ot, toprak. Kompost aslında toprak arası ot sandviçi.(Malç ve 

kompost öğle yemeğinden sonraydı.) Malç ve kompostun ardından akşam yemeği 

yedik. Claire’i uğurladık, iki haftalığına İngiltere’ye annesinin yanına gitti. Ardından 

Mandala’da Demain isimli bir belgesel izledik ama bitiremedik çünkü hepimiz çok 

yorgunduk ve uyumamak için çok enerji sarf ediyorduk. Belgeselin kalanını başka 

güne bıraktık. Ben seraya gidip dişlerimi fırçaladım, yüzümü temizledim. Sonra İnci 

Hoca orada olanlara ılık köy sütü içirdi. Tadı eski zamandaki sütler gibiydi, sıcacıktı. 

Tadı sıcacıktı evet. Sonra çadıra gittim, Ezgi’ye uyuması için Lorca’dan bir şiir 

okudum ve uykuya daldım. Güzel bir gün idi vesselam! 

  

  

19 Haziran 2019 

Çarşamba 

  

Bu sabah, dün Mandala’yı temizlemediğim için erkenden kalktım. Mandala’ya girdim 

ki İbrahim, Ekin, Ton uyuyor. İbrahim saati sorduktan sonra daha çok erken 

olduğunu söyledi. Ben de uyusunlar diye onları bırakıp seraya çıktım. Çay içtim. 

Banyo yapanlar, sabahçı kuşlar seradaydı. Ali Hoca da. Ali Hoca’yla muhabbet ettik. 

Bukalemunların renk değiştirme mekanizmasını anlattı bana. Bir bardak suyun 

üstüne bir damla yağ damlatılınca yağın tabaka kalınlığına ve baktığımız açıya göre 

farklı renkler görürüz. Bukalemunun da renk değiştirmesi bu esasa dayanıyormuş. 

Derisinin üst tabakasının kalınlığını değiştirmek suretiyle rengini belirliyormuş. 



  

Doğadaki her zerreye olan saygım, onların bizi kendimize ve kendilerine getireceğine 

dair inancım, yalnız olmadığıma dair güvenim gün geçtikçe artıyor. Bundan 

milyonlarca sene önce var olmuş her şeyin hatırına, bundan milyonlarca sene sonra 

var olabilecek her şey için mücadele etmenin ne denli güzel olduğunu anlıyorum. 

Birlikte olmanın büyüsü, tez vakitte hayatlara karışmanın inanılmaz hafifliği ve 

rahatlığı beni çok mutlu ediyor. 

  

Bunların hepsi bukalemunların renklerini nasıl değiştirdiklerini öğrendikten sonra 

aklıma hücum etti. Şükür ki yaşadım, yaşıyorum. “Yaşamış, yaşıyor olan ve 

yaşayacaklar için de yaşamalı!” diyorum içimden. 

  

Ali Hoca’yla bukalemunlar hakkındaki güzel sohbetimizden sonra kahvaltı 

hazırlıklarına yardım ettim ve hep beraber kahvaltı ettik. Kahvaltının ardından 

Mandala’yı temizlemeye indim. 

  

Mandala’nın içine girdiğimde şu güne kadar inanılmış olan tüm inançların tenime 

dokunduğunu hissediyorum. Ölen ve dönüşen her şeyin tini suratımdan öpüyor 

sanki. Sürekli bir barış akışı var o mekanda. Buna da şükür. Mandala binasının 

yapımında Mustafa Kaya isminde, ODTÜ’deki bir marangoz çalışmış. Gözüne 

sıçrayan kereste parçası tahribata sebebiyet vermiş ve ameliyatlara rağmen tahribat 

giderilememiş. Ali Hoca Mandala hakkındaki düşüncelerimizi ona yazmamızı, 

ulaştırmamızı rica etti. 

  

Emeğin ne denli ulvi olduğunu gördüm. Ali Hoca da İnci Hoca da şahane insanlar. 

Mustafa ağa beyin ellerinden ve gözlerinden öpüyorum bu güzel binaya her 

girişimde. 

  

Mandala temizliğinin ardından Ali Hoca toprak ve su hakkında bir anlatım yaptı. 

Suyun aşındırma gücünü ve toprağın onun karşısında akıp başka yerlere oturmasını 

dinledim.  

  



“Akar suya kabil mi vurmak kilit” dizesi döndü aklımda mütemadiyen. Suyu toprakta 

tutma, toprağa yedirme yöntemleri öğrendim. Fakat suyu durdurmanın gerekliliği ve 

doğruluğu hakkında çokça şüphem var. Tarımın iyi olup olmadığı hakkında da keza. 

  

Su ve toprak anlatımından sonra öğle yemeği yedik ve ardından Hisarköy’e gittik. 

Köy kahvesinde muhtar ve tarımla uğraşan yerlilerle ilk kez iletişim kurduk. Onların 

dertlerini dinledik. Devletin çiftçiden satın alacağı ürüne kota koymasının, gençlerin 

köyden uzaklaşıp şehre yerleşmelerinin onlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalıştık. 

  

İnsanlar birbirlerinin dertlerini, endişelerini duymalı, gözetmeli ve bir ötekine 

bunları anlatmalı. Yoksa o dert olduğu yerde kendini katlayarak duruyor. 

  

Muhtar ile beraber bir yaylaya çıktık. Koyunlar ve kuzularla muhabbet eyledik. 

Burada olmak beni tatmin ediyor. İnsan derdi neyse o, derdimizin hacmindeyiz 

hepimiz. Derdimiz güzel bizim, derdimizin ismi “Dünya”. Umarım çoğalırız. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BÖLÜM: “GÜNEŞ CÜMLELER” 

 

● “Muhtarla çiçek arasında nasıl bir ilişki var? Aşk!” 

● “Aileler köyde yaşamanın kötü bir şey olduğunu söyleyerek büyüttü bizi.” 

● “Bir şeyleri neden kitaptan öğrenmek zorundayız?” 

● “Takdir etmek o kadar güzel ki…” 

● “Hollanda’da 17. YY’da lale fiyatları ev fiyatlarından yüksekti. İnsanlar 

yüzyıllar boyu hayal sattılar.” 

● “Doğa toparlıyor.” 

● “Dün tepemizde şimşekler çakıyordu ve biz onların altında minnacık 

insanlar…” 

● “Beraber olmasak bu kadar dayanıklı bir yapı inşa edemezdik.” 

● “Bu binanın içinde ilk defa insanlar bu yuvarlağı tamamladı.” 

● “Burası 2007’den, yapıldığı günden beri ilk defa değer kazandı.” 

● “Çok konuştuk. Beş dakika susalım mı?” 

● “Toprak çok büyülü bir şey.” 

● “Bir şeyi anlayabilmen için onu tek cümlede anlatabilmen gerekir. Ben burayı 

tek cümlede anlatabilmek istiyorum.” 

● “Hepimizin doğaya dair bir korkusu var. Bunun dengeye ulaşmasını 

istiyorum.” 

● “Ankara’ya ilk geldiğimde Ankara’yı sevmezdim çünkü hangi çiçeğin nerde 

açtığını bilmezdim.” 

● “Ait olduğumuz yere çok yabancıyız.” 

● “Doğa; stressiz bir öğrenme ortamı.” 

● “Birbirimizin hayatlarına karışalım, birleşelim.” 

● “Doğa bize ne kadar verirse o kadarı bizim.” 

● “Köyde insan seneyle iki yaş büyür. Yağmur yağdı mı, yeşerecek mi? Dolu 

vurdu mu, mahsül yanacak mı?” 

● “Şehir bir kazan, tut kulağından sen de kazan.” 

● “Bize kış işkence gibi gelir, hantallaşırız.” 

● “Ula şehre göç durur mu!” 

● “Toprağın sahibi olmaz.” 

 

 



Berfin İdil Akdağ 

 

GİDYO Projesiyle Güneşköy’e İlk Adımım 

 

Güneşköy’e geldikten sonra aklıma sıkça gelen Engin Geçtan’ın İnsan Olmak 

kitabından bahsederek girmek istiyorum söze. Bu kitabının başında; insanoğlunun 

doğada kendini yalnız ve korumasız hissettiğini, kendisi için güvenli bir yaşam alanı 

kurabilmek için de diğer bireylerle bir araya gelerek toplumları oluşturduğunu dile 

getirir Geçtan. Fakat zamanla kalabalıklaşan ve karmaşıklaşan şehir hayatı, bu 

güvende olma hissinin yeni düşmanı haline gelir. Bu nedenle insanoğlu; gitgide daha 

yalnız ve savunmasız hissettiği bu yaşam alanından uzaklaşmaya, doğanın onu sarıp 

sarmalayan ruhuna sığınmaya ihtiyaç duyar hale gelir. Güneşköy’e gelişimin vesilesi 

olan Gençler İklime Dayanıklı Yaşamı Oluşturuyor Projesi ile hem kendimi hem de 

bulunduğum doğal çevreyi keşfetme fırsatı buldum ben de. Doğala, saflığa, 

samimiyete duyduğum özlemi farkına vardığım bu altı günlük süreç içinde doğadan 

kopuk şekilde oluşturduğumuz yapay ve mesafelere boğulmuş hayat anlayışımızın ne 

denli kolay vazgeçilebilir olduğunu gördüm. Bizi her yönüyle bireyselleştiren, 

tatminsiz ve duyarsız insanlar haline getiren gündelik hayatımızdan kısa süreliğine 

de olsa uzaklaştık; hiçbir çıkar gözetmeksizin, en doğal hallerimizle bir araya gelerek 

güzel bir amaç uğruna yola koyulduk. Doğayı, zamanı, toprağı hissettik ve onlarla 

bütünleştik. Hep beraber yeni şeyler öğrendik, her birimiz de birbirimizden yeni 

şeyler öğrendik. Birçoğumuz, günlük hayat karmaşası içinde kendi benliğimize 

uzaklaştığımızı farkına vardık. Bizi gerçekten neyin mutlu edeceğini, hayatımızı nasıl 

şekillendirmek istediğimizi, kendimizi pek çok şeye ne denli şartladığımızı 

anlamamıza olanak sağladı bu proje belki de. Şimdi sıra bu farkındalığı diğer 

insanlara da katabilmenin yollarını bulmaya geldi. Tabi ki öncelikle kendi hayatımızı 

doğal hayatla bütünleştirebilmek için ufak ufak adımlarla başlamak gerekiyor işe. 

Gereksiz tüketimi azaltmak, yokluğu gayet idare edilebilir olan şeyleri vazgeçilmez 

olarak görmekten vazgeçmek ve daha yalın bir hayatın nasıl mümkün olabileceğini 

düşünmekle kendimizde bu değişimi başlatabiliriz. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin 

gelişmesi yoluyla elde ettiğimiz her şeye, her zaman kolaylıkla ulaşabilme durumu; 

bu elde ettiklerimizin önümüze gelene kadar geçirdiği süreci, akıtılan alın terini, 

ayırılan zamanı görmezden gelmemize sebep oldu. Güneşköy’de geçirdiğim bu altı 



gün içinde bu sürece şahit oldum ve hazır olarak alıp kullandığım/tükettiğim 

ürünlerin önüme kadar gelişindeki süreci ne denli es geçtiğimi gördüm.  

 

      Bunların yanı sıra, bugüne kadar yalnızca fotoğraflarını görmüş olduğum pek çok 

canlıyı kendi doğal ortamında görme fırsatı buldum. Böceklerden, dikenli 

bitkilerden, arılardan fazlasıyla tedirgin olan ben; kampta kendimi solucan gübresine 

dokunurken, patates böceği toplarken, yabani otları topraktan ayıklarken buldum. 

Doğayla bağ kurarak, onu hissederek ve onun işleyişine şahit olarak tüm bu yersiz 

korkularımı yendim. Tıpkı doğayla aramıza koymuş olduğumuz, korkuya bağlı bu 

mesafe gibi; diğer insanlarla paylaşımımızı ve birlikteliğimizi zedeleyen bir 

iletişimsizliğin varlığı çarptı gözüme. Çokça zaman geçirdiğimiz, neredeyse her gün 

beraber olduğumuz insanlarla bile aramıza bir duvar ördüğümüzün bilincine vardım. 

Oysa bu kampta, tüm doğallığımız ve samimiyetimizle yalnızca altı gün içinde 

oldukça güçlü olduğunu hissettiğim bağlar kurduk. Yeri geldi bardağımızı, içtiğimiz 

suyu, yediğimiz yemeği; yeri geldi çok özel olduğunu hissettiğimiz anılarımızı, 

hayatımızdan kesitleri paylaştık. Yaşlarımız, okuduğumuz bölümler, hayat 

tarzlarımız bambaşkaydı belki ama tüm bu farklılıklar kamptaki derslerde ve genel 

sohbetlerde bizlere renk oldu. Bildiklerimizi paylaşarak zenginleştik, pek çok 

sorumuza yanıt bulduk. Özellikle kampın ilk günlerinde, çokça bilgilendirici ve 

verimli geçen derslerimiz oldu. Notlar tuttuk; toprakla ve ekosistemle ilgili olduğu 

kadar, doğaya dost uygulamaları hayata geçirmeyi hedefleyen uluslararası 

anlaşmalar ve projeler hakkında da pek çok şey öğrendik. Öğrendiklerimiz üzerine 

tartıştık, yorumlar yaptık ve değinilen problemlere çözüm önerileri sunduk. 

