Başlangıç Programı 7. Nesil (28 Ocak-3 Şubat
2018)

28.1.2018/ 1. Gün
Ece Ayhan’ın “Mor Külhani” şiiri negatif bir dünyayı anlatır gibi yaparken alt
metninde bir ütopya tarifi de yapar. Başka Bir Okul Mümkün Öğretmen
Köyü’nde yaşadığımız benzersiz deneyim bu şiirdeki dünya hayaliyle nasıl

da paralellik gösteriyor düşününce. Ece Ayhan şiirinin karadan yapıldığını,
aşkın örgütlenmeyle ilişkili olduğunu, üstüne üstlük bu şiirin elinden her iş
geldiğini ve hatta gül kuruttuğunu anlatır durur. Şimdi bu aşırı zor imgelerle
örülü şiiri açıklamak gereksiz tabii. Ama köy yaşantısının bu şiirdeki
anlatıyla örtüştüğünü düşünebiliriz sanki. Köyün bir deneyim alanı, var
olma, dayanışma ve birbirini hissetme alanı olarak tasarlanması Ece
Ayhan’ın düzayak çivit badanalı bir kent kurma hayaliyle bayağı bir
uyuşuyor. Herkesin ilk andan itibaren aşk, dostluk ve diğerkâmlıkla bezeli
yeni bir yaşamtecrübesini giyinme çabası başka türlü açıklanamaz çünkü.
İlk andan itibaren, doğayla barışık bir kavrayışı tasarlamanın, ışıltılı bir
bilgeliği hedeflemenin, ses ve sessizliği birbiriyle kardeş kılmanın gerekçesi
başka ne olabilir ki? Köy bizi imrenilesi bir davetle içinde sıkıştığımız
köşelerden çekip alarak hayatın, tabiatın ve barışın tam ortasına
yerleştiriyor. Bu başkalık gerçekten eşsiz, gerçekten yaratıcı ve gerçekten
bize has. İçimizden kopup gelen bir şey. İçimizde kör kaldığımız bir şey.
Bütün bunların tek bir mekân ve zamanda birleşerek yaşamımıza yön
vermeye başlaması birçoğumuz için kısacık ömürlerimizin en talihli
anlarından olsa gerek.
Ekibin her bireyiyle tanışmak ayrı hisler uyandırıyordu. Yer aldığımız huzur
ve barış ortamında birbirimizi tanımak oldukça keyif verirken bu ortam bize
yalnız 7.Nesil bileşenleriyle tanışma imkanı değil, toprağa yeniden
dokunma fırsatı, günlük rutinimizin dışında sorumluluklar edinecek olma
fikri de iyi hissettiriyordu. Feyza, Burak, Figen, Melisa, Eylem ve Melik’le
tanışmak, yaşamlarının bir parçası olabilmek gerçekten iyi hissettiriyordu.
Feyza’nın çemberiyle başladığımız ilk günde isimlerimizi ve beklentilerimizi
öğrendik ama sanki bütün bunlar da önemsizdi. Köye sinen tuhaf atmosfer
herkesi sadeleştirmek ve giderek sadece özleriyle baş başa bırakmak gibi
bir anlayışı örüyor gibiydi. Köy fazlalıklarımızı atmamızı, hafiflememizi ve
yavaşlamamızı tavsiye ediyordu sürekli. Feyza’nın oynattığı bir oyun çok
etkileyiciydi; oyunda herkes bir bedensel pozisyon belirliyor, sonra seçtiği
birinin aldığı pozisyona girmeye çalışıyordu ama pozisyonların durağan
kalması imkânsızdı bu oyunda. Çünkü doğada her şey hareket halinde ve
değişim mukadder. Daha sonra kâğıtlara kendimizi en çok anlattığını
düşündüğümüz bir nesne çizip, neden bunu seçtiğimizi anlattık. İnsanların
bir nesneyle aidiyet kurması ve onun üzerinden kendilerini tanımlaması çok
etkileyiciydi.

