


  

PERMA KÜLTÜR VE ROMA BOSTANI HAKKINDA  

 

 

18. yüzyıldaki bilimsel ilerlemeler sanayi devrimiyle de birleşince, insanlık büyük bir atılıma 

girişti. 20. yüzyılın başında petrol yataklarının keşfedilmesiyle bu atılımı besleyecek “sınırsız” enerji 

kaynağı da bulunmuştu. Böylece dev fabrikalarda kesintisiz üretim bantları dönmeye, şehirler yatay 

ve dikey olarak yayılmaya başladı. Her gün yeni bir teknolojik icada tanık oluyor, yeni 

makinalarımızla yeryüzünde, yeraltında ve gökyüzünde sınır tanımaksızın dilediğimizi 

yapabiliyorduk. Giderek artan insan nüfusunun nasıl doyurulacağı sorununu da, 1950’lerin başlarında 

devreye sokulan, “Yeşil Devrim” adı verilen, verimlilik artışı odaklı,  tarımın standardizasyonuna 

dayalı mekanize, endüstriyel, monokültürel tarım teknikleriyle halletmiş gibi gözüküyorduk. 

 

 Bu pembe tablo 1970'lerden itibaren dağılmaya başladı. Kırsaldan şehre akan nüfus, 

şehirlerde trafikten kirliliğe, pahalılıktan suç artışına çapraşık sorunları doğuruyordu. Tekdüze 

çalışma hayatı ve dağılan toplumsal doku, insanları mutsuz kılıyordu. Sürekli büyümeye dayalı bir 

ekonomiyi besleyecek doğal kaynaklar alarm vermeye başlamıştı. Her türlü insan ihtiyacının 

endüstriyel şekilde üretimi, beraberinde ciddi bir kirlilik ve çöp sorununu getirmişti. Endüstriyel 

tarımın uygulandığı arazilerin yaklaşık 30 yılda kullanılamaz hale gelerek çölleştiği ortaya çıktı. 

 

 1970'lerden beri çeşitli bilim insanları, kanaat ve fikir önderleri bu gidişata dair uyarılarda 

bulundu; tarımdan enerjiye, ekonomiden toplumsal ilişkilere çeşitli alanlarda kapsamlı öneriler 

getirdiler. Bunlar 21. yüzyılın başına dek “marjinal” fikirler olarak kaldı. 

  

 Günümüzde geldiğimiz nokta bütün bu uyarıların ne denli haklı olduğunu gösteriyor: 

“Sınırsız” zannedilen petrole 35-40 yıllık ömür biçiliyor; okyanuslarda bir Orta Avrupa ülkesi 

büyüklüğünde çöp adaları yüzüyor; gıda üretiminin endüstriyelleşmesiyle kanser oranları önüne 

geçilemez bir tırmanışta; yeryüzündeki canlı çeşitliliği hızla azalıyor; dünyada tarım yapılabilir arazi 

miktarının %40'ı tükendi ve iklim değişikliği insanlığın neslini yok edecek kadar ciddi bir tehlike arz 

etmekte. 

 

 

PERMAKÜLTÜR’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI 

 

 1970'lerde ortaya atılan çözüm önerilerinden en kapsamlılarından biri Permakültür idi. 

İngilizce “permanent” (sürdürülebilir) + “agriculture” (tarım) kelimelerinden türetilen Permakültür, 

çeşitli alternatif uygulamaları ekoloji biliminin bulgularıyla, kapsamlı doğa gözlemleriyle, geleneksel 

kültürlerin birikimlerini modern bilimin olanaklarıyla harmanlayarak yaratılan bir  anlayış. İlk başta 

gıda üretimine odaklanan Permakültür, doğal döngülere sırtını yaslayan, toprağın hem bereketini hem 

üretkenliğini artıracak, su ve enerji ihtiyacını asgariye düşüren, kendine yeten sistemler tasarlamaya 

odaklanır. Bu çerçevede, tek ürüne dayalı fabrikasyon üretimler yerine, gıda, hayvan besini, şifalı ot, 

barınma, enerji üretimi, boya çıkarımı gibi çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak, dört mevsime yayılan 

çok çeşitli bitki ve ağaç türlerinin yetiştiriciliğine yönelir. Bahçecilik merkezli bu yetiştiricilik 

tarzında temel yaklaşım su ihtiyacının sadece yağmurlardan karşılanması, gübre ihtiyacının ortamdaki 

hayvanlar ve kompost üretimiyle sistemin kendi olanaklarıyla karşılanması, arazinin hem yatay hem 

dikey düzlemde yoğun bir çeşitlilik içerecek şekilde kullanımıdır. 

