Başlangıç Programı 6. Nesil (20-26 Ocak
2018)

20 Ocak Cumartesi 1. Gün
Koca bir dönemin yorgunluğunu daha yeni geride bırakmış, şehir
karmaşasının içinde boğulmuş öğretmenler için daha güzel bir dinlenme,
kendine yönelme ve yenilenme mekanı olamazdı sanırım. 479
başkalaşmak isteyen, çocuklar için daha güzelini yapmak için dertlenen
öğretmen ve burada yüzyüze, kalp kalbe buluşan 22si…
Öyle bir ortam ki daha ilk dakikalarında kendine pay çıkarmaya, kendini
eleştirmeye başlıyorsun. Kahvaltı sofrasına konan gereksiz tabaklardan,
gün boyunca kullanacağımız halde bir daha bir daha yıkanan
bardaklardan başlıyorsun mesela. Az ile nasıl aynı yaşayabildiğini fark
ediyorsun ve normal yaşantında ne kadar savruk davrandığını. İşte eğitim
tam da bu noktada başlamış oluyor bile.
Kahvaltı sonrasında güne ısınma oyunlarıyla devam ettik. Birbirimizin
isimlerini öğrendik. Farklılıklarımızı fark ettik. Farklılıklarımızı ve bu farklara
rağmen nasıl ortak bir paydada buluşabildiğimizi…

Bir sonraki adımda evrensel ihtiyaçlar arasından ikişer kart seçip, ikili
gruplar olduk. Her ihtiyaç için 3 dakikalık konuşma süresi belirledik.
Kağıtlara kendimizi anlatan bir nesne çizip içimize doğru bir yolculuk
gerçekleştirdik.
Feyza ve Burak Bbom Evreni ile ilgili aktarımlarda bulundular.
Öğlen yemeğinden sonra tam bir fırsat eğitimi ortamı doğdu. Bir
arkadaşımızın çayın fazla tüketimi ile ilgili dile getirdiği rahatsızlık bizleri
uzun bir yolculuğa sürükledi. Gerçek bir örnekle içermeci karar almayı
deneyimlemiş olduk.
Akşam yemeği öncesinde küçük kağıtlara özlediğimiz, toplulukta olmasını
arzu ettiğimiz değerleri yazdık. Bu değerlerle ilgili konuşarak grup
sözleşmemizi oluşturduk. Grup sözleşmemizde yer bulan ana başlıklar:
Güven, Zaman, İfade, İletişim ve Eşdeğerlik.
Grubumuz birlikte uyumlu bir şekilde yaşamak için sorumluluklarını
belirledi: temizlik, düzen, beslenme, oyun ve eğlence. Konu başlıklarında
görev dağılımları yapıldı.
Akşam yemeğinden sonra grupça keyifli paylaşımlarda bulunduk. Güzel bir
başlangıcı geride bıraktık, heyecanla ikinci günü bekliyoruz.
21 Ocak Pazar 2. Gün
Kolaylaştırıcı: Zeynep Kılıç / Hayata Destek Derneği / Çocuk Hakları
Güne kahvaltıdan sonra ‘Üç Parmak’ etkinliğiyle başladık. Çemberde
hepimiz adımızı, nereden geldiğimizi ve yaptığımız işi söyledik. Kendimizi
hatırlattık, arkadaşlarımızı hatırladık. Ardından ‘Hayat Kutusu’ etkinliği için
en az tanıdığımızı düşündüğümüz kişiyle eş olduk ve Zeynep’in dağıttığı
formları karşımızdakinin sadece yüzüne bakarak doldurduk. (Formdaki
Sorular: En Sevdiği; hayvan, içecek, ulaşım aracı, film, hobi, müzisyen/grup,
yazar, gün dönümü, çocuk yaş grubu.) Tahminlerimiz, öngörülerimiz (ya da
ön yargılamız mı desek) bittikten sonra karşımızdakinden soruların
cevaplarını aldık. Grup olarak bir araya gelip cevaplar ve sonuçları üzerine

bol kahkahalı farkındalıklarımız oldu. Kendimizi tanıdık, hangi yazarı
sevdiğimizi hatırladık, ‘Acaba hangisini seviyordum? En son hangi
yönetmenin filmini izlemiştim?’ cümleleri üzerinden güldük bol bol.
Zeynep programı tahtaya astı ve üç gün boyunca birlikte yapacaklarımız
hakkında madde madde konuştuk. Çocuk Hakları eğitiminden
beklentilerimizi kağıttan çamaşırlara yazıp kurumaları için ipe astık ve
beklentilerimiz üzerine konuştuk. Çocuklara ne kadar özgürlük
tanıyacağımız, demokratik sınıf yönetimini nasıl yapacağımız, kendi çocuk
algımızın farkına varmak, çocuk katılımında yeni, somut örnekler görmek,
çocuk haklarını detaylı bilmek beklentilerimiz arasında öne çıktı. Süreç
içinde kuruduklarını düşündüğümüz çamaşırları alacağız.

Ardından ‘İleri Doğru Bir Adım At’ etkinliğini yapmak için bahçeye geçtik.
Şanslıydık, hava güzeldi. Bahçede tek sıra halinde sıralandık. Hazırlanan rol
kartlarından hepimiz birer tane aldık. Belli durumlar okundu ve bu
durumlarda rol kartındaki kişinin durumuna göre ileri doğru adım atıp
atamayacağına karar verip hareket ettik. Sonunda okunan 24 durumun

tamamında adım atanlar, çok azında adım atanlar, hiç adım
atamayanların rollerinin ne olabileceğiyle ilgili tahminlerimizi söyleyip
‘eşitsizlik’ üzerine konuştuk. İçeri geçtiğimizde bu etkinlikte ‘Ne tür farklı
çocuklarla karşılaştık?’ ‘Çocukların ne tür farklılıkları vardı?’ soruları
üzerinden farklılıkları listeledik. Bunlardan bazıları: aile -var olma-, ilgi, etnik
köken-dil, sosyo-ekonomik durum, cinsel yönelim, din, coğrafya-bölge,
kişisel özellik-sağlık koşulu, yaş, statü, cinsiyet vb.
Herhangi bir durum ya da rol için çocuk değil de yetişkin olsa ne farklı
olurdu ya da farklı olur muydu? Sorularıyla birlikte ayrımcılık ve dışlanmanın
kaynağının eşitsizlik olduğunu konuştuk. Toplumsal eşitsizlikleri görünür
kılmak ve başkalarıyla empati geliştirmek konusunda çok etkileyici bir
çalışmaydı.
Kalıp yargı (toplumsal yargı), ön yargı (bireysel yargı) ve bu yargılardan
kurtulma ihtiyacını konuştuk. Yüzleşmenin (kalıp ya da ön yargı
beslediğimiz insanla yüz yüze gelmek), fark etmenin (‘Ağzımdan ne
çıktı?’nın farkına varmak) ve bu fark etmeyle ‘Ne yaptım bugün biliyor
musun?’ diyerek kendimizi açık etmenin kalıp ve ön yargılarımızdan
kurtulmamıza yardım edeceği noktasına geldik.

