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Neden bu Başlangıç Rehberi?

Bazı Önemli Sayılar

Elli farklı ülkede, kasaba, şehir, köy ve enstitülerde Geçiş’i hayata geçiren
gruplara on yıldır destek veriyoruz. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığı
konusunda az çok bir fikrimiz var ve bunu, mümkün olduğunca en kısa
zamanda en etkili halinize ulaşmanız için sizinle paylaşmak istiyoruz.

Geçiş gerçekleştiren, Geçiş’in ta kendisi olan grupları desteklemek için bir çok
kaynak yarattık. Bu Başlangıç Rehberinde sizi, yaşadığınız yerde sıradışı
şeyler yapmak için başladığınız bu yolculukta ihtiyaç duyacağınız şeylere
yöndendireceğiz. Bu okuduğunuzu Geçiş Başlangıç Paketi olarak
görebilirsiniz.

Alın, kullanın ve hayran olunulacak şeyler yapın.

Bu Rehber, elli farklı ülkede, bin dörtyüz adet toplulukta Geçiş’i hayata
geçirmenin on yıllık deneyimini temel alarak aşağıdakileri barındırıyor:

64 Altmış dört sayfa
1 Bir Geçiş Sağlık Kontrolü
7 Geçiş’i başarıyla gerçekleştirmenin Yedi Ana Malzemesi
3 Her toplantıda olması gereken üç sorumlu
1 Bir ‘Sihirli Sayı’
7 Grubunuzda sosyal çeşitliliği sağlamak için gerekli yedi malzeme
11 Dolgun Kutlamalar için onbir taktik
5 Grup Yaşamının beş aşaması
37 Başlatabileceğiniz pratik projeler için otuzyedi fikir
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Geçiş hala devam etmekte olan bir
sosyal deneydir; toplulukların, sağlıklı
bir sosyal kültür yaratma yoluyla,
dünyamızı yeniden düşlemek ve inşa
etmek için biraraya geldikleri bir
hareket. Sizin de katılabileceğiniz bir
hareket. İlham verici, pozitif ve
herdaim değişen… Ve eğer buraya
kadar okuduysanız belki de sizin tam
aradığınız bir şey. Belki varolmuş bir
Geçiş girişimini görmek sizi
heyecanlandırdı, belki de aklınızda
özel bir proje var veya ‘Demain’ veya
‘In Transition 2.0’ gibi bir film izleyip
esinlendiniz ve sizin de bir şey yapma
zamanınızın geldiğini fark ettiniz.
(Haklısınız!) Bu Başlangıç Rehberi
size yardım etmek için hazırlandı.
Öyleyse meydanda olan ilk soruyla
başlayalım.

Sol: Geçiş Kenti Tooting’in Foodival’ılı her yıl
gerçekleşen, yerel gıdanın kentsel bağlamda
anlamını yeniden tanımlamak amaçlı yapılan
bir festival.

Geçiş’e
Hoşgeldiniz!



https://youtu.be/cdAcTU2GygE

https://youtu.be/E_hJQWIQJo4

https://youtu.be/PwMYBLtY8HA

Geçiş Nedir?

Geçiş, 2005 yılından beri gelişen bir harekettir. Toplulukların, karşılaştıkları
zorluklara karşı güçlerinin farkına varıp, bu sorunlara lokal çözüm bulmaya
çalışmalarıyla alakalıdır. Bireyler, biraraya gelerek çözüm üretirler. Kendileri,
diğerleri ve doğa ile olan bağlara odaklanmış, şevkat temellerine dayalı bir kültürü
beslemenin yollarını ararlar. Ekonomiyi yeniden ellerine alır, girişimcilik başlatır, iş
tanımını yeniler, kendi becerilerini geliştirir ve ilişki ve destek ağları dokurlar. Bu
harekette, cesur iletişimler gerçekleşir ve inanılmaz bir değişim hayat bulur.

Geçiş ile alakalı bazı hikayeleri ileriki sayfalarda size aktaracağız. Geçiş, elli farklı
ülkeye ve binlerce gruba yayılmış bir yaklaşım: mahallelerde, köylerde, şehirlerde,
üniversitelerde, okullarda…
Böylece yayılmasına katkı sağlayan en önemli unsur ilham veren hikayeler
anlatmak. Umuyoruz ki bunun parçası olmak için esinlendiniz ve eğer öyleyse
bundan büyük bir onur duyarız.

Buradan insanların neden Geçiş
gerçekleştirdiklerini paylaşan bir
kaç kısa filme ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/cdAcTU2GygE

Neden?

İnsanlar Geçiş’e birçok nedenden dolayı
katılabiliyorlar:

• Komşularını tanımak.
• Hem şimdiki hem de gelecek nesiller için
dünyada bir değişim sağladıklarını hissetmek.
• Kendilerinden, diğerlerinden ve etraflarındaki
doğadan uzaklaştıkları hissini aşmak.
�Dünyanın büyük problemlerinin, ancak yerel
boyutta ele alındıklarında, daha idare edilebilir
olmaları.
• Farklı bir çok çeşit yeni proje, girişim ve yatırım
imkanlarını tetiklemek.
• Yeni beceriler elde edebilmek.
• Yaşadıkları yer için hayatı daha anlamlı kılan
hikayeler yarattıklarını hissetmek.
• Diğer bireylere, doğal hayata ve etraflarında
gerçekleşen tarihi ve heyecanlı olaylara daha
yakın hissedebilmek.
• Doğru olanı yaptıklarını hissetmeleri.
• Politik nedenlerle mahrumiyet yaşamaları ve
yaşam alanlarında söz sahibi olma yetisini
yeniden kazanmayı istemeleri.
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Prensipler
İşte, yaptıklarımıza rehberlik eden birkaç
prensibimiz:

Kaynaksal sınırlarımıza saygı duyuyoruz ve
dirençlilik yaratıyoruz: Yaptıklarımızın en
önünde, karbon dioksit emisyonlarını acilen
düşürme ihtiyacı, fosil yakıtlara olan
bağımlığımızı büyük ölçüde azaltma ve değerli
kaynaklarımızı akıllıca kullanmaya verdiğimiz
önem var.

Kapsayıcı olmayı ve sosyal adaleti
destekliyoruz: Toplumumuzdaki en yoksun ve
güçsüz bireyler, yükselen yakıt ve gıda
fiyatlarından, kaynak yetersizliğinden ve uç
noktalara çıkan hava koşullarından en fazla
etkilenen kişiler oluyor. Biz toplumdaki bütün
grupların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde iyi
yaşamalarının olasılığını yükseltmek istiyoruz.

Yerindeliği benimsiyoruz: Uygun kademelerde
kendi kendine organize olmak ve karar almak.
Geçiş modelinin amacı karar verme sürecini
merkezileştirmek veya kontrol etmek değil, en
yeterli, pratik ve güçlendirici seviyede uygulama
için herkesle beraber çalışmaktır.

Denge kurmaya dikkat ediyoruz: Dünyanın
acil sorunlarına tepki olarak bireyler ve gruplar,
açık, birlikte ve yaratıcı olmak yerine, strese
girebilir, içlerine kapanabilir veya
edilgenleşebilirler. Biz, düşünmeyi, kutlamayı ve
dinlenmeyi, icraatımız ile dengede tutmaya
çalıştığımız bir ortam yaratırız. Kafalarımızı,
ellerimizi ve kalplerimizi birleştiren ve işbirlikçi ve
güven verici ilişkiler kurmamızı sağlayan çalışma
yöntemleri ararız.

Fikirlerimizi ve gücümüzü özgürce paylaşırız:
Geçiş, gerçek zamanda ve gerçek hayatın içinde
gerçekleşen küresel bir sosyal deneydir. Bir ağın
parçası olmak, birbirimizin tecrübelerinden ve
bakış açılarından faydalanarak değişimi daha
hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmak anlamına
gelir. Biz başarıyı olduğu kadar başarısızlıkları
da görüp, bunlardan öğrenmek istiyoruz. Cesur
olup yeni bir yaşama ve çalışma şekli bulmak,
her zaman ilk denememizde başarabileceğimiz
birşey değildir. Süreçlerimiz konusunda açık
olup, aktif bir şekilde geri bildirim ararız ve geri
bildirime pozitif bir açıdan yanıt vermeye
çalışırız.

Fikirlerimizi ve gücümüzü özgürce paylaşırız:
Geçiş, fikirlerin hızlıca, etkili ve yaygın bir
şekilde hayata geçirildiği, tabandan çıkan bir
halk hareketidir; çünkü her topluluk kendi
değişim sürecini sahiplenmektedir. Dolayısıyla
Geçiş, her yerde farklı şekilde kendini
gösterecektir ve bu nedenle biz, çeşitliliği
kısıtlamak değil, teşvik etmek isteriz.

İşbirliği yapar ve sinerji ararız: Geçiş’in
yaklaşım biçimi, birey olarak yapabileceğimizden
daha geniş bir etki sağlamak için, bir topluluk
olarak bir arada çalışmak ve müşterek zekamızı
ortaya koymaktır. Geçiş hareketinin içerisinde ve
ötesinde, yaratıcı ve güçlü ortaklıklar kurup
işbirliğine dayalı bir kültür geliştirmek, projeler
arasında ilişim bulmak, şeffaf karar verme
süreçleri yaratmak ve bireylere bağlar
kurmalarına yardımcı olacak etkinlik ve
aktiviteler tasarlamak için olanaklar ararız.

İleriye olumlu bakmayı ve yaratıcılığı teşvik
ederiz: Başlıca odak noktamız, mevzuların
karşıtı olmaktan ziyade, olumlu olasılıklar
geliştirip desteklemektir. Yaratıcı yöntemlerle,
kişilerin ilgilerini çekmeye ve onları, yaşamak
istedikleri geleceği hayallerinde canlandırma -
larına cesaretlendirmek suretiyle dahil etmeye
inanırız. Bu vizyon çalışmasında yeni hikayeler
üretmek, eğlenmek ve başarıları kutlamak gibi
temel bir unsurdur.

Kafa, Kalp ve Eller
Geçiş’i başarı ile gerçekleştirmek, bunlar
arasındaki dengeyi bulma ile alakalıdır:

Akıl: Mevcut olan en iyi bilgi ve kanıta göre
hareket eder ve yaşamanın daha iyi yollarını
bulmada kolektif zekamızı uygularız

Kalp: İşimizin duygusal, psikolojik, ilişkisel ve
sosyal boyutlarına değer ve ilgi verip, şefkatle
çalışırız.

Eller: Vizyonumuzu ve fikirlerimizi, pratik
projeler başlatarak ve yaşadığımız yerde yeni ve
sağlıklı bir ekonomi kurmak için harekete
geçerek, somut gerçekliğe dönüştürürüz.

O zaman başlıyalım artık, olur mu?
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Geçiş

Gerçekleştirmenin
Yedi Ana
Malzemesi

3. Katılım
Daha geniş toplulukları dahil etmek ve
arkadaşlar ve olagelen yandaşların

ötesinde ilişkiler geliştirmek

2. Vizyon
Beraberce yaratmak istenilen

geleceği düşlemek

1. Sağlıklı Gruplar
Birlikte nasıl iyi çalışıldığını

öğrenmek



7. Mütalaa etmek ve kutlamak
Nasıl gittiği üzerinde düşünmek ve

yarattığınız farkı kutlamak

6. Bir hareketin parçası olmak
Başka Geçişçilerle ilişim kurarak etkinizi

genişletmek

5. Pratik projeler
Başkalarına ilham vermek ve yeni

altyapılar oluşturmak

4. Ağlar ve ortaklıklar
Başkalarıyla işbirliği yapmak



Sağlıklı Gruplar
Birlikte nasıl iyi çalışıldığını öğrenmek

İnsanlar, çoğu zaman Geçiş’ten doğan toplumsal enerji projelerine, yerel para
birimlerine, iddaalı gıda projelerine ve bunlar gibi birçok mühim tasarımlara
bakıp, bunların sihirli bir güçle yaratıldığını farz ederler. Oysa her projenin
başarısının merkezinde sağlıklı bir grup vardır. Sağlıklı gruplar oluşturmak, ne
okullarda ne de çoğu iş ortamında öğretilen bir şeydir ve sahip
olamayabildiğimiz bir grup beceri ve araçları gerektirir. Bu yüzden son on
yılda, birlikte etkili kararlara varmak için önemli olan güven, özen ve şefkat
içeren ilişkiler üzerine kurulmuş bir grup kültürü oluşturmak, verimli ve başarılı
toplantılar ve etkinlikler yürütmek, yıpranmaktan korunmak, karşıtlıkları
sağlıklı bir şekilde çözümlemek ve bireylerin uzun vadeli katılımını sağlamak
gibi konularda size destek olacak çeşitli kaynaklar ürettik.

Crystal Palace Gıda Pazarını kuran Crystal Palace Geçiş Kenti üyeleri : “Çocuklarımızın bunun normal
hayatın bir parçası olduğunu düşünerek büyümelerini istiyoruz.” Fotoğraf: Jonathan Goldberg.
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Sağlıklı bir grup kültürü kurmak için yapabileceğiniz birçok basit şey vardır. Bu uygulamaları
gruba en baştan itibaren iliştirmek çok faydalı olacaktır. Bu sayede uygumalar grubun doğal bir
parçası haline gelir. Bu daha sonra yapamayacağınız anlamına gelmez fakat bu uygulamaları
olagelmiş grup kültürüne eklemeniz biraz daha zor olabilir.

Etkili toplantılar yürütme ve karar verme gibi aşamalardan, yeni üyeler bulmaya kadar size
rehber olacak geniş kapsamlı kaynaklar sunuyoruz. Aynı zamanda grupların nasıl geliştiğine ve
nasıl yıpranmaktan korunulacağına dair bilgileri bu kaynaklarda bulabilirsiniz.

“Bir araya geldiğimizde, sanki herkes birbirinin gereksinimlerini
sağlıyor. ‘Sen bana ben sana’ havası var. Herkes birbirini dinliyor ve
birden biri yeni bir fikir sunuyor. Grubun ortak amacı için bir araya
gelmek, müşterek bir heyecan, müşterek bir ilham, müşterek bir
kanaat...Havadaki coşkuyu hissedebilirsiniz.”

- Emiliano Muñoz, Portillo en Transición, İspanya.

Geçiş Ağı Kaynakları
Sağlıklı gruplar oluşturmaya, onları sürdürmeye ve karar verme süreçlerine
dair rehberlerimizi ve toplantılar için İçsel Geçiş aktivitelerimizi burada
bulabilirsiniz. https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-
essential-ingredients/healthy-groups/

Gıda, iyi bir grup kültürü oluşturmanın kadim bir yoludur. Macaristanda, Geçiş Harekette isimli
gençlik değişim programının İtalyan katılımcısı Andrea, pizza yapma becerisini grubun diğer
fertleriyle paylaşıyor. Fotoğraf: Hajnal Fekete



Oluşum
Bu süreçte herşey göze
harika görünür. Hava
olasılıklarla doludur ve
herkes birbiriyle iyi geçinir.
Grubun mükemmel olduğunu
düşünür, diğer gruplara bakıp
neden bu kadar
zorlandıklarını merak
edersiniz. Bunun nedeni,
grubun kendine ait
kültürünün henüz
kararlaştırılmamış ve bu
yüzden farklılıklardan ve
anlaşmazlıklardan kaçınılıyor
olmasıdır. Bu aşamada
grubunuzun aşağıdaki
uygulamaları
gerçekleştirmesi önemlidir:

• Gerçek anlamda
tanışmaya ve birbirinizi
dinlemeye zaman ayırın.
Ortak bir amaç hissi yaratın.
• Birbirinizi daha iyi
tanımaya çalışın. Her
bireyin strese olan tepkisi
nasıl? Nelere önem
verirler? Düşünce ve
duygularını ifade etmede
nasıllar?
• Grubun birlikte sağlıklı bir
şekilde çalışmasına
yardımcı olacak bir takım
yapılar konusunda
anlaşmaya varın.
• Özellikle karar alma
konusunda grup uzlaşması
oluşturun.
• Kabul edin ki bu
uygulamalara zaman
ayırmak, bir an evvel icraya
geçmek kadar önemlidir.
Hatta belki de daha önemli.