 

 Ortaya çıktığı günden itibaren dünya çapında ilgi toplayarak yayılan Permakültür, zamanla 

barınmadan enerji üretimine, ekonomik modellerden toplumsal ilişkilere, insan toplumlarının bütün 

alanlarını kapsayan bir sürdürülebilir insan yerleşimi tasarımı haline dönüştü. Örneğin, barınma 

konusunda, doğal malzemelerin, güneş açıları, kapalı mekanda enerji korunumu ve dolaşımı gibi 

tekniklerin kullanıldığı, kendi kendini ısıtabilen ve soğutabilen, kirlilik üretmeyen “akıllı ev” 



anlayışına odaklanır. Enerji konusunda da, biyogaz üretimi, çok az odunla çok yüksek ısıların elde 

edilebildiği roket ocak ve soba teknolojisi, yapımı basit, küçük ölçekli su ve rüzgar enerjisi 

teknolojileri gibi seçenekler ortaya koyar. Şehirler artık gıdasını balkon bahçelerinde, şehir 

bostanlarında ya da şehre çok yakın çiftliklerde üreten, her noktası çok çeşitli meyve ağaçlarıyla kaplı 

yerler olarak düşünülür. Bu yaklaşım evsel atıkların değerlendirilmesi, uzak yerlerden gıda 

taşınmasının yol açtığı karbon ayak izinin düşürülmesi, hava kirliliğin azalması, işsizlere yeni iş 

sahalarının açılması, temiz gıdaya daha makul ücretlerde ulaşılması gibi çeşitli avantajlar 

sağlayacaktır. 

 

İNGİLTERE’DE İLK ŞEHİR BOSTANI  

 

 Bu fikirler şehir tasarımı anlamında en büyük yankısını İngiltere merkezli Transition Town 

(Dönüşüm Şehri) akımında bulur. Totnes şehrinde 2000'lerin ortasında başlayan hareket, daha az 

enerji tüketen ve karbon salınımını azaltan, daha temiz gıda üreten, daha yakın, “sıcak toplumsal 

ilişkilere çanak tutan şehirler nasıl kurulabilir” sorusuna cevap arayışında evrilmiştir. Bu anlamda, 

önce şehrin dört bir yanında kurulan şehir bostanları, buralarda üretilen gıdaları satan yerel dükkanlar 

açılır. Bu bostanlar aynı zamanda çocuklar için bir oyun ve eğitim alanı olarak da kullanılır. Bu 

bostanlarda beraber çalışan insanlar daha dayanışmacı, güvene dayalı komşuluk ilişkileri oluşturur. 

Hareket yayıldıkça yerel girişimciler hareket bünyesinde oluşan finansmanla basit ama işlevsel güneş 

ve rüzgar enerjisi sistemleri üretmeye koyulur. Derken iş, yerel ekonomiyi desteklemek üzere yerel 

para biriminin basılmasına kadar varır. 10 yıl gibi kısa bir sürede Dönüşüm Şehri yaklaşımı dünyada 

40 ülkede 1,000'den fazla şehirde hayata geçirilmeye başlar. 

 
Artık giderek daha çok sayıda insan temiz, sağlıklı gıda istiyor. Beton yığınlarının 

arasında sıkışmışlıktan bunalarak daha çok yeşil alan görmek istiyor. Kapalı ofislerde 

bilgisayar başında ya da evde televizyon karşısında bunalan insanlar, başka insanlarla yan yana 

toprakla uğraşarak üretmek, rahatlamak ve sıcak sosyal bağlar oluşturmak istiyor. Oyun alanı 

bulamayan, doğadan kopuk kalmış çocuklarının yeşille haşır neşir olmasını istiyor. İnsanlar 

artık çöp çıkarmamanın, organik atıklarını değerlendirmenin arayışında. Daha temiz, daha 

sağlıklı, daha insani şehirlerde yaşamak istiyorlar. Yaşadıkları şehirde yerel yönetimde söz 

hakkına kavuşmayı istiyorlar. 

 

Roma Bostanı bütün bu arayışların bir özeti.     