Aklımızdan geçen şeylerin davranışa dönüşmemesi imkansız. Davranışa
dönüştüğünde ayrımcılık kalıp yargıya, kalıp yargılarımızda önyargılarımızı
oluşturan bir makineye dönüşüyor, birbirini besliyor. Böylece ayrımcılık
döngüsü oluşuyor. Bir durum karşısında yok sayarak, tanımlayarak, işaret
ederek, baskı uygulayarak, dışlayarak, şiddet kullanarak, öldürerek
ayrımcılık yapabiliriz. Bu davranış şekli toplumdaki eşitsizliği büyütüyor,
kalıp yargıları ve ön yargıları besliyor. Var olan ayrımcılıkları fark etmemiz,
görmemiz (çocuk algımız ne, ne tür yargılarımız var) ayrımcılığı ortadan
kaldırmak için yok saymamayı, adım atmayı, direnmeyi, yüzleşmeyi, fark
etmeyi, değişimi, yüzleştirmeyi kolaylaştırır.
‘Ben Çocukken’ oyununu bahçede oynadık. Çember olduk. Ortadaki kişi
çocukluğunda yaptığı bir şeyi söyledi ve onun söylediğini çocukken
yapanlar yer değiştirdi. Ardından içeri geçip ‘çocuk’ dediğimizde aklımıza
gelenleri sıraladık. 1’den 5’e kadar saydık ve 5 gruba ayrıldık. Türk Dil
Kurumu’na, Talim Terbiye Kurulu’na, ekşi sözlüğe, Hukukçulara, tıpçılara
göre çocuk kavramını tanımladık.
Tek tek yasal olarak yapılan tanımlar okundu ve tartışıldı. Medeni kanun,
aile hukuku, anayasada, milli eğitim temel kanununa göre çocuk algısı
üzerine konuştuk.
Zeynep’in dağıttığı 3 belgenin (evrensel çocuk hakları sözleşmelerinin)
tarihlerini tahmin ettik ve belgeleri sıraladık (1924-1959-1989). Sözleşme ile
bildirge farkı üzerine, her ikisinin de devletlerin imzaladığını ama
sözleşmenin taahhüt olduğunu, devletin verdiği sözler arasında
sözleşmenin daha ağır olduğunu, bildirgenin ‘böyle olursa daha güzel olur’
dediğini sözleşmenin ise ‘bunu yapacaksın’ anlamına geldiğini, Türkiye’nin
hepsini imzaladığını fakat anayasaya aykırı olduğu için çekince koyduğu
üç madde (17, 29, 30) olduğunu ve ilkinden sonuncusuna kadar nelerin
değiştiğini konuştuk.
Feyza’yla ilk izlenim çemberi yaparak günü bitirdik.

22 Ocak Pazartesi 3. Gün
Kahvaltıdan sonra yağmurlu ve kapalı havanın etkisinden kurtulmak için
‘ha hi ho’ hareketli oyununu oynadık. Bir önceki gün çalışılan çocuk hakları
ve çocuk algısı konularının üzerinden geçtik.
Çocuk haklarının işleyişini görememe nedenleri;
1.
2.
3.
4.

Öğretmende ve yetişkinde çocuk hakları algısının olmaması,
Yasaların izlenme ve denetlenmesinin yapılmaması,
Çocuklarla ilgili veri toplanmaması,
Bütçe yetersizliğidir.

Çocuk hakları; çocuğun gelişen kapasitesini desteklemek için olmalıdır.
Çocuk hakları sözleşmesi içinde 4 adet şemsiye ilke var. Bunlar;
1. Yaşama ve gelişme hakkı (madde 4)
2. Ayrımcılık yasağı (madde 2):Hiç bir çocuk aile konumundan dolayı
ayrımcılığa uğramamalıdır.
3. Öncelikli yarar (madde 3):Çocukla ilgili karar almadan önce çocuğun
durumunun kararlaştırılması önceliği vardır.
4. Katılım (madde 12):Bu dört şemsiye ilke diğer hakların işleyişinde göz
önüne alınmalıdır.
Ardından çocuklarda katılım üzerine tartışma yürütmek amaçlı bir etkinlik
yaptık. Zeynep bize üç tane yargı yöneltti. Bu yargılara ‘katılıyorum,
kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum’ şeklinde
cevap vermemiz şeklinde yönerge verdi. Cevaplar için köşeler oluşturduk
ve verdiğimiz cevaplara göre köşelere geçtik. Bu yargılar:
1. Çocuklar için en iyisini anne ve babalar bilir.
2. Çocuklar genel seçimlerde oy vermelidir.
3. Çocuklar sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
Bu etkinlik, çocuk katılımına dair kendi bakış açımızı sorguladığımız zihin
açıcı bir etkinlik oldu.

Çocuk haklarına dair sözleşme, bildirge ve ilkelerin içeriği korumadan
katılıma doğru gelişim göstermiştir. Fakat yetişkinlerdeki çocukların yetersiz
olduğuna dair genel kabul, çocukların katılım sağlamasından ziyade
korunması gereken kişiler olarak ele alınmasına neden olmaktadır.
Temelde bu, çocuk katılımının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük
engellerden biridir. ‘Muhakeme becerileri yok, soyut düşünemezler, ailenin
ve partilerin manipülasyonuna gelirler vs.’ gibi kabullerle sıkça çocuk
katılımının karşısında durulmaktadır. Oysa amaç, çocuğu korumanın
yanında katılıma da dair bir özne haline getirmek olmalıdır. Yani
bağımlıdan bağlı hale getirmek. Çocuğun korunması ve katılımı arasında
bir döngü vardır. Kendi katılımını sağlamak onun kendini koruma becerisini
de beraberinde getirir. Her ne kadar iyi niyetle yapılsa da çocuğa
danışmadan alınan kararlar paternalizmi beraberinde getirir. Çocuk
katılımına yaptığımız girişin ardından öğle yemeği için ara verdik.
Yemeğin ardından ısınma oyunu oynadık. Goril, mikser, ekmek kızartma
makinesi, ağaç ve çamaşır makinesi olduk bu kez. Ortamızdaki ebe, yan
yana üç kişiyle beraber çeşitli hareketler yardımıyla bu rollere bürünmemizi

söyledi. Yanlış bir hareket yapan ise ortaya ebe olarak geçiyordu. Bol
kahkahalı bir oyunun daha bitmesiyle programa devam etmek üzere
yerlerimizi aldık. Bu arada bugün hava epey güzel ve güneşliydi. Öyle ki
dersi güneş gözlükleriyle takip ettik.
Programın bu bölümünde biraz da korumadan bahsettik. Korumanın
temelini, çocuğun zarar görmemesi, çocuğun varlığına saygı göstermek ve
her çocuğun biricik olduğu kabulü oluşturuyor. Korumanın şu
aşamalarından bahsedilebilir:
1.
2.
3.
4.
5.

Önleme,
Müdahale,
İyileştirme,
Cezasızlıkla mücadele (onarıcı adalet)
Hart’ın merdiveninden bahsettik. Merdiven, katılım türlerini anlatan bir
merdiven. Zeynep, bize bu katılım türlerine yönelik fotoğraflar gösterdi
biz de gruplar halinde bu fotoğraflarla merdiven basamaklarını
eşleştirdik.

Programın bu kısmında gerçek bir çocuk katılımını sağlamak için
önümüzde daha çok yol olduğunu gördük. Fakat bunun bir süreç olduğunu
kabul ettikten sonra işler gözümüzde bir dağ halini almaktan çıkıyor
aslında. Önemli olan kıvılcımı başlatabilmek. Bu da her an her yerde olabilir.
Okul ortamında bu öğrendiklerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.