Fırtına
Bir süre sonra, tansiyonun
arttığını, tartışmaların
yaşandığını ve sorumluluk
alan kişilere meydan
okunduğunu
gözlemleyebilirsiniz. Durum
çekişmeli, rahatsızlık verici
ve üzücü bir boyut alabilir;
özellikle çatışmadan
hoşlanmayan bireyler için.
Ama bu önemli bir evredir ve
grubunuz bu süreçten alnının
akıyla çıkarsa, daha güçlü ve
dirençli bir grup olacaktır.

What’s happening is that you
have reached a stage where
there is enough trust in the
group for people to feel able
to challenge and disagree
with each other. Groups
often fail at this stage, but it
is essential, it is your group
working out how to operate.
Several things can help get
you through this stage:

• Birbirinizi dinleme
• Tarafsız bir fasilitatör
• Tekrar etmek:
“Duyduklarımdan
anladığıma göre...”
• Sabır
• Ortak amaç

Bu aşamada bazı üyeler
ayrılabilir. Bu olağandır. Bu
aşama, grupsal anlaşma ve
yapılara olan ihtiyacın en çok
hissedildiği zamandır.

Normlaşma
Bu aşamada, beraber nasıl
çalışacağınıza dair
anlaşmalar yapılır, roller
belirlenir, yapılar ve toplantı
prosedürleri üzerinde
uzlaşılır. İlişkiler, Oluşum
aşamasındakinden daha
derin bir seviyeye ulaşır. Tüm
grup bireyleri sorumlulukları
paylaşmaya ve grubun ortak
amacının başarısına bağlılığa
doğru yönlenir. Bu aşamaya
yardımcı olacak unsurlar:

• Ayrılan bireylere anlayış
ve saygı duymak. Eğer
ayrılan üyeler varsa, onların
o ana kadar olan
katılımlarını ve yardımlarını
şereflendirmenin bir yolunu
bulun.
• Nihayet....Grubun tam
anlamıyla gerçekleşiyor ve
birlikte sağlıklı bir şekilde
çalışabilecek olması
hissi...bir heyecanın parçası
olma hissi...

Grup Hayatının Aşamaları
1965 yılında Bruce Tuckman, grup gelişiminin beş aşaması olduğunu öne
sürdü. Bunlar: Oluşum, Fırtına, Normlaşma, İcra etme ve Dağılım (biz bunu
‘matem’ kelimesiyle değiştirdik). Bu aşamalar, grubunuzda şu an ne olduğunu
ve hangi sürecin yaşandığını anlamanızda size yardımcı olacaktır.
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Bir Geçiş Berkley Potluck*
Ziyafeti
Fotoğraf: Transition Berkley
*Potluck: Katılan herkesin bir çeşit
yiyecek getirmesiyle oluşturulan
ziyafet (Çevirmen Notu)

İcra
Bu aşamada işlerin verimli ve
tıkırında olduğunu
hissedersiniz. Bu çok güzel bir
duygu! Grubunuz yetkin ve
isteklidir ve bireyler rolleri ve
görevleri konusunda nettir.
Bireyler beraberce güzel
çalışırlar ve aralarında ki
iletişim iyidir. Grup birlikte
karar alma konusunda
başarılıdır ve bireylere
mesuliyet verebilir.

Farklılıklar ve anlaşmazlıklar,
sağlıklı bir grup kültürünün
parçası olarak görülür.
Başarılar düzenli olarak
kutlanılır ve grubun gelecekte
ne yöne doğru yol alacağını
düşünmek için ortam yaratılır.

Matem
Belki grubunuzun başlattığı
projeler başarısızlıkla
sonuçlanabilir, ya da ayrılan
bireyler olabilir, hatta tüm grup
öyle veya böyle bir son
bulabilir. Tüm bu sonları uygun
bir şekilde damgalamak
önemlidir.

Eğer bir ve daha çok birey
ayrılıyorsa, beraber yemek
yiyin, onlara hediye ve kart
verin.

Eğer grup son noktasına
gelmişse, tüm başarılarınızı
kutlamak için bir etkinlik
düzenleyin. Hissedilen kayıp
duygusu ve üzüntüyü ve
birlikte çalışmaktan almış
olabileceğiniz zevke dair olan
minnet duygusunu ifade
edebileceğiniz bir ortam
yaratın.

Grubun çalışırken edinmiş
olabileceği herhangi bir mal
varlığının nereye aktarılacağı
üzerinde uzlaşmaya varmanız
gerekebilir.

Görüşler
Bir grubun gelişim sürecinde,
aşamaların bu sırada
yaşanması çok az sıklıkla
görülür. Genelde el ele
giderler. Örneğin normlaşma
ile fırtına aynı anda
yaşanabilir.

Dikkat edilmelidir ki, yeni
üyelerin katılımı grupta, yeni
görüşleri, grubun önceden
yapmış olduğu çalışmaların
değerini yitirmeden
sentezlemesini içeren yeni bir
normlaşma süreci başlatır.

Aşamalarla ilgili daha ayrıntılı
bilgi için:
https://transitionnetwork.org/
resources/groups-develop-
infosheet/
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İlk Toplantınız
Grubunuzun ileride nasıl beraber çalışacağına dair tonu ve kültürü
belirleyecek olması açısından ilk toplantı çok önemlidir. Amaç,
grubunuza iyi bir başlangıç sağlamak, birbirinizi tanımak, nasıl
beraber çalışacağınıza karar vermek ve arkadaşlıklar kurmaktır.
Bazı gruplar bir an önce işe koyulmayı denerler ama çoğu zaman bir
noktada çıkmaza girerler. Bu yüzden, bu ön aşamalara zaman
vermek faydalı olacak, grubunuzun üzerinde büyüyeceği sağlam
temeller oluşturmasını sağlayacaktır.

Toplantı öncesinde yapılması gerekenler:

• Katılımcıları davet edin: Kimin orada olması gerektiğini düşünün ve mümkünse
grubun azami çeşitliliğinin toplantıda olmasına çalışın.
• Yer belirleyin: Rahat ve herkesin gelebileceği (erişilebilir, her din ve kültüre
uygun, toplu taşımaya yakın gibi) bir mekan seçin.
• Bir fasilitatör belirleyin: Toplantılarda bir fasilitatörün olması önemli bir
alışkanlıktır. Bu rol ileride dönüşümlü olarak paylaşılabilir ama ilk toplantı için
önceden belirlemekte fayda vardır.

Verimli toplantıların asli unsurlarından biri açılış ve bitişleri başarıyla
gerçekleştirmektir. İlk toplantınız ve açılış ve bitişleri için bazı fikirler:

Açılış: (Check-in*) Giriş yapın

Toplantınıza, sırayla herkese kesintisiz bir şekilde konuşabilecekleri ikişer dakika
vermekle başlayın. Bu süre zarfında, bireylerden kendilerini tanıtmalarını, nasıl
olduklarını ve hayatlarında neler olup bittiğini paylaşmalarını isteyin. Bunu yaptıktan
sonra dilerseniz, herkesi o an herhangi bir şey için duydukları minnettarlığı veya
yaşadıkları yerle ilgili sevdikleri birkaç şeyi söylemelerine teşvik edebilirsiniz. Bu
şekilde başlamak, birbirinizle, iş gündemine yoğunlaşmış aceleci bir görevdaşlık ile
değil, birbirine itina gösteren bir arkadaşlık duygusuyla bir araya gelmenizi sağlayan
bir kültür oluşturur. Bu fark edilebilir bir etki yaratır.

*Check-in: Toplantı başlangıcında, herkese kısa ve eşit miktarda tanınan, bireylerin
kendileri hakkında konuşabilecekleri bir süredir. Herkes yorumsuz şekilde dinler.
Fasilitatör üzerinde durulacak belli bir konu seçer. Örneğin: Adınız nedir, nereden
geliyorsunuz ve en çok sevdiğiniz üç şey nedir gibi. (Çevirmen notu)
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Üç tane sorumlu kişinin olması faydalıdır.

Zamandan Sorumlu Kişi: Görevi, toplantının önceden belirlenmiş bir zaman diliminde
işlemesini garantiye almak, her maddeye ayrılacak zamanı belirlemek ve toplantının
zamanında bitmesini sağlamaktır.
Kayıt Tutmaktan Sorumlu Kişi: Toplantı tutanaklarından sorumludur. Bu tutanaklar grubun
belirleyeceği bir formatta tutulur.
Kalpten Sorumlu Kişi: Görevi, grubun enerji ve dinamizmine dikkat etmek, grubun enerjisinin
düşmesi, gerilimin olması veya toplantının akıcılığını etkileyen herhangi başka bir durumda
müdahaleye ihtiyaç olabileceğini belirtmektir.

Toplantının Yapısı

Toplantıda yapabileceğiniz çeşitli şeyler:

•�Birbiriniz daha iyi tanımak ve her bireyin orada bulunma sebebini ve Geçiş grubuyla
ilgili beklentilerini öğrenmek.
•�Geçiş’le ilgili ortak bir anlayış oluşturmak.
•�Girişiminizin hangi alanı kaplayacağını belirlemek.
•�Bireylerin sahip oldukları becerileri ve başka gruplarla olan bağlantılarını öğrenmek.
•�Birbirinizin stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek (bu konuda ki aktivitemizi burada
bulabilirsiniz. )
https://transitionnetwork.org/resources/become-stress-busting-experts-inner-transition-
activity/
•�Eğer bir etkinlik programınız varsa, bireyleri yardım etmeleri için dahil edin. Bu sayede
bir takım olarak nasıl çalıştığınızı görme fırsatınız olur.
•�Grubu, ilişkilerini, birbirini anlama becerisini ve birlikte çalışma yollarını aktif bir şekilde
geliştirin.

Birbirinizi tanımaya zaman ayırın. Kurmuş olduğunuz ilişkiler zor zamanlardan geçtiğinizde,
anlaşmazlıkların olduğunda ve işlerin yolunda gitmediği anlarda, sizin her şeye rağmen devam
etmenizi sağlayacak önemli bir unsurdur.

‘İçsel Geçiş Toplantı Aktiviteleri’ sayfamız, toplantılarınıza derinlik ve enerji katacak pratik
egzersizler içermektedir. https://transitionnetwork.org/resources/inner-transition-activities-
meetings/

Kapanış: Toplantı üzerinde değerlendirme yapmaya zaman yaratın

Toplantının sonunda, toplantının nasıl geçtiği ve nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığının
değerlendirmesini yapmayı alışkanlık edinin. Bir daha ki sefere ne daha iyi yapabilir? Bu
değerlendirme olmadan, kimin kendini dışlanmış, kösteklenmiş veya kafası karışmış hissettiğini
bilmek mümkün değildir. Aynı zamanda bu, toplantının iyi geçmesini sağlayan kişilere teşekkür
etmek için de fırsat yaratır.

Ayrıca aşağıdaki listedekilere de toplantıda ihtiyaç duyabilirsiniz:

Çay, bisküvi veya kek, kağıt tahta ve kalemler, not almak için bir dizüstü bilgisayar ve saat

A K T I V I T E



Vizyon
Birlikte yaratmayı istediğiniz geleceği düşlemek

Daha düşük karbonlu ve yüksek dirençli bir gelecek yaratmanın önündeki ana
zorluklardan biri, böyle bir geleceğin nasıl olacağını düşleme konusur. Canlı,
bol çeşitli, zevkli ve bağlı bir gelecek veya rutubetli bir mağarada çürümüş
patateslerle beslenilen bir gelecek? Geçiş grupları, bireyleri görmek istedikleri
geleceğin vizyonunu yaratmaya ve bu vizyona doğru adımlar atmalarına
yardımcı olur.
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Geçiş Ağı Kaynakları
‘Geçiş Sonrası Geleceğini Düşlemek’’ ve ‘Zaman Çizelgesi Hazırlama’ ya ait
rehberler için: https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-
essential-ingredients/vision/
Open Space* (Açık Alan) etkinlikleri vizyon yaratmak için iyi bir yöntemdir. https:/
/transitionnetwork.org/resources/run-open-space-events-guide/
*Open Space: Belli bir konu çerçevesinde katılımcıların kendileri tarafından beraberce
planlanıp yürütülen toplantı, etkinlik veya konferanslardır. (Çevirmen notu)

Topluca oluşturulmuş gelecek vizyonları galerisi: Geçiş Ağı Konferansı, 2010, Seale
Hayne, Newton Abbot, Devon, Birleşik Krallık Fotoğraf: Mike Grenville

“Doğal hayat ve toplum konusunda derin bir rahatsızlık ve üzüntü
duyuyordum. Geçiş Pasadena’ya katılmam, çaresizlikten birlikteliğe
geçmemi, tutkumu takip etmemi ve bunun için yardım bulmamı
sağladı. Sorunlarla olan ilişkimi tamamiyle değiştirdi.”
-Laurel Beck, Geçiş Pasadena, ABD

Paylaştığınız bir vizyonun olması gruba gerçek bir odak noktası sunar ve başkalarına neyi neden
yaptığınızı ifade etmenizi kolaylaştırır. Aynı zamanda yeni, yerel bireylerin ve diğer grupların
katılımına ve bu vizyonu gerçekleştirmek için yardım etmelerine teşvik eder. Belki de en önemlisi,
bireylerin gelecekle ilgili yeni olasılıklar hayal etmelerini sağlar. Bu, kişilere güç ve yetki verir.

Geleceği düşlemenin en kolay yöntemlerinden biri, bireyleri gözlerini kapatıp, kendilerini 2030
yılında sokakta yürüdüklerini hayal etmeye ve çevrelerini gözlemlemelerine davet etmektir. Ne
gördüklerini veya ne duyduklarını sorabilirsiniz. Ardından, izlenimlerini çizmek, boyamak, şiir
veya hikaye yazmak ya da gelecekte ki bir gazeteye makale yazmak gibi yollarla kaydetmeye
teşvik edebilirsiniz. Popüler medya çatışma üzerine kurulmuş olduğundan, makale yazmak gibi
yaratıcı egzersizler birçok kişi için faydalı bir uygulama olacaktır.
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Geleceğe dair vizyonunuz nedir?
İşte başlangıç olabilecek bazı fikirler...

Kentsel Tarım
Geçiş dünyasında gıdamız, evimize yakın, organik,
yoğunluğu ve biyo-çeşitliliği destekleyen yöntemlerle
yetiştirilecek ve hepimiz yetiştiricilik becerilerine sahip
olacağız. Bu, kasaba ve şehirlerimizin görüntüsünü ve
hissini değiştirecek.

Toplumsal Enerji
Enerji üretimi mümkünse topluma ait olacak. Bu,
yerel ekonomilere yarar sağlayarak iş imkanları
yaratır ve bu alandaki yetki ve otoriteyi yerelleştirir/
özerkleştirir.