 

 

İSTANBUL’DA KENDİNE YETEN BİR EKOSİSTEM: ROMA BOSTANI 

 

Ekosistemde tahrip olan alanları iyileştirmenin yolu; gıda üretirken ne yapmamız, nasıl 

hareket etmemiz gerektiğini anlamakla birlikte, sağlıklı, temiz ürünler elde ederken toprağın sağlığını 

korumak üzere bahçemizi, tarlamızı, hatta mahallemizi bir ekosistem olarak düşünmekten ve içindeki 

her unsurun birbirini desteklediğinin farkına varmaktan geçer.  

Bu bilinçle, Mayıs 2015 de başladığımız, permakültür ilke ve prensipleriyle tasarladığımız 

Roma Bostanında ilk amacımız toprağın organik madde miktarını arttırarak verimli bir toprak 

ekosistemi yaratmaktı. Doğal ekosistemlerin çok katmanlı yapısını örnek alarak oluşturduğumuz bu 

sistemde bitkiler ağırlıklı olarak yenilebilir ve çok yıllık türlerden seçildi. Böylelikle dört mevsim 

ürün aldığımız, az bakım isteyen kendine yeten, toprak yapısı zengin bir sistem oluşturduk. 

 

Aşamalı olarak planladığımız Bostan projemizin ikinci aşaması “Gıda Ormanı”na ya da 

“Orman Bahçesi” yapmak.Yani, bir bahçede farklı boylardaki ceviz, elma, akasya, erguvan gibi 

ağaçların arasında çalıların, onların yanlarında çeşitli otların olduğu, toprağın yer örtücülerle 

kaplandığı, ağaç dal ve köklerinin sarmaşıklar ile sarıldığı bir yer. Tüm bu farklı katmanlardaki türler 



birbirleriyle uyum içinde yaşayabiliyor. Doğal bir orman ekosistemini örnek alarak oluşturulan bu 

sistemde, kullanılan ağaçlar, gıda üreten, toprağa yarar sağlayan, yararlı böcekleri çeken, hayvanlar 

için önemli türlerden seçildi. Gıda ormanı ilk yıllarda bizim bakımımıza ihtiyaç duysa da belli bir 

zaman sonra doğal bir orman gibi, kendi kendine yeten bir sisteme dönüşüyor. 

Geçtiğimiz Kasım-Aralık aylarında gıda ormanımızın  için ilk meyve fidanlarını ve destek 

türlerini diktik. Ve dikmeye devam edeceğiz. 5 yıl gibi kısa bir sürede kendine yeten,  gıda 

alabildiğimiz bir ormanımız olacak. Dikileli bir yıl olmadan fidanlarımızdan meyve almaya başladık. 

 

Şu anda Roma Bostanı’nda 9 tür meyva ağacı  (4 adet elma, 2 adet zeytin, erik, ayva, Trabzon 

hurması,iğde, nar, incir ceviz ) 19 destek tür ağaç, çalı ve tırmanıcı bitki (defne, hatmi, gül ibrişim, 

erguvan, sinameki, bögürtlen, ardıç, mazı, fil bahri, hanımeli, katır tırnağı, biberiye, lavanta, kekik, 

kurtbağrı, kartopu, ateş dikeni, kokar ağaç, şimşir ) ayrıca mevsimlik  diktiğimiz sebze fidelerimiz 

(domates, biber, patlıcan, salatalık, fesleğen, marul… vb ) dışında  28  tür bitki bulunmaktadır. 

 

Kurduğumuz kompost sistemiyle, mahalle sakinleri ve kafelerin organik atıklarını toplayıp 

toprak ve gübre ihtiyacını karşılıyoruz. Bu konuda düzenlediğimiz atölyelerle atıkların önemi ve 

değerlendirmesi konusunda farkındalık yaratıp evlerinde nasıl kompost yapabileceklerini öğretiyoruz. 

 

Tüm bunları yaparken, bilgilerimizi internet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, basın 

ve televizyonlar aracılığıyla herkesle paylaşıyoruz.  

 

 

BÜTÜN KENTE AÇIK BİR DENEYİM 

 

Roma Bostanı’nda yapılan bütün uygulamalar için etkinlik düzenliyoruz. İstanbul’un her 

yerinden gelen insanlar bu etkinliklerimize ücretsiz katılabiliyor.  

 

Mahallemizdeki okulların çocuklarıyla ekim dikim, tohum topu atölyeleri düzenliyoruz. 

Çocuklar, onlar için ayırdığımız sebze yataklarında mevsimlik sebze yetiştiriyorlar. 