23 Ocak Salı 4. Gün
Dün oturumlarda konuştuklarımıza dair bir değerlendirme yapıp ardından
ilk gün hep birlikte belirlediğimiz iş bölümünde aksayan yerlere dair kısaca
birbirimizi bilgilendirerek güne başladık. Hala uykusu olan ve azıcık
harekete ihtiyacı olanları düşünerek ‘Tavşanı Öp’ adlı canlandırıcıyı oynadık.
Tavşanı Öp nasıl mı? Önce hep birlikte bir çember oluyoruz sonra
aramızdan biri elinde bembeyaz bir tavşanı hayal ederek çembere dahil
ediyor ve herkes tavşanın bir yerinden öpüyor. Ardından tavşanı tekrar
kendi ortamına bırakıyoruz ve sağımızdaki arkadaşımızı tavşanı öptüğümüz
yerinden öpüyoruz!
Hepimizi neşelendiren bu canlandırıcıdan sonra ‘Katılım’ üzerine konuşarak
eğitime başladık. Zeynep daha önce bahsettiği Laura Lunda’nın BM Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nde yer alan 12. Ve 13. Madde üzerinden çocukların
katılım hakkından yararlanabilmesi için oluşturduğu 4’lü modelden
bahsetti. Bu model içerisinde çocukların katılımını sağlamak için öncelikle
çocuklara düşüncelerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmak ardından

ifade ettikleri düşüncelerini dinleyerek bir etkiye dönüştürmenin önemli
olduğu vurgulandı.
Katılımı konuşurken Zeynep’in özellikle vurguladığı yer; katılımın çocuklar
için bir hak olduğu ve çocukların haklarını savunabilmesi noktasında
yetişkinlerin buna dair hukuki bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Model
içerisinde bulunan ‘alan’, ‘ifade’, ‘dinleyici’ ve ‘etki’ süreçlerinde öncelikli
dikkat edilmesi gereken noktalar ise hepsinin çocuklar için güvenli olması
ve çocuk dostu bir şekilde tasarlanmış olması.
Katılım konusuna dair konuştuklarımızın günlük hayattaki karşılıkları üzerine
kafa yormak için bir grup çalışması yaptık. Gruplara ayrılarak sınıf
çemberlerinde, okul meclislerinde ve çatışma çözüm durumlarında
çocukları katılımını nasıl gözettiğimize dair önce grup içerisinde sonra hep
birlikte tartışma alanı yaratarak birbirimizin deneyimlerini dinledik ve kendi
sorularımıza cevap bulduk.
Zeynep’in son günü olduğu ve oturum bittiğinde hızlıca gitmesi gerektiği
için zaman konusunda daha planlı davranarak hızlıca öğle yemeğine geçip
yine mükemmel yemekler yedik.
Öğleden sonraki oturumda yine çocukların karar alma süreçlerine katılması
noktasında nelere dikkat etsek bu süreci daha güçlendiririz konusunda
Zeynep bizimle paylaşımlarda bulundu ve günü değerlendirdik.
Yaklaşık 17:00 gibi Zeynep aramızdan ayrıldı ve
havanın kararmasına hala iki saat vardı. Bunun
heyecanıyla parça parça köyden ayrılıp yürüyüşler
yaptık, akşam güneşini bu kez köyün kahvesinde
çay içerek batırdık.
Gecemiz yine örgüler, müzikler, çaylar, kestaneler...

24 Ocak Perşembe 5. Gün
Kolaylaştırıcı: Tolga Erdoğan
Zeynep’in ayrılması bizde burukluk yarattı, keşke hep kalabilseydi. Güler
yüzü, sıcakkanlılığı Zeynep’in 6. nesile iyi bir enerji kattığını hissettirdi. Çocuk
algımızın bu kadar değişeceğini gerçekten tahmin etmezdim… Güne işte
böyle bir yassın bizdeki hisleriyle uyandık. Dün gece bizim için ısınma
anlamında biraz zorlu geçti. Sabah hissettiğim mutluluk duygularımızda ise
Tolga ile tanışmak vardı. Dört gün boyunca adını o kadar çok duymuştuk ki
gerçekten Tolga’yı ve vereceği bilgileri merak etmeye başladık.
Salona girdikten sonra Tolga'yı
gördüm yanında tatlı mı tatlı, şirin
mi şirin bir kız oturuyordu. Bu Maya
olmalı diye düşündüm. Çünkü
Tolga’nın yanında kızını da
getireceğini öğrenmiştik. Koltuk
tarafına yakın (tahta tarafına)
yakın bölümde oturmuşlar, Esra ve Nehir’in hazırladığı harika kahvaltıya
eşlik ediyorlardı. Tabağımı alıp yanlarına geçtim. Ufak bir sohbet
gerçekleştirdik Tolga ve Maya ile Eğitime başlamak adına yavaş yavaş
toparlanmaya başladık. Masaları topladık. Dışarıda biraz hava alıp
geldikten sonra eğitim için hazırdık. Tolga Köy’den bahsederek konuya giriş
yaptı. Köy ve bizim burada yaptığımız işlerle ilgili o kadar güzel bir konuşma
ve giriş yaptı ki direkt içimizdeki karmaşaları unutup odaklanmaya
başladık. Tolga’nın sakin ses tonu içimize dokunuyordu gerçekten; köyün
huzuruna huzur katar cinstendi.
Tolga genel olarak çocuklarda görülen kritik dönemleri yaşlara bağlı bir
şekilde anlatmaya başladı. Ardından ilgi ve merakımız doğrultusunda
sorduğumuz sorulara yanıtladı. Bu strateji bizim ilgi ve merakımızı açık
tutmayı sağladı. Onun bilgisinden faydalanmamız gerektiğini
hissediyorduk. “Bu konu hakkında bir bilgim yok.” demelerini şimdiden
özlemeye başlayacağımı hissediyorum. Yaşadığımız sorunlarla ilgili önemli
çözüm yolları ve bakış açıları veriyordu Tolga. Her soru iyi bir öğrenme

aracıydı. Eğitim sırasında Maya ve Melik’i de uygulamalarımıza eşlik etti ve
düşüncelerini ifade etme fırsatı sundu. Bizim için bu anlar sürece keyif
katıyordu doğrusu. Grupta bu keyfi hissediyordum. Eğitim sırasında bazı
stratejileri de uygulamamız beni çok mutlu etti.
Başta Figen Abla olmak üzere Melisa ve Eylem’in bizim için hazırladığı
yemekler, et olmamasına rağmen inanılmaz lezzetliydi gerçekten. Yine
harika yemekler yedik yani. Hepsinin tekrar ellerine sağlık. Akşama doğru
Maya bize bileklik yapma atölyesinde bazı yollar gösterdi ve uygulattı.
Ardından Maya’nın yaz kampında çektiği kısa filmlere odaklandık. Ona bu
konuyla ilgili sorular sorduk.
5. günün gecesi yine
eğlenceli, oyunlu, müzikli
bir şekilde; sıcacık yanan,
çıtırdayan sobanın
eşliğinde derin sohbetlere
daldığımız, loş ışıkların
bizimle konuşarak destek
vermesiyle devam
ediyordu. Bu – ra – sı
uzatmak için hecelemeye
değecek bir mekandı…
Burası yaşamak istediğimiz
topraklarda yaşamak
istediğimiz bir dünya. Umut
veriyor bu çevre bize.
Yatağa her yatışım
uyanmak istemediğim bir
rüyadan kalmaya gider
gibi… Çok mutlu
hissediyorum. Artık
uyumam lazım. Yarın
Gökhan’la kahvaltı hazırlayacağız hem de büyük bir sevinçle. Umarım bir
gün herkes bu kahvaltıyı tadacak, bu havayı soluyacak…