Okullardan alışık olduğumuz ezberci yöntemden ziyade interaktif bir öğrenme 

ortamının içinde olmak her birimizin kendini rahatça ifade edebilmesine olanak 

sağladı. O an aklımıza takılan, anlayamadığımız her ne varsa sorabildik; kimse 

başkalarının onu yargılayacağını veya garipseyeceğini düşünerek kendini kısıtlamadı. 

Her birimiz Mandala’da, bir çemberin parçası olarak ders dinledik. Aramızda ne 

hiyerarşik bir düzen ne de üstünlük kaygısı vardı. Bu kampın diğer bir güzel yanı ise 

eğitimin her yerde devam ediyor oluşuydu. Güneşköy’e gelip çadır kurmamızla 

başlayan bu öğrenme süreci kampın bitimine kadar devam etti. Bazen mutfakta iken 

Nuran abladan, dışarıda çayımızı yudumlarken Celal abiden, beraber olduğumuz 

zamanlarda da birbirimizden bir şeyler öğrendik. Kampın verimli geçmesinin ve 

katılan herkesin yeni kampa katılmak için bu denli istekli olmasının nedenlerinden 



birinin de bu her an yeni şeyler öğrenebiliyor olmanın verdiği tatmin olma duygusu 

olarak yorumladım ben. Yeni şeyler öğrenmek, gitgide daha fazlasını öğrenme 

isteğimizi ve merak duygumuzu taze tutmamıza olanak verdi.  

 

Kampın son günü ise gördüğümüz eksiklikleri, yapılabilecekleri, Güneşköy’ü ele 

aldık. Herkes oldukça güzel fikirler sundu, herkes bir şeyler yapmak için zaman ve 

emek harcamaktan çekinmeyeceğini dile getirdi. Kendi açımdan yorumlamak 

istiyorum bu kısmı çünkü uzun zaman sonra uğruna zaman ve emek harcayacağım 

bir uğraş bulabildiğimi hissettim bu konuşma boyunca. Günlerimi ayırmak, yeniden 

Güneşköy’e gelip burada işlere yardım etmek, ortaya yeni şeyler çıkarabilmek, bu 

güzel insanlarla yeniden bir araya gelmek fikri bende çok tatlı bir heyecan uyandırdı. 

Kampa gelmeden önce içimde daha baskın gelen ümitsizlik ve sonuç odaklı bakış 

açısı, zamanla kendini hala bir şeylerin yoluna koyulabileceği düşüncesine evrildi. 

Süreci yaşamak ve elinden geleni yapmak yerine şikâyet ediyor oluşumuz, hala 

elimizde olan ve yitirilmesine engel olunabilecekleri kaybetmemize neden oluyor. En 

azından, kendimizde yanlış gördüğümüz şeyleri değiştirerek hayatımıza yön vermek 

tamamen bizim elimizde ve ben daha da geç kalmadan bu değişimi kendimde 

başlatma kararı aldım.  

 

       Başta İbrahim, İnci Hocam ve Ali Hocam olmak üzere, bu kampta ve 

Güneşköy’de emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel zaman 

geçirdim, çok güzel insanla tanıştım, çok şey öğrendim ve hep gülümseyerek 

hatırlayacağım pek çok anı biriktirdim. Ben bu kampın bana kattığı bu farkındalıklar 

ve güzel insanlar sayesinde gerçekten çok mutlu oldum, her şeyin böyle devam 

etmesi için payıma ne düşerse yapmaya hazırım. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Öztop  

 

17.06.2019-Başlangıç 

 

Köye geldiğimiz, birbirimizi ufacık tanıyıp beklentilerimizden bahsettiğimiz gün. 

Güneşköy’deki ilk “ilk”im olan çadırları da bugünde kurduk. Şiddetli yağışa rağmen 

küçük bir doğa yürüyüşü bile yaptık! Yol yorgunluğundan olacak, erkenden yatıp 

yağmur sesleri eşliğinde Güneşköy’deki ilk uykumuzu uyuduk. 

 

18.06.2019 

 

Güne beklentilerimizden ve ilk gün hakkındaki düşüncelerimizden bahsederek 

başladık. Mandala’da sunum zamanlarında koltuklarda otururken, düşüncelerimizi 

paylaştığımız seanslarda zemine oturuyor ve rahat bir pozisyonda düşüncelerimizi 

serbest bırakıyoruz. Benim projeden beklediklerim arasında köy ile iletişim 

kurabilmek, onları daha iyi anlamak, toprakla haşır neşir olabilmek ve eve 

döndüğümde yaşadıklarımı tek cümleyle özetleyebilmek vardı. Arkadaşlarımın bazı 

beklentileri ise beni çok etkiledi. Kimisi içimizden bir kişinin bile bu proje sayesinde 

hayatının değişmesini istemiş. Kimisi günlük hayatta bizi kısıtlayan değişkenlerden 

bağımsızlık kazanabilmek, tavuk gibi yaşamaktan kurtulmak istemiş. Kimisi ise 

hayatta başka bir seçeneğinin de olduğunu bilebilmek.. Bunlar çok özel, hepimizi 

birleştiren ve benzerliklerimizi gördükçe umudumuzu arttıran beklentiler. İlk 

çalışma gününün sabahından belliymiş aslında böylesine güzel bir grup olacağımız.  

 

Saatler ilerledikçe birbirimizden duyduğumuz, “Ankara’ya döndüğümüzde mutlaka 

bakmalıyım!” dediğimiz şeylerin sayısı bir hayli arttı. Bunun üzerine Ekin 

“Öğrenelim Köşesi” oluşturdu.  

 

11.30-İnci Hoca ile Dünyanın Durumu, Büyümenin Sınırları ve 

Sürdürülebilirlik 

 

[Sessiz Bahar-Çağatay Güler (2004)] 



Kuş sesi bir zamanlar duyulmaz oluyor. Bir deniz biyoloğu olan Rachel Carson 

çalışma başlatıyor ve görüyor ki sebebi DDT isimli bir kimyasal. Daha az kullanımını 

öneriyor.  

 

DDT nedir, ne yapar? 

● İlk sentezleyen kişi Nobel ödülüne layık görülüyor. 

● İlk yoğun kullanımı 2. Dünya Savaşı zamanında. 

● Sonrasında böcek ilacı olarak kullanılıyor. 

● İnsanda karaciğeri yoğun şekilde olumsuz etkilerken, en çok kuşları vuruyor.  

 

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 

Türkiye’nin geneline kıyasla Kocaeli bölgesindeki kanser oranının çok fazla olduğunu 

fark etti. Halkı galeyana getirdiği gerekçesiyle meslekten men edildi. 

 

~ Clubs of Rome tarafından her 10 yılda bir denenen ve tahminlerin gerçeklerle 

tutarlı çıktığı “Limits of Growth” çalışmasına göre tarım arazilerinin toprak kaybı 

%38 oranında. 

 

~WWF’nin yayımladığı Echological Footprint çalışmasına göre taşıt kullanımı, 

vejetaryenlik veya kaç odalı evde oturduğumuz ekolojik ayak izimizi etkileyen pek 

çok ölçekten yalnızca birkaçı. 

 

~ gHa(global hektar) x toplam nüfus = kaç dünyaya ihtiyacımız var? Sonuç bir hayli 

şaşırtıcı çünkü 5 dünyaya daha ihtiyacımız var. Başkalarının kullanım haklarına 

girdikçe yalnızca doğal değil sosyal düzen de bozuluyor.  

 

Üretim için toprağın yanında bahsi geçmesi gereken bir diğer kaynak da insan. 

Bunun için köyden kente göç arttıkça üretim azalıyor çünkü kırsaldaki insan kaynağı 

ortadan kalkıyor.  

 

Üretim için en büyük limit ise toprak. Ardından ise su geliyor. 

 

5-6 R isimli kurala göre önce tamir etmeli (repair) sonra yeniden kullanmaya 

çalışmalı (reuse) en son çare olarak geri dönüşüme başvurmalıyız (recycle). 



 

Sürdürülebilir bir toplumda doğum ve ölüm oranları eşit olmalı, nüfus ve kapitaldeki 

değişim sınırlı tutulmalı. 

 

Obezitenin de açlığın da temel sebebi kalitesiz ve sağlıksız beslenme. İkisi de fakirlik 

sonucunda ortaya çıkıyor. 

 

18.00- İnci Hoca ve Hatice ile beraber Sağlıklı Beslenme üzerine 

 

Hepimizin ağzını sulandıran, çadırlara girip çıkarken mutlaka birer ikişer yediğimiz 

vişneyi bu kez yavaş yavaş, önce görünüşüne ve kokusuna, sonra yavaşça tadına 

bakarak yedik, deneyimledik. Sonrasında beslenme ve beslenme doğasından bahsetti 

İnci Hoca. Fast food kavramı dediğimiz şey çoğu zaman yediğimiz şeylerden gerçek 

manada zevk almamızı engelliyor ve bilincimiz kapalı şekilde, sadece tüketim odaklı 

yemek yemeye başlıyoruz. 

 

! Şeker bağımlılığı, eroin ile eşdeğer kabul ediliyor. ! 

 

 

 

21.15- “Demain” Belgeseli 

 

Uzun ve yorucu bir günün ardından böylesine önemli bir belgeseli izlemeye 

başlıyoruz. Her ne kadar yarısında uykumuz gelse ve sonra izlemek üzere bıraksak da 

defterimde bu belgesele dair çok önemli notlara rastlıyorum. 

 

❖ Kendi türünün yok oluşunu düşünebilen tek tür olma özelliğine sahibiz. 

❖ Yemek, başlangıcın ve yok oluşun temeli. Tabağımıza gelene dek 2400 km yol 

gidiyor ve bu durumun ekolojik etkisi çok fazla.  

❖ Incredible Edible isimli oluşum, şehrin çeşitli bölgelerine çiçek misali otlar, 

yiyecekler ekiyor. Yabancı, sıradan insanların yolda konuşabilecek şeylerinin 

olmasını istiyorlar.  

❖ Az katkı maddesi kullanıldığında toprağın daha çok ürün verdiğini 

öğreniyoruz. 



❖ Hükümetler, bir ailenin yemek için harcadığı bütçenin az olmasını ister.  

 

 

19.06.2019 

 

Güneş, entropi ve sintropi kavramlarından bahsederek başlıyoruz.  

Entropi canlılarda düşüş gösterirken, bütün doğal sistemlerin toplamında artış 

gösteriyor. Sintropi ise canlıların doğadaki düzensizliği düzene koyma eğilimine 

verilen ad. 

 

11.15- Ali Hoca ile Toprak ve Arazi Kullanımı 

 

Doğada 3 temel bileşenimiz var: Su, Toprak ve Atmosfer 

Toprak tutulmadığında bitkiler yetişemiyor. Ortalama 13 santigrat derece 

sıcaklıktayız (su çoğunlukla sıvı) 

Su-azot döngüsü atmosferin en önemli işlevlerinden bir tanesi. 

 

Türkiye’de; 

★ Toprakların %90’ı su, %1’i rüzgarla taşınıyor. 

★ Eğim ortalama %15 

★ Yılda ortalama 815 milyon metreküp toprak taşınıyor. 

★ 10 yılda toprak seviyesi erozyon sebebiyle 1 cm azalıyor. 

 

Yağmur Hasadında amaç suyun toprakta kalmasını ve hiçbir yere kaçmamasını 

sağlamak. Toplam 8 aşamadan oluşuyor. 

1. Gözlem 

2. En yüksek seviyeden başla 

3. Basite in 

4. 3Y Kuralı- Yavaşlat, Yaydır, Yedir 

5. Taşkın yolu planla 

6. Malçla ve bitkilendir - Süngerimsi bir yapı kazanması için 

7. Diğer doğal sistemler ile iş birliğini değerlendir- Örneğin malçlama için ölü 

bitki kullanılabilir. 



8. Sistemi sürekli gözden geçir. 

 

Suyun yavaşlaması ve yayılması için eş yükselti veya bumerang hendeklerinden 

yararlanılabilir. 

 

! Suyu ciddiye almalıyız; hem aşındırıp hem doldurma özelliğine sahip. Örneğin 

önceki senelerde 50 cm’e 50 cm şeklinde kazılan küçük bir derilik şu anda neredeyse 

bir kanyon büyüklüğünde. Suyun önüne geçmek imkânsız. 