Verimli Ağaçlar
Gelecekte, meyve ve yemiş ağaçları
varken, neden dekoratif ama verimsiz
ağaçlar dikelim? Hadi kasaba ve
şehirlerimizin birer gıda ormanı
olduğunu hayal edelim!

* Geçiş Ağı, beraberce, müşterek ve kişisel özene
dayanan yeni bir kültürü desteklemek için Tükenişten
Dengeye isimli atelye çalışmaları sunmaktadır. Bu konuda
bilgi için:
https://transitionnetwork.org/do-transition/training/
trainings/burnout-balance-re-building-resilient-

‘Gıda Şeridi’
Köy, kasaba ve şehirlerimizi çevreleyen
alanlar, yeniden bu yerleşim birimlerine
gıda yetiştirmekte kullanılacak, yeni iş
imkanları yaratacak ve bireyleri
gıdalarının kaynağı ile ilişkilerini
güçlendirecektir.

Kutlama
Bunun başarılı olması, kutlama için olası tüm
imkanları değerlendirmekte yatar. Bu süreç, Richard
Heinberg dediği gibi, “protesto yürüyüşünden çok bir
parti gibi” olmalıdır.
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Tükenişten Dengeye
Geçiş grupları, kollektif ve bireysel bakım ve itinaya üzerine
kurulmuş yeni bir kültür oluşturmayı öğrenirler. Bu yeni kültür,
Geçiş’e tam anlamıyla faydamızın olabilmesi için kişisel sağlık ve
mutluluğumuzun önemini vurgular. Bazı gruplar, tükenmeyi
asgariye indirgemek için profesyonel psikolojik danışman ve
terapistlerin desteğini içeren mentor olanakları yaratırlar.

Bisikletle Ulaşım
Birçok Geçiş grubu,
sürdürülebilir ulaşımı ve bisiklet
tamiri gibi becerilerin
kazanılmasını yaygınlaştırmaya
çalışır ve yeni bisiklet
sürücülerinin kendilerine olan
güvenlerini geliştirmelerine
destek olur.

Yerel Ekonomi
Yerel ekonomilerin birkaç kişiye değil
çoğunluğa hizmet ettiğini, yeni girişimlere
gebe olduğunu ve yerele değer verdiğini
yeniden düşleyebiliriz.

Katılımcı Demokrasi
Kararlar daha özerk, katılımcı ve tabandan yukarı doğru
yollarla verilir. Devletin rolu toplumun aldığı kararları
desteklemektir.



Katılım
Toplumu Geçiş’e Katılmaya Davet Etmek

Zaman içerisinde, binlerce Geçiş grubunun emeği ile daha geniş kapsamlı
toplulukları Geçiş’e dahil etmeyi öğreniyoruz. Bunun, arkadaşlarımızın ve hali
hazırdaki yandaşlıkların ötesinde ilişkiler kurmayı öğrenmekle alakalı
olduğunu anladık, ve zaman ve sabır gerektirdiğini de. Bireyleri Geçiş’e nasıl
dahil ederiz yerine ilk sormamız gereken soru, ‘Geçiş’i toplumumuzdaki
herkesi ilgilendirecek şekilde nasıl geliştirebiliriz?’ olmalıdır. Bireylere, bu
konuyla ilgili gereksinimlerini sormalı ve bireyleri, özellikle sosyal ve ekonomik
alanda en fazla marjinalleştirilmiş olanları, dinlemeliyiz.

Bunu başarmak Geçiş ile ilgili farkındalığın artmasına ve bireylerin Geçiş’in
üzerinde durduğu konuları anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda
bireylerin topluluklarında fark yaratabileceklerini görmelerini sağlar. Bu,
bireylere katılmak için ilham verir.

Geçiş Cardiff’in düzenlediği aleni piknik, halkı proje ile tanıştırmak ve katılımlarını sağlamak için
çok iyi bir yoldu. Fotoğraf: Geçiş Cardiff
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Geçiş Ağı Kaynakları
Toplumsal katılımla ilgili tüm kaynaklarımızı bu linkten indirebilirsiniz.
Kaynaklar: ‘Büyük Liste’ egzersizini (Geçiş çalışmanıza yardımcı olabilecek
birey ve grupları tanımlamanızda yardımcı olacak kolay bir yöntem), ‘Etkinlik
Planlama ve Düzenleme’ rehberini, ‘Bireyleri Geçiş’e Dahil Etme ve Tutma’
rehberini ve ‘Etkinlikler ve Yapılabilir Eğlenceli Aktiviteler’ listesini içermektedir.
https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/7-essential-ingredients/community-involvement/

Geçiş Haslemere’in ‘Sürdürülebilir Tarım Hasatı Pikniği’ Fotoğraf: Geçiş Haslemere

“Burası bir bahçeden öte bir yer. Normalde boşverip geçtiğimiz
komşularımızla durup sohbet ettiğimiz bir yer. Genci, yaşlısı, herkesin
birbiri ile muhabbet ettiğini görüyoruz. Burası sosyal bir buluşma noktası.”

- �Sébastien Mathieu, 1000 Bruxelles en Transition.

Katılım, toplumunuzdaki Geçiş’in başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Projeye katılımcı sayısı
arttıkça, onların kendini idame ettiren projeler kurmalarına yardımcı olabilir veya grupları, gıda,
enerji, iletişim veya sağlık gibi odak noktaları farklı olan başlıklara ayırabilirsiniz.



Çeşitlilik
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Geçiş gruplarımızın
olabildiğince çeşitlilik
içermesini ve kapsayıcı
olmasını sağlamak zor ama
çok önemlidir.
Adil, Eşit ve Kapsayıcı Geçiş için Yedi
Ana Malzeme (Geçiş Rehberinden
Alınmıştır)

Dinlemek
Gerçekten dinlediğimizde, ortak bir nokta
bulabilir ve herkesin şuan olduğu noktadan
başlayabiliriz. Gerçek anlamda dinlemek,
duydukların tarafından değiştirilmeye hazır
olmaktır.

Günlük İhtiyaçları Karşılamak
Marjinalleştirilmiş topluluklarla çalışan Geçiş
grupları için önemli bir soru; ‘Bireyler, henüz en
temel ihtiyaçları karşılanmamışken, nasıl Peak
Oil* ve iklim değişikliğinin geleceğe olan
etkisine karşı direnç geliştirme gibi konulara
odaklanabilirler?’ sorusudur.
En temel ihtiyaçlarımız nelerdir? Hepimizin
istek ve arzuları farklı olsa da, eninde sonunda
belli başlı ihtiyaçlarımız hep aynıdır. Gelişim
uzmanı Manfred Max-Neef’e göre bunlar;
maddi ihtiyaçlar (yiyecek, su, giyecek, ev gibi),
güvenlik, duygusal yakınlık, anlayış, katılım,
dinlence, yaratıcılık, kimlik ve özgürlüktür.
Bunları, Geçiş projelerinizi planlarken aklınızda
bulundurmanız faydalıdır.

*Peak Oil kavramı, dünya genelinde petrol
üretiminin tepe noktasını bulması kavramıdır.
(Çevirmen notu)

Kapsamı Derinleştirmek
Kapsamcı olmayı Geçiş grubunuzun merkezine
yerleştirmenize yardımcı olacak birçok yol
vardır. Bunlarda bazıları, toplantılarınızın
mekanının ve sunumunun bazı bireyleri
dışlayıcı olmamasına, ve fiziki açıdan herkesin
katılabileceği bir ortamda olmasına gayret
göstermenizdir. Kişiler, bireysel olarak
toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılık görüşüne
bağlı olsalarda, grup halinde bazıları için
dışlayıcı olabilecek bir kültür yaratabilirler.
Büyük sıklıkla bu kültür, toplumdaki baskın
kültürün bir yansımasıdır. Bu yüzden grup
tarafından dışlanan kişiler çoğu zaman
toplumun genelinde de daha az güç ve
ayrıcalığa sahip bireyler olur.

Köprüler İnşa Etmek
Geçiş, eğer tüm engellerin ötesinde bir
arkadaşlık ve güven oluşturmazsa nasıl direnç
geliştirmekte başarılı olabilir? Kimin
çalışmanızın bir parçası olması gerektiğini
düşünün ve ayağınıza gelmelerini beklemeden
gidip onları davet edin. ‘Ulaşılması zor’
dediğimiz şeyler, sadece denemediğimiz ve
Geçiş’i herkesin yararına olmasını sağlamak
için yollar aramadığımız sürece, ulaşılması
zordur.

Kutlamak
Çeşitlilik, müşterek yönlerimizi farklı yollarla
ifade edişimizi kutlamak için olanaklar sunar. Bu
kutlama bireylerin alışageldikleri konfor
bölgesinden çıkmalarına olanak verir.
Bireylerin hayattan zevk almalarını ve yaratıcı
ifadeyi mümkün kılar. Yaptığınız her şeye
kutlamayı da dokuduğunuza emin olun.

Rütbe ve Ayrıcalıkları İrdelemek
Süreç Çalışması’nın* yaratıcısı Arnold
Mindwell, iyi yada kötü her gücün,
tanımlanmadığı sürece, baskıcı ve zarar verici
olabileceğini söyler. Bu yüzden umursayan,
adil, eşit ve yaşamı zengin kılan bir dünya
yaratmak için, güç ve ayrıcalıklarla olan
ilişkimizi anlamaya sıkı bir gayret göstermemiz
gerekir, bilhassa yaygın kültürün en çok
marjinalleştirdiği bireylerle beraber.

* Süreç Çalışması (Process Work) süreç yönelmeli
psikolojinin kısa adıdır. (Çevirmen notu)

Çeşitliliği Dokuma
Eğer gerçek anlamda kapsayıcı ve eşitliğe
dayalı bir Geçiş yaratacaksak, en önemli unsur,
çeşitlilik ve sosyal adaleti eylemlerimizle
taahhüt etmektir. Yedi Malzeme rehberimiz bu
konuda geniş çaplı bilgi sunmaktadır.

Adil, dürüst ve kapsayıcı bir Geçiş için yedi ana
malzemeyi buradan indirebilirsiniz: https://
transitionnetwork.org/resources/7-ingredients-
just-fair-inclusive-transition-inner-transition-
guide/

Sol: Geçiş Kenti Tooting’in ‘ Tooting Turu’ sadece küçük
bir soru ile başladı.
“Bir zamanlar Tooting isimli bir kasabada, yelpazesi uzun
zamandır dönmemiş bir yeldeğirmeni vardı. Bir avuç
çocuk bir gün bir araya geldiler ve şu soruyu sordular:
Eğer kasabanın sokaklarında herkesten ıslıkları, alkışları,
onay işaretleri, çak bir beşlikleri ve gülücükleri ile enerji
yaratmalarını isterlerse, acaba yeldeğirmenini yeniden
döndürebilirler miydi?’ Fotoğraf: Luke Harris



Ağlar ve Ortaklıklar
Başkaları ile İşbirliği

İşbirlik, topluluğunuzda Geçiş oluşturmanızda hayati bir önem taşır. Hünerli
bir şekilde inşa edilen ortaklıklar ve işbirlikleri, daha çok ilerleyip daha başarılı
olmanızı sağlayacaktır.

İşbirliği;
• Birbirinizin çalışmalarını kopyalamayı önlemeyi,
• Yeni kişilerle tanışmayı,
• Yeni fırsatlar, fikirler ve çözümler geliştirmeyi,
• Çalışmanızı, günümüz sorunları ile etkili bir şekilde yüzleşebilecek
seviyeye çıkarmayı,
• Beraberce, yenilikçi, kesişen, etkili ve uzun vadeli çözümler yaratmak
için işbirliği ile oluşturulmuş stratejik yaklaşımlar üretilmesini,

mümkün kılar.

Hollanda’daki ‘Aardehuis Ekolojik Köy projesi, varolan başka bir yerel toplumsal projeyle ortakyaşar
anlayışı ile çalışan bir Geçiş girişimine güzel bir örnektir.

Fotoğraf: Vereniging Aardehuis
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İşbirliğinde bir seçenek, yerel olarak birbirini destekleyecek gruplar ağı kurmaktır. Bir diğeri ise
başka gruplarla ortak projeler üzerinde beraberce çalışmaktır. Geçiş, ortak noktalar bulma ve
oluşturma sanatıdır ve özellikle işbirliği bağlamında bu tam anlamıyla geçerlidir.

“Sahip olduğumuz birşey bir araya gelme gücüdür. Birisi güzel bir fikirle
geldi, ‘Bisiklet taksisi işi kurmak istiyorum’ gibi. Ve lokal bir bisiklet tamiri
programından mezun olmuş gençlerse ‘Bisiklet tamiri bizim işimiz, bir
girişim başlatmak istiyoruz’ dediler. Bu durumda bir etkinlik düzenledik ve
ilgili yetmiş kişiyi, dolayısıyla bir dolu yandaş ve hissedarı bir araya
getirmeyi başardık. Şuanda bir çalışma grubu kurdular ve beraberce bu
girişim üzerinde çalışıyorlar. Sanırım, nerede sorun ve bu soruna çözüm
bulmak isteyen bireyler varsa, orada bunu gerçekleştirmeye devam
edeceğiz: Toplulukları bir araya getirmek, kaynakları belirlemelerine
yardımcı olmak ve tetiklemek!”

- Chuck Collins: Geçiş Jamaica Plain Yeni Ekonomi, Boston, ABD

Ortak Çalışmalar İçin Beş Yol
1. Bilgi paylaşımı: Kendi ağlarınızla, yakın çevrenizde olan etkinliklere dair bilgileri
paylaşın ve onları da sizin etkinliklerinizi paylaşmalarına davet edin. Bu,
etkinliklerin çakışmasına engel olmaya ve yeni işbirlikleri için olasılıklar yaratmaya
yardımcı olur. Aynı zamanda kendinize mal ediyormuş hissini uyandırmaktan
kaçınılmasını sağlar. [Sorumluluk Seviyesi: Düşük]

2. Etkili sorular sormak: Bu, destek ve ilişkiler kurmanız için iyi bir yoldur ve
başkalarının görüşlerine açık olduğunuzu gösterir. [Sorumluluk Seviyesi: Düşük]

3. Kararları birlikte almak: Önemli projelerle alakalı kararlar almada, yerel
hissedarlarla anlamlı bir iletişimi en yüksek seviyeye çıkarmak için etkili yollar
bulun. [Sorumluluk Seviyesi: Orta]

4. Bir araya gelmenin gücünden yararlanmak: Destekleyicilerinizi yerel projelere
zaman, para veya enerji yatırımında bulunmaya davet edin. Yerel Girişimciler
Forumu buna güzel bir örnektir. [Sorumluluk Seviyesi: Orta]

5. Projeleri birlikte yürütmek: Bu tarz bir ortak çalışma çok iyidir ve bir takım
yaratıcı tartışmalar üretebilir. ‘Ortaklıklar nasıl yaratılır’ rehberimiz bu konuda bir
çok tavsiye içermektedir. [Sorumluluk seviyesi: Yüksek]

Geçiş Ağı Kaynakları
Ağ ve ortaklıklar oluşturma konularındaki tüm rehberlerimizi burada
bulabilirsiniz: https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-transition/7-
essential-ingredients/networks-and-partnerships/
Geçiş konusunda size yardımcı olabilecek, birey ve grupları tanımlamanızda
yol gösterecek ‘Büyük Liste’ aktivitesini yapabilirsiniz. https://
transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/



28

Bir ağ oluşturun
Çoğumuz doğal bir şekilde, aile, arkadaşlar veya topluluklar olsun, bir ağın
parçasıyız. Ağlar bireyleri güçlendirir. Çünkü topluluğun sağlığı, toplumun bir
bütün olarak sağlığına bağlıdır ve beraber ne kadar çok çalışırsak ve
birbirimizi ne kadar desteklersek o kadar birbirimizi besler ve güçlendiririz.
Ağlar kurmak, ortak arkadaşlıklar ve hem kendimizin hem de başkalarının
projelerine destek oluşturmaktır.