25 Ocak Perşembe 6. Gün
Öğretmen Köyünde 6. güne Deniz ve Gökhan’ın lezzetli kahvaltısıyla
başladık, tekrar ellerinize sağlık.
Kahvaltıdan sonra Tolga’yla Mooli Lahad’ın problemlerle başa çıkma
kaynaklarından konuştuk. Gece korkuları ve çocuklarla bu korkular üzerine
çalışma tekniklerini (canavar spreyi, tekerleme kullanımı, resim yapmak
vb.) öğrendik. Çocukların oynadıkları oyunlar ve onlar üzerindeki etkileri
hakkında sohbet ettik.
Öğle yemeği arasında Gökhan’la birlikte köyümüzün bahçesine bir de ayva
ağacı ekledik, çok mutluyuz
Yemekten sonra travma geçirmiş çocukların davranışlarını inceledik,
örnekleri dinledik. Pozitif geri bildirimin öneminden konuştuk ve geri
bildirimlerin kişisel özellikler üzerinden değil yapılan eylemler üzerinden
verilmesi gerektiği hakkında konuştuk. Ayrıca Tolga bize çeşitli kitap
önerilerinde bulundu. (Davıd Elkind – Oyunun Gücü, Johan Huizinga –
Homo Ludens, Metin And – Oyun ve Büğü)

Akşam yemeğinden sonra herkes soba etrafında toplandı. Feyza’nın nefis
sohbetiyle ısınırken, Gökhan ve Deniz’in BBOM TV programıyla eğlenceli
anlar geçirdik.
Bugün birlikte geçireceğimiz son gece… Burada geçirdiğimiz her gün bizim
için yeni bir tecrübe oldu. Herkesi tanımaktan ve tekrar buluşacağımızı
bilmekten çok mutluyuz.
26 Ocak Cuma 7. Gün
Şahane bir kahvaltıdan sonra Tolga tahtaya başlıklar sıraladı. Başlıklar
arasından kardeş, boşanma, hastalık, kayıp, ölüm, yas, evlat edinme
konularında tüm açıklığıyla durum neyse onu anlatmanın, net olmanın
önemini, bu durumları kötü olarak tanımladığımızı ve haliyle çocuğun da
bu durumlar hakkında kötü olarak düşünmeye başladığını konuştuk. Belli
bir durumla karşılaştığımızda ve bunu çözmekte zorluk çektiğimizde
genellikle yaptığımız şeyin kendi içimize bakmak ve kendi içimizdeki zayıflığı
görmek olduğunu, kendimize karşı ağır eleştiriler yapmaya başladığımızı,
yaşanan durumları normalleştirmenin bunu diğer baba ve annelerinde
yaşadığını fark etmenin önemini konuştuk. Yaşadıklarımızın bedenimizin
üzerindeki etkisine baktık. Arada soluklanıp aramızdan erken ayrılması
gereken arkadaşlarımızla sıkıca kucaklaşıp, yolcu ettik.
Tolga bize öfke kontrolünün temelini oluşturan metaforlardan biri haline
gelen ağaçlarla ilgili hikayeyi anlattı.

Hikaye şöyle: Köylüler zemheri kışından önce kesecekleri ağaçları üstüne
işaret koyarak belirlermiş. Zemheri kışı geçip ağaçlardan su çekilince, bir
gece gidip belirledikleri ağaçları keser, o gece orada kurumaya bırakır,
ertesi gece traktöre bağlayıp çekerlermiş. Sonra da hızarda kesip kereste
olarak kullanırlarmış. Burada ‘ağaç seçmek’ diye bir şey var. Neye göre
seçiliyor ağaç? İki temel kriter varmış. Biri ağacın düz ve uzun olması.
(Çünkü çok malzemenin çıkması önemli.) Diğeri ise ağacın ince kabuklu
olması. Eğer ağaç kendi özü kuvvetliyse kabuğunu kalınlaştırma ihtiyacı
duymuyor. Çünkü yaralansa bile kendini çok hızlı tamir edebileceğini bildiği
için kabuğuna enerji harcamıyor. Kabuğu kalın olan ağaçların özü de zayıf.
Çünkü dışarıdan yaralanma sonrasında kendini iyileştirme gücü de düşük.
Ve dolayısıyla kabuğunu kalınlaştırdıkça kalınlaştırıyor. Hikayenin ardından
alıngan, daha kırılgan olduğumuz zamanları düşündük, her şeyi
kişiselleştirdiğimiz, olan her şeyi ters anladığımız, kabuğumuzun kalın
olduğu zamanları düşündük. Bunun aslında özünüzün zayıf olduğu
anlamına gelmediğini, kendimizde hissettiğimiz güç algısının sürekli
değiştiğini, bazen kendimizi çok güçlü hissettiğimizi ve karşılaşabileceğimiz
sorunlardan çok fazla korkmadığımızı konuştuk.
Eğer çevremizde çok kolay öfkelenen birisi varsa onun çok kırılgan bir
noktada durduğunu, çok kolay kendini değersiz hissedebildiğini fark
etmenizin öneminden konuştuk. Okulda vurarak kırarak meseleyi
halletmeye çalışan çocuklar gördüğümüzü, onların bir taraftan dışarıya çok
güçlü görünmeye çalıştığını, çünkü içerde çok zayıf hissettikleri bir yer
olduğunu ve oraya dokunulmasını istemediklerini fark etmemizin önemini
konuştuk.
Bir çocuğu nasıl güçlendiririz? Ne yaparsak, nasıl davranırsak çocuk
güçlenir? Sorularına baktık ve aklımızdakileri sıraladık: Kendini ifade etme,
insiyatif kullanma, başarısızlıkla başa çıkabilme, risk alabilme, iyi yaptığı
şeyleri fark etme, iyi yapamadıklarını fark etme, gelişime açık olma,
deneyebilme tekrar tekrar. Bunlar aynı zamanda özgüvenin hangi
parçalardan oluştuğunu da bize gösterir. ‘Peki bunları nasıl çalışacağız’
sorusun üzerinden; ailenin birlikte karar almasını, çocukların da karar alma
sürecine dahil olmasını, çocuğun acıyı deneyimlemesini, problem çözmeye
çalışmasına izin verilmesini, çocuğu farklı ortamlarda gözlemlemeyi, ekmek
alma, bir bardak su getirme vb, sorumluluk vermeyi, kendi içinde 6 parçalı

hikayeyi tamamlamasını, buna tanık olmasına izin vermeyi ve basit şeylerle
başlayıp konuştuk.
‘Biz neden psikolojik sorunlar yaşıyoruz’u irdeledik. Dengeyi bozma ve tekrar
bulma çabamızı konuştuk. Konuştuk da konuştuk. Öyle çok durumdan
konuştuk ki hepsi farkındalık doluydu.
Sona doğru Feyza’nın dağıttığı değerlendirmeyi doldurduk ve 7 gün
boyunca yaptıklarımızı 3erli grup olup yazdık. Aralarından 3 tanesini seçtik
ve paylaştık. A4 kağıdına süreç boyunca hoşnut olduğumuz ve olmadığımız
durumları sıraladık. Verilen içeriğe göre kendimize bir mektup yazdık.
Çemberde oturduk ve solumuzdaki arkadaşımıza onunla ilgili süreç içinde
hatırladıklarımızı paylaştık ve sıkıca sarıldık. En son çemberde duygularımızı
paylaştık. Hepsi yoğun, duygulu anlardı. Her açıdan çok yoğun bir süreçti.
En son Deniz’in ‘Kendinize iyi bakın lütfen. Hiçbirinize bir şey olmasın’
sözleriyle bitirdik süreci. Herkese sonsuz teşekkür…