 

Köy Gezisi 

 

Bu geziden aklımda birkaç söz, ufak hisler kaldı. Oradayken aslında bildiğimiz veya 

tahmin edebildiğimiz ama şimdiye dek duymadığımız şeyler duyduk. Bir amca şehir 

insanı her yıl 1 yaş alırken, köy insanının biri ekim biri hasat zamanı 2 yaş aldığını 

söyledi. Üzerlerindeki stres ve kırılganlık inanılmaz düzeyde. Doğaya bağlı yaşam, 

yiyecekleri ekmeğin doğanın ellerinde olması onları umutsuzluğa sürüklemiş. Şehir 

insanına bakış açılarını da bir hayli sertleştirmiş. Bizim henüz üniversite öğrencisi 

olmamız ortamı yumuşatsa da kendimizi olumsuz düşüncelerden alıkoyamadık. 

Projenin başındaki büyük hayallerimizden gerçek hayata döndürdü bu gezi bizi. 

Hocalarımızın neden “Vaatte bulunmamalısınız” dediğini anlamış olduk. Ama küçük 

adımlar, küçük hedefler koymak ve onları başarmaya çalışmak da güzel şey. İbrahim 

ertesi gün çok önemli bir şey söyledi: Köylüden duyduğumuz o küçük özür bile, 

günün kazancı ve değişimin belirtisi sayılabilir.  

 

20.06.2019 

 

Günümüzün büyük çoğunluğu toprak işleriyle geçti. Hayatımda ilk kez kazma kürek 

tutup toprak taşıdım, matkap kullandım, tırmıkla toprağı düzledim, fide ve tohum 

diktim. Bu ilkler benim için çok güzel. 19 yıllık hayatında, 1-2 yaz tatilinde köyde 

geçirilen birkaç gün dışında doğal hayatla bağlantı kurma fırsatı yakalayamayan 

birisi için gerçekten çok önemli deneyimler. Küreği elime alıp toprağı el arabasına 

yığmadan veya matkapla kasaları monte etmeden önce “Ama ben bunu yapamam 

ki?” diye düşündüğüm oldu ama bunları yaptıktan sonra kendime ve kendi gücüme 

karşı kazandığım güven paha biçilemezdi. Celal Abi’nin tohum bilgisi ise beni çok 



etkiledi. Tohuma ilk baktığı anda verim alınıp alınamayacağını, hangi mevsimde, 

hangi bitkilerin yanında yetiştirileceğini bilmek harika bir şey.  

 

21.06.2019 

10.45- Ali Hoca ile Topluluk Destekli Tarım 

 

Güneşköy’de haftada iki gün sabah hasat yapılıyor. Akşam şehre dönülüp ertesi gün 

dağıtıma başlanıyor.  

 

Böcek önemli bir problem. Önceden ilaç kullanılırken artık elle ayıklama yöntemi 

kullanılıyor. Tıpkı bizim patates böceklerini ayıklamamız gibi. Larva, yumurtalar ayrı 

ayrı toplanıp tavuklara veriliyor.  

 

14.00- Ali Hoca ile Sebze Aileleri, Kardeş Bitkiler ve Zararlılarla 

Mücadele 

 

Yenilebilir bitkiler yaprağından, kökünden veya meyvesinden beslendiğimiz şeklinde 

3 kategoriye ayrılabilen tek yıllık bitkilerden oluşuyor. Temmuz başından ilk donların 

görüldüğü mevsime dek devam ediyor (Kasım 15 gibi). Nanegiller gözeneklerinden 

salgıladıkları uçucu yağ ve kokuları sayesinde böcekleri kaçırırlar. Bu sebeple aralara 

serpiştirilirler.  

 

Ekim ayında rotasyon yapılıyor. Bir önceki dönemde dikilen bitkilerin yerleri her 

sene değiştiriliyor. Her bitkinin besininin, zararlısının ve farklı minerallerle 

zenginleştirme özelliği sebebiyle yapılan bir uygulama bu.  

 

Böceklerle mücadelede 3 temel kural var:  

● Bahçede uygun ortamı sağlamak. 

○ Gübreyi akıllıca kullanmak 

○ Doğru pH 

○ Dost sebzeler 

● Çeşitli otlar ile, cazibe merkezi olmamak 

○ Örneğin; patates-dereotu ve domates-fesleğen ilişkileri 

● Bahçe toprağında böcek- hastalık kalmamasına özen göstermek 



 

!! Feromon kullanılarak patates böceği popülasyonu kontrol altında tutulabilir. 

 

22.06.2019 

 

Son günümüzdeyiz. Çadırlarımızı söktük. Sıra değerlendirmelere geldi. Hepimiz 

beklentimizi bir şekilde karşılayabildik veya ileride isteklerimizi yerine 

getirebileceğimizin teminatını aldık bu 5 günde. En önemlisi birbirimizi etkiledik, 

konuştuk ve düşündük sürekli. Disiplinler arası çalışmak neden önemli bir kez daha 

anladık. Bir sonraki kampımıza kadar öğrenecek ve paylaşacak çok şey biriktirdik. 

Eylül ayında eminim ki hepimizi çok daha güzel bir kamp süreci bekliyor. Temmuz 

Ağustos aylarında ise müsait oldukça Güneşköy’e gelip hasada yardım edeceğiz. Çok 

güzel ve uyumlu bir topluluk oluşturduk. Eğlencemizin katlanarak devam etmesi 

dileğiyle! İnci Hoca’nın da dediği gibi “Eğlenceli değilse sürdürülemez!” :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doruk Beyazpınar 

 

1. GÜN (Pazartesi) 

 

Öğlen 12’de Migros önünde buluşuldu. Arabalara binilip yola çıkıldı. (sonradan Işıl 

olduğunu öğrendiğim) bir kız bize çikolata dağıttı. Ağzımız tatlandı.  

Güneşköy’e vardık. Çadırlar kuruldu, projenin ve kamp yerinin tanıtımı yapıldı. 

Yemek yedikten sonra akşam yürüyüşüne çıktık fakat hava yağışlı olduğu için çok 

dolanmadan geri döndük. 6 günlük kamp boyunca yağan tek yağmur ilk günümüze 

denk geldi ve bize nahoş şeyler yaşattı.  

Çadırlar çok genişti ve yağmur geçirmiyordu fakat çadırın orta kısmını yanlış 

kurduğumuz için bütün eşyalarımız ve çadırın ortası sırılsıklam oldu.  

 

2. GÜN (Salı) 

 

Plana göre isteyenler sabah 6’da kalkıp Claire önderliğinde doğa yürüyüşü yapacaktı 

fakat kalkıp dışarı baktığımda kimse uyanmamıştı, yatmaya devam ettim. Kahvaltı 

için 8 gibi kalktığımda birileri doğa yürüyüşüne çıkmıştı. Ben katılmak yerine 

kahvaltıya gittim. 

  

Kahvaltı sonrası Mandala dediğimiz ders işlenme ve toplanma binasında proje 

hakkında konuştuk, fikir alışverişi yaptık. Yarım saatlik bir aranın ardından 

sürdürülebilirlik ve dünyanın durumuyla ilgili konuştuk.  

Yemek yendi, Mandala’da derse devam edildi. Ardından malç ve kompost yapımını 

öğrenmek üzere sahalara indik. 

Malç tarımı yapılan ürünü istenmeyen otlardan korumak için yapılan bir güneş 

engelleyici. Kompost ise organik gübre. 

Bu ikisini yaptıktan sonra akşam yemeği yendi ve belgesel izlemek üzere tekrar 

Mandala’ya geçildi.  

 

Saat 10.30 civarlarında (belgeselin yarısı dururken) hepimiz çok yorulduğumuz ve 

bazılarımız çoktan uyumaya başladığı için belgeseli sonra izlemek üzere kapatmaya 

karar verdik ve yattık. 

 



3. GÜN (Çarşamba) 

 

Kahvaltı sonrası Mandala’da buluştuk ve Ali hocanın bize yaptığı arazi, toprak ve su 

kullanımıyla ilgili sunumu dinledik. 

Çankaya belediyesi ve Portekiz’in ortak çalışmasıyla bir proje yapılmış ve sonucunda 

50-60 sayfalık bir kitap ortaya çıkmış. Bu proje aslında Almanya’nın oluşturduğu bir 

çalışmaymış. 

Doğayı oluşturan inorganik 3 unsur olduğunu öğrendik. Bunlar: 

 

Su 

Toprak 

Atmosfer 

 

Aşırı fosil yakıt kullanımı atmosferdeki karbondioksit miktarını artırıyor ve sera 

etkisine sebep oluyor. Sera etkisiyle yeryüzü ısınmaya başlıyor. 

Sera etkisinin tek suçlusu karbondioksit değil. Metan gazının da bir diğer sebep 

olduğunu öğrendik (metan gazı bakteri ve hayvanlardan çıkıyormuş). 

Dünyanın ortalama sıcaklığı (13 derece) 2 derece artarsa küresel ısınma yaşanmaya 

başlıyor.  

Küresel ısınmayı önlemek için dünya genelinde şimdiye kadar ikisi Rio biri 

Johannesburg’da olmak üzere 3 zirve düzenlenmiş. 

Zirvelerdeki amaç ülkelerin fosil yakıt kullanımını azaltmak. Türkiye de bu zirvelere 

katılmış ve kararları onaylamış fakat hayata geçirmek için bir adım atmamış. 

Ali hocayla konuşulan bir diğer konu Türkiye. 

Türkiye’de, toprakların yaklaşık %90’ı suyla %1’i rüzgarla olmak üzere yılda ortalama 

815 milyon metreküp toprak taşınıyor. 

Türkiye’nin ortalama eğimi %15 imiş. Bu bilgi bize Türkiye coğrafyasının genç 

oluşumlu olduğunu söylüyor.  

Güneşköy’ün içinde bulunduğu Balaban vadisinde akan Balaban  

Çayı (13km) Kızılırmak’la buluşuyormuş.  

Balaban vadisine erozyonla taşınan toprak her sene vadi tabanını 30 metre 

yükseltiyormuş. 



Suyu kontrol etmek ve erozyonu önlemek için uyulması gereken kurallar var. Bu 

kurallara biz 3Y kuralları dedik. 

 

Yavaşlat 

Yaydır (su tek noktadan akmasın) 

Yedir (su topraktan aşağı insin) 

 

Bize verilen öneriler; taşma için taşkın yolu açmak, toprağı malçlama ile süngerimsi 

hale getirmek ve eğimli arazide olabildiğince az araba yolu açmak. 

Suyu kontrol altında tutmak ve 3Y kurallarına uymak için izlenebilecek yollar var. 

Hendek açma yöntemi (bumerang ve eş yükselti hendekleri), teraslama, kontrol 

setleri, yönlendirme arkları (sert zemindeki suyu yumuşak zemine aktarma), ve gölet 

açma yöntemi bu izlenebilecek yollardan bazıları.  

 

Gölet açmak için zeminin geçirimsiz tabaka üstüne geçirimli tabaka olması 

gerekiyor.  

 

Mandala’daki sunum ve ders bittikten sonra cam seraya geçildi ve bir ara verildi.  

Aranın ardından Güneşköy yakınındaki Hisarköy’e gidildi. Kahvehanede oturup 

köylülerle muhabbet ettik. Köylülerle kurduğumuz ilk temas buydu (önceki akşam 

Hisarköy muhtarının bizi ziyarete gelişini saymazsak). 

 

Köydeki yerlilerle ettiğimiz muhabbetin ardından köylüler bizi dağa çıkardı. Denk 

geldiğimiz keçi sürüsü bizi çok eğlendirdi. Yavru keçi kucakladım. Bu, kampta beni 

en çok etkileyen olaylardan biriydi.  

Hisarköy, Güneşköy’e en yakın köylerden biri olduğu için orayla iş birliği yapılmalı ve 

iletişim halinde olunmalı. 

80 hane ve yaklaşık 250 nüfusları var. Genç kalmamış. 

Hükümetten ve tarımsal reformlardan şikayetçiler. 

Hayvancılıktan ziyade tarımla uğraşıyorlar. 

En çok ürettikleri sebzeler yeşil sebzeler. 

Güneşköy zamanında köyle ODTÜ mimarlık öğrencilerinin yardımıyla sağlık ocağı 

yaptırmış.  

 



Kırıkkale Belediyesine bağlı olan köy belediyeyle iletişim halinde ve sorunlarını 

belediyeye söylemekten çekinmiyor fakat bir cevap almadıklarından şikayetçiler.  

Bizi isminde güneş geçen başka bir grupla karıştırmalarından kaynaklı yanlış 

anlaşılmalar sonucu köye sonradan gelen bir amca, Ali Hoca ve İnci Hoca ile 

tartışmak istedi. Ortam azıcık gerildiyse de sonradan yanlış anlaşılma olduğu ortaya 

çıktı, ortam yumuşadı. 

Köylünün çok temel ve büyük sıkıntıları var. Bu sorunlar bizim boyumuzu aşar. 

Akşam Mandala’da günü yorumladık. 

Yorumlardan bazıları şu şekilde: 

Köyden çok fazla beklenti yok, küçük şeylerle başlanmalı. 