Ağlar, ne yaptığınıza dair farkındalık yaratarak Geçiş çalışmanıza yardım eder ve bir destek ağı
birçok sürprizi de beraberinde getirir. Örneğin:

• �Projeleriniz için daha çok fırsatlar.
• �Muhtemel ortaklarla halıhazırda bir ilişkinizin olduğunu görmek.
• �İhtiyaç duyduğunuz zamanda yerel topluluklardan yardım ve destek görmek.
• �Topluluğunuzun, daha önce farkında bile olmadığınız kolektif beceri ve dehasını özgür
kılmak.

Ağlar kurmak birbirinize destek olmaktır.

Güçlü ve verimli bağlar, bireylerin birbirlerine olan güven ve desteği ile gelişir. Bunun için,

• Yerel kaynakların tanıtım ve paylaşımını sağlayacak bir etkinlik düzenleyin.
• Diğer grupların projelerini internet sitenizde veya bültenlerinizde destekleyin ve yayınlayın.
• Yerel bir grup veya ajanstan, daha yardımsever ve yaşama değer katan bir dünya için
çalışan gruplara ve projelere adanmış bir internet sitesi listesi oluşturmalarını isteyin.
• Yerel gruplardan ve çeşitli saygın liderlerden Geçiş grubunuza danışman olmaları isteyin.

Ağ kurmak için: Kiminle ve nasıl?

Büyük Liste egzersizi: https://transitionnetwork.org/resources/big-list-activity/ Bu aktivite,
çevrenizdeki sizi destekleyebilecek potansiyel birey ve gruplar üzerinde düşünmenizi sağlar. Bu
size, kimlerle ve hangi gruplarla ağlar ve ortaklıklar geliştirmeye karar vermenize yardımcı olur.

Ağlar oluşturmak ilişkiler kurmaya bağlıdır. Bu nedenle, bireylerle yüzyüze görüşmek her zaman
daha iyi olacaktır. Görüşmeden önce bu kişi veya grup hakkında biraz araştırma yapmanız
faydalıdır. Bu sayede:

• Grup hakkında bilgi edinir, örneğin amaçları, hangi ihtiyaçlara değindikleri ve ne kadar
süredir var oldukları gibi,
• �Bu grup hakkında nelerin hoşunuza gittiğini düşünür,
• �Kendinizi ve grubunuzu nasıl tanıtacağınızı değerlendirirsiniz.
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• Onların grubunu nasıl destekleyebileceğinizi düşünün.
• Birlikte irtibatta olmanızın ortak faydalarını düşünün.
• Geçiş’in onlarla olan alakasını ve yüzleştikleri ihtiyaç ve zorlukları daha iyi anlamanıza

yardımcı olacak sorular hazırlayın.

Unutmayın ki Geçiş, rekabet değil bir işbirliğidir. Bu yüzden, eğer yerel toplumunuzda Geçiş
tarzı çalışmalar yapan gruplar halihazırda varsa, onlarla nasıl destek ve işbirliği içerisinde
çalışabileceğinizi düşünün. Bireylerin, çalışmalarına el koyacağınız veya devralacağınız
hissine kapılmamaları çok önemlidir. Onlarla irtibat halindeyden, her zaman işbirliğini
düşününerek yapmak istedikleriniz konusunda fikirlerini alın ve onlara katılmak için fırsatlar
sunun.

İlk toplantının ana hatlarına dair bir örnek

•�Geçiş hakkında konuşmaya başlamadan önce, birey veya grubun geçmiş başarılarını ve
sürmekte olan çalışmalarını onurlandırın ve en önemlisi, onlara ihtiyaçlarını, karşılaştıkları
zorlukları ve Geçiş’in onlarla nasıl alakalı olabileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı
olacak sorular sorun.
•�Misyonlarını, amaçlarını ve planlarını öğrenin.
•�Toplumda kimlere ulaştıklarını veya ulaşmayı amaçladıklarını öğrenin.
•�Geçiş’in ele almaya çalıştığı konuların bazıları hakkında bilgi paylaşın. Örneğin,
yükselen enerji fiyatları ve bunun toplum üzerindeki etkileri gibi.
•�Geçiş hareketinin toplumsal çalışmalarında onlara nasıl destek olabileceğini sorun.
•�Desteklerini isteyin ve toplumsal geçişe nasıl destek olabileceklerini sorun. (Örneğin:
diğer gruplarla veya liderlerle tanışmada yardım etme, toplantı yeri sağlama, etkinlikler
vs.)

Uzun vadeli ilişkiler kurmak

Geçiş tüm toplumu kapsayan bir süreç olduğu için, sosyal ağlarınızı sürdürmek, diğer
gruplarla bağlantıda kalmak ve mümkün olduğunca birbirinize destek vermek çok önemlidir.
Bunun için yapabilecekleriniz:

•�Etkinlik veya proje hazırlarken her zaman bu çalışmaya dahil edebileceğiniz grupları
düşünün, özellikle içerisinde marjinalleştirilmiş bireyler olanları.
•�Var olan bir projeye destek olun. Örneğin toplumsal bir meyve bahçesine hasat zamanı
yardım etmek gibi.
•�Etkinliklerinizde başka grupların etkinliklerini ve çalışmalarını tanıtın.
•�Sosyal etkinliklerinize başka grupları da davet edin.
•�Planladığınız yeni projeler için diğer gruplardan fikir alın.

Geçiş, gerekli seviyede verimli olabilmesi için güçlü ağlara ihtiyaç duyar. Bu yüzden, ilişkilerinizi
geliştirmeye zaman ayırın. Kim bilir bu ilişkilerin sizi nerelere taşıyabileceğini! Bu aktivite için
Tina Clarke’a derin bir borç ve minnet duyuyoruz.

AKTİVİTE



Pratik Projeler
Başkalarına yaptıklarınızla ilham verin

Geçiş hareketinin başarısı, dünyada somut değişimler gerçekleştirmemizle
orantılıdır. Bazılarımız için bu, konfor bölgemizden çıkıp, fikir ve toplantıların
ötesinde somut eyleme geçiştir. Eyleme ve yaşadığımız yerde somut
değişiklikler gerçekleştirmeye doğru atacağımız adımlarda büyük bir güç
vardır. Bir reçete gibi, yapmanız gerekenleri içeren bir liste yoktur. Nitekim ne
yapacağınız, grubunuzdan ve onun ilgi alanları ve tutkularından doğar. Lakin
burada küçük bazlı ve pratik projeler için öneriler listesini bulabilirsiniz: https://
transitionnetwork.org/resources/small-practical-projects-initiating-group-
infosheet/
Zaman içerisinde bu projeler daha iddalı ve etkili olacaktır.

Brüksel’deki ‘1000bxl en Transition’ üyeleri, şehrin genelev bölgesinin merkezindeki ‘Potager
Alhambra’ gıda bahçesi için yükseltilmiş sebze yatakları inşa ediyorlar. Bu çalışmaları ve diğer
projeleri hakkında daha çok bilgi için sağ taraftaki videoyu izleyebilirsiniz.
Fotoğraf: Jan Leerman
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https://vimeo.com/143176993

Pratik projeler, bireylerin Geçiş’e katılmaları için birçok farklı yol sunar ve hareket halindeki
Geçiş’in çok önemli göstergeleri ve halk manifestoları olma görevini üstlenirler.

Sonuçta, pratik projeler, toplumumuzda yeni girişimlere, yeni geçim kaynaklarına, iş ve eğitim
fırsatlarına yol açabilirler. Hatta bir tanesi yeni kariyeriniz biçimine bile dünüşebilir!
Ayrıca, değişimin sadece bir olasılık değil aynı zamanda halihazırda gerçekleşen bir olgu
olduğunu göstermeleri açısından da hayati bir önem taşırlar.

“Harika! Otuz yedi yıl gibi uzun bir zamandır Portalegre’de yaşıyorum
ve topluluğumun ve şehrimin parçalara bölündüğüne, insanların
birbirlerine sırtlarını çevirdiklerine tanık oldum. Yarattığımız bu halk
bahçesi bana birarada birşeyler yapabileceğimizi hatırlatıyor. Bu
mümkün, yeter ki yeniden birbirimize dönelim.

- Sònia Tavares, Portalegre em Transição, Portekiz

Geçiş Ağı Kaynakları

Projelerinizin başarılı olması için farklı görüşler ve fikirlerle dolu ‘Pratik Proje
Geliştirme’ rehberimizi buradan indirebilirsiniz. https://transitionnetwork.org/
resources/developing-practical-projects-guide/

Açık Alan etkinlikleri, pratik projelerinize fikir ve coşku üretmek için iyi bir yol
olabilir. Rehberimiz:
https://transitionnetwork.org/resources/run-open-space-events-guide/



*Onarım Kafesi (Repair Cafe): Bu etkinlikte
onarım işinden anlayan gönüllülerle, tamire
ihtiyacı olan taşınabilir alet veya makineleri olan
kişiler bir araya gelirler. Hem tanışıp sohbet
ederler, hem de kahve veya çay içip, onarım
yaparlar. Bu genelde ayda bir, belirli bir zaman
ve yerde düzenlenen bir etkinliktir. (Çevirmen
notu)

*Gıda derlemesi (food gleaning): Çiftlik, pazar,
dükkan, süpermarket, restoran vs gibi
yerlerden, arta kalan gıdayı toplayıp ihtiyaç
sahiplerine iletmek eylemi. (Çevirmen notu)

*Şerbetçiotu kulübü (hop club): Hasadından
bira yapılan bu bitki, şehir ortamında kolayca
yetiştirilebilir. Bu kulüp, yerel yetiştiricilerden
hasadı toplar, bira yapar ve yetiştiricilerle ve
halkla ürünü paylaşır. (Çevirmen notu)

*Geçiş Sokakları (Transition Streets) hareketi
komşularınızla bir araya gelip, sokağınızı daha
sürdürülebilir bir yer yapmaya çalıştığınız bir
Geçiş projesidir. Geçiş sokakları rehberini bu
siteden indirebilirsiniz. (Çevirmen notu)
Transition Streets | Transition Australia

*Draught Busting, yaşam alanlarında ısı
kaybına sebep veren etkenleri asgariye
indirmeyi amaçlayan atelye çalışmalarıdır.
(Çevirmen notu)
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Elinden geleni yapmak
Bir fırın açabilirsiniz veya...

Kurşun kalem ve mürekkep çalışması: Rob Hopkins

Takip eden sayfalardaki fotoğrafların sahipleri:

Sağ:
Sylvia Holmes, New Forest Milli Parkı Yönetimi, Don Hall, Rob Hopkins, Coin en Transicion, Luke Harris , Annie Leymaire, Fiona
Ward, Karolina Walicka, Geçiş Bro Gwaun, Paul Shepherd, Tish Rickard.

Bir sonraki, 34.sayfa
Michele Vander Syp, Julian Andrews/Eye R8 Productions Ltd, Cristiano Bottone, Maud Dan, Jonathan Goldberg, Rob Hopkins,
Kazuhiro Hakamada, Karen Whitelaw, Chris Rowland, Leamington Spa Courier, Ann Carranza, Loughborough Echo.

Bir sonraki, 35.sayfa
Jonathan Goldberg, Alfredo Càliz, Geçiş Kenti Totnes, Jonathan Goldberg, Mike Thomas, Paul Mackay, Jonathan Goldberg,
Jonathan Goldberg, Romania in Tranzitie, Geçiş Usk, Geçiş Ağı.



Bir onarım kafesi* başlatın
Pasadena, ABD

Bir sokak karnavalı organize edin
Tooting, Londra, BK

Becerilerinizi paylaşın
Totnes, BK

Bir halk dükkanı açın
Slaithwaite, BK

Şerbetçiotu kulübü* başlatın
Crystal Palace, Londra, BK

Topluluğunuzda Open Space yürütün
Fujino, Japonya

Üretim Fazlası Gıda Kafe’si kurun
Fishguard, BK

Bir okulun gıda yetiştirmesine yardım edin
Newent, BK

Yerel Gıda Zirvesi düzenleyin
New Forest, BK

‘Gıda derlemesi’* organize edin
Sarasota, ABD

Tükenmeye karşı mentor desteği
Totnes, BK

Yeni bir gıda pazarı açın
Coin, İspanya



Yerel para birimi başlatın
Grez, Belçika

Toplumsal şarap üretimi
Kilburn, Londra, BK

Halka açık konuşma yapın
Cristiano Bottone, İtalya

Geniş çaplı halk etkinlikleri düzenleyin
Liege, Belçika

‘Patates Günü’ yapın
Stroud, BK

Müşterek yerleşim projesi başlatın
Ungersheim, Fransa

Toplumsal yatırımı yenilenebilir
enerjiye çekmin Lewes, BK

‘Geçiş Sokakları’* yürütün
Newcastle, Avusturalya

Halka ait enerji işletmesi başlatın
Fujino, Japonya

Meyve ve yemiş ağaçları dikin
Leamington, BK

Tohum kütüphanesi başlatın
Healdsburgh, ABD

Elma suyu yapın
Loughborough, BK



Doğal inşaatı öğrenin
Transition Heathrow, BK

Toplumsal arıcılık
Zarzalejo, İspanya

Dibe dökülmüş meyveleri toplayın
Kensal’dan Kilburn’a, Londra, BK

‘Bedava Pazarı’ başlatın
Bükreş, Romanya

Ücretsiz bisiklet tamiri sunun
Usk, Galler.

Geçiş eğitimi düzenleyin
Nerede olursa!

‘Geçiş’e ait yirmi bir hikaye’de daha
fazlasını bulabilirsiniz.

Halk sineması başlatın
Totnes, BK

Bir havuç kostumü giyin. Biraz
gelişigüzel oldu ama..

Crystal Palace, Londra, BK
Düşünmeye yer yaratın

University of St. Andrews, İskoçya
‘Draught Busting’* seansları düzenleyin.

Brixton, Londra, BK

Toplayıcılığı öğrenin
Geçiş Heathrow, BK



Bir hareketin parçası olmak
Diğer Geçişçilerle ilişim kurmak

Geçiş dünyada elliden fazla ülkede gerçekleşmektedir. Dolayısıyla
girişiminizi başlattığınızda, bireylerin görüşlerini, öğrendiklerini ve bilgilerini
paylaştıkları geniş bir öğrenim ağının parçası olursunuz. Bundan en iyi
şekilde yararlanın! Dünyada neler olup bittiğinden haberdar olmak size bir
kaç şeyi yapmanıza yardımcı olur. Bunlar:

• Öğrendiklerinizi paylaşmak
•�Ülkenizde ulusal bir merkezin olup olmadığını öğrenmek ve
varsa irtibata geçmek

•�Başkalarının deneyimlerinden öğrenerek zaman kazanmak
•�Birbirinize destek vermek
•�Yeni arkadaşlar edinmek
•�Geçiş’in ne olduğuna dair olan anlayışınızı derinleştirmek
•�Yalnız olmadığınızı hissetmek. Unutmayın, bir çok küçük
hareket daha büyüğünü oluşturur.
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İster on-line seminer, transitionnetwork.org, konferanslarımız, bölgesel Geçiş grupları ağlarımız,
ister sosyal medya vasıtasıyla olsun, geniş çaplı harekete bağlanmak, kendi deneyimlerimize
göre Geçiş gruplarının daha başarılı olmalarına gerçekten çok yardımcı oluyor. Yaşadığınız
yerde, size destek ve tavsiye verebilecek bölgesel Geçiş grupları ağı olduğunu da
keşfedebilirsiniz.