 

Roma Bostanı’nda şehirde de kendi gıdamızı yetiştirebileceğimizi göstererek, sağlıklı 

beslenme , mevsiminde ürün tüketme, sağlıklı şekilde pişirme, kurutma, saklama vs yöntemleri 

konusunda da eğitim veriyoruz. 

 

Roma Bostanı’nda çıkan bütün ürünler yolu bostandan geçen herkesle paylaşılıyor. İsteyen 

herkes bostan ürünlerini hiçbir bedel ödemeden alabiliyor. 

 

Ayrıca çıkan ürünlerimizle yemek pişiriyor, bunu ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Geçtiğimiz 

kış çıkan ürünlerimizle Göçmen Dayanışma Mutfağında çocuklar için yemekler yaptık. Her mevsim 

alacağımız yeni ürünlerle de yapmaya devam edeceğiz. (Etkinliklerle ilgili yazılı, görsel, dijital 

medyada yer alan, internet sitemizde yayımlanan ve sosyal medyada paylaşılan bilgi ve belgeler 

ekteki dosyada yer almaktadır.)  

 

NEDEN KOMPOST YAPIYORUZ? 

 

Büyük şehirlerde ihtiyaç duyulan enerjiyi artık şehirlerin kendisi sağlayamamaktadır. Su, gıda, 

elektrik gibi girdiler, şehirlerden çok uzaklardaki kaynaklardan taşınarak getirilir. Sürdürülebilir 

kalkınma prensiplerinin başında gelen yerel üretim-yerel tüketim kavramı şehirlerde uygulanmaya 

başlamalıdır, yoksa günümüzde karşı karşıya olduğumuz krizlerin çok büyük felaketler yaşanmadan 

atlatılması mümkün olmayacaktır. 

 



Dünyada ekolojik tarım ve bahçecilik uygulamalarının başını çeken kompost, organik 

maddelerin doğal şartlar altında kontrollü bir şekilde parçalanarak, bitkilerin sağlıklı büyümek için 

ihtiyaç duyduğu besin, nem ve yaşama alanını sağlayan önemli bir toprak takviyesi, bir nevi gübredir.  

 

Yaşamış olan her şey, yeniden yaşayabilir. Bir kez hayata gelmiş olan tüm canlılar, yaşam 

döngüsünü tamamladıktan sonra başka canlılara hayat verir. Doğada atık diye bir şey yoktur; bir 

canlının atığı, başka bir canlının besinidir.   

 

Atık dediğimiz şey, kullanılmamış bir kaynaktır. Kirlilik ise, bu kullanılmamış atıkların 

birikmesiyle oluşur. Geri dönüştürülebilir atıklar değerlendirilmeli, atık sular arıtılmalı, organik 

atıklar ise kompost yöntemiyle yeniden kazanılmalıdır. Fakat her şeyin başında, insanlar daha az atık 

üretecek şekilde alışkanlıklarını değiştirmeye başlamalıdır.  

 

Türkiye’de, özellikle büyük şehirlerde, kişi başı bir günde üretilen çöp miktarı yaklaşık 1,5 

kilogramdır. Bunun da yaklaşık %50’sini organik atıklar oluşturur. Bu atıklar kaynağında 

ayrıştırılmadığı taktirde, entegre katı atık yönetim tesisleri üzerinde büyük bir yük oluşturur. 

(Örneğin, İSTAÇ A.Ş. tesislerinde organik atıkların geri kazanılmasıyla elde edilen kompost, çöpler 

kaynağında, yani evlerde ayrı toplanmadığı için insan sağlığına zararlı toksik maddeler 

içerebilmektedir.) Geri dönüştürülebilir diğer atıklar ve zehirli maddelerden ayrı toplanan organik 

atıklar, çeşitli ölçeklerde kompost haline getirilebilecek çok önemli bir kaynaktır. Kısaca, atık 

yönetim sistemlerinin en büyük problemi çöplerin karışık toplanmasıdır ve organik atıklar ayrı 

toplandığı taktirde, büyük miktarda zaman, para ve enerji kaybına neden olmak yerine, toprağa, 

bitkilere, bahçelere faydaı olan çok değerli bir kaynak haline getirilebilir. Üstelik oldukça basit, 

kokusuz, temiz ve insanlar arasındaki sosyal etkileşime olumlu etki edecek şekilde.  