Başlangıç Programı 6. Nesil (14-15 Nisan
2018)

13 Nisan Cuma Gecesi
Şehirlerin omuzlarımıza yüklediği yorgunlukla Bodrum’a adım attığımızda
doğallığın kokusunu içimize çekmeye başladık. İçimizdeki huzur
duygusunun bedenimize işlediğini hissediyorduk. Acaba köyde neler
değişmişti? İlk buluşmada, olumsuz hava koşullarının yarattığı soğukluğu

enerjimizle ısıtmıştık. Tuvalet ve banyo bölümünün uçan çatısının bizden
sonraki nesilde yer alan arkadaşlar tarafından tamir edildiğini duymuştuk.
Onlara kocaman teşekkürlerimizi iletiyoruz J
Daha cuma gününden köye adım atanlar büyük salonu titiz bir şekilde
temizlemişti onlara çok teşekkür ediyoruz. Güncemize Cuma gününden
başlayarak yer vermenin çok daha kapsayıcı ve bazı önemli mesajları
vermek adına iyi olacağını düşündük. Çünkü erkenden gelenlerle birlikte
cumayı cumartesiye bağlan gece 4’e kadar keyifli bir sohbetin kapılarını
aralamıştık.
Mutfak kapısının ünündeki masada başlayan bu güzel ve heyecanlı
sohbette, gecenin sıcak serinliği de eşlik ediyordu bizlere. Masada ise
paylaşmaktan keyif aldığımız uygulamalarımız, hayallerimiz, tecrübelerimiz,
eksikliklerimiz, daha iyi yapmak istediklerimiz ve birlikte yükleneceğimiz
projelerimiz vardı.
Umut dolduk… 2 gün boyunca sürecek bu hayal köyünde zamanı iyi
kullanmak için şartların iyice zorlaşmasını bekliyorduk. Burada her an çok
değerliydi. Keyifli sohbete üzerimizdeki şalların tatlı serinliği
engelleyemeyeceğini anlayınca son verdik. Odalarımıza yarının keyif dolu
buluşmalarının heyecanıyla yöneldik.
14 Nisan Cumartesi
Kavuşmaların, dostluğun, birlikteliklerin, doğaya yayılan gülücüklerin
paylaşıldığı zamanlardı sabahın erken saatleri. Arkadaşlarımızın
kahvaltısıyla, sımsıcak havanın neşesiyle sofraya renk katan buluşma
sohbetleri varlığını sürdürüyordu. Gözde ve İgal ile tanışmıştık 7. nesilden
arkadaşımız Cansu’da aramızdaydı.
Artık dışarıda çember kurabilirdik değil mi? İlk çemberimizi açık sınıfta
gerçekleştirmiştik. Duygularımızı, düşüncelerimizi, eğitimden ve iki günden
beklentilerimizi konuştuk. Gözde’nin “Demokratik Okullar” ile ilgili çalışmaları,
yürüttüğü projeler bizlere harika bir ilham kaynağı olacaktı bu belliydi .
Harika bir kolaylaştırıcıydı o.

Güneşin sıcaklığı bizleri Haziran ayındaki buluşma için tedirgin etse de
yukarıdaki yolda eğitim yapma fikri bizi bir hayli ferahlatmıştı. Gözde iki
günlük akışı bizlere açıkladı. Öğreneceklerimiz üzerine sorularımızı
sorduktan ve çemberdeki dönüşümüzü tamamlamamızın ardından artık
daha yukarıdaki alana geçebilirdik .
Çocuklar ne ister, nasıl bir okul hayal ederler? Onların hayal ettiği her şey
demokratik okul kavramıyla ne kadar ilişkilidir? Ne kadar güzel sorular değil
mi?
Peki, biz nasıl bir okul hayal ediyoruz, biz öğretmenlerin hayal ettikleriyle
çocukların hayalleri ortak mı? Ayrılan noktalar neresi. Gözde’nin devlet
okullarıyla yürüttüğü projeler kapsamında, çocukların nasıl bir okul hayal
etiğiyle ilgili etkinlik bizleri farklı duygulara ve düşüncelere itti.
Ve o tablo… Çocuklar ne istiyorlar dersiniz? Temiz bir tuvalet, temiz bir dolap
istiyorlar belki ama daha dolapları yok… Sağlıklı ve ucuz gıdalar… Ne kadar
da temel ihtiyaçlar değil mi? Çocuk dostu ödevler ve sınavlar… Belli ki
düşman gözüyle bakıyor çocuklar bu yapılara. Kendimizde hissettiğimiz bir
durağanlık grubu sarmış gibiydi. Dağların arasından esen rüzgârın

uğultusu da sessizliği bozmaya pek yetmiyordu. Şiddetin olmadığı bir okul
hayal ediyorlardı.

Burak bu esnada grubun ihtiyaçlarını hissetmiş olacak ki bizleri
duygularımızı paylaşmaya davet etti. Buz dağının altına inme vaktiydi
artık… Paylaşımlarımızı gerçekleştirdikten sonra demokratik okulu nasıl
yaratabiliriz? Bir demokratik okulda neler olmalı? Sorularına çocukların da
ihtiyaçlarını önemseyerek tekrar odaklandık.

Öğle yemeğine doğru ilerlerken Figen Abla’nın hazırladığı lezzetli yemekleri
özlediğimizi anımsadık. Ağır tartışmaların üstüne gerçekten bu güzel
yemeğe ihtiyacımız vardı. Teşekkürle Figen! Öğle arasından sonra 15

dakikalık boş vaktimizi özlemlerimizi gidermeye ayırdık. Sohbet etmenin
hazzı grupta ortak gibiydi.
Öğleden sonra Burak’la birlikte “Karar Alma Mekanizmaları” üzerine
konuştuk yine yol tarafında gölgenin eşliğinde rahat bir ortamda
eğitimimize başladık.
Demokratik
okular ne kadar
özgür olmalı?
Demokratik
okullarda sınıf
var mıdır?
Karar alma

mekanizmalarında otokratik yapıların ve konsensüs yapılarının arasında
“İçermeci Karar Almanın” yeri ve önemi nedir?
Otokratik sistemlerde türeyen kanser hücrelerine benzeyen yapıların ileride
verebileceği zararlar üzerine konuştuk. İçermeci Karar Alma yöntemi
üzerine bir uygulama yapalım derken “Okullardaki gösterileri mi tartışalım
yoksa tartışma sırasında açık alanda sigara içilip içilmeyeceğini mi
tartışalım” zaten istenilen tartışma ortamının içine giriştik. Neleri
tartışmamız gerektiğini tartıştığımız bu süreçte “İçermeci Karar Alma”
mekanizmasının içine girmiş, uyguluyorduk bile. Tartışmalarımız sırasında
ilk buluşmada yaşanılan çay sorununa da göndermelerde bulunmamız bizi
mutlu etmişti. Artık anılarımız üzerinden tartışabiliyorduk yani
biriktirebiliyorduk her şey için…
Akşam yemeği saatinin de gittikçe yaklaşmasına yakın büyük salona doğru
geçiş yaptık. Burada tekrar Gözde’yle beraberdik. Demokratik okul örnekleri
için gruplarımızı belirledik. Yarının planı için kararlar aldık.