Ve sadece başarılarınızı paylaşabileceğinizi düşünmeyin. Zorlukları, engelleri ve işlerin neden
yolunda gitmediğine dair düşüncelerinizi paylaşmanız, en az başarılarınızı paylaşmak kadar
faydalıdır. Varolan büyük bir hareket var, ve bundan en iyi şekilde istifade etmeye bakın!

“Bir araya geldiğimizde, sanki herkes birbirini besliyor. ‘Sen bana ben sana’
havası var. Herkes birbirini dinliyor ve birden biri yeni bir fikir sunuyor. Grubun
ortak amacı için bir araya gelmek, müşterek bir heyecan, müşterek bir ilham,
müşterek bir kanaat...Havada ki coşkuyu hissedebilirsiniz.”
- Emiliano Muñoz, Portillo en Transición, İspanya.

“Geçiş bana, önümüzdeki belirsiz gelecek için ihtiyaç duyduğum bilgi ve
bağlantıları sağlıyor.”
- Russ Carrington.

Geçiş Ağı Kaynakları
‘Geçiş hareketinden en iyi şekilde istifade etme’
kılavuzumuzu okumak için: https://transitionnetwork.org/
resources/part-transition-movement-guide/
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Uluslararası Geçiş girişimleri ağının bir parçası
olmak neden önemlidir?
Kopenhag’da 2014
yılında gerçekleştirilen
Geçiş Merkezleri
toplantısının
katılımcılarına bu soruyu
sorduk. İşte bazı yanıtlar:

“Yirmi farklı ülkeden insanla
konuşmak, bakış açıları,
özgünlük, hakikaten
olağanüstü ve duygulandırıcı.”
- Carolyn, ABD

“Bütün gün boyunca Geçiş
grup süreciyle uğraştığında,
gidişat bulanık
görünebiliniyor, çetrefilli
olabiliyor ve kişi, her zaman
net bir odak noktası
bulamayabiliyor. Burada
başkaları ile konuşmak ve
benzer işlerle uğraşan
kişilerden geribildirim almak,
daha net bir şekilde
görmenize ve doğru yolda
olduğunuza dair güveninizin
artmasına yardımcı oluyor.”
- Lynn, Hollanda

“Buluşmanın çeşitliliği,
paylaşılan hikayeler, bağlılık,
gönül, ruh, akıl ve aynı
zamanda yaşam yerlerimizdeki
gerçeklikle yüzleşmemiz
nedeniyle (bu toplantı) çok iyi
oldu ve dostane bir ortamdı.
Davetiye için teşekkür ederim.”
- Raúl, Meksika

“Daha önce burada hiç
bulunmamış bireylerinde
dahil olduğu bir aileye
dönüştü (bu toplantı), öyleki
ulusal ağa bağlı bireyler en
baştan itibaren kendilerini
dahil hissettiler. Eğer bu ruhu
ve bu tarz toplantıları
sürdürebilirsek, global
anlamda Geçiş müthiş
olacak.”
- Gerd, Almanya

“Yalnız olmadığımızı ve bu
değişimin sadece bir olasılık
değil, halihazırda
gerçekleştiğini hissediyoruz.
Çok mutluyum.”
- Juan, İspanya

“Son bir kaç gün yaratıcılık ve
ilham doluydu ve önümüzde
yapılması gereken şeyler için
enerji topladım.”
- Ana, İspanya

“Uluslararası anlamda birçok
yeni arkadaş edindim ve
Geçiş’in uluslararası
boyutuyla nasıl bağ
kuracağımı keşfetme şansım
oldu. Aynı zamanda bu
ölçekte işlerin nasıl
planlandığını ve
hazırlandığını deneyimlemek,
geliştirici ve değer katan bir
unsurdu. Ve de zevkli. Kişisel
anlamda hakikaten eğlenceli
ve çok hoşuma gitti.”
- Andre, Romanya
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Her hareket, her değişim gerçekleştiren
buluşma, kendi bayrağına, kendi simgesine
ihtiyaç duyar. Geçiş’te buna dahildir.
Çevrenizde Geçiş çalışması yaparken her
zaman yaratıcılığı, tasarımı ve sanatı davet
edin. Geçiş’in bir manifestosu olan ‘nereye
isterse oraya gitmesine izin vermek’ tutumu,
grupların kendileri için yarattığı bol çeşitli
logolarda yatar.

Geçiş hareketinin en muazzam simgelerinden
biri Brixton pound’unun £10 banknotudur.
David Bowie’li olan. Nasıl önceden duymuş ve
büyük ihtimalle gözünüzde canlandırmış
olduğunuza dikkat edin. Eğer görmemişseniz,
işte burda, hemcinslerinin arasında.

Parlak, sade ve renkli. Onu beraberimde
birçok yere götürdüm. Beni en çok hayrete
düşüren, nasıl gittiği yere namının kendisinden
önce ulaşmış olduğuydu. Öyle ki, en az dört
ortamda, banknotu tutuyor olmak bir alkış
dalgasına vesile oldu. Yakın zamanda Paris’te
Le Pre Saint en Transition tarafından yürütülen
bir projeyi ziyaret ederken, belediye başkanı
Gérard Cosme bizi görmeye geldi.

Hakikaten oradaki grupla fotoğraf çekilmek
istedi mi? Ya da benimle? Pek sayılmaz! Tek
istediği, Brixton Pound’unun David Bowie’li
£10 banknotu ile resminin çekilmesiydi.
(Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi)

Bu banknot, sohbetlere vesilere olur ve Geçiş
geleceğinin şuan sunulan alternatif
geleceklerden daha eğlenceli olabileceği
hissini bünyesinde taşır. Olasılıkları da. Hoştur.
Bu David Bowie’li ışıl ışıl, havalı banknotlara
sahip olabilecekken, neden gündemdeki sıkıcı
para birimlerine katlanmak ister insan?
Cidden...Neden?

Ve eğer buna katlanmayacaksan, neden
başkasına katlanasın? Bu
dünyayı tahrip eden, dikkat süresini
darmadağan eden, toplumu parçalara bölen,
malvarlığına yoğunlaşmış ve modern toplumda
kabul ettiklerimizin büyük bir kısmını oluşturan
saçmalığı artık reddetmemize yol sağlar.

Her devrim kendi pankartına ihtiyaç duyar:
Yaratıcılığın Geçiş’teki rolü
Rob Hopkins’in ağ güncesinden bir parça
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Vurgulamak istediğim, hayatımızda
önemsediğimiz şeylerin artmasına ihtiyacımız
var. Şahsen söylüyorum ben Totnes £21
banknotunu £20 banknotundan daha çok
önemsiyorum. İster kentsel bahçecilik, yeni
gıda pazarları, ister Geçiş Sokakları grupları
olsun, Geçiş’in yaptıkları tamamiyle bireylerin
önemsediği şeyleri gerçekleştirmeleridir.

Lucy’nin birkaç kişiyle beraber 2009 tarihli
Geçiş Ağı Konferansında yürüttüğü, ‘Heryer
Geçiş Kenti’ isimli, üç yüz elli kişinin beraberce
ip ve kartondan, yaşayan, işleyen bir Ana
Cadde ekonomisi inşa ettiği fevkalade
aktivitesi, benim kendi şehrimdeki ana
caddemi daha önce hiç yapmadığım kadar
derinden önemsememi sağladı. Sanat ve
tasarımın bunda vazgeçilmez bir payı var.

Her devrim, ilk bakışta görünenden daha
fazlasını barındıran, kendine ait somut bir
işarete, bir sembole ihtiyaç duyar. Ama sanat
ve tasarımınında ötesinde bir şey. Bu
sembollerin nelere eşik olacağı ile de alakalı.
Jean DuBuffet’in bu sözünü hep sevmişimdir:

“Sanat, onun için hazırlanmış
yatakta yatmaz, biri adını
söylemesin hemen kaçar, kimliğini
gizlemeyi sever. Onun en güzel anı,
adının ne olduğunu unuttuğu
anlardır.”

Bana göre, Geçiş’in beni duygulandırdığı ve
bana ilham verdiği anlar, ‘isminin ne olduğunu
unuttuğu’, beklenmedik ve zevkli yaklaşımlar
yarattığı anlardır. David Bowie’li £10 buna
mükemmel bir örnektir. ‘Satılacak hiçbir şeyi
olmayıp verecek çok şeyi olan dükkan’ da.

Aynı zamanda sözel tarih, turlar, şiir, harita ve
masal anlatıcılığını kapsayan bir sanat projesi
olan meyve ağaçları dikme projesi de. Bundan
dolayı, Geçiş projenize yaratıcılığı dokuyun,
güzel, sorgulayıcı ve kapsayıcı olmasına
müsade edin. Ve yaptıklarınıza dair hikayeleri
hareketin geniş kapsamıyla paylaşın.

Geçiş Ağı Kaynakları
‘Yıllık Bir Kutlama Düzenleme’ rehberimizi buradan indirebilirsiniz: https://
transitionnetwork.org/resources/putting-annual-celebration-guide/
Ayrıca ‘Eylemsel Öğrenme Döngüsü’* konusunu kavramak çok faydalıdır. http:/
/transitionnetwork.org/resources/action-reflection-cycle-inner-transition-guide/
*Eylemsel Öğrenme Döngüsü (Action Learning Cycle): Öğrenme sürecine bilinçli bir şekilde yön ve yapı
vererek öğrenilen konuların eyleme dönüştürülmesini ve bu sayede içselleştirilmesini amaçlayan bir
yaklaşım (Çevirmen Notu)

Londra’daki Geçiş Kensal to Kilburn, yerel meyveleri topluyor ve ardından konserve
yapımı üzerine atölye çalışması yapıyor, bitmiş ürünleri bu güzel etiketlerle
süsleyerek. Fotoğraf: Jonathan Goldberg



Mütalaa edin ve kutlayın
Gerçekleştirdiğiniz değişimin farkına varmak

Grubunuzun nasıl gittiğini mütalaa etmek ve başarılarınızı kutlamak, Geçiş’in
ana öğelerinden biridir. Neler yapmış olduğunuzu değerlendirmek ve grupça
nasıl çalıştığınızı irdelemek için yer yaratmak önemlidir. Sorunları erken
safhalarda tartışmak ve belirlemek, yıpranmaktan kaçınmanıza ve
anlaşmazlıklara verimli bir şekilde tepki vermenize yardımcı olur. Ve, eğer
aktivitelerinizin dünya üzerindeki etkilerini anlamaya vakit ayırırsanız,
toplumunuz için geliştirmiş olduğunuz vizyonunuza doğru adımlarla ilerleyip
ilerlemediğinizi bilirsiniz. Hatırlayın ki minnettarlık iyi bir başlangıç noktasıdır.

Durup başarılarınızı kutladığınıza emin olun. Aksi takdirde gerçekleştirmiş
olduğunuz harika işleri unutabilirsiniz. Bu aynı zamanda bir araya gelip
eğlenmek için iyi bir mazerettir.

“Gıda gerçekten çok önemlidir. Kişisel yönden, yönettiğim meclis
toplantıları için kurabiye yaparım. Bir toplantıya çay, kahve ve anneme ait
bir tarifle yapılmış kurabiyelerle başlamanın başlı başına tüm formaliteyi
nasıl sona erdiriyor olması hakikaten çok ilginçtir. Bu, tüm deneyimi daha
insancıl ve makul kılıyor ve bu da tam anlamıyla Geçiş gruplarının her
zaman yaptıkları bir şey.”
- Peter Macfadyen, Frome eski belediye başkanı ve Geçiş Frome’un kurucusu

Geçiş Brixton’nun şahane ‘Açılış Pastası’ Fotoğraf: Amelia Gregory



1. Davet: Davetinizin kişilere netce ne
olduğunu, neyin kutlandığını
açıklayarak eğlenceli olacağını
bildirmesine emin olun. Bireyleri
şahsen çağırın, sonuçta bu bir
kutlama!

3. Neyin kutlandığını belirtmek: Yaptığınız
işlere ve başarılarınıza bir form verin: bir zaman
tüneli, fotoğraf sunumu, o ana kadar ki hikayenizi
anlatan bir film gibi. Küçük şeyleri büyük şeyler
kadar kutlamayı ihmal etmeyin.

4. İleriye bakış: Bu kutlama her şeyin sonu
değil yalnızca bir durak noktasıdır. Grubunuz
bundan sonra nereye yönelebilir? Bireylerin bir
sonraki adımlar için olan fikirlerini
toplayabileceğiniz eğlenceli ve merak
uyandıracak yöntemler bulun.

8. Belgeleyin!: Fotoğraf çekecek veya videoya kaydedecek birisini
bulundurun veya etkinliğı bir şekilde kaydedin. Daha sonra bunu
yaptığınıza memnun kalırsınız çünkü tüm bu bireyleri bir araya getirmek
yeniden aynı şekilde mümkün olmayacak.

9. Grafiklere Hayır! Eğer
isterseniz bir konuşmacınız olsun
ama konuşmayı canlı ve pozitif
tutun. Anılarınızı anlatın ve
eğlenceli kılın. Enerjiyi, canlılığı
koruyun. Bu bir kutlama,
unutmayın!

2. Yiyecek ve İçecekler: Bu bir kutlama ve kutlamalar yiyecek ve
içeceksiz olmaz. İyi bir ziyafet çekin. Yerel gıda kültürünü kutlayın.



5. Değişken tutun: Geçiş Lewes’in etkinliğinde, bir koro, iki konuşma, şiir, bir çekiliş, şarkılar, gayda,
Geçiş Lewes’in projelerine katılım olanağı, bulunduğumuz alanın halk tarafından devralınmasına çalışan
bir kampanya çalışmasına değinim, yiyecek ve içecek gibi bir çok şey vardı. Etkinliği değişken tutmaya
önem verin.

6. Dans: Güzel bir kutlama, sıkı bir dans
fırsatından gerçekten faydalanır. Dans iyi bir
kutlamayı sonlandırmanın mükemmel bir yoludur.

7. Bir içerik hissi: İrtibat halinde olduğunuz yerel
organizasyonları, stant açmaya veya herhangi bir
şekilde dahil olmaya davet edin. Kurduğunuz bağlar
ve ilişkiler ağını ve bir arada ürettiğiniz herşeyi
kutlayın.

10. Kritik Kitle: İyi bir kutlama iyi bir katılıma ihtiyaç duyar. Uygun oranda bir kalabalığın
etkinliğinizde olmasını sağlayın.

İyi bir kutlama nasıl yapılır
Geçiş Kenti Lewes’in yedinci yıl Geçiş partisinden dersler
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3
Bu başlangıç kılavuzunun amacı,
Geçiş gerçekleştirmeye
başlamanızı sağlamak ve bunu en
başarılı şekilde yapmak için
ihtiyaç duyacağınız çevrim içi
kaynaklara sizi yönlendirmektir.

Geçiş gerçekleştirmekten
öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi,
şuan kuruyor olduğunuz grup ile -
ya kurucu grup ya da çekirdek
grup- Geçiş girişiminizin zamanla
dönüşeceği grup arasında ayrım
yapmaktır.