Önce kendimizi güçlendirip sonra köylülerle iş birliği yapmalıyız. 

Gün yorumlaması ardından Süreyya Işıl ve Billur bize sosyokrasi’yle ilgili bir sunum 

yaptılar.  

Sosyokrasi: bir organizasyonun veya topluluğun yeni fikirler üretmesi, fikirleri 

elemesi, fikirler arasından tercihler yapması için kullanabileceği bir çerçeve olarak 

tarif ediliyor. Sosyokratik pratik, bir dizi ilke çerçevesinde, tanımlı roller ve işlemler 

vasıtasıyla çalışıyor. Temel olarak tüm katılımcıların sesinin duyulduğu bir ortam 

sağlayarak, karar alıp ilerlemek için toplu onayın (consent) yeterli olması fikrine 

dayanıyor. 

 

4. GÜN (Perşembe) 

 

Kahvaltı sonrası mandala’ya geçtik ve Ali hocanın bitkilerle ilgili sunumunu dinledik. 

Konu kardeş, düşman bitkiler ve böceklerdi. 

Sunumun ve eğitimin ardından Fikret Abi geldi. 

Fikret abi liderliğinde mandala yanındaki boş alanı çok güzel bir bahçe haline 

getirdik. Zor bir işti fakat sonuç çok iyiydi. Taşlar taşındı, tarım yapmak için 

iskeletler monte edildi. Öğle yemeğine kadar bahçe yapımı devam etti. Yemekten 

sonra grup ikiye ayrıldı. Bir grup bahçe yapımına devam ederken bir grup sonradan 

gelen Adnan Hoca rehberliğinde solucan gübresi yapılan seraya geçti ve prosedürü 

öğrendi. Solucan serasında 3 yavru kedi ve anneleriyle karşılaşmak çok güzel bir 

detaydı. 

Bütün işler akşam yemeğine kadar sürdü. Yemek sonrası bir etkinlik yoktu (yanlış 

hatırlamıyorsam). Gece geç saate kadar Mandala’da oturduk. 



5. GÜN (Cuma) 

 

Son tam günümüzde kahvaltı yapıldı ve ardından Mandala’ya geçildi. Eko köylerle ve 

bu eko köylerde kullanılan yerel paralarla ilgili konuştuk. Ardından böceklerle ilgili 

aldığımız kısa eğitim sonrası tarlaya indik ve tavuklar için besin, patates ve 

patlıcanlar için zararlı olan böcekleri ve otları topladık.  

Öğle yemeğinin ardından tekrar Mandala’ya geçtik. Bitkilerin sulanması, hasadı ve 

geleceğin planlanmasıyla ilgili tartıştık, sunumlar dinledik, projenin ve kampın 

devamıyla ilgili konuştuk. Ali hoca bitkilerin korunmasıyla ilgili metotları bize 

anlattı.  

 

Böcekle mücadele için yapılması gerekenler: 

• Böceğin barınamayacağı ortam oluşturmak. (Doğru pH, düzgün gübre, dost 

sebzeler kullanmak.) 

• Bahçenin böcekler için cazibe mekânı olmasını engellemek. (Fesleğen, nane, 

adaçayı gibi bitkiler kokusuyla böcekleri kaçırıyormuş.) 

• Toprakta böcek veya hastalık kalmamasına dikkat etmek. 

 

Günün kalanında Mandala’daydık.  

Akşam yemekten sonra kapanış partisi için tekrar Mandala’daydık. Şampanya 

patlatıldı ve herkes birer yudum aldı. Yudum alırken de kampla ve birbirimizle ilgili 

fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. 

 

 

TELEFONUN ÇEKMEMESİ HEPİMİZE SOSYAL MEDYADAN VE ŞEHRİN 

KARGAŞASINDAN KAÇMAK İÇİN ÇOK İYİ BİR FIRSAT SUNDU. 

ÇADIRDA KALMA DENEYİMİ BİRÇOKLARI İÇİN BİR İLK OLDU. BU DA 

ÇOĞUMUZUN DOĞAYA KARŞI DAYANIKLILIĞINI ARTTIRDI VE KOMFOR 

ALANIMIZDAN ÇIKMAMIZI SAĞLADI. 

HERKES ÇOK DOLU VE ÖĞRENMEYE HEVESLİ OLDUĞU İÇİN SIKILAN, 

MORAL DÜŞÜREN KİMSE OLMADI. 

BİRBİRİMİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK. 

BÖCEKLERE VE DOĞAYA KARŞI DAHA SICAK OLMAYA BAŞLADIM. 

 



Egemen Karataş 

 

Kara benek bitkisinin çiçek kısmında siyah bir benek var, ismini buradan alıyor 

herhâlde. Bitkiye biraz uzaktan bakıldığında sanki çiçeğin tam ortasında bir böcek 

varmış gibi duruyor ve böcekler de böyle sanıp çiftleşmek için çiçeğin üstüne 

konuyor. Fakat orada bir böcek yok. Dolayısıyla böcek eli boş geri dönüyor ama bu 

sırada bir şey oluyor. Çiftleşmek için çiçeğe yönelen böceğin üstündeki polenler Kara 

Benek bitkisine ulaşıyor. Bunu Güneşköy’de öğrendim. Bir çiçek nasıl bunun farkına 

varabilir ve böyle bir mekanizma kurabilir? Ya da Claire ile yürürken gördüğümüz 

Karaçalı dikenlerinin, bitkinin hem altından hem de üstünden geçen canlılara engel 

olacak şekilde dizilmesi… Bildiğim kadarıyla bitkilerin düşünce üretebilecekleri ve 

bunun doğrultusunda davranış sergileyebilmelerine imkân sağlayacak bir sinir 

sistemi mevcut değil. 

 

Güneşköy’de telefonlar çekmiyor. Daha optimist şekilde söyleyecek olursam, 

Güneşköy teknolojik kölelikten bağımsız bir yer. Bu sayede Instagram’da aynı 

komikli videoyu farklı sayfalardan 5 defa izlediğim zamanı geri kazanmış oldum ve 

kendi kendime kaldığım zamanlarda da bana kalan en güzel şey o gün içerisinde 

kendime kattıklarım hakkında düşünmek oldu. Gün içerisinde kendime kattığım en 

güzel şey ise Nurhan Abla’nın muhteşem yemekleri oldu. 

 

Güneşköy’de yemekler vejetaryen. Keşke vejeteryan böyle yazılsaydı, okunuşu daha 

fonetik olurdu. Aslında yemekleri başkası yapıyorsa vejetaryen beslenmek kolay bir 

şeymiş. Birkaç sefer bulaşıkları yıkayarak minnet borcumu ödedim tabi ki. Zaten çok 

et tüketen biri değilim. Kırmızı eti ekonomik sebeplerden ötürü uzaktan seviyorum. 

Aslında Sıhhiye köprüsünün altındaki 2.5 liralık martı dönerleri saymazsak ben de 

vejetaryen besleniyormuşum ama farkında değilmişim. 

 

Daha önce çadır kurmaya kalktığımda polleri kırmıştım. Bu sefer kırmadım. Çadırlar 

on numara beş yıldızdı. İlk 2 gün yağmur yağdığı için çadırları temiz ve kıyafetlerimi 

kuru tutmak hakkında biraz tedirgindim ama 2. Günün sonunda her şey idealize 

oldu. 

 



Güneşköy’ün yerleşkesini sevdim. En çok kullandığımız iki yer olan çardak-sera 

tarafı ile mandala arasında yaklaşık 1-2 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Bu 

mesafeyi yürümek bazen insanın gözünde büyüyor özellikle akşamları yorgunken. 

Akşamları hissettiğim yorgunluk çok tatlıydı. Günün sonunda bugün işe yaradım, 

uyumayı hakkettim hissiyle birlikte geliyor bu yorgunluk. Uykularım da düzene girdi. 

Sabahları en geç ben kalktım ama yine de başarılı bir saatte kalktığımı düşünüyorum, 

bir sonraki kamp daha da erken kalkacağım. 3. Kampta Nirvana’ya ulaşıp bizlere 

dayatılan bu uyku düzeninden kurtulmayı hedefliyorum. 

 

Meditasyon, yoga türü şeylere karşı ön yargılıydım, artık değilim. Şu an iyi bir uyuma 

yöntemi olduğuna inanıyorum. 

 

Patates böcekleriyle tanıştım. Patates bitkisinin yapraklarını yiyorlar ve zeki 

hayvanlar değiller bu yüzden onları toplayıp yemeleri için tavuklara attım. Patates 

böceğini ilk önce Ali Hoca’nın sunumunda görüp sonrasında tarlaya çıktığımızda 

fotoğraftaki böceğin aynısını patates yapraklarında görmek hoşuma gitti. 

 

Sunumlar süperdi ve izlediğimiz belgesel de. Belgesel bir ara temiz enerji olarak 

jeotermal enerjiden bahsetti. Jeotermal kaynaktan sıcak su çıkarımını bizim 

bölümden mezun olanlar yapıyor. Benim ilgimi çekti. Bu konuyu düşüneceğim belki 

buradan ilerlerim. Sunumların bazı kısımları ekolojiden bağımsızdı. Örneğin Billur, 

Emrah ve Işıl’ın yaptığı sosyokrasi sunumu. Aslında daha fazla dinlemek isterdim 

ama maalesef programımızın yoğunluğundan dolayı daha fazla zaman ayıramadık. 

Ali Hoca’nın Köy Enstitüleri hakkında yapacağı sunumu da merakla bekliyorum. 

 

Güneşköy’ün yanında Hisarköy var. Hisarköy’ün nüfusu 200 civarında 83 hanesi var. 

Köydeki insanların geneli yaşlı. Köyle ilişki kurmaya köy kahvesine gittik. Amacımız 

köylüye organik tarımdan bahsetmek onları organik tarıma teşvik etmek. Kahveye 

gittiğimizde kahvede okey takımı yoktu bu yüzden kalbim kırıldı fakat muhtar 

herkese çay söyledi ve herkes mutlu oldu. Daha sonra yaylaya çıktık yaylada 

muhtarın kanser otu diye bahsettiği her hastalığa iyi gelen otu gördük. Geçenlerde 

ben bu otu ODTÜ’de de gördüm bana sıradan bir ot gibi geldi ama muhtar çok övdü 

kalbi kırılmasın diye bir şey söylemedim. 



Güneşköy’de çok samimi bir ortam kurduk. Buna herkes dahil Claire, İnci Hoca ve 

Ali Hoca da, Celal Abi ve Nurgeldi de. Tacikçe bilmediğimiz için Nurgeldi’yle çok 

konuşamadık ama yine de iyi anlaştığımıza inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz ki güzel 

şeyler başaracağız. Ekolojik farkındalık belki de günümüzde en çok ihtiyacımız olan 

şey ve daha yeni Güneşköy’le tanışmama rağmen ben bu farkındalığı kazandığımı 

düşünüyorum. Dünyada da bu farkındalık git gide artıyor. BMW en az yirmi yıl daha 

dizel motor üreteceğini açıkladı ama Almanya’da Yeşiller yükselişte durumlar ne olur 

belli olmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emrah Karaağaç 

 

Güneşli Günlere 

 

Bu satırları yazmak için biraz bekledim aslında. İstedim ki anılar biraz biriksin 

üzerime. İzmir’deyken koydum sıcak suyunu üstüne. Bekledim demlenmesini. İçimi 

kolay olsun istedim. Höpürdetilsin istedim. Bu satırları da İzmir’imden Ankara’ya 

gelirken yazıyorum. Şehirler arası yolculuk yaparken insanın yazacak vakti bol 

oluyormuş, onu da deneyimlemiş olduk. Vakitten ziyade bir de çağrışım 

yakalayabiliyormuş insan kolayca. 

 

Anıları ağzımda şöyle bir çiğnerken şişme yatağımı şişirmeden Doruk’la kalma 

serüvenimizin ilk gün başladığı çalınıverdi damağıma. Çadırlarımızı kurmuşuz, 

kurmuşuz da sen git çadırın orta bölümünün tutacağını tutturma. Sonra yağmur 

yağsın, bir güzel ıslatsın çantalarımızı ve içlerindekileri. Vallahi giyecek donum 

kalmamıştır o gün. Tabii yatak çarşafım da ıslanmış o sıra. Ben de çarşaf kurusun da 

öyle şişirir yatağı, sonra sereriz çarşafı diye düşündüm. 1 hafta düşündüm. Son gün 

Doruk’la hala yatağı şişirelim diye konuşuyorduk. Otobüsteyim ve hala 

düşünüyorum. O yatak bir gün şişecek! 

 

İlk gün biraz amacımızdan bahsettik. Kendimize bazı sorular sorduk. Mesela biz 

burada kendimize neler katacağız? Güneşköy Gençlik Örgütünü nasıl kuracağız? 