Akşam ise müzikli, danslı, güzel yemekli ve bol tartışmalı öğrenmeye açık
yolda ilerliyorduk. Geceye tatlı gülücüklerimizi bırakmıştık…
15 Nisan Pazar
Son gün…
Harika, bol çeşitli, lezzetli ve yaz mevsimini haber veren kahvaltıyla bir
araya gelmiştik. Yapacağımız sunumlar ve paylaşımlarımız için
heyecanlıydık. “İki gün çok kısa be…” cümleleriyle kapalı dersliğe doğru
ilerleyip sabahın serinliğinden faydalanmak istedik.
Demokratik okul modelleriyle ilgili güzel posterler eşliğinde sunumları
dinledik. Demokratik okul modelleri üzerine tartışmalar yürüttük. Sunulan
Demokratik okul modellerinin ( Windsor High School, Riverside, Summerhill
School, Marquette Ortaokulu, Fratney İlkokulu) aralarındaki benzerlikler ve
farklılıklar üzerine de konuştuk. Demokratik okullarda yapılan uygulamaların
benzerlerinin nasıl yapılabileceği üzerine paylaşımlar gerçekleştirdik.
Değerli
paylaşımların
ardından,
Eğitimde
Katılımcı Çocuk,
Türkiye’de
Okullarda Çocuk
Katılımı, Katılımcı
Okul
Uygulamaları
adlı kitapları ve
“Okulunuz
Öğrenci Katılımını
Ne Kadar Destekliyor” adlı poster çalışmasını inceledik.

Bu bölümün artından öğle yemeği için hazırlıklara başladık.

Yemeğin ardından tekrar yol tarafına doğru geçiş yaptık. Gözde’nin
sakinleştiren ses tonuyla “Okulumuzda demokratik bir okul kültürü
yaratmak isteseydik veliler hangi yapıların içerisinde olmalıdır?” Sorusunu
tartıştık. Demokratik okul kültürünü yaratma ve yaşatma yolunda hangi
yapılar üzerinde çalışmamız gerektiğini konuştuk. Sohbetimizin bir
bölümünde öğretmen olarak bize düşen görevleri ve meslekte yaşanılan
sorunlarımız üzerine samimi paylaşımlarda bulunduk. Sorunlarımıza çözüm
odaklı bir yapı ile yaklaştık.

Uzun ve keyifli bu sürecin ardında “Yapımcı ve Yönetmen” adlı etkinlik
kâğıdında köyden ayrıldıktan sonra, buradan aldıklarımızla okulumuzda
görmek istediğimiz sahneleri kâğıda aktardık. “Demokratik Okul” anlayışı
içerisinde okulumuzda görmek istediğimiz sahneleri paylaştık.
Son çember anı gelmişti, özlemlere merhaba diyeceğimizi hissettiğimiz o
anlar… Paylaştıklarımız, birlikteliklerimiz ve gülücüklerimiz yine her zamanki
gibi bizimleydi. Hüznümüzü Figen ablanın yaptığı mercimek köfteleri ve
dondurmalı irmik tatlısı biraz olsun neşeye bıraktı.

Haziran ayında tekrar buluşmak üzere İgal’in de desteğiyle köyden yavaş
yavaş ayrılmaya başlıyorduk. Haziranda buluşmanın heyecanı ve
mutluluğuyla…

Başlangıç Programı 6. Nesil (25-29
Haziran)

1. Gün
Toprağın kokusuyla yaşayıp yıldızların ve ayın aydınlattığı gecelerde
hikayelerle beslenmek üzere küçük dünyamıza son modülü tamamlamak
üzere geldik. Ormanın kokusunu içimize çekiyor tabiatın bize sunduklarına
şükranla başlıyoruz güne. Birbirimizle kucaklaşıyor kalbimizden dilimize
yansıyan sözcükleri duyuyoruz. Çita, Latte ve 95’in oyun isteğine,
topluluğumuzun iki yeni üyesi Asya ve Gülce sevecenlikle yanıt veriyor.
Ağustos böceklerinin şarkıları ve bizim neşeli gürültümüzün eşlik ettiği
kahvaltının ardından çemberdeyiz. Bu modülde yer alan Şiddetsiz İletişim
Giriş Eğitimini heyecan ve merakla karşılıyoruz. Eğitimcimiz sevgili Vivet
Alevi ve ‘can’dan bakışları arasında ‘oyun’a başlıyoruz. Eğitim salonunda
tam ortada, yerde onlarca kağıt var. Hepsinde de ihtiyaçlarımız yazıyor. Bu
üç gün boyunca yerde yuvarlanan ihtiyaç kartları bizi kendimize dönmeye
itiyor sanki. Tahtada Marshall B. Rosenberg’in ‘’Doğallıkla vermeyi mümkün
kılacak biçimde bağlantı kurmayı- hayatı daha güzelleştirme oyununuunutmak üzere eğitildik. Onun yerine ‘Kim haklı, kim haksız’ oyununu
öğrendik. Her iki tarafın da kaybettiği bu oyunun kuralları ‘yanlışsan ceza,
doğruysan ödül’ almayı hak edersin. Bu oyunla şiddetten hoşlanmayı
öğrenirsin!’’ sözüne ilişiyor gözlerimiz ve Vivet bu söz üzerine örnekler
vererek değerlendirmeler yapıyor. İşte böyle bir atmosferde nefes
çalışmasıyla başlıyor, kendimizi dinliyoruz.
Ardından bir arada yaşamak için nelere ihtiyacımız olduğu konusunu
görüşmek üzere topluluk zamanı ayırıyoruz. Burada geçireceğimiz vakti
planlamak, birlikte yaşamayı kolaylaştırmak adına sorumluluk alanlarımızı
belirliyoruz.
Moladan sonra Vivet, şiddetsiz iletişimin bir yolculuk olduğunu söyleyerek
bizi bu yolculuğa davet ediyor. Gönülden verme, ihtiyaçlarımız üzerine
anlatılanları hayretle dinledikten sonra ‘Etiketi Sökme’ etkinliği yapıyoruz. Bu
çalışmayı yaparken hali hazırda öğrenilmiş yargılarımız bize destek çıktığı
için birini etiketlemekte güçlük yaşamadığımızı ironik bir şekilde fark
ediyoruz.
İçerik giderek daha
fazla dikkatimizi

çekiyor. Vivet Şiddetsiz İletişim’in dört adımını örneklerken duygularımız ve
duygularımızın kaynağı olan ihtiyaçlarımız üzerine düşünüyoruz. Az sayıda
insanın neye ihtiyacımız olduğuna karar verdiği ve çoğunluğun da buna
uyduğu bir dünyada Şiddetsiz İletişim’i hayatımızda nasıl aktif kılacağımız
sorunsalıyla baş başayız şimdi.
Ve yeni bir oyunla daldığımız düşüncelerden kendimizi ana taşıyoruz.
Bahçede Vivet’in okuduğu gözlemlerden sonra salonun dış duvarına asılı 5
duygudan bizi karşılayana doğru yönelerek veya karşılamıyorsa
duygumuzu tanımlayarak yerimizde bekliyoruz. Duygularımızı fark ediyor
bunun hangi ihtiyacımızla bağlantılı olduğunu ifade ediyoruz.
İhtiyaçlarımızla bağlantı kurabilmek için duygularımızı bilmeliyiz.
Duygularımızı ifade edebilmek için ise duygu ve düşüncelerimizi ayırt
edebiliyor olmalıyız.

Eğitim sonrası köydeki işleri planlamak üzere sorumlular toplanıyor. Bundan
sonra yolculuğun ve ilk günün yorgunluğunu atmak üzere dinleniyoruz.