 

Roma Bostanı’ndaki faaliyetlerin bir parçası olarak, dünyada kabul görmüş farklı kompost 

yöntemlerinin uygulanması yoluyla halkın bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması, atık sorununa 

çözüm olabilecek yolların halka anlatılması ve elde edilen sağlıklı kompostun yine halkla 

paylaşılması hedeflenmektedir. Çevredeki kafeterya ve lokantaların çıkardığı organik atıklar, semt 

pazarları kaldırıldıktan sonra temizlik ekiplerine büyük zorluk çıkaran sebze-meyve atıkları 

toplanacak, böylece hem atık sorununa alternatif bir çözüm sunulacak, hem de bu atıklar faydalı bir 

kaynağa, yani komposta dönüştürülecektir.  

 

 

KENTSEL BİR İHTİYAÇ OLARAK TOPLUM BAHÇELERİ 

 

Şehir planlamada açık ve yeşil alanlara ilişkin pek çok tanımlama mevcuttur. Keleş (1998)’e 

göre ‘açık alan’, insanın yaşantısını sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmış kapalı mekanların dışında 

kalan ya doğal durumunda bırakılmış ya da tarımsal ve konut dışı dinlenme amaçlarına ayrılmış kent 

parçasıdır. Gerek belirli bir arazi kullanma özelliğine sahip (orman, tarım, fundalık, göl vs.) gerekse 

belirli işlevlere cevap veren (park, bahçe, meydan, gezinti yeri vs.) kent içinde ya da dışındaki inşa 

edilmemiş boş alanlar, ‘açık alan’lardır. Açık alan tanımı fiziki açıdan ele alındığında “devamlı ve 

belirlenmiş hiç bir kullanıma ayrılmamış fakat oyun, sergi, pazar yeri, meydan gibi geçici birçok 

işlevi yerine getirebilen inşa edilmemiş boş alanlardır (Yıldızcı 1975).  Atabay (1980)’a göre 

barınma, çalışma, hizmetler ve ulaşım alanları dışında kalan; en küçük yeşil eleman olan ağaçtan 

ormana kadar, yeşil örtü ile ilgili bütün doğa elemanları yeşil alanları oluşturur (Bucaklı 

1999). Ülkemizde açık ve yeşil alanlar konusunda uygulanan imar yasalarının sınıflandırmasına göre 

açık ve yeşil alanlar aktif ve pasif alanlar olarak sınıflandırılırlar. Aktif alanlar, eğlence, dinlenme 

sağlık gibi amaçlar için düzenlenen ticari de olabilen, halkın doğrudan kullanımına açık yeşil 

kullanım alanlarıdır. Bu alanlar çocuk bahçeleri, küçük oyun alanları, fuar alanları, hayvanat bahçesi, 

botanik bahçesi, açık çay bahçesi, ağaçlık, ormanlık, piknik ve gezinti alanları gibi alanlardır. 

(acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1576/2207.pdf) 

http://edu.tr/browse/1576/2207.pdf


 

Gerek mevzuat gerekse şehircilik ilkeleri açısından açık yeşil alanların kalıcı yapılaşma yapılmadığı 

müddetçe halka açık "toplum bahçesi" olarak kullanımına, mahalle halkının burada sebze ve meyve 

yetiştirmesi, halka açık eğitim faaliyetleri ve başka etkinlikler düzenlemesine herhangi bir engel 

yoktur.  

 

Aksine, toplum bahçelerinin hem sosyal, hem ekolojik, hem de rekreasyon yönünden kamu 

yararına katkıda bulunan faaliyetler olduğu bilinmektedir. Toplum bahçeleri literatürde genel olarak 

kentsel tarım olarak sınıflandırılıyorsa da, kentsel tarım faaliyetlerinin başta ticari olup olmadığına ve 

daha sonra faaliyetin ölçeğine göre sınıflara ayrılarak ele alındığı görülür. Bu sınıflandırma içinde 

Topluluk Bahçeleri ticari olmayan kentsel tarım faaliyeti olarak sınıflandırılırlar. Fakat ölçeği ne 

olursa olsun kentsel tarım yapıldığı bölgede, karşılıklı güven, paylaşım, güvenlik ve rahatlık hissi ve 

arkadaşlığı teşvik edebilmektedir. Aynı zamanda suçlara, atık birikimine, yasal olmayan hafriyat 

dökümüne, ergenlik yaşındaki gençlerin taşkınlıklarına, yangınlara engel olmak için boş/terk edilmiş 

alanların yeniden kullanımı stratejisi olarak bile düşünülebilir (Kaufman ve Bailkey 2000). Kentsel 

tarım çevresel yönetime ve kirlenmiş toprakların, endüstriyel topraklar da dahil olmak üzere, verimli 

yeniden kullanımına katkı sağlayabilir. Artan yeşil alanlarla birlikte, biyo-çeşitlilik artar ve canlı 

türleri korunur, hava kirliliğini azalır ve sel taşkınlarının miktarı azalır (Kaufman and Bailkey, 2000). 