Biraz da bu 15 aylık dönemde nasıl bir süreç izleyeceğimizi konuştuk kabataslak 

olarak. Anlatmanın değil de yaşayıp yaşatmanın öneminden bahsettik. Ot koparırken 

birbirimizin hayatlarına nasıl da ortak olabileceğimizi düşündük o gün. Not 

defterime şunları yazdım: “Her insan farklı hayatlar yaşar, farklı şeyler biriktirir 

ceplerine. Ben buraya geldiğimde köylüden ne alabilirim ya da şehirliden ne 

alabilirim diye insanları kategorilere ayırıp sınırlar çizmek istemiyorum. 

Karşılaştığım her insanla karşılıklı birbirimize ceplerimizi gösterip yeni cepler 

dikeceğiz belki de beraber. Sınırlar yaratıcılığı da sınırlar!” 

 

İlk gün Mandala binasından da bahsettik. Orta direğin olmadığı, gücün kenarlara eşit 

dağıldığı bu binaya emek koyan Mustafa Kaya ağabeyden ve diğer emek koyanlardan 

da. İlk güzeldi. İlk günden anladım bu kampta birbirimizi ne kadar çok 



besleyeceğimizi. Claire’in kompost tuvalet tanıtımının dünya tuvalet kültürü üzerine 

bir sohbete dönüşmesinden anladım. 

İlk sabahımız, ikinci günümüz…Güzel bir kahvaltının ardından oturduk Mandala’nın 

minderlerine. Heyecanlıyız tabii. Birbirimizin isimlerini öğrenmemiz için Ekin bize 

bir oyun öğretti. Kendisi de hakemlik etti oyuna. İsimlerimizle beraber sevdiğimiz bir 

şeyi de paylaştık birbirimizle. Herkes farklı farklı şeyler seviyor. Ne güzel ya! Çember 

oluşturduk sonra. Hepimiz kısa kısa beklentilerimizi paylaştık ve çember hiç 

durmadı. Sürekli çemberin etrafını döndü beklentilerimiz. 

 

DDT’nin kuşları nasıl öldürdüğünden, zararlıların pestisitlere direnç kazandığından 

ve zamanla daha fazla pestisit kullanıldığından bahsettik aynı gün. Kısacası 

sürdürülebilir olmayışından. Gıda üretimi için limitlerden bahsettik. Bunlar toprak, 

su, ormanlar, enerji atıklarının soğurulması ve sera gazlarıdır. Ve de büyümenin 

sınırlarından bahsettik. Dünya sınırlı bir fiziksel hacme sahiptir. Bundan dolayı artık 

fiziksel büyümeye değil, niteliksel büyümeye odaklanmak lazım. 

 

Bugünün en güzel yanı bence lifli gıdalar üzerine ettiğimiz sohbetti. Peki neymiş bu 

lifli gıdalardaki keramet arkadaşlar? Lifli gıdalarda vücut şekeri yavaş yavaş 

alıyormuş. Bu da doygunluk hissi veriyormuş. Ama hazır gıdalarda bu lifler 

koparılıyormuş. Bu yüzden kan şekerimiz çabuk yükseliyor, haliyle doygunluk 

hissimiz azalıyormuş. Yedikçe yiyormuşuz sonra. N’oldu şimdi? Bunlar hep yüksek 

kalori almanın önünü açıyor arkadaşlar. Bu sohbetimizden sonra beyaz ekmeğe elim 

gitmez oldu. O günden beri paketli ürün yememeye çalışıyorum. Ha bir de şekerimi 

meyvelerden alıyorum. Bakın burası önemli. 

 

Bu haftanın en güzel günü hangisiydi derseniz gözüm kapalı çarşamba derim. O 

kadar çok şey sığdırdım ki bu gönlüme çarşamba günü. Belki de bazı arkadaşlarımız 

ilk defa bugün bir keçi yavrusuna dokundu. Muhtarımız Ömer abinin anlattığı kanser 

otuyla da bugün tanıştık. Bunu kaynatıyor, sonra içiyorsun. Biraz acı ama olsun, 

insanın her derdini söküp atıyormuş evelallah. Tepede gezerken Pınar dikenli bir 

otun yenilebileceğini söyledi. Bıçakla bir güzel gövdesindeki dikenleri atıp kamış 

kısmını yedik, oh mis. Bir de çok güzel kokan bir ot vardı yerde. Cinin içinde bundan 

varmış diyorlar. 3 harfli olandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Ömer abiyle koyunların 

otladığı tepelerden inerken dağ eriğine düştü yolumuz. Bir tane kopardım daldan. 



Görünüşü tıpkı erik, inanabiliyor musunuz? Ama tatlı değildi tabii, biraz da sert bir 

erik. O an geçen gün Mandala’da konuştuklarımız geldi aklıma. Sanırım bu eriğin 

şeker oranı azdı ve lif oranı fazlaydı. Belki de bu eriği yesek daha güzel oluruz, 

anlatabiliyor muyum? 

 

Yolculuğumuza devam ederken 2 mantar gördük Ömer abiyle. Normalde aldığım bir 

karar vardı. Sadece market mantarı yemeliydim. İşte arkadaşlar, insanlar böyle 

kararları korktukları için alırlar. Bilmemenin, belirsizliğin korkusudur bu. Ömer abi 

dedi ki: “Ben hep yerim bunlardan.” İşte o anda ya korktuğum için bir mantarın 

tadını alamayacak, o güzel beyaz mantarı mideme indiremeyecektim ya da Ömer 

abinin yaşam deneyimlerinden çıkarsadığı bilgiye güvenecektim. Ben Ömer abiye, 

onun bilgisine güvenmeyi seçtim. Mantarları löp löp götürdüm. 

 

Hep ottan çiçekten bahsettim. Biraz da insandan bahsedeyim, öyle değil mi ya? Dağ 

eriği, mantar ve dikenli otun kamışını yemek dışında bugün kahvede oturduk 

dayılarla. Onların dertlerini dinledik, kendi endişelerimizi anlattık. İçtiğimiz çaylarla 

içimiz ısındı, ısındıkça birbirimize ısındık. İlk diyaloğumuzdu bu. Birbirimizin 

hayatlarına ilk karışışımız. Ufak ve güzel… 

 

Gelelim perşembeye. Bugün sebze ailelerinden bahsettik. Kardeş bitkiler varmış, bir 

de zararlılar. Ayrıca nöbetleşe ekim diye bir şey öğrendim bugün. Nöbetleşe ekimde, 

toprağın besin değerlerini fazlasıyla tüketen sebzelerin yerine daha az ihtiyaç duyan 

sebzeler ekiliyor. Daha sonra böcekle mücadelenin kurallarından bahsettik. Son 

olarak da bahçe planı yapmak için bir program öğrendik. İsmi Garden Planner. Bu 

programla kendi bahçenizi etkili bir şekilde tasarlayabiliyorsunuz. 

 

Evet arkadaşlar. Bu noktaya geldiğimizde artık iklime, coğrafyaya, toprağa ve 

bahçeye dair çok şey öğrendik. Sıra geldi bunları uygulamaya. Örnek bahçe yapmak 

için 3 gruba ayrıldık. Taş toplama görevi için bir grup, bahçe iskeleti oluşturma için 

bir grup ve kompost taşıma için ayrı bir gruptuk. Gruplara dönüşümlü olarak dahil 

olduk. Her grupta farklı bir şey öğrendim. Taş toplama hariç tabii ki. Her tohum ve 

fidan çeşidinin farklı aralıklarla dikilmesi veya ekilmesi gerektiğini öğrendim. Ayrıca 

solucan ve solucan gübresine dair bir sürü yeni şey öğrendim. Perşembe yorucu ama 

bir o kadar da güzel bir gündü. 



 

Benim için cuma günü demek kapanış partisi demek. Halaylar çektik, danslar ettik ve 

de türküler tutturduk. Çok sevdiğim Naz arkadaşımla göz göze gelip şarkılar söyledik. 

Naz’la şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bir de Kavaklık için bir şarkı uyarladık hep 

beraber. O şarkı… O şarkı gecenin en güzel tablosuydu. Şampanya patlatıp 

patlatmadığımıza dair bir bilgi verip vermeme konusunda tereddüt ettiğim için bu 

konu hakkında bir şey yazmıyorum sizlere. Aman ne yazmadım ne yazmadım. 

Cumartesi çadırlarımızı söktük. Söktük sökmesine fakat onları o çantalarına nasıl 

koyduk. Bu konuya hala hayret ediyorum. Etrafı düzenledik, vedalaştık ve ayrıldık. 

Şimdi İzmir-Ankara dönüş yolunda başladığım bu yazıyı projenin bitiminden tam 1 

hafta sonra yatağımda uzanmış bitiriyorum. Şöyle geriye dönüp baktığımda çok güzel 

insanların bir ateşin etrafında kahkahayla dans edişlerini görüyorum. Bu ateş 

beklentilerimiz, umutlarımız ve hayallerimiz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ezgi Bulut 

 

17-22 Haziran Güneşköy Kampı- GİDYO 1. Buluşması 

 

Güneşköy’e giderken grubun çoğunluğunu tanımıyordum. Minibüse binerken biraz 

gerildim. Sonuçta 5 günümü bu insanlarla geçireceğim ve umarım aramızda güzel bir 

iletişim yakalayabiliriz diye düşündüm. O anda bana 5 gün sonraki dönüş 

yolculuğumuzu gösterseler şok olurdum. Sanki minibüstekiler çok uzun yıllardır 

tanıdığım dostlarım, ben de kendimi o kadar rahat hissediyorum ki, oyun oynarken 

şebeklik yapıyorum. Benim için kalabalık topluluklarda olmak ve kendimi ifade 

etmek pek kolay değil. İkili iletişimlerdeki kadar rahat olamıyorum, hatta çok 

heyecanlanıyorum ve ellerim titriyor. Güneşköy’ün ilk günü de çemberde konuşurken 

çok heyecanlandım, son gündeki değerlendirmede de. Ama git gide daha kaygısız 

olmaya başladım. İşe kendimi kabul ederek başlıyorum.  

 

(Şu an lavanta kokusu geldi burnuma, Celal abi ayrılırken vermişti. O koku o kadar 

çok anıyla geliyor ki, iyi ki diyorum.)  

 

İlk gün projeyle ilgili düşünmemiz gereken bazı soruları konuştuk. Kırsaldaki 

gençlere nasıl yaklaşabilir ve onları nasıl dahil edebiliriz? Güneşköy’e nasıl yardımcı 

olabiliriz? Grup dinamiklerini nasıl oluşturacağız? Bütüncül Mera yöntemine 

köydekileri nasıl teşvik edeceğiz? Bence birkaç soruya cevap çıkmaya başladı günden 

güne. Güneşköy’e yardımcı olmak için bir liste oluşturuldu ve herkes hasat için ve 

dağıtım için müsait olduğu ölçüde katkı sunacağını söyledi. Grup dinamikleri içinde 

grubumuzun gerçekten güzel bir bağının oluştuğuna inanıyorum. Çemberlerde 

kendimizi ifade ediyoruz. Grubun hislerini paylaşmasının çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. Grupça zaman zaman yüksek motivasyonluyduk, zaman zaman ise 

motivasyonumuz düşüktü. Düşük olduğu zamanlar da birlikte birkaç yöntem 

denedik, meditasyon yaptık ki bana çok iyi geldi, dertlerimizi paylaştık, sorunlara 

çözüm aradık. Birlikte hareket etmek ruhunu ilk defa bu kadar yoğun yaşıyorum. Çok 

güzel bir his.  

 

Yine ilk gün beklentilerimizden bahsettik. Ben yeni şeyler öğrenmeyi, pratikle 

birleştirebilmeyi, arkadaşlarımla paylaşarak deneyimlemeyi ve günlük hayatıma ve 



mesleğime buradan bir parça götürebilmeyi istemiştim. Beklediğimi ve daha fazlasını 

aldığımı düşünüyorum. Toprak hakkında, tohumlar hakkında bitkiler ve bitkilerin 

zararlıları hakkında bir sürü şey öğrendim. Ayrıca bir ağacın boyunu hesaplamanın 

kolay bir yolunu öğrendik. Matematiğin hayatımızın bir parçası olduğunu hissettim.  

 

Matematik hiç bu kadar tanışık olmamıştı benimle. Bu bana doğada eğitimle ilgili bir 

kere daha ilham verdi. Çocuklar böyle stressiz ve doğanın içerisinde öğrenmeli.  

Bu kamp içerisinde çok duyduğum bir şeyden daha bahsetmek istiyorum: şiddetsiz 

iletişim. Ali hoca, İnci Hoca ve Adnan Hoca sıkça bahsetti. Onları gözlemlediğimde 

inanılmaz bir huzur gözlemliyorum. Sevgi ve şefkatle bakan gözleri var. İletişim 

kurarken dinlenildiğimi ve önemsendiğimi hissediyorum. Bu çok güzel bir his. 

Şiddetsiz iletişimi araştırıyorum. Hayatımı böyle huzurla yaşamak ve problemlere 

öfkelenmek yerine sakinlikle çözüm aramayı araştırmak istiyorum. Güneşköy’den 

geldiğimde bir arkadaşım Ezgi yüzünde bir sakinlik var dedi. Artık biriyle bir 

problem yaşadığımda şiddetsiz iletişimi hatırlıyorum. 