2. Gün
İkinci güne gözlerimizi kapatıp kalbimizi açarak başlıyoruz. Salonda yerde
duran ihtiyaçlarımızı tavaf edip şu anda en canlı üç ihtiyacımızı belirleyip
üçlü gruplar halinde çalışıyoruz. Belki ilk defa ihtiyaçlarımızın önemini
kavrıyor, karşımızdakine aktarıyoruz. Bunu yapabiliyor olmamızdaki en
büyük etken ise kendimizi ifade edebileceğimiz, karşımızdakinin bizi
dinlemek üzere olan mevcut hali elbette. Sonraki adımda çemberde
paylaşım esnasında, ihtiyaçlarımız dile geldiğinde hissettiklerimize kulak
veriyoruz.
Köy dışındaki rutinimizde bize alan açan ve bizi empatik dinleyebilen kişiler
bulmakta zorluk çekmemek ve kendimizi ifade etmekten, kalbimizi
açmaktan mahrum kalmamak adına birbirimizi ‘empati kankası’ olarak
seçebileceğimizi ve bunun bize katacakları üzerinde duruyor Vivet. Bu öneri
üzerine kimilerimizin gözleri şimdiden anlaşıyor empati kankalığı için.
Biri bizimle paylaşımda bulunduktan sonra hepimiz tavsiye verme
yanlışlığına düşüyoruz. Sanıyoruz ki anlatıcı bir öğüt, bir tavsiye alma
amacıyla söze döküyor duygu ve düşüncelerini. Halbuki ağızdan tavsiye
isteniyor izlenimi bırakılsa da aslında kalben istenmiyor. Birini empatik
dinlemenin ilk adımı dinlediğimiz kişiye öncelikle mevcudiyetimizi sunmak.
Anlatıcı, empatik bir alan bulduğunda kendini fark edecek, neye ihtiyacı
olduğunu keşfedecektir.
Üzerinde emir kipinde sözcüklerin yazılı olduğu kartlar dağıtılıyor. Bu
cümleleri ne zaman kullanırız? Bu cümleyi kuran kişiyle bağlantı kurmaya
çalışıyor, bu cümlenin altında yatan ihtiyacı bulurken bir yandan da
‘aslında’ ne istediğimizi net, rica cümleleriyle belirtmeye çalışıyoruz.
Böylelikle karşımızdaki kişi ne yapacağını, kendinden rica edileni daha açık
görecek ve buna vereceği yanıt da bu denli net ve hiçbir zorunluluk
taşımayacak. Ricamıza karşılık alabileceğimiz ‘hayır’ yanıtına kendimizi

hazırlamalıyız. Böylelikle ricamız beklentinin ötesinde bir istek olarak kalır.
Peki sen okuyucu ricanın ardından hayır’ı duymaya hazır mısın?

Sıradaki çalışma bir konudaki gözlemimiz, hissimiz, ihtiyacımız ve ricamız
üzerine. Biriyle bağlantı kurmak amacıyla bu dört adım bize yol gösterecek,
rica belirtirken kullanacağımız eylem dili Şiddetsiz İletişimi kullanan kişiye
kolaylık sağlayacaktır. ‘’İstemek almanın başlangıcıdır. Okyanusa bir çay
kaşığı ile gitmediğinizden emin olun. En azından bir kova alın ki çocuklar
size gülmesin.’’ Jim Rohn’un da dediği gibi ricamızın gerçekleşmesi için
önce isteyebilmeliyiz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise rica ile
talebi birbirinden ayırt edebilmek. Bunun yanı sıra hayır’ı duymaya hazır
olmak, istediğimiz şeyin rica olduğunun en büyük göstergesi olacaktır.
İhtiyaçlarımızı ricaya çevirirken bunları karşılamanın birçok yolu vardır. Bir
yığın ihtiyacımızı tek bir kişiyle karşılamaya çalışarak şiddet dolu ilişkileri
besler hale geliyoruz. Birinden bir şeyi rica yerine talep ettiğimizde o kişinin
bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere yaratıldığını sanıyoruz. Oysa bizler
birbirimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılmadık.

İkinci günün akşamında atıştırma grubunun hazırladığı nefis
atıştırmalıklarla ateşin etrafında yine çemberdeyiz. Feyza’nın önerisiyle
‘İhtiyaç Pokeri’ oynuyoruz. Bu oyunu oynarken kendi ihtiyaçlarımızı nasıl
karşılayacağımızı dillendiriyor, başka arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını
karşılama yollarını öğreniyor bu yolla kendimizi ve birbirimizi bir de bu
açıdan tanıyoruz. Oyun ilerledikçe çemberin dışında bizi seyre dalmış
olanlar daha fazla dayanamayıp oyuna dahil oluyorlar ve çember
büyüdükçe büyüyor. Bir süre sonra yağmur tatlı tatlı çiselemeye başlıyor.
Oyunu sonlandırıyor, birbirimize sırayla ilginç müzikler dinletiyor, geceye
uyup sakinleşecekken birazdan yağacak sağanak yağmura uyup
hareketleniyoruz. Kimimiz dans ediyor, kimimiz latteyle oynuyor, kimimiz
ateşi izleyip götürüyoruz kendimizi buralardan kim bilir nerelere. Yağmur
şiddetini iyiden iyiye artırıyor. Uyumaya gitmek için hazırlanıyoruz. Fakat bir
kaçımız yağmurun tadını çıkarıyor, sırılsıklam olmaya aldırış etmeden bir
yaz gecesi sağanağına tutuluyor.
3. Gün
Üçüncü günün sabahında güne güneşi selamlayarak başlıyoruz. Yüzümüz
güneşe dönük, enerjisine binlerce kez şükranla bedenimizi aktif kılarak
lotusumuzu açıyoruz.
Salona gelip iç içe iki çember şeklinde oturuyor ‘güven-takdir-şefkat’
duygularının içimizde nasıl yaşadığını bize alan açan arkadaşımız ile
paylaşıyoruz. Daha sonra büyük çemberdeyken, bu çalışmayı yaparken
keşfettiklerimizi paylaşıyoruz.
Vivet’in zaman zaman konuşmalarında bahsettiği ve bizde de oldukça
merak uyandıran ‘çakallar ve zürafalar’ ile ilgili çalışmaya başlıyoruz.
Çakallarımız üzerine konuşurken Vivet, çakallarımızı fark etmenin can sıkıcı
olabileceğini düşünerek oyun kattıklarını söylüyor. Ve bu iki kavramdan
birinin diğerinden üstün olmadığını, biri güzelken diğeri çirkin diye
düşünmememiz gerektiğini söylüyor. Bu oyun için seçilen dört duyguya;
öfke, kızgınlık, suçluluk ve utanç, Şiddetsiz İletişim’in ayrıca önem atfediyor
olduğunu öğreniyoruz. Neden özellikle bu dört duygu olduğunun cevabı ise
çünkü bu duygular yargıcı düşüncelerden besleniyor. İktidar olan ise
tahakküm kültürünü tam da bu dört duygu üzerine kuruyor.

Sorumluluğunu alabilmek için duygularımızı fark etmeliyiz. Bu farkındalığa
ihtiyaçlarımızı karşılamak için de ihtiyaç duyarız. Çok öfkelendiğimiz
anlarda durmalı ve orada çok kıymetli bir ihtiyacımızın olduğunu fark
etmeli, ona sahip çıkmalı, öfke duygumuzun kaynağı olan o ihtiyacımızı
tanımlamalı ve gidermek için bulunacak yollardan birini seçmeliyiz. Seçim
becerilerimizi geliştirmek için bütün bunları Marshall B. Rosenberg’in ‘High
Technology’ dediği çakal ve zürafa kulaklarımızı takarak yaptığımızdan söz
ediyor Vivet. Bir davranışı etiketlerken kişiyle birleştirip etiketliyoruz. Bu
yüzden düşman tanımlaması yaptığımız birçok kişi sıralıyoruz etrafımıza. ‘O
insan bile değil.’ yargısı bizi ‘o halde ona şiddet uygulamak mübah.’
düşüncesine götürüyor. Sonuçta şiddetten zevk almayı öğreniyoruz.