Kentsel tarımın rekreasyonel yönü de bulunmaktadır ve bahçecilik kentli nüfus içinde gittikçe 

yaygınlaşan bir ilgi/hobi alanıdır. 

(http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/U

zmanl%C4%B1k%20Tez%20Eyl%C3%BCl%202015/Cagr%C4%B1%20Y%C4%B1lmaz.pdf)  

 

 

ROMA BOSTANI HAYATTA KALMALI 

 

Dünya üzerinde insan faaliyetlerine bağlı küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim 

dengesizliğine bağlı doğal afetler, doğal enerji kaynakları üzerindeki yüke bağlı yaşanan kesintiler ve 

zorluklar, zorunlu bölgesel göç olayları, soyu tükenmeye devam eden canlı türleri ve gazetelerde, 

haberlerde her gün karşımıza çıkan daha birçok felaket haberi, dünya vatandaşları olarak elimizi taşın 

altına koymadığımız sürece daha nelerle karşı karşıya kalacağımızın işaretleridir.  

 

Dünyamız artık bir dayanma sınırına geldi. Tüm doğal varlıklarımız sanki sonu hiç 

gelmeyecekmişçesine tüketiliyor. Havamızı temizleyen ormanlar, yapılaşma ve tarım nedeniyle yok 

ediliyor, su kaynaklarımız geleceği gözetilmeden kirletiliyor. Tüketim alışkanlıklarımız ve 

teknolojinin kolaylıkları nedeniyle eylemlerimizin yalnızca ekonomik faydası gözetiliyor, ekolojik 

boyutu hiç göz önüne alınmıyor.  

 

Hayatın ekolojik boyutunu geliştirmek, dünyamızı ve yaşadığımız alanları korumak kamunun 

olduğu kadar bireylerin de ödevi olmalı. Yaşadığımız dünyayı koruyabilmek için işe kendi 

yaşadığımız alanlardan başlamamız gerektiği aşikar. Kentte yaşamını sürenlerin kentteki yeşil alanları 

en iyi şekilde kullanmalarının yolu açılmalı. Bu alanların geliştirilmesi, açıktır ki yaşadığımız 

dünyanın da güzelleşmesi demek. Terkedilmiş alanları tamamen kamu yararına dönüştürmek 

mümkün. Roma Bostanı’ndaki çaba, kentte yaşayan insanların yaşantılarını güzelleştiren, doğaya, tek 

tek bireylere, gençlere, yoksullara ve en sonunda topluma katkıda bulunan bir çalışma. Dünyada çok 

uzun yıllardır gündemde olan Permakültür anlayışına göre semt sakinlerinin kendiliğinden giriştikleri 

bir yıllık çaba hiç kuşkusuz insan-doğa ilişkisine dair de umut verici sonuçlar doğurdu. 19 çeşit 

ağacın bir o kadar da farklı bitki türünün olduğu bir semt parçası, şimdiden Cihangir’in kimliğinde 

kendine yer etti. Tüm semt sakinlerinin bildiği Roma Bostanı, küçücük alandan çoğalarak taşan 

etkinlikleriyle herkese açık bir yere dönüştü; bütün kentin ortak alanı olmayı başardı. Roma 

Bostanı’nda yeşeren sadece bitkiler değil, aynı zamanda barışçı ve doğayla dost bir hayatın da 

olabileceğine dair beslenen umut. Dolayısıyla bu umudun soldurulmaması, tam tersine daha da gür 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanl%C4%B1k%20Tez%20Eyl%C3%BCl%202015/Cagr%C4%B1%20Y%C4%B1lmaz.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/Uzmanl%C4%B1k%20Tez%20Eyl%C3%BCl%202015/Cagr%C4%B1%20Y%C4%B1lmaz.pdf


bir şekilde yetişmesi için gerekli desteğin sağlanması beklenir. Bugüne kadar Roma Bostanı’nda 

yetiştirilenler yoksullar için yemeğe, kentli çocuklar için dalından kopartılan meyveye dönüştü. Şimdi 

o küçük alanda bir simgesel orman yetişecek, yeter ki kent yönetimi gönüllü bahçıvanlara engel 

olmasın.  
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