 

Elmadağ’dan Ata geldi. Çok utangaç bir çocuk. Onunla biraz vakit geçirdim. Ona 

sorular sordum. Genelde tek kelimelik cevaplar verdi. Sordukça sordum. Amacım 

onun ilgi alanını keşfetmekti. Birkaç konu keşfettim ilgisini çeken. Cevaplar bir 

kelimeyi aşmaya başladı. Çadırların modellerini biliyordu, kamp yapmışlar birkaç 

kere ailesiyle. Bir de köpeği varmış ismi Kep. Onu çok seviyor. Bir de eldiveni top 

yaptım onunla oynadık biraz birbirimize attık tuttuk. İnsanlarla iletişmeyi seviyorum 

özellikle çocuklarla, her biri ayrı bir dünya. Ben projeye ne katabilirim diye 

düşündüğümde aklıma hep iletişim boyutu geliyor. Çocuklarla ve köydeki teyzelerle 

iyi iletişim kurabileceğimi düşünüyorum. Çünkü hem işim bu hem de keyif alıyorum. 

Köyde birkaç çocuk gördüm. Belki oyunlu etkinlikler hazırlanabilir diye düşündüm. 

Çünkü köydeki amcalardan biri parkımız yok dedi. Scrap store diye bir şey 

görmüştük bir dersimizde, çeşitli taşlar sopalar tekerlekler sandalye kırık masa, 

kumaşlar vb. kullanılmayan çöpe atılacak şeylerle bir oyun alanı kurmuşlardı ismi de 

scrap store’du. Aklıma acaba yapılabilir mi diye bir soru geldi. Güzel, burada beyin 

sürekli üretiyor.  

 

Tarlada patatese gelen böceği topladık Colorado böceğiymiş. Bunu köye gidince 

annemlerle yapmayı planlıyorum. Domates, biber, rezene, maş fasulyesi, alaca 



fasülye, bamya gibi sebzeler ektik. Toprağı havalandırdık, tarh yaptık. Bunların hepsi 

benim için yeniydi. Özellikle en çok sevindiğim şey: böceklerle bağ kurmaya 

başladım. Asla dokunamazdım ve rahat da edemezdim. Birkaç tanesine minicik 

dokundum. Solucana da dokundum. Bunlar benim için güzel adımlar. Çekirgelerle de 

arkadaş oldum.  

 

Son gün tarlada ot yolarken şarkılı oyun oynadık. Çok eğlendim. Birlikte fiziksel 

aktivite yaptık, birlikte yedik içtik, duygularımızı paylaştık, birlikte eğlendik, birlikte 

öğrendik. Grup arkadaşlarımın, hocalarımın, Celal abi ile Nurgeldi’nin hepsinden bir 

şeyler öğrendim. Hepsiyle etkileştim. Çok mutlu günler geçirdim dolu dolu, yoğun 

bazen yorgun ama kocaman bir iyi ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatice Avcı 

 

17 – 22 Haziran Gençler İklime Dayanıklı Yaşam Oluşturuyor Projesi 

Tanışma Kampı 

 

Pazartesi günü öğlenleyin yol kenarından beni almalarıyla başladı yolculuğum. 

İçlerinden birkaç kişiyi tanıdığım, 5 gün gibi bir süreyi birlikte geçireceğim bir araba 

dolusu insanın varlığı beni heyecanlandırmıştı.  Nuran ablayla yolda tanıştım. Yolda 

ben arkada uyurken Ali Hocayla konuşuyordu.  Köyündeki olan olaylardan 

bahsediyordu, sohbete pek dahil olamadım ama dinlemeye devam ettim. 25 saatte 

durduk yine ve İnci Hoca Hatice uyuyor musun dedi gülümseyerek. Beni tanıyanlar 

bilir gerçekte sürekli uykulu gibiyimdir. Çok yavaş hareket ederim. Solucanlar için 

çayları aldıktan sonra yolumuza devam ettik. Yağmur başladı sonra yağmurda hafif 

uykulu şekilde yolculuk yapmak çok keyifli.  

 

Güneşköy’e vardığımızda tanışmalara başladık isimler, nereden geldiğimiz. O gün 

şunu çok düşündüm insan kendini tanıtmak için neden mesleğini söyler ki. 

Öğrenilmesi gereken bu mu gerçekten! Günlük şehirdeki yaşamımızda ön yargılar 

üzerinden yaşıyoruz. Mesleğine, kıyafetine göre değerlendirmeler yapıyoruz. Ama o 

gün orada herkes kendini tanıtırken doğayı seviyorum, ağaçlar ilgimi çekiyor gibi 

yanıtlar verdi. Bu durum beni çok mutlu etti.  

 

Bu kamp boyunca en çok düşündüğüm şey iletişim oldu. İnsanlar arasında 

duvarların olduğunun farkına vardım. Bunu da buraya gelen insanların ön yargısız ve 

duvarları olmadan iletişim kurduğumda anladım. Bize öğretilen zayıf yanlarınızı 

insanlara göstermeyin, bireysel olun öğretilerinin ne kadar yanlış olduğunu. Ekin’in 

ufak bir kaza geçirmesinden sonra İbrahim benim telaşlı ve stresli yanımı sizin tolere 

etmenizi bekliyorum dediğinde evet dedim böyle olmalı. Ben bir insan olarak 

mükemmel değilim ve topluluk olmak, birlik olmak bunu ifade etmeli. Eksik 

yanlarımla daha güzelim, daha çok insanım. Bunu o gün orada canlı olarak görmek 

beni çok sevindirdi.  

 

Her şeyin altından kalkabiliriz, bütün zorluklara göğüs gerebiliriz. Ama bunları 

yaparken en çok birbirimize sarılmalıyız. Ayrımlar yapmak yerine bütünleştirmeliyiz. 



Kırsalda yaşam şehirde yaşam bunlar birbirinden çokta farklı şeyler olmamalı. 

İnsanlar mecburiyetten yaşadıkları yere mahkum olmamalı. Köyde büyürken 

babamın beni oku kızım kurtul buradan demesi. Sonrasında üniversiteyi bitirdikten 

sonra hayır ya ben kırsalı istiyorum demem onu çok şaşırtmıştı aslında. Kurtulmam 

gerektiğini düşünüyordu. Ama benim seçeneğimin olması beni kırsalın 

güzelliklerinin farkında olmamı sağladı. Şöyle düşünelim sizin bir hobiniz var keyif 

alarak yapıyorsunuz bunu ama bir başka kişinin para kazanıp hayatta kalması için 

başka hiçbir şansı yok mecbur olarak yapmak zorunda. Sizce keyif alarak yapabilir 

mi? Seçeneklerimin var olduğunu bilmek ve onun üzerinden seçim yapmak. Tercih 

ettiğim yaşamı yaşamak. Herkesten bir şey öğrenmek ne demek onu öğrendim. 

Bence bu tarz projeleri en önemli özelliği bu. Sevmek, paylaşmak, hissetmek.  

 

Bu kampta su hasadını öğrendim. Bu bana ilginç geldi. Çünkü yağmur sularının depo 

edilmesini daha önce hiç okumamıştım. Küçükken annem bahar yağmurlarında 

saçını yağmur suyuyla yıkarsan çabuk uzar dediği için çörtlenin (çatının kenarına 

konulan boruya verilen isim) altına bir kova su alıp saçımı yıkamıştım. Tek yağmur 

hasadım bu oldu. Şu an anlatınca komik geldi ama gerçekten çok ilgimi çekti. 

Öğrenmek insanı mutlu eden bir süreç. 

 

Bir de bu kampta tek İngilizce bilmeyen insan olarak inanılmaz şevke geldim. Neden 

daha fazla çalışmıyorum diye. Hem projelere gidip yeni kültürler keşfetmek 

istiyorum. İnsan yaşadığı coğrafyada bile oyunlar oynadığı insanın yönlerine 

şaşırıyor ve keşfettiğine mutlu oluyorsa farklı kültürlerdeki şaşkınlık ve mutluluğumu 

çok merak ediyorum.  

 

Daha anlatacak çok şeyim var ancak ilerleyen zamanlarda bunları dile getirmek 

istiyorum 15 ayın sonundaki kendimde olan değişimleri merak ediyorum. Toplumun 

değişmesi için kendimin değişmeliyim. Ve benim değişimim bir buçuk yılda ne kadar 

olacaksa toplumun değişimi için daha uzun zamanlar gerekecek. Umutsuz olmadan 

iklim değişikliği ve kırsalla mücadelede biz gençlere neden güvenilmesi gerektiğini 

bu proje ile bir kez daha gördüm. Enerjimizin ve ortak umutlarımızın olması beni çok 

mutlu ediyor. Motivasyonumu güncel tutmamı sağlıyor.  

İlerleyen günleri sabırsızlıkla bekliyorum. 



Işıl Biçer 

 

Projenin başlaması bilgi paylaşımının musluğunu açmış etkisi yarattı. Bütün ilgim ve 

isteğim, büyük bir odağım projeye ve Güneşköy’e kaydı. Başlamadan önce ne kadar 

endişeli olsam da projedeki diğer arkadaşlarımla tanışmak aslında ne kadar çeşitli 

olduğumuzu resmetti. Yaptığımızı en saf duygularla yaptığımızdan emin oldum, en 

azından bu 5 günlük kamp bana bunu gösterdi. Projedeki herkes öğrenmeye ve 

öğretmeye çok açıktı, her ne kadar çok yoğun bir programımız olsa bile her 

dakikasını dolu dolu ve bıkmadan geçirmek beni çok zinde hissettirdi. Konuşulan 

konular ve yapılan etkinlikler çoğumuzun ilgili olduğu ve biraz da olsa bilgili olduğu 

konulardı. Ve grup olarak tartışmak ortak fikirlere varmamızı sağladı. Örneğin 

sağlıklı beslenme konusunda konuşurken bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve yanlış 

bildiklerimiz ortaya dökülürken aramızda Beslenme ve Diyetetik bölümü 

okuyan/bitiren arkadaşlarımız akademik bilgi birikimleri ile bizleri aydınlattı.  

 

Projeye bazı beklentilerle başladık, bunlardan birisi de yakınımızdaki köy Hisarköy 

ile ilgiliydi. Aslında herkesin farklı bir düşüncesi, beklentisi ve heyecanı vardı. Fakat 

bence sorunlara her zaman gerçekçi yaklaşmamız önemli. Biz Güneşköy için bir 

şeyler yapmaya çalışırken yerliyi de bu konuda ikna edip dahil etme sürecinin önemli 

olduğu bir gerçek, projede de konuştuğumuz üzere. Yani aslında her ne kadar 

heyecanlı bir proje olsa bile bin düşünüp bir söylenmesi gereken, sık elenip ince 

dokunulması gereken birçok eylemimiz var/olacak.  

 

Kamp boyunca güzel bir bağ kurduk, herkesin inisiyatif almak için hevesli olması 

projenin devamına güzel bir ışık yaktı. 5 günlük kampın kişisel alan olmadan kısıtlı 

imkanlarla beklediğimden daha stressiz, hatta aksine göz açıp kapayıncaya kadar 

hızlı hissettirecek rahatlıkta geçmesi de projenin katılımcılarının ne kadar güzel 

uyum sağladığını fark ettirdi bana. Ufak tefek sorunlarımız ve hatalarımız oldu, 

kompost tuvaleti çok kullanamamak gibi, ancak yanlış yapmadan doğrusunu 

bulamazsın. Bir sorun vardı ve biz bunu daha sonrasında herkesin tercih edebileceği 

bir kompost tuvalet yapmayı konuştuk. 

 

Aslında bu kampta teorik konuştuğumuzun yanında çok fazla pratikte de bir şeyler 

denedik ve aklımda en kalıcı olanlar da onlar oldu. Patates böceklerini toplamamız, 



fidelerin ve tohumların nasıl ekileceğini öğrenmek, hatta en elverişli şekilde kürek 

kullanmayı öğrenmek bile aslında projenin nihai hedefinin bir ucundan tuttu. Bir 

sonraki kampımızın bu kadar güzel, hatta daha da güzel olacağını düşünüyorum. Bu 

kampta kaynaştığımızın bir bu kadarı daha işe koyulacağımız aslında kampı 

sonlandırırken, hatta sonlandırdıktan sonra bile ölmeyen heves ve isteğimiz ile 

tescillenmiş gibi hissediyorum. Kamptaki herkes birer çiçek gibi oldular ve umarım 

bir sonrakinde meyve verecekler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Işıl Ekin Özkan 

 

GİDYO 1. Kamp / Hallerim, hayallerim 

 

Bilgi kutuma aldıklarımdan ziyade fark ediş hazineme doldurduklarımdan 

bahsedeceğim bir yazı yazacağım bu kamp hakkında. İnsanoğlu epey vakittir 

koşmaya, kovalamaya, yer edinmeye programlanmış şekilde hareket ediyor sanki. 