Şiddetsiz İletişim atölyesinin kapanışında Vivet bizi bahçede son
oyunumuzu oynamak üzere çağırıyor. Birbirimizle göz göze gelip
karşımızdaki kişinin en beğendiğimiz, takdir ettiğimiz ve hoşumuza giden bir
davranışını belirtiyoruz. Karşımızdaki kişi ise cevap olarak tüm kalbiyle kabul
ettiğini söylüyor. Duygularımızı serbest bıraktığımız, birbirimizin gözünün
içine konuştuğumuz, yürekten verdiğimiz ve kabul ettiğimiz bu anlarda
oldukça duygulu bir atmosferin içindeyiz. Böylece tüm grup birbiriyle
etkileşim sağladıktan sonra oyunu sonlandırıyoruz.
Akşam yemeğinden sonra yakınlarda yaşayan bir komşumuz, İlhan abi bizi
çiftliğine davet ediyor. Bize hayvanlarını, ağaçlarını, etrafı tanıtıyor. Taze
salatalık ve erik koparıyoruz dalından ve yiyoruz. Çiftliği gezerken belki de
en çok etkilendiğimiz an, çiftliğin bir yerinden Öğretmen Köyümüzü
izlediğimiz an. İlk defa köyümüzü dışarıdan seyrediyoruz. Ufacık görünen
köyümüz bizim için bir dünya. Köye dönüş yolunda bazı arkadaşlarımız
Dağbelen köyünde inerek köy kahvesinde vakit geçirmek istiyor. Çiftliğe
gelmeyip köyde kalan arkadaşlarımız ise çoktan derin bir sohbete daldılar.
Bu gece de yağmur var.
4. Gün
Bugün BBOM Modeli eğitimi için kolaylaştırıcımız Feyza ilk olarak bize nefes,
rahatlama çalışması yaptırıyor. Daha sonra, yaptığımız bir davranıştan
ötürü kendimizi takdir ettiğimiz bir şeyi not almamızı istiyor. Böylece takdir
edilme duygumuz kağıt üzerinde somutlaşıyor.
Feyza sunumuna topluluk üzerine çalışanlar için kullanılan John ve
Herry’nin grafiğiyle başlıyor. Sonrasında 2009 yılından bugüne BBOM
modelinin gelişimini takip ediyor, zorlu bir mücadeleyle var olma çabasının
somut örneklerinden yalnızca birinde, öğretmen köyünde olmanın sevincini
paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra Başlangıç Programının nasıl ortaya çıktığı ve
geliştiğiyle ilgili bilgiler ediniyoruz. 6. Nesil olarak bu ağda yer almak ve bu
nesillerin devam edecek olduğunu bilmek bizde coşku uyandırıyor.
Birkaç kişilik gruplar halinde çalışarak Öğretmen Köyünün bizim için ne
ifade ettiği, nelerin olup nelerin daha olabileceği gibi konularda düşlere
yatıp hayallerimizi afişliyoruz. Bunların arasında köyde suda tarım olsun

diyen de var takas kitaplığı olsun diyen de. Neticede ortaya oldukça zengin
fikirler çıkıyor. Köye dair hayallerimizi topluluğumuzla paylaşarak bu
etkinliği de sonlandırıyoruz.

Ardından bizim içimizde heyecan uyandıran ve gelecek vaat eden
BBOMdaş öğretmenler ile ilgili etkinliğe geçiyoruz. ‘BBOMdaş öğretmen
kimdir? Var olabilmesi için içsel ve dışsal kaynaklara nasıl ulaşılabilir?’ gibi
sorulardan yola çıkarak grup çalışması yapıyoruz. BBOMdaş öğretmenlerin
nasıl motivasyon sağlayacağı üzerine fikirlerimizi çemberde paylaşıyoruz.
Bugün programın bitişini kutlamak üzere bir yeryüzü sofrası kuruyoruz.
Akşam yemeği için köyde hummalı bir çalışma var. Mutfaktakiler
maharetlerini konuştururken yemek masası hazırlanıyor; güneşi uğurlarken
müzik eşliğinde sofranın etrafında birleşiyor önce hatıra fotoğrafı çekiyor
ardından son akşam yemeğimize teşekkürlerle başlıyoruz. Sohbet ediyor,
eğleniyor geceyi selamlıyoruz. Havanın tüm serinliğine rağmen kalplerimiz
sıcacık. Gece uzadıkça paylaşımlar artıyor. Dolunay dağların arkasından

bize göz kırpıyor. Şimdi bizi bir o bir de yüreğimiz aydınlatıyor. Şen şakrak bir
veda düşüyoruz köye.
5. Gün
Programları yarın başlayacak olan ve köye bugün gelen 7. Nesilden
arkadaşlarla tanışıyoruz. Biraz spontan ve az sayıda da olsa iki neslin bir
arada vakit geçirdiği bir gün oluyor.
Bugün Burak Sosyokrasi kavramı üzerinde duruyor. Bunu yaparken içinde
yaşadığımız en canlı örnek olan Öğretmen köyü üzerinden somutlaştırıyor.
Burak, Sosyokrasi üzerine daha fazla derinleşmek isteyenlerin bu ricasını
köye bildirmesi halinde bu ricaya cevap verecek bir organizasyonu
düzenleyebileceklerini söylüyor. O halde bu ricamızı güncede de yinelemiş
olalım.
Feyza’nın yönergesiyle ‘Yaşam Haritamızı’ çiziyoruz. Hayatımızda önemli
bulduğumuz, paylaşmaya değer noktaları resmettikten sonra çemberde
birbirimizle paylaşıyoruz. Birbirimizin bugüne, bu ana kadar geçen sürede
neler yaşadığını duyunca bazen hüzünleniyor bazen de gülümsüyoruz.
Yaşam yolculuğumuzda Öğretmen köyü kocaman bir durak ise bundan
sonraki muhtemel duraklarımızı betimliyor bir çoğu için hayaller kuruyor, bu
alternatif güzergahları paylaşıyoruz yolculuğumuza dair.
Bu paylaşımların verdiği dinginlikle kendimize, belki gelecekteki bize
mektup yazıyoruz. Buradan ayrılırken korkularımız, umutlarımız, neler
öğrendiğimiz, bundan sonra hangi yoldan ilerlemek istediğimiz, kendi
öğrenme yolculuğumuzu nasıl şekillendirmek istediğimiz ve ihtiyaç
duyduğumuz takdirde destek alma olanaklarımız üzerine duygu ve
düşüncelerimize mektubumuzda yer veriyoruz.
Son olarak çemberde kişisel özetimiz ve şükran ifadelerimizi belirterek
kapatıyoruz. BBOMÖK Başlangıç Programının bitmesinin verdiği hüzün
duygusuyla yasımızı paylaşırken bir yandan da artık bir köylü olduğumuz
için sevinçliyiz. Köyümüze daha fazla katkı sunma aşamasında bu bitişin
yasını kutlamaya çevirebileceğimizi biliyoruz. Zira her bitiş yeni bir
başlangıcı selamlar.
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