Kurucu Grup
Bir toplumda Geçiş başlatmak, zamanını
ve enerjisini adayabilecek ve bir takım
beceri ve deneyimlere sahip bir gruba
ihtiyaç duyar. Nitekim, Geçiş bir sihirli
değnekle gerçekleşmez. Bu grup Geçiş
sürecinin ilk aşamasını yerine getirir ve
bu gruba Kurucu Grup deriz. Bu sürece
dahil olan herkesin bu rehberi okumaları
ve ardından toplanıp Geçiş’i nasıl
başlatacaklarına dair bir plan yapmaları
idealdir.

Geçiş Başlatma eğitimi, Geçiş başlatmak
için en iyi temellerden bir tanesidir. Daha
fazla bilgi için: https://
transitionnetwork.org/do-transition/
training/trainings/transition-launch-
training/

Derinlemesine:
Geçiş Nasıl
Başlatılır?



Çekirdek Grup
Çekirdek gruplar daha sonra gelir ve Kurucu Grubun inşa
ettiği temeller üzerinde gelişirler. Kuruculardan bazılarını
veya hiç birini içermeyebilirken, kurucularla çekirdek grup
aynı kişiler de olabilir. Çekirdek grup, genel olarak Geçiş’le
bağdaştırdığınız tüm harika projelerin katalizörüdür ama
Kurucu Grubun attığı temeller üzerinde gelişir. Bunun
hakkında bir sonraki bölümde biraz daha durucağız.
Yukarıda: Çekirdek grup toplantısı Fotoğraf: Jonathan Goldberg



Grup Oluşturmak
Üzerinde düşünmek için birkaç
ana nokta:

Bireyler

Geçiş tek başımıza yapabileceğimiz birşey
değildir. Kesinlikle tek başımıza
yapabileceğimiz birçok şey var, enerji tüketimini
indirgemek, mevsimsel gıdalar tüketmek gibi.
Ama Geçiş gerçekleştirmek birden daha fazla
insana gerek duyar. Katılabilecek bazı bireyleri
şimdiden tanıyor olabilirsiniz; arkadaşlar,
meslektaşlar veya üniversite arkadaşları gibi.
Ya da katıldığınız diğer grupların üyeleri olabilir.
Eğer katılabilecek bireyler tanımıyorsanız,
onları bulmak için bir kaç önerimiz var:

•�Arkadaşlarla ve hemfikir kişi ve gruplarla
irtibata geçin.
•�Ağlarınızla ve sosyal medya kanallarıyla
duyuru yapın.
•�Bir film, konuşma veya başka bir etkinlik
düzenleyin ve bireyleri katılıma davet edin.
Nasıl olacağı konusunda bilgiyi burada
bulabilirsiniz: https://transitionnetwork.org/do-
transition/
starting-transition/7-essential-ingredients/
community-involvement/
• Geçiş hakkında yerel radyonuzda konuşma
yapın
• Benzer amaçları olan gruplara gidin ve
bağlantılar kurun

Bir kere Avusturalya’dan bir bayan bizimle
irtibata geçti ve kasabasında hiç kimsenin
Geçiş’le ilgilenmediğinden ve bu gibi bir şeyi
umursayan bir tek kendisi olduğundan şikayet
etti.

“Emin misiniz?” diye sorduk.

Bu bayan bir kaç ay sonra bizi tekrar aradı.
Umutsuzluğu coşkuya dönüşmüştü. Yerel bir
gazeteye ilan vermiş ve yüz yirmiden fazla
yanıt almıştı. Ve onun Geçiş grubu böylece
doğmuş oldu.

Sihri sayı nedir? Bir mi? Oniki
mi?
Ya da ortasında bir yer mi?

Daha önce dediğimiz gibi eğer grubunuzun tek
üyesi sizseniz, grubunuz kesinlikle çok
küçüktür. Öyleyse çok büyük ne kadar büyük,
çok küçük ne kadar küçüktür? Bizim
deneyimize göre beş ila sekiz bir grup için
idealdir. Oniki çok fazla olabilir. Bariz gelebilir
ama Geçiş’le ilgilenenlerinin, bu rehberi ve
Geçiş hakkında başka yazıları okumaya da ilgi
duyması önemlidir. Hatta daha iyisi, Geçiş
Eğitimi almış olmaları veya halihazırda bir
Geçiş girişimini ziyaret etmiş olmalarıdır.

Kim?

Geçiş’i başarı ile başlatmak, farklı çeşit kişilere
ihtiyaç duyar. Çok faydalı bulduğumuz beceri
ve niteliklerin listesini burada bulabilirsiniz.
Eğer küçük bir grupsanız ve yeni üyeler
arıyorsanız, bu listeye göz atmak ve hangi
becerilere halihazırda sahip olduğunuzun
farkına varmak faydalıdır. Böylece, eksik olan
becerileri, ya yeni üyelerle ya da eğitimle
kapatma yoluna gidersiniz. Bu listenin sizi
alıkoymasına izin vermeyin çünkü bireyler
gerekli olan becerileri geliştirebilirler ve her
zaman belirli konularda başkalarından yardım
isteyebilirsiniz.

• Organize etmeye yönelik beceriler: proje
yönetimi, grubun verimli bir şekilde
çalışmasını sağlamak, farklı birey aktivitelerini
koordine etmek, gönüllülerle çalışmak

Sıklıkla duyduğumuz sorular:
Nasıl topluluğumuz için cazip ve alakalı etkinlikler düzenleyebiliriz?

Bazı kişiler, iklim değişimi ve enerji kaynakları gibi geniş kapsamlı kütlesel sorunlarla ilgilenirken,
bazıları sağlık ve refah, komşuluk bağları, ev fiyatları ve işsizlik gibi yerel konularla ilgilenir.
Geçiş’in ele aldığı meseleleri yerel endişelerle ilgili kılmak gerçek bir beceridir. Yerel tarihinizi, yaşlı
bireylerin ağzıyla anlatılan anılarla nasıl kutlayabilirsiniz? Veya yerel gıda kutlamaları, sağlıklı
Open Space toplantıları, komşuları bir araya getiren ve evlerinde ve sokaklarında daha güvende
hissetmelerini sağlayan projeler yaratmayı?



• İnsan ilişkileri becerileri: Arkadaş canlısı ve
içten olmak, farklı görüş açıları, kültür ve
dünya görüşleriyle çalışmak, farklılık ve
anlaşmazlıklarla nasıl verimli çalışılacağını
bilmek.
• Etkili ve zevkli toplantı yürütme becerileri:
Toplantıları hazırlamak, yürütmek ve grup
çalışmasını geliştirmek
• Başarılı etkinlikler tasarlamak ve
gerçekleştirmek: Topluluk huzurunda
konuşmak, mekan kiralamak, DVD gösterimi,
Open Space düzenlemek, müzakereleri
fasilite etmek.
• Ağ kurma deneyimi: Varolan
organizasyonlar ve bireylerle.
• Tanıtım becerileri: Basınla irtibata geçmek,
poster ve ilan tasarımı, ağ güncesi yazmak,
sosyal medya kullanımı.
• Bilişim: E-posta listeleri, bildiri, telefon
listeleri
• İnternet sitesi kurmak ve yürütmek
• Yerel topluluklarla bağlar ve onlar hakkında
bilgi.
• Yerel tarih ve sorunlar hakkında bilgi.

Doğru becerileri bir araya getirmek kadar
aşağıdaki özelliklerdeki bireyleri bulmakta
faydalıdır:
• Zaman ayırabilecek olmak. Bu konuda,
haftada yarım gün veya ayda bir gün gibi
belirli olmak makbuldür.
• Matrak olmak. Bu tarz bir çalışmayı nasıl
eğlenceli kılacağını bilmek.
• Güvenilir olmak: Yapıcağım dediklerini
yapabilmek.
• Hemfikir: Geçiş’e gereksinim duyulmasının
nedenleri ve Geçiş’in ne olduğu
konusularında aynı anlayışı paylaşmak.
• Şefkatli: Grup gönüllülerinin yapabilecekleri
konusunda gerçekçi olmak ve sağlığı
mühimsemek.
• Kapsayıcı olmak: Herkesin katılımını
sağlamakta başarılı olmak. Bu sayede bir
veya iki kişi gruba ve kararlarına baskın
çıkmaz. Güç, ayrılıcaklar ve mevki gibi
konularda ve bunların gruplarımıza ve genel
anlamdaki etkileri üzerinde bilinçli olmak.

İlk baştan itibaren tüm becerilere sahip
olmayabilirsiniz ama etkin bir şekilde bu
becerileri getirebilecek bireyler arayabilirsiniz.
Unutmayın ki Geçiş Eğitimi, bu ana rehber ve
yedi gerekli malzeme yollarıyla destekte
mevcuttur.

2015 yılında Dünya Gününde, Brezilya’daki Geçiş Granja Viana, günü, lokal OCA Kültür
Okulu’nun öğrencileriyle iklim değişimini öğrenmek ve okul çevresindeki çöpleri toplamak ile
geçirdi. Günü fener alayıyla sonlandırdılar. Fotoğraf: Isabela Marıa Gomez de Menezes



Toplumunuzu geniş kapsamda devreye
sokmak; ilham verici, düşünmeye sevkeden ve
olabildiğince etkileşim imkanı sağlayan
etkinkinler düzenlemenizi gerektirir.

Geçiş gruplarının kısa sürede öğrendiği üzere,
kasvetli bir film gösterimi, bireyleri
esinlendirmek ve motive etmek için pek etkili bir
yöntem değildir. Bundan daha iyisini yapmamız
mümkün! Geçiş grupları dünyanın bir çok
yerinde sayısız etkinlikler düzenlediler. İyi
etkinlikler düzenlemeniz için verdikleri
taktiklerden birkaçını burada bulabilirsiniz.

Bireylerin birbirleriyle tanışma imkanını azamiye
çıkarmak çok önemlidir. Her etkinliğinizi,
katılımcıları yanlarındaki kişiye dönüp isimlerini,
nereden geldiklerini ve neden orada olduklarını
paylaşmaya davet etmekle başlatın. Enerjinin
nasıl çınladığını dinleyin! Bireylerin bu şekilde
tanışmalarının sonucunda birçok ilişkinin
doğduğunu duyduk, hatta bir bebek bile!

Eğer bir film gösteriyor veya konuşma
düzenliyorsanız, katılımcılara en fazla üç veya
dört kişiden oluşan küçük gruplar halinde
birbirleri ile konuşma fırsatı tanıyın. Öncesinde
katılımcıları bellirli konular üzerinde konuşmaya
davet edebilirsiniz. Verimli etkinlikler
düzenlemek için daha detaylı tavsiyelerimiz:
https://
transitionnetwork.org/resources/planning-
putting-events-guide/

Harika
Etkinlikler
Düzenlemek

Liege en Transition, Ceinture Aliment-terre
Liégeoise projelerini, büyük bir halk etkinliği
ile başlattılar. Fotoğraf: Liege en Transition

Bireylerin katılımı için belirgin yöntemleriniz
olsun, örneğin:

• Etkinliklerinizde her zaman e posta
adresleri veya iletişim bilgileri alın ve
katılımcılara yardımcı olmak isterler mi diye
sorun.

• Daha fazla katılmaya ilgisi olan kişilerle
konuşacak, ‘karşılayıcı’ veya ‘gönüllü
koordinatörü’ gibi önceden belirlenmiş bir kişi
bulundurun.

• Biraz utangaç veya kendine güveni az olan
bireyleri gözetin ve onları belirli görev ve
etkinliklerde yardımcı olmaya davet edin.

• Kişilerin her toplantıya gelmeden de
zamanlarını adayabilecekleri yöntemler
bulun. Proje ve etkinliklerde yardımcı olmak
isteyen kişilerin listesini tutun.

• Çevrim içi “Yardım aranıyor” listeniz olsun
ve bunu bildiri ve bültenlerinizde yayımlayın.

Ön süreçlerde tutturmaya gerek duyucağınız bir
kaç konu vardır:

Geçişi nereye doğru
gerçekleştiriyoruz?

Geçiş girişiminde, ölçeği doğru tutturmak
önemlidir.Yüzbinden az nüfuslu kentlerde Geçiş
iyi işler. Şehirde, her ne kadar bazı girişimler
yüz binlerden oluşan şehirlerin tümü ile çalışmış
olsa da, muhitlerle çalışmaya başlamak daha
iyidir. Kırsal kesimlerde, bir veya birkaç köyü
kapsayan bir girişim başlatabilirsiniz.

Kararınız, neyin idare edilebilir olduğu kanısı ve
nerede etkili olacağınız kanaatine bağlıdır.
Yaşadınız yerin ayırt edilebilir kimliğinin ne
olduğunu göz önünde bulundurmak faydalıdır.
Muhit mi, şehir mi, bölge mi? Genel olarak
küçük ölçekte başlayıp zamanla büyümeye
fırsat tanımanızı -ve komşularınıza ilham
olmanızı- tavsiye ederiz.



Sıklıkla duyduğumuz sorular:
Kırsal bir yerde yaşıyorum.
Kuşkusuz burada Geçiş
gerçekleştirmem mümkün değil!

Nüfusun dağınık olduğu yerlerde, sıklıkla
birden fazla köy Geçiş girişimi başlatmak
için bir araya gelirler. Eğer yakınınızda
girişimin olduğu bir şehir varsa, size yanı
sıra çalışabileceğiniz grup ve toplantılar
sağlayabilirler.

Başkalarıyla çalışmak

Tek başımıza Geçiş yapamayacağınız gibi,
Geçiş Girişiminiz de başka gruplardan oluşan
ağlar olmadan yapmak istediklerini
gerçekleştirmekte zorluk çekecektir.

Örneğin, Geçiş Kenti Totnes’in ön
aşamalarında, başka gruplar ile bağlar
kurmaya, birlikte etkinlikler düzenlemeye ve
buna benzer başka faaliyetlere büyük bir enerji
sarfedilmiştir. ‘Ortaklıklar nasıl kurulur’
rehberimizi burada bulabilirsiniz.. https://
transitionnetwork.org/resources/create-
partnerships-guide/

Lüksemburg’da bir Geçiş etkinliğinde,
katılımcılar birbirleri ile tanışırken.
Fotoğraf: Carole Reckinger.

Brezilya’daki São Paulo şehrinin gecekondu bölgesi Brasilandia’da, Geçiş
Brasilandia tarafından koordine edilmiş bir toplumsal sanat projesi. Fotoğraf: Boa

Ağ kurmaya başlayın

Girişiminizi basit bir işlemle Geçiş ağına
kaydetmek için uygun bir noktadır. Aynı
zamanda, bilgi ve gelişmelerden haberdar
olmak için Geçiş Ağı bültenine bireysel olarak
üye olmanız faydalı olacaktır. Bu sayede
yakınınızda hangi girişimlerin olduğunu bulabilir
ve onlarla, veya varsa bölgesel ağınızla irtibata
geçebilirsiniz. Bunların hepsini Geçiş Ağı
vasıtasıyla gerçekleştirebilirsiniz. https://
transitionnetwork.org
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Tebrikler! Geçiş’iniz iş başında! Güzel bir
duygu değil mi? Şimdiye dek büyük ihtimalle
sizi destekleyen organizasyonlarla, gruplarla ve
bireylerle bağlar kurdunuz, birlikte etkinlikler
düzenlemek için yollar buldunuz, birbirinizin
çalışmalarına yardımcı oldunuz ve beraber
etkili bir şekilde çalışabilmek için Kurucu Geçiş
Grubunuzu oluşturdunuz.