Güneşköy bizlere durup dinlemelik, birbirimizin haline bakmalık, kendimizi ve 

doğayı gözetmelik koskocaman bir alan açıktı. Birlikte üretmenin, terlemenin 

güzelliğini deneyimlediğim mekanlarla kurduğum bağlar çok derinden ve besleyici 

oluyor. Bu kamp sürecinde de hissettiğim buna benzer bir şeydi aslında. Bir gece geç 

gelip bir gece de erken dönmek durumunda kalmama rağmen oraya toplanmış 

şahane kalplerin sayesinde hiç kopukluk hissetmeden programda kendime yer 

buldum diyebilirim. Dönüp baktığımda aklıma geldiği zaman yüzümü güldüren 

insanlar ve hikayeler biriktirdiğimi görüyorum Güneşköy'de.  

 

Üretmeye ve tüketmeye dair kafa yorduk epey. Mandala'da oturup deneyimlerimizi, 

bilip duyduklarımızı paylaştıkça sanki o güzel yapının üstünden hayallerimizi taşıyan 

balondan süzülüyordu gökyüzüne. Dinledikçe beslendim, beslendikçe de paylaştığımı 

gördüm. Projenin devamına dair heyecanımı pekiştiren bu kampta başka bir dünya 

yaratma hayalimde elinden tutabileceğim insanların çok çok yakınımda olduğunu 

fark ettim. Çok yoğun bir zaman diliminde güç bela ayarlayıp gelebildiğim bu etkinlik 

için "iyi ki o kadar sıkıntıya katlanıp kampa katılmışım." diyebiliyorum, bence bu çok 

kıymetli. Büyük bir çaba sonucu oluştuğu hissedilen bu projenin yetiştirdiği 

insanlarla daha da gelişeceğini ve büyüyeceğini düşünüyorum. Tanıştığım herkes 

öğrenmeye ve öğretmeye açık bir haldeydi. Beslenme hakkında konuşurken kurulan 

"tabağınıza gelen yemekler sizden fazla yol yapmasın." cümlesinden çok etkilendim. 

Kamp sonrası tükettiğim gıdalarda buna dikkat etmeye başladım ve bu konuya özen 

göstermek dünyaya karşı daha sorumlu davrandığımı hissettirdi. 

 

Özetle, Güneşköy'de geçirdiğim günler temiz beslendiğim, temiz düşünebildiğim ve 

temiz havayı ciğerlerime doldurduğum günlerdi. Sürecin devamına dair epey 

heyecanlı ve hevesli olduğumu da belirtmek isterim. 

 



Pınar Onursal 

 

2017 yılında ODTÜ’den Yüzüncüyıl’a gitmek için bir otostopa bindim ve Claire 

hocayla tanıştım. 

 

Otostopta iken sohbet etmeye başladık daha sonra bana Güneşköy’den bahsetmeye 

başladı ve beni oraya davet etti. Claire hoca sayesinde Güneşköy’le tanıştım. Bir hafta 

sonu Claire hoca ,İnci  hoca ve Ali hoca ile Güneşköy’e gittik ve burada beraber 

yemek yedik, çay içtik, sohbet ettik; tarladan domates, biber, yeşillik vb. toplayıp 

paket yapıp sahiplerine ulaştırmak için arabaya yerleştirdik. Bu süre zarfında beraber 

çok iyi vakit geçirdik daha sonra bana Güneşköy hakkında bilgi verip buradaki 

amaçlarından söz ettiler. Bu kısa ziyaretten sonra ben de bu amaçlar doğrultusunda 

hareket etmeyi ve buraya destek olmayı çok istedim daha sonra üyesi olduğum 

ODTÜ bostan topluluğunda burayla olan bağlantısını duyunca desteğimin devam 

edeceğine daha çok inandım. Böyle başlayan Güneşköy yolculuğumun GİDYO projesi 

ile devamlılığı sağlandı. 

 

Bu projenin dahilindeki kampın ilk gününde (17.06.2019) çay ve kahve eşliğinde 

proje üyeleriyle tanıştık. Farklı bölümlerden birçok kişinin aynı amaç doğrultusunda 

hareket etmeleri ve bunu sevgi ve saygı çerçevesinde yapmaları mutluluk vericiydi. 

Tanışma faslından sonra beraber 5 gece boyunca kalacağımız çadırları kurduk ve 

yerleştik. Daha sonra herkesin birbirini rahatça görebileceği, konuşabileceği bir yapı 

olan mandala da oturduk. Burada Güneşköy’ün tarihçesi ve kamp boyunca takip 

edilecek program, sorumluluk ve işler hakkında bilgi verildi. Sonra yemek yedik ve 

çay içtik. Akşama doğru arkadaşlarımızın bir kısmı Claire hocayla Dolunay 

yürüyüşüne çıkarken, bazıları çardakta oturup sohbet etmeyi tercih etti. Ama aniden 

bastıran sağanak yağmur nedeniyle yürüyüşe çıkanlarda bir süre sonra seraya 

döndüler ve yağmurun dinmesini bekledik daha sonra herkes çadırına gidip uyudu. 

 

Kampın ilk günü daha çok üyelerin birbirini tanıması için programlanmıştı. İkinci 

gününde (18.06.2019) daha çok proje ile ilgili temel konuları ele alıp bunlara bağlı 

aktiviteler yaptık. İlk olarak, beraber kahvaltı yaptık ve organik süt içtik😊 

Kahvaltıdan sonra toplanıp proje hakkındaki görüşlerimizi, niyetlerimizi ve 

beklentilerimizi paylaştık. Hemen hemen herkesin genel olarak ortak bir beklentisi 



ve amacı vardı: Bu projeyi sonuna kadar devam ettirmek ve daha dayanıklı, daha 

yenilenebilir, daha organik ve daha tasarruflu bir yaşam oluşturmak. Bu kısa 

sohbetten sonra yarım saat bir ara verdik ve tekrar toplanıp Dünyanın durumu ve 

sürdürülebilirlik hakkında konuştuk ve kimyasal ilaçların canlılar üzerindeki negatif 

etkilerini tartıştık. Ekolojik ayak izinin ne olduğunu ve nasıl küçültülebileceği 

hakkında bilgi paylaşımında bulunduk, sürdürülebilir bir toplumun genel özellikleri 

hakkında konuştuk ve sıfır büyümenin değil kaliteli bir büyümenin sağlanması için 

gerekli olan durumlardan söz ettik. Daha sonra yemek ve çay molası verdik, biraz 

dinlendikten sonra tekrar toplanıp diğer Avrupa gençlik projelerinden bahsettik ve 

Güneşköy’e benzer birçok ekoköy’ün olduğunu ve bu kolektiflerin dünya çapındaki 

farklı örneklerinden söz ettik. Daha sonra İnci hocanın hazırladığı organik tarım ve 

beslenme konulu slaytı dinledik. Günümüzde tam anlamıyla sağlıklı beslenmenin zor 

olduğundan, hemen hemen ürünün kimyasal içerdiğinden ve bu durumun alternatif 

bir çözümü olan organik tarımın özelliklerinden ve yaralarından söz ettik. 

Sonrasında Ali hoca ile beraber kompost  ve malç nasıl yapılır öğrendik. Bu etkinlikle 

beraber günü bitirdik ve akşam yemeği yedikten sonra çay eşliğinde sohbet ettik. 

 

Kampın 3.gününde (19.06.2019) yine güzel ve organik bir kahvaltı ile güne 

başladık😊 Daha sonra Ali hocanın hazırladığı Toprak, su ve arazi kullanımı adlı 

slaytı dinlemek için Mandala’ya gittik. Tarımın temel yapıtaşı olan toprağın ve suyun 

nasıl daha etkili ve tasarruflu bir şekilde kullanılacağı hakkında bilgi edindik. 

Slayttan sonra küçük bir ara vererek öğle yemeğine geçtik ve çay içtik daha sonra hep 

beraber yürüyerek muhtarı ziyaret etmeye diğer köye gittik. Burada yaklaşık bir saat 

kalarak köylülerle sohbet ettik ve daha sonra muhtar bize köyün ormanını gezdirdi ve 

bazı bitkiler hakkında bilgi verdi, koyunlarla zaman geçirdikten sonra Güneşköy’e 

geri döndük ve yemek yedik. Diğer günlere nazaran biraz daha yorgun hissettiğimiz 

için akşamki programda olan sosyokrasi sunumunu yarım bırakmak zorunda kalarak 

çadırlarımıza geçtik. 

 

Kampın 4.günü (20.06.2019) Güneşköy’ün diğer kurucularından olan Fikret Hoca ile 

tanıştık ve bize o gün yapacağımız örnek bahçe hakkında bilgi verdi daha sonra 

gruplar halinde taş taşıdık, bahçe için matkap ve daha önce ölçeklendirilmiş tahtalar 

ile çerçeve yapıp bahçeye taşıdık, yerleştirdiğimiz çerçevelerin içindeki toprağı 

belleyip, kompostla kaplayarak tohum ekmek için uygun hale getirdik, tüm bu 



işlemleri yaptıktan sonra tohumları ekip suladık. Bunları yaparken bir diğer grup ise 

bahçenin tasarımı için taşları diziyordu. Herkesin emeğinin geçtiği bu etkinlik 

yaklaşık 6 saat sürdü. Aynı zamanda gün içerisinde solucanlar hakkında bilgi edindik 

ve daha sonra beraber yemek yedik ve çay içtik. Geceye doğru şarkı söyleyip halay 

çektikten sonra😊çadırlarımıza dağıldık. 

 

Kampın 5 günü ve benim için son günü (21.06.2019) beraber kahvaltı ettik ve 

projenin geleceğine dair planları yapmak için Mandala’ya gittik. Projenin devamında 

olacak iki kampın tarihlerini belirledik ve proje hakkındaki gelecek beklentilerimizi 

yineledik. 

 

5 gün 4 gece kaldığım süre zarfında burada ortak bir amaç doğrultusunda hareket 

ettiğim güzel insanlarla beraber oldum ve her gün farklı etkinlik ve sunumlarla 

birçok tecrübe edindim. Bu projede yer alan tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma 

teşekkür ederim😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merve Uçgun 

 

19-22 Haziran Güneşköy Günlüğüm 

🌿 

19.06.2019 

Bugün Güneşköy’de ilk günümdü. Ben geldiğimde herkes Hisarköy gezisindeydi. 

Billur bana biraz çevreyi gösterdi, Mandala’yı ve serayı gezdik. Daha sonra 

diğerlerinin gelmesiyle birden canlandı Güneşköy. Tanıştığım herkesin gözlerinin içi 

gülüyordu ve bu bana çok iyi hissettirdi daha ilk saatlerden. Sonrasında birkaç kişi 

arabaya doluşup dut toplamaya gittik. En güzellerinin yerlere düştüğünü fark edip 

yerdekileri bile aldığımız ve kocaman bir örtüyü dutla doldurduğumuz başarılı bir 

dut toplama işi oldu. Yemeğe bir yarım saat kadar kalmıştı ve aramızdan biri yemek 

öncesi yemeyelim karnımız şişer dediyse de biz kendimizi dut yemekten 

alamıyorduk. Sonra yemek yedik. Çevremde bir sürü insanla şenlikli bir sofrada 

yemek yemeyeli çok olmuştu. 

 

Akşam Mandala’ya geçtik. Hisarköy’e gidenler köy ile ilgili izlenimlerinden ve orada 

konuşulanlardan bahsettiler. Köy kahvesindekilerin Güneşköy ile ilgili önyargılı ve 

olumsuz tavırları huzursuz etmiş onları. Yapılan tren yolundan dolayı milyarları 

götürdüklerini filan iddia etmişler köylüler. İnci hoca güler yüzle ve sükûnetle anlattı 

Güneşköy’ün maruz kaldığı suçlamaları. Köye gitmeden önce bunlardan bahsetmiş 

olmak istemediğini, çünkü bir peşin hükümde bulunulmasının doğru olmayacağını 

söyledi. Köyle ilgili izlenimlerden sonra biz bu proje ile neler yapabiliriz diye 

https://emojipedia.org/herb/
https://emojipedia.org/herb/


konuştuk kısaca. İlk önce bu çemberde (çemberde bulunanlarla) bir şeyler 

yapmalıyız diye konuştuk. Daha önce de köylülerle çeşitli görüşmelerin olduğu ancak 

bugün gençlerle gidildiğinde köylünün daha az yargılayıcı bir tavırla Güneşköy’ü 

karşıladığından bahsedildi. Bu proje ile beraber köy arasında kurulacak olan bağda 

gençlerin bu yüzden önemi büyük aslında. Benim gördüğüm kadarıyla Güneşköy’de 

birkaç saatini geçiren ve İnci ile Ali hocayı bir kez dinleyenlerin anlayabileceği gibi 

burası farklı bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren bir yer ve maddi bir çıkar 

üzerine kurulmuş olmaktan çok uzak. Charles Eisenstein’ın kitaplarında betimlediği 

kalplerimizin mümkün bildiği daha güzel bir dünya benim kafamda Güneşköy’ü 

canlandırıyor artık.  