Aynı zamanda birlikte katılacağınız, eğitim ve
atölye çalışmaları için zaman ayırabilir, etkili
toplantılar yürütmenin yollarını öğrenebilir,
Joanna Macy’nin The Work That Reconnects*
(Yeniden Bağ Kuran Çalışma) çalışmasını
keşfedebilir veya çevirimiçi de sunulan Geçiş
Kurma eğitimi alabilirsiniz. Bireylerle iletişiminiz
arttıkça, kontakt listeniz gelişecek ve gelişme
ve etkinliklerden bireyleri haberdar etmek için
bir interneti sitesi veya Facebook sayfanız
olacaktır.

Bu aşamada birkaç soru sıklıkla akla gelir.
Sıklıkla sorulan sorular için: http://
transitionnetwork.org/do-transition/
starting-transition/how-to-start/ Burada
aşağıdaki gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.
• Grup, açık bir grup mu, kapalı bir grup
mu olmalı?

• Maddi kaynak ne zaman aramalıyız?
• Kendimizi nasıl yapılandırmalıyız?

Buradaki ‘Sağlıklı grup içerenleri’nde, verimli
toplantıların nasıl yürütüldüğü, Geçiş girişiminize
bireyleri nasıl dahil edip tutacağınız ve kararlara
nasıl varacağınız konularında bilgi bulabilirsiniz.
https://transitionnetwork.org/do-transition/
starting-transition/7-essential-ingredients/
healthy-groups/ Ama kurucu grup olarak
düşünmeniz gereken başka konular da vardır.

• Kurucu grup toplantıları büyük halk
etkinliklerinden daha rahat geçiyor olabilir
ama yine de toplantılarınızı ciddiye almalı ve
yapacağınız faaliyetler hakkında kararlar
alıp, kimlerin bunları gerçekleştireceği
konusunda anlaşmaya varmalısınız.

• Bir çok karara varacak olacağınız için, bir
grup olarak kararlarınızı nasıl vereceğiniz
konusunda bir anlaşmaya varmanız çok
önemlidir.

• Kurucu grup olarak eğlenmeyi ihmal
etmeyin, başarılarınızı kutlayın, her bireyin
katkısına değer verin ve grubun birlikte
çalışmasının yanında sosyal yönüne de
sahip çıkın.

Geçiş Kensal to Kilburn, ‘Akla hayale sığmayacak kadar içilebilir’ kentsel şarapçılık projelerinin
nihai ürünlerinin ilk defa tadına bakmayı kutluyorlar. Fotoğraf: Jonathan Goldberg.

İş başında...

*The Work That Reconnects (Yeniden Bağ
Kuran Uğraş) tüm dünyayı bir bütün olarak
yaşayan bir canlı olarak algılayıp, bireyleri bu
canlı ve bilinçli bir bütünle yeniden birleştirmek
için spiral şeklinde ilerleyen dört aşamayı
içeren, Joanna Macy tarafından geliştirilmiş bir
çalışma. (Çevirmen Notu)



51

İyi bir grup sayısına vardığınızda grubu yeni
üyelere kapatabilir ve artık işe koyulabilirsiniz.
Bu olağandır ve en önemlisi bireylerin gruptan
ayrılma ve yeni üyelerin gruba katılma
prosedürleri üzerine düşünmeniz
gerekmektedir.

Katılmayı isteyen birçok kişi etkinliklerinize
geliyor olabilir. Bunu, kurucu grubu çok
büyütmeden ve sürekli yeni üyeler eklemeden
halletmenin yollarını arayın. Bazı girişimler
etkinlik programlarında, ortaklıklar kurmada,
projeleri başlatmada veya gıda gibi belirli
konularda yardımcı olacak çalışma grupları
kurmuşlardır. Open Space gibi etkinlikler
bireylerin kendi çalışmalarına destek olabilir.
Rehberimiz: https://transitionnetwork.org/
resources/run-open-space-events-guide/

Kapsayıcı olma Geçiş’te önemli olduğu için,
bazı gruplar herkesi kabul etme eğilimi
gösterirler fakat herkes işleri koordine eden
gruba pozitif anlamda faydalı olacak beceri
veya kişisel özelliklere sahip olmayabilir. Onlara

girişimin farklı bir yönünde yer bulmalarına
yardımcı olmak iyi bir fikirdir.

Grubunuza yeni bireyler geldiğinde, tam
anlamıyla katılabilmeleri için önceden neleri
bilmeleri konusunu iyice düşünmeniz önemlidir,
aynı zamanda sizin de onlar hakkında neleri
bilmenizin gerektiğini de. Gruba herkesi kabul
edecek misiniz? (Belirli bir zaman dilimini
ayırabilirler mi? Grubun misyon bildirisine
hemfikirler mi? Davranış kurallarına bağlılık
konusunda kararlılar mı?)

Grubunuzda görevi, toplantıdan önce yeni
bireylerle, beklentiler ve grubun şu anki durumu
hakkında konuşmak olan bir kişi
belirleyebilirsiniz.

Bu görevli:

• Yeni kişiler toplantıya geldiğinde,herkesin
kendilerini ve görevlerini tanıtmalarını
sağlayabilir.

• Yeni bireylerin, Geçiş’e katılmayı isteme
sebeplerini ve gruba nasıl katkı
sağlayabileceklerini sorabilir.

• Toplantının başlangıcında, kararların nasıl
alındığını ve gündeminizde neyin
olduğunu izah edebilir.

Yeni bireyleri dahil etme konusunda daha
içerikli rehberimiz burada: https://
transitionnetwork.org/resources/get-keep-
people-involved-transition-guide/

Grubu Sürdürmek
ve Yeni Bireyleri
Dahil Etmek

Farklı ilgi alanlarında çalışma grupları
oluşturmak faydalı bir stratejidir.
Fotoğraf: Mike Grenville

Bir Geçiş Kenti Brixton üretim günü.
Fotoğraf: Jonathan Goldberg
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Geçiş Ağı Kaynakları
Yukarıdakileri başarmak için size yardımcı olacak çeşitli kaynakları burada
bulabilirsiniz. https://transitionnetwork.org/do-transition/starting-
transition/7-essential-ingredients/

Geçiş geliştirmek kaotik olabilir ama kaygılanmayın!
Eğer Geçiş geliştirmek karmakarışıklık hissi uyandırıyorsa, kaygılanmayın çünkü her yeni proje
kurulurken kendi yolunu bulmalıdır. Ana unsurlar bu konuda size yardımcı olacaktır fakat bu
unsurların sizi kısıtlamasına veya durdurmasına izin vermeyin. En önemlisi eğlenin, engellerden
zevk alın ve toplumunuz için arzu ettiğiniz geleceği inşa edin.

Kurucu grubunuzda herşeyin yerli yerinde olduğunu gösterecek kontrol
listesi:

• Kurucu grubun görevini anlıyoruz.
• Grubumuzdaki tüm vasıfları ve eksiklikleri biliyoruz.
• Geçiş’in ne olduğunu anlıyoruz.
• Hangi coğrafi bölgeyi kapsayacağımıza karar verdik.
• Geçiş’in çevremizle nasıl uyum sağlayacağını düşündük.
• Geçiş Ağı’nın internet sitesine veya Ulusal Merkezimiz’e kaydolduk.
• Yakınımızda ki Geçiş gruplarıyla irtibata geçtik.
• Verimli toplantıların nasıl yürütüldüğünü anlıyoruz.
• Grup olarak kararları nasıl alacağımız konusunda hükme vardık.
• Yeni üyeleri nasıl dahil edeceğimiz konusunu düşündük.
• Geçiş Ağı’nın internet sitesinde sunulan destek kaynaklarına baktık.
• Vazife, süreç ve ilişkiler arasında etkin bir şekilde denge aramanın ve yaratmanın
gerekliliğini anlıyoruz.

Geçiş Stroud’un lokal bir alışveriş merkezindeki ‘Patates Günü’. Fotoğraf: Jonathan Goldberg
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Tüm temel unsurları
gerçekleştirdikten sonra, kuruluş
aşaması son bulur. Bravo!
Kurucu bir grubunuz var artık!
Bu bir kutlamaya vesile olabilir!
Şu an belirli konular üzerinde
çalışan grup ve projeler var
olabilir veya sadece kurucu
grup. Her iki durum da
normaldir.

Şimdi Geçiş sürecinde yeni bir aşamaya
yönlenme zamanıdır. Burada amacınız:

• Girişimin çekirdek grubunu kurmak
• Gıda, enerji gibi Geçiş konularına
yoğunlaşacak gruplar kurmak
• Daha iddialı ve etkili projelere olanak
vermek için organizasyonun yapısını
oluşturmak

Fotoğraf: Johnathon Goldberg.

Derinlemesine:
Pekiştirmek

Kurucu gruptan, resmileşmiş bir
Geçiş girişimine dönüşüm



Pekiştirmek
Çekirdek gruba yönelişte ilgi odağınız değişir:

• Grubunuz için temeller kurmaktan, iddialı
ve etkili projelere girişmeye

• Temel döşeyen bir avuç bireyden bu
temeller üzerine muazzam ve güzel bir
bina inşa edecek bir gruba

• Geçiş grubunun oluşması ve gelişmesini
istedikleri için bir araya gelmiş bir grup
tarafından kararlar alınmasından birkaç
belirli projenin varolmasını ve gelişmesini
isteyen bir gruba

Yerel para birimleri planları, amacı yerelleşme
olan tasarıları, toplumsal enerji projeleri, şehir
tarımcılığı girişimleri gibi Geçiş’le
bağdaştırdığınız tüm harika projeler, Kurucu
Grubun yarattığı temeller, yapılar ve süreçlere
gereksinim duydukları kadar, projeleri
yürütenlerin karar aşamalarına dahil olduğu
Çekirdek Grup’a da ihtiyaç duyarlar.

Eğer Çekirdek Grubunuz,

• Kararlardan etkilenecek olanlara söz hakkı
tanıyorsa,

• Aktiviteleri hakkında, bünyesindeki ve hizmet
ettiği kişilere karşı sorumlu ve şeffaf olma
yolları yaratıyorsa,

• Şeffaflıkla, müzakere ve süreçler için dahili
bir emniyeti yaratmakta gerekli olan
miktarda kişisel gizliliği dengeleyebiliyorsa,

• Yeni fikirlere, kişilere ve yöntemlere açıkken
aynı zamanda devamlılığı koruyabiliyorsa,

• Yeni fikirler yaratıyor ve kendilerinin olmasa
bile yeni proje ve girişimlerin tohumlarını
ekmeye yardımcı oluyorsa,

bilin ki grubunuz sağlıklı bir şekilde işliyordur.

Tema Grupları
Şimdiye kadar, gıda, enerji, içsel Geçiş, eğitim
ve bunlar gibi temalı gruplar muhtemelen
oluşturmuş olabilirsiniz.

Projelerin gereksinimlerini gerçekleştiren
bireylere etkin bir şekilde destek olabilmek için
Kurucu Grup feragat ederken, sağlıklı bir
şekilde işleyen tema grupları, Çekirdek grubu
oluşturabilmenizde hayati bir önem taşır.

Eğer henüz Tema Grupları’nız yoksa, onları
nasıl oluşturabileceğinize dair bir kaç fikir:

• Geçiş’in gıda veya enerji gibi belli bir
yönüne değinecek film veya konuşmacıların
olduğu etkinlikler düzenleyebilirsiniz.
• Bu etkinlikleri birkaç gün sonra halka açık
Open Space oturumları ile izleyebilirsiniz.
(Open space rehberini burada bulabilirsiniz)
• Her ikisinin ardından, bunların temalı bir
grup başlatmaya yönelmesini umduğunuzu
ilan edip ve bireyleri öne çıkmaya davet
edebilirsiniz.
• Aynı zamanda uygun olacağını
düşündüğünüz bireyleri direkt olarak davet
edebilir ve gruplardan birini kurabilirler mi
sorabilirsiniz.
• Bazen bireyler size gelip belirli bir grubu
kurmayı isteyebilirler.
• Kurmak istediğiniz tema grubunun alanında
halihazırda var olan projeleri bulup onlara
danışabilirsiniz.

Tema grupları kurulup işlemeye başladığında,
onları bir üyelerini Çekirdek Grubun
toplantılarına göndermeye davet edin. Bu
sayede Çekirdek grup, projeleri gerçekleştiren
kişilerce şekillenip onların ihtiyaçlarına
odaklanabilir.
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Proje Desteği
Her tema grubunun aşağıdakilere ihtiyacı
yoktur:

• Websitesi
• Banka hesabı
• Ofis
• Bülten
• Twitter/Facebook hesapları
• Etkinlik takvimi...ve bunlar gibi

Kurucu grup genel anlamda projeye yardım
eden bir gruba dönüşebilir. Proje Destek adı
altında bir takım görevler üstlenebilir.
Bunlardan bazıları:

• Önemli yerel organizasyonlarla ilişkileri
düzenleyip idare etmek

• Fon başvuruları için çalışmak
• Genel olarak organizasyonun sağlığına ve
iyi işlemesine destek olmak

Daha geniş çaplı ve etkili projeleri desteklemek
için, yasal gereklilikleri gözetmeleri de
gerekebilir. Bunlardan bazıları:

• Finansal Sorumluluklar
• Sigorta
• Sağlık ve güvenlik
• Çocukları koruma
• Kişisel yükümlülük
• Diğer yasal sorumluluklar

Her ne kadar bu sorumluluklar projeleri aktif
halde gerçekleştirmek kadar cazip bir görev
olmasa da, aynı derecede önemlidir ve bazı
kişiler bu tarz sorumlulukları almayı severler.

Bir Sonraki Nesile
Aktarım

Diyelim ki kurucu üyelerinizin hepsini bir otobüs
ezip geçti ve projeye ait tüm kollektif bilgi
kayboldu. Ne olur? Organizasyonun tüm
usülünün sadece bir kaç kişi tarafında biliniyor
olması proje için büyük bir risktir. Her ne kadar
kurucuların getirdikleri enerji Geçiş’in başında
hayati bir önem taşısa da, zamanla bu, yeni
bireylerin katılmasına engel teşkil edebilir ve
grup üzerinde bir hakimiyet kurabilir. Yeni
üyeler, kurucu üyelerin gölgeleri altında
yenilikler deneyememenin sıkıntısını
hissedebilirler.

Kurucuların, projenin onlara ihtiyaç duymadan
kendini yürütür hale gelmesinin büyük bir
başarı işareti olduğunu kabul etmeleri çok
önemlidir. Her ne kadar projeden el çekmek en
zor adım olsa da, grubun gelişmesi ve evrim
geçirmesi için en önemli adım da olabilir.

Bu aşamada, grubun geçmişini anlatmak ve
onurlandırmak için yer yaratmak ve grubun
nasıl kurulduğunun, kimin ne zaman geldiğinin,
nasıl büyüdüğünün hikayesini anlatmak için
zaman ayırmak gerçekten faydalı olacaktır.
(Geçiş Kenti Totnes’in burada yaptığı gibi)
Bireyler, eğer grubun geçmişindeki yerlerinin
bilindiğini hissederlerse, bu onların nasıl
feragat edecekleri konusunda düşünmeye
başlamalarına yardımcı olur.

Ayrılmaları, bazen pürüzsüz bir geçiş olabilir;
bazen de grubun vizyon ve amacını yeniden
şekillendirdiği için, bir miktar güç mücadelesine
sebebiyet verebilir. Ama zamanı geldiğinde
yapılması gereken bir şeydir ve büyük ihtimalle,
sonuç olarak projenin serpildiğine tanık
olursunuz. Bu süreci destekleyecek dışarıdan
bir fasilitatör davet etmeniz çok faydalı olabilir.
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Geçiş gruplarından sıklıkla duyduğumuz bir
kaygı, yeni üyeleri ve gönüllüleri tutmak
konusundadır; nitekim bir ihtimal birkaç
toplantıya katılıp ardından kaybolurlar. Bunun
olası sebeplerini düşündük ve size, üye ve
gönüllülerin katılımlarını en iyi şekilde
sürdürmek konusundaki önerilerimizi burada
sıraladık.

Ana hatları ile organizasyonun yapısını ve
prosedürlerini açıklayan bir başlangıç paketi
verebilirsiniz. İçeriğinde:

Organizasyonun ana yapıları

• Kim hangi rolde ve ne yapıyor?
• Maliye ile nasıl ilgileniliyor?
• Organizasyonun yapısı nasıldır? Örneğin,
dernek mi, sosyal girişim mi, gibi.
• Kararlar nasıl alınır, kaydedilir ve takip edilir?
• Gündem belirleme, temel kurallar, yer ve
buna benzer bilgiler dahil olmak üzere,
toplantılar nasıl yürütülür ve grup ve
ilişkilerin dinamiğine dair kaygılar varsa
konuşmak için kime gidilir?

Bu, bireylerin kendilerini ayarlamalarına ve en
iyi şekilde nasıl katkıda bulunabilecekleri
konusunda netlik hissetmelerine destek olur.

Yardımcı olabilecek başka öneriler:

• Başlangıçta yeni gönüllüleri karşılayıp
onlarla tanışacak ve onlar için irtibat noktası
olacak bir kişi tayin etmeniz.
• Bu kişi, gönüllülerin olası sorularını
yanıtlayabilir, genel bir toplantının dışında
işlerin nasıl yürütüldüğünü izah edebilir ve
gruba katılımlarını destekleyebilir.

Yeni Üyeleri ve
Gönüllüleri
Ustalıkla İdare
Etmek

Geçiş Kensal to Kilburn (Londra, BK) yerel
meyve ağaçlarınının hasadını yapıyor.
Fotoğraf: Jonathan Goldberg

Eğer mümkünse görev için bir gönüllü
izahat dokümanı hazırlayın. Bunu
mütevelliler, çekirdek grup üyeleri,
yardımcılar ve ücretli roller için de
yapabilirsiniz.

Birisi feragat ettiğinde olabileceklerin bir
çeşit dizimi:

• Rolü yürüten kişi feragat edeceğini ilan
eder.

• Bu olduğunda, rolü mümkün
olduğunca çok tanımlayın.

• Rolü üstlenecek ve görevleri paylaşak
birden fazla kişiye ihtiyaç duyulabilir.

• Ardından başkalarını rolün bir kısmını
veya tamamını üstlenmeye davet
edin.

Yeni bireyleri işe dahil etmenin zaman
aldığını ve uzun vadede grubu
sürdürülebilir kılan tek şeyin yeni üyeler
olduğunu akılda tutmak önemlidir. Aynı
zamanda, iş görme baskısının, yeni
üyelerin etkin ve mutlu olmalarını
desteklemeye engel olmasına müsade
etmeyin.

Bu konuda yardımcı olacak rehberimiz
burada: http://transitionnetwork.org/
resources/get-keep-people-involved-
transition-guide/

Yeni üyeler görevlerini alırlarken, aşağıdaki
konularda açıklık oldukça faydalıdır:
• Hangi role ihtiyaç duyulduğu veya hangi
rolün el değiştirdiği
• Gereken zaman ve beceriler
• � El değişiminin nasıl olması gerektiği
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Doughnut’a*
Dikkat!
Bazı Geçiş grupları ‘Doughnut Etkisini’*
rapor ediyorlar. Bu etkinin anlamı, grup
enerjisinin ve en enerjik bireylerin
dikkatlerinin, kurucu grubun,
koordinasyonun ve yürütülen faaliyetlerin bir
arada tutulması yerine, aktif projelere
yönlendirilmesidir.

Örneğin, grubun ilk yılında bir çok etkinlik
düzenleyen ve bir çok proje başlatan çok
aktif bir Çekirdek Grubu’nuz olabilir. Beşinci
yıla kadar, bir halk bahçeniz, bir toplumsal
enerji şirketiniz, düzenli bir onarım kafeniz
ve birçok farklı atölye çalışmalarınız olabilir.
Bu nedenle meşguliyetten dolayı kimsenin
Çekirdek Grubu devam ettirmeye zamanları
kalmayabilir. Dolayısıyla onuncu yılınızda,
birçok harika proje gerçekleştirmiş bir
şekilde büyüyor olabilirsiniz, fakat bunların
Geçiş’ten filizlendiği gerçekliği sadece uzak
bir hatıra olarak kalmıştır.

Bazı yönlerden bu bir sorun değildir. Büyük
projeler gerçekleştirdiniz, öyleyse bu neden
bir sorun teşkil etsin ki? Ama aslında
önemlidir çünkü bu, Geçiş Girişiminin
bütününe yeni enerjinin gelmesini kısıtlar.
Bundan ötürü de, girişimin enerjisini
sürdürmeyi ve olası büyümeyi zorlaştırır.
Bazı gruplar bu sorunu, topluluklarının
içerisinden veya dışarıdan sağladıkları bir
fonla, tüm ipleri bir arada tutma ve tüm farklı
unsurlara bir bütünlük hissi verme rolü
üstlenecek proje müdürü bularak çözerler.

Kurucu Gruptan Çekirdek Gruba geçiş
hakkında tam rehberi burada bulabilirsiniz:
http://transitionnetwork.org/resources/
moving-core-group-guide/

Veya...
Eğer doughnut benzetmesi işe yaramıyorsa,
akşam yemeğinizi uzayda yediğinizi hayal
edebilirsiniz. Çok dikkatli olmadıkça,
aperatifiniz bir yana, tatlınız başka bir yana ve
çatal ve bıçağınız tamamiyle farklı bir yöne
süzülebilir, ve hepsini bir tepsinin üzerinde
tutabilmek bilinçli bir çaba gerektirir. Bunun
gibi Geçiş’te de, herşeyin aynı sürecin bir
parçası gibi hissetmesini sürdürmek için özel
bir ilgiye ihtiyac vardır.

*Doughnut: Tekerlek biçiminde bir çeşit lokma
tatlısı (Çevirmen Notu)

*Dougnut Etkisi (Doughnut Effect): Bireylerin ve
ticari kuruluşların dış mahallelere taşınması
nedeniyle, şehir merkezlerinin boşalması ve
tenhalaşmasıyla sonuçlanan bir şehirsel
değişim şekli (Çevirmen Notu)
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5
Grubunuz ilerledikçe ve yeni işler
ortaya çıkardıkça, hem
başarılarınızı kutlamak (41.sayfa),
hem de beraberce herşeyin nasıl
gittiğini kontrol etmek için düzenli
olarak duraklamanız faydalıdır. Bu
konuda size yardımcı olması için
Geçiş Sağlık Kontrolü’nu geliştirdik.

Grubunuzda herşeyin nasıl gittiğine
dair fikir sahibi olabilmek için, bu
sağlık kontrolünü en az senede bir
yapmanızı tavsiye ederiz. Sağlık
kontrolü, aynı zamanda grubunuzu
ileriye taşıyacak yolları belirtir ve
problemlerin daha oluşmadan
önüne geçmenizi sağlayabilir.
Sağlık kontrolü, farklı kültürlerden
bir çok Geçiş grubu tarafından
denenmiştir ve neyin Geçiş
grubunda iyi işlediğinin ve neyin
işlemediğinin damıtılmış bilgisidir.

Geçiş Sağlık
Kontrolü



Geçiş Sağlık Kontrolü nasıl kullanılır konusuyla ilgili atölye çalışması.
Geçiş Penwith’in REconomy Günü, Şubat 2015. Fotoğraf: Mike Thomas



Size yardım etmek için tararlanmış
Geçiş Sağlık Kontrolü:

• Girişiminizin geldiği noktayı düşünün
• Neyin iyi işlediği ve neyin
sağlamlaştırılabilineceği konularında
söyleşiler başlatın
• Güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı kutlayın
• Daha fazla çalışmaya, beceriye veya
kaynağa gerek duyan alanları tanımlayın
• En uygun bir sonraki adımlara açıklık
kazandırın. (Bu daha az çalışmayı da
kapsayabilir.)

Bir çok grup, Sağlık kontrolünün bir çok
soruyu ve bazen başlattığı tartışmaların
cevaplarını da beraberinde getirdiğini fark
etmiştir. Odak noktanız, girişiminizin nasıl
işlediğine yönelik olmalı.

Her Geçiş grubu, katılan bireylerin karışımı,
durumunuza dair imkanlar ve engeller ve
bireylerin katılıp katılmamasına tesir eden harici
durumlar açılarından birbirinden farklıdır. Umarız
ki sağlık kontrolünü yapmanın sonucu, nelerin
gerçekleşmediğine kafa yormaktan ziyade,
eriştiklerinizi kutlamak olacaktır. Bildiğimiz hiç bir
girişim herşeyi mükemmelce yapmamıştır.

2015 yılında düzenlenen Geçiş Tanıtım Turu’nun
Lancaster’daki katılımcıları, girişimleri için Geçiş
Sağlık Kontrolu yapıyorlar.

Sağlık kontrolünü bir hayvanmış
gibi düşünmek hoşumuza gider.
Fakat her kültürün hayvanlar için
farklı çağrışımları olduğu için,
belirli bir hayvan değildir. Öyle ki
bir hayvan, dört bacaklı, bir
kuyruklu, bir başlı, bildiğiniz gibi.
Fakat bizimkisi garip bir şekilde
Pikachu’yu (Pokemon’dan)
andırıyor! Ama siz nasıl isterseniz
öyle hayal edebilirsiniz.

Dört bacak, temelleri temsil eder. Yani
onlarsız Geçiş grubunun hiç bir yere
gidemeyeceği dört unsurdur. Bunlar:

1. Toplumunuzu Geçiş’e dahil edin
2. Sağlıklı gruplar
3. Ağlar ve ortaklıklar
4. Pratik projeler

Bunların her birinde nasıl iyi çalıştığınız
hakkında dürüst ve açık bir şekilde tartışın.
Her birine birden beşe kadar bir not
verebilirsiniz.

Ardından, hayvanımızın gözleri
vizyonumuzu simgeler. Grubunuzun
vizyonunun, kendisi ve ne yaratmak
istediği konularında ne kadar net olduğunu
söyleyebilirsiniz?

Kalp, mütalaa et ve kutla’yı temsil eder.
Grubunuzun kalp atışları sağlıklı mı?
Beraberce mütalaa etmek ve kutlamak için
düzenli olarak zaman ayırıyor musunuz?

Son olarak, hayvanımızın etrafındaki
dünya, bir hareketin parçası olmayı
simgeler. Bölgenizdeki Geçiş gruplarına,
ulusal olduğu kadar küresel Geçiş Ağına,
grubunuz kendini ne ölçüde bağlı
hissediyor?



Bunu yıllık bir etkinliğe dönüştürün

Bir akşamı daha uzun bir Sağlık Kontrolüne ayırabilirsiniz. Belki beraber akşam yemeği yiyip, kendi
hayvan versiyonunuzu çizebilir ve bunu grubunuzun geldiği noktaya dair verimli ve takdir bilen bir
tartışma için iyi bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.

Sağlık Kontrolunu burada bulabilirsiniz: https://transitionnetwork.org/do-
transition/healthcheck/

Fotoğraf: Rob Hopkins



Buradan sonra nereye?
Bu çok büyük anlamda size kalmış. Umarız bu renkli ve dileriz ki ilham verici rehber, yaşadığınız
yerde süreci başlatmak için ihtiyaç duyduğunuz herşeyi sağlamıştır. Doğru yapılar ve süreçlerin
varlığı ile bir çok inanılmaz şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Neler yapmaya can atıyorsunuz?
Çevrenizdeki dünyada, yuvam dediğiniz yerde neler yaratmayı ve nelerin ortaya çıkmasını
istiyorsunuz? Geçiş, bireylere, özgüven ve değişimin mümkün olduğu hissi ve belki de ilk defa
diğer bireylerle beraber çalışma deneyimi vermesi açısından çok önemli olan küçük projelerle
başlar.

Geçiş çok iddaalıdır. Yaşadığımız yerin beslenme, barınma, iş sahibi olma ve güç kazanma
yollarının değişmesini ister. Bu büyük bir istektir ve zaman, azim ve birliktelik gerektirir.
Projelerinizi nasıl gerçekleştirdiğinizin en az projelerinizin ne olduğu kadar önemli olduğunu
hatırlamak çok mühimdir. Burada yaptığımız sadece dünyayı yeniden hayal eden ve kuran projeler
değildir. Eşit değerde önemli olan, nasıl çalıştığımız ve yaratmak istediğimiz dünyayı kendine
örnek almış bir organizasyon kültürü yaratmaktır. Eğer neticede sağlıksız ilişkileri kopyalayıp
halihazırdaki kültürü destekleyeceksek, yeni, daha sağlıklı ve daha dirençli bir kültür yaratmayı
denemenin hiç bir faydası yoktur.

Böylece, ne yaptığınız, ne yarattığınız sadece hayal gücünüzle ve herşeyin mümkün olduğuna
inanmaya kendinize ne kadar müsade ettiğinizle sınırlıdır. İlhamınızı, dünyanın farklı yerlerindeki
Geçiş gruplarının neler yaptığına göz atarak canlı tutun. Sonra çıkıp dünyayı değiştirin, kendi
küçük köşenizden başlayarak.

Fransa’daki Ungersheim, Geçiş’in, yerel yönetimin tam desteği ile neler başarabileceğinin
harika bir örneği ve film yapımcısı Marie-Monique Robin tarafından yapılmış Qu'est ce qu'on
attend? (Ne bekliyoruz?) filminin yıldızı olan bir destandır.



https://youtu.be/FFQFBmq7X84

https://youtu.be/R_8zbYqiSKA

https://youtu.be/kEZnuiY30hg

https://youtu.be/KseuO8YYY0s

KAYNAKLAR
Bu rehberde işlenen konuları ve daha da
fazlasını https://transitionnetwork.org/do-
transition/ sayfasının ‘Geçiş Gerçekleştirmek’
kısmında bulacaksınız. Özellikle Yedi Gerekli
Malzeme, İçsel Geçiş ve Reconomy* kısımlarına
bakınız.
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Geçiş’te (In Transition 2.0) Geçiş nedir ve
nasıl yapılır konularında en etraflı tanıtımdır.

Geçiş Bro Gwaun’nın ‘Artan Gıda Kafesi’ nin
hikayesi Geçiş’in Yirmibir Hikayesi’nden.

Güney Afrika’daki Greyton Geçiş Kenti, bu
kısa videonun yıldızı.

Greenslate Halk Tarlası’nın öyküsü Geçiş’in
Yirmibir Öyküsünden.



*REconomy: Girişim, iş alanı ve geçim
kaynakları yaratmaya destek olan proje,
uygulayıcı topluluk veya ağlara Geçiş
hareketinde verilen addır. (Çevirmen Notu)