 

20.06.2019 

 

Sabah karşı 5 gibi o kadar çok yağmur patırtısı oldu ki sular çadırı alıp karşıki 

tepelere kadar götürecek sandım gerçekten. Sonra geri uyuyup 7 buçuk gibi tekrar 

uyandım ve kahvaltıya gittim.  

 

Kahvaltı sonrası Mandala’ya geçtik. Ali hoca Sebze Aileleri ve Kardeş Bitkiler 

sunumunu yaptı. Kardeş Bitkiler (Companion Planting) yöntemi ile birbirine fayda 

sağlayabilecek olan bitkiler bir arada ekilirken beraber ekildiğinde diğer bitkiye olası 

bir zarar verebilecek bitkiler yan yana ekilmez. Kardeş bitkiler birbirlerine gölge 

oluşturma, toprağa besin maddesi sağlama, yararlı böcekleri çekip zararlıları 

uzaklaştırma, fiziksel destek sağlama (bunu daha sonra Fikret hocayla sırık fasulye 



ile mısırı beraber ektiğimizde öğrenecektik) gibi çeşitli faydalar sağlayabilir. Bu tarım 

yöntemi ekolojik tarım için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biridir; toprağın 

en verimli şekilde kullanılmasını sağlarken hasat süresinin de uzaması hedeflenir. Bu 

yöntem ayrıca doğanın dengesinin gözetilmesini ve biyoçeşitliliğin korunmasını 

sağlıyor. Örnek alınan model ise Gertrud Frank’ın “Companion Planting” kitabı.  

 

Kardeş Bitkilere örnek olarak domatesin uyumlu olduğu soğan, havuç, maydanoz ve 

salatalığı sayabiliriz. Kardeş Bitkiler’le ilgili olarak İnci hoca Güneşköy’den de bir 

örnek verdi ve bir yıl patates böceklerinin azaldığını gördüklerini ve bunun sebebinin 

de patatesin yanlarına ekilen dereotları olduğunu söyledi. Kardeş Bitkiler konusunda 

o yıl denenen yöntemleri not etmek ve gelecek yılı ona göre planlamak mühim. 

 

Mandala’daki sunumdan sonra peyzaj mimarı Fikret hocanın getirdiği tahtalardan 

bitki yatakları yaptık 3 tane. İlk defa matkap kullandım. Bir kısmımız bu işle 

uğraşırken diğer kısmımız ağaçların, bitkilerin çevresine ve tahta yatakların altına 

koymak üzere büyük taşlar topladı. Sonra değiştik görevleri ve hepimiz her işi yapmış 

olduk. Birbirine sabitlediğimiz tahtaları Mandala’nın orada onlar için ayrılmış olan 

yere götürüp içlerine toprak doldurduk. Daha sonra öğle yemeği molası verdik, yine 

şenlikli bir sofra kuruldu.  

 

Yemekten sonra iki gruba ayrılıp bir grup solucan gübresini dinlemeye ‘solucan 

çadırı’na gittik. Solucan gübresiyle ilgili bilgiler aldık. Birkaç yıl önce çok az bir 



sayıyla başladıklarını ve şimdi yaklaşık 600 bin solucanları olduğunu öğrendim. 

Solucanları çay ve kahve posalarıyla besleyip daha sonra solucanların bu besinleri 

toprağa dönüştürdüğünü gördük. Solucanlar nemin ve besinin olduğu bölgede yoğun 

olarak bulunuyorlardı. Dönüştürdükleri kısım toprak kokuyordu gerçekten de. Tavuk 

ve sığır gübresinden farklı olarak solucan gübresinin bitkileri “yakmadığı”nı 

öğrendim. Bu da içeriğindeki azot miktarı ile alakalıymış. 

 

Yaptığımız tahta yatakları taşıyıp içlerini toprakla doldurduk. Toprak eşit dağılsın 

diye de yaydık. Sonra ellerimizle düzledik. Fikret hoca, tohum ve fideleri almak için 

tohum ambarına Celal abiyle beraber gitmemizi önerdi. Maş fasulyeler, rezene, 

salatalık, börülce filan bir sürü tohum vardı ambarda. Celal abi Güneşköy’de sürekli 

duran ve tarlada çalışan bir çiftçi. Haliyle hangi mevsimde ne ekilir, nereye ve nasıl 

ekilir hep biliyor. O kadar kıymetli ki çiftçinin bu bilgileri ve kadim tohum saklama 

yöntemleri. Sonra seraya gittik fideleri almak üzere. Acı biber, kuzey köy domates, 

kapya biber ve dolmalık biber aldık. Celal abi her birimize fideleri dağıttı ve 

unutmamamız için tekrarlattı yol boyunca elimizdeki fidelerin ne olduğunu. Seradan 

çıkmadan da salatalık verdi elimize, bol sulu ve kocaman bu salatalıklar öyle iyi geldi 

ki. Toprakla doldurup hazır ettiğimiz bitki yataklarına tek tek diktik fidelerimizi. 

Celal abi gösterdi başta, iki fide arası mesafe ne kadar olmalı ve ne kadar derine 

dikmeliyiz ondan gördük önce. Sonra da her birimiz birer ikişer fide diktik. Her 

bölmeye de diktiğimiz fidenin adının yazılı olduğu bir çubuk koyduk. Sonra sıra 

tohum ekmeye geldi. Sırık fasulye, mısır ve salatalığı neden beraber ekeriz, diye 



sordu Fikret hoca. Hatice de dedi ki, fasulye mısıra sarılır, salatalık da onların 

gölgesinde serinler ve toprağın kurumasını önler. Böyleymiş bu, güzel bir bilgi.  

 

Tohumları ve fideleri ektikten sonra da can sularını verdik her birine. Ertesi gün ise 

verdiğimiz bu su ile canlanıp dikildiklerini görecektik fidelerin. 

Akşam birkaç kişi çardakta oturup saz çalıp türkü söyledik. Sanırım gündüz tarlada 

çalışıp akşam türküler söyleyerek iyi birer çiftçi olduk biz.  

 

 

21.06.2019 

Bugün kampın genel değerlendirmesini ve gelecek planlamasını yapmak üzere 

Mandala’da buluştuk kahvaltıdan sonra. İlk önce ikinci kampın tarihine karar verdik. 

Daha sonra da 3 günlük permakültür eğitiminin tarihini konuştuk. İkinci 

kampımızın tarihini 11-16 Eylül olarak, permakültür eğitimini ise 27-30 Eylül olarak 

belirledik. 

 

Patates böcekleri ve bir akşam üstü. Öğleden sonra patateslerin oraya gidip patatesi 

yiyip bitiren zararlı böcekleri, onların larvalarını ve yumurtalarını topladık. 

Öncesinde Mandala’da, İnci hoca, topladığı patates böceklerini göstermişti bize; 

böceklerin kendileri çizgili ve uyuşuk, yumurtaları ise turuncu-sarı filandı. Farklı 

sıralara ayrılıp tek tek baktık patateslere, yapraklarına, alt kısımlarına. İlk başta hiç 

zararlı böceklerle karşılaşmadım. Birkaç sıra sonra ise özellikle bitkinin üst 

kısımlarında buldum böcekleri. Böceği bulunca ise aynı bitkide birden fazla bulma 

ihtimali artıyor, hatta yumurtalarını bırakıp bırakmadığını da kontrol etmek 

gerekiyor. Böyle bir 3 saat filan çalışmışız, ben fark etmedim vaktin nasıl geçtiğini. 

Bir ara daldan dala atlayarak müzik dinlediğimizi hatırlıyorum. Hatta Ekin ve Ton ile 

10 saniyelik çok kısa bir Türk filmi çektik. Patates böcekleri ve bir akşam üstü. Bir 

kısmımız patlıcanlara gelen zararlıları toplamak üzere tarlanın diğer bölümüne 

gitmişti, onlar döndüğünde biz hala patates böcekleriyle uğraşıyorduk.  

 

Şehirde yaşarken genellikle pasif bir şekilde bir şeyler okuyarak, bir şeyler dinleyerek 

yaptığım eylemlerin yanında tarlada 3-4 saat geçirip ellerimi kullanmak çok iyi geldi. 

Bir de gıdanın üretim aşamaların dahil olmak gıdaya olan minneti arttırıyor, 

arkasındaki emeğin kıymetini fark etmenizi sağlıyor.  



 

 

Akşam yemeğinden sonra Güneşköy’den yukarı tepelere yürüdük biraz. Bulutlu bir 

akşamdı, hava da güzeldi. Yapılan tren yolunun devasa ayaklarının yanında 

çadırlarımız ve mandala küçücük göründü gözüme. Ama aşağıdayken görmüyorum 

artık o beton ayakları; yemyeşil tarlayı, böcekleri ve çiçekleri görüyorum sadece. 

 

 



Yürüyüşten sonra 9 buçuk filan gibi Mandala’da buluştuk herkesle. Bir araya 

gelişimizin ve güzel geçen kampımızın kutlaması vardı. Şampanya patlatıp kadeh 

kaldırarak güzel dileklerle bitirdik bu yıldızlı geceyi. Bu kadar çok duygusal ve tatlı 

insanın aynı çatıda toplanmış olması gözlerimi doldurdu. 

 

22.06.2019 

Cumartesi günü, tabaklarda dere otlu omletin olduğu tadı damakta bırakan bir 

kahvaltı ile başladı. 

 

Mandala’da şarkı söyleyip içinde geçen kelimeyle şarkı bulma oyunu oynadık. 

Tahmin edebileceğimizden de uzun sürdü bu. (Akşam Ankara’ya dönüş yolunda 

hâlâ devam ediyorduk) Büşra, Vildan ve Ezgi geniş şarkı repertuarlarıyla hepimizi 

etkilediler vallahi. 

  

Ali hoca domateslerin yanı başında biten zararlı otları temizlemeye çağırdı. Yine 

şarkılar ve türküler eşliğinde çalıştık tarlada. Daha sonra akşam Mandala’da tekrar 

buluştuğumuzda Ali hoca bundan çok keyif aldığını ve tarlada çalışmayı şenlikli bir 

hale getirdiğimizi söyleyecekti. 

 

 

 



Öğlen yemeğinde soğan çorbası vardı, yanında yoğurtlu semizotları. Yemekten sonra 

Mandala’da toplandık. Kampın değerlendirmesini yaptık. Yere oturup gözlerimizi 

kapattık on dakika kadar. Ve gözlerimizi açıp hissettiklerimizi, kampla ilgili 

yorumlarımızı paylaştık. Büşra bir şeyler çizmek istediğini söylemişti. Ben, kampla 

ilgili güzel bir şeyler söylemek istedim. Güneşköy’e hangi konuda katkıda 

bulunabilirim konusunda kamp bitiminde kendi içimde düşünmek ve değerlendirme 

yapmak istiyordum çünkü. Konuşulanlar arasında kompost tuvalet yerine daha çok 

normal tuvaletlerin kullanılmış olması, tarlada daha çok vakit geçirmek ve elimizin 

daha çok toprağa bulanması, bulaşıkları yıkamak için farklı bir sistem geliştirmek 

(mesela üç tane yıkama kabı koyup herkesin her bir kapta bulaşığını kendi yıkaması 

olabilir, neticede bir sonraki kampta sayımız yaklaşık olarak iki katına çıkacakmış), 

sabah herkesin aşağı yukarı aynı saatlerde uyanıp birlikte kahvaltı etmesi ve bunun 

için de kahvaltı görevlilerinden birinin ‘çan’ ile çadırları tıngırdatması, Güneşköy’ü 

görsel olarak güzelleştirmek vs. vardı.  

 

Hepimiz ayaklanıp gitmek üzereyken kapının önünde bir sarılma dalgası aldı bizi. 

Onlara katılmadan önce uzaktan bu iç ısıtan anı fotoğrafladım. Şimdi onu 

bırakıyorum buraya: 

 

 

 



Son toplanmalar, mutfak, tuvalet ve mandala temizliği gibi görevlerin dağılımını 

yapıp ayrıldık Mandala’dan.  

Son akşam yemeğimizde İnci hocanın bir sürprizi vardı bize, Mandala’da bahsettiği 

gibi. Vişne kompostosu yapmıştı! Afiyetle bitirdik yine tabaklarımızdakileri, 

rengârenk bir menü vardı akşam: 

 

 

 

Bu birkaç günde toprağa dokundum, tohum serptim, ot ayıkladım, zararlı böcekleri 

topladım… Ama hepsinden önce kalplerimizin mümkün bildiği daha güzel bir 

dünyayı hayal eden; birleşmenin, birlikte olmanın, bir çember oluşturmanın gücüne 

inanan insanlarla buluşmuş olmak çok değerliydi.  

Daha güzel günlere… 

🌿 

 

 

 