Öğle yemeğinin bereketinin ardından üzerinde çeşitli değerlerin yazılı
olduğu kağıtları seçtik bu kez ve iki kişilik gruplar halinde neden o kağıtları
seçtiğimizi tartıştık. Akşam birbirimizi daha iyi tanımak için Vampir Köylü
oynadık. Gündüz içine girdiğimiz aşırı yoğun atmosfer bu oyun sayesinde
biraz olsun dağılmıştı. Rahatlamış ve bir ferahlık hissetmiştik. Birlikte
eğlenmenin ne denli kutsal bir deneyim olduğunu görmüştük. Günü
devirirken içimizde o ilk ânın verdiği gizem bir kuşak oluşturmuştu. Yarın
sabah başka bir hayata uyanacağımızı ve şehirdeki alışkanlıklarımızı
değiştirmek zorunda kalacağımızı bilmek hem bir mutluluk hem de endişe
kaynağıydı. Ay gökyüzünü dolanırken gecenin ürpertisi kendi ürpertimizle
birleşiyordu. Üşümemek için buradaki varlığımızı düşündük ve birdenbire
ısınmaya başladık. Aklımızda belki de şu eşsiz şarkı vardı: “Denize doğru
yüzlerce yol var/Ama hangisi doğru, hangisi çıkmaz?”

29.01.2018/2. Gün
Güne büyük bir beklentiyle başlamıştık hiç şüphesiz. İlk günkü tanışma
evresi yerini daha teorik ve sistemli bir tartışma ortamına bırakıyordu.

Beslenme grubunun organize ettiği kahvaltıdan sonra herkes yerini almış
ve Zeynep’e odaklanmıştı.
Köydeki ilk aktif eğitim günü “Çocuk Hakları” başlığına ayrılmıştı. Zeynep bu
konunun üç gün süreceğini söyledi. Eğitimin başında herkes eğitimden
beklentilerini elbise formundaki kâğıtlara yazdı; iplere asılan kâğıtlar
beklentiler karşılandığında tek tek oradan alınacaktı. Daha sonra köyün
muazzam renklilikteki bahçesine çıktık. Hava almak ve sabah güneşinin
parıltısıyla yıkanmak çok iyi gelmişti. Burada “Bir Adım At” etkinliğinin
başında herkesten ellerine tutuşturulan kâğıtlardaki çocukluk rollerine
girmesi istendi. Zeynep’in her cümlesi katılımcıların bir adım öne çıkması
veya yerlerinde sabit kalması sonucunu getirecekti. Bu etkinlikle anladık ki,
toplumda farklı çocuk tipolojileri var ve hepsi türlü türlü bariyerle kuşatılmış
durumda. Tapınağı andıran salona döndüğümüzde hak ve ihtiyaç
kavramlarını tartışmaya başladık. Bununla bağlantılı olarak önyargıların
geliştirdiği ayrımcılık mekanizmalarının hangi boyutlarda problemler
yarattığı üzerine fikir yürütüldü. Buna göre, önyargı bir davranış haline
geldiğinde nefret ve şiddet eyleminin önünü açıyor. Ancak bu eylemler
yaşamı sürdürme güdüsüyle de ilişkili olduğu için insanlar tarafından
sürekli bir başvuru kaynağına dönüşüyor. Daha net bir ifadeyle önyargılar
çoğu insan için hayatta kalmak adına bir rutin olarak görülüyor. Fakat
bunun bir döngü olduğunu görmek gerekiyor; çünkü şiddet başka türden
şiddet alanlarının da kaynağı haline geliyor.

İçerideki zamanımız “ayrımcılık davranışını nasıl ortadan kaldırırız” sorusuna
cevaplar aramakla geçti. Çocuk kavramı hakkında beyin fırtınası yapıldı. Bu
yolla grubun çocuk algısı ortaya çıkarıldı. Daha sonra gruplar yine çeşitli
rollere bürünerek, büründükleri rollerin çocuk tanımlarını yazdı. Zeynep
Çocuk Koruma Kanunu’nun öneminden, ilerlemeci ve demokratik
yönünden bahsetti. Kanunun açık olduğunu ama uygulamada sorunlar
doğduğunu söyledi. Bütün bu tartışmalar bizi çocuğun üzerinde
hegemonya kurulan bir alan olduğu gerçeğine götürdü. Günün sonuna
doğru dünyadaki çocuk hakları meselesine yoğunlaştık. Çocuk haklarının
tarihsel gelişimi ve hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktığı, süreç
boyunca kamuoyuna sunulan metin, bildirge ve sözleşmeler incelenerek
tartışıldı. Zeynep hepimizden metinleri çözümleyerek hangi döneme ait
olduklarını tahmin etmemizi istedi.
Akşam yemekten sonra çember yapıldı. İlk çemberimizde herkes
deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini müthiş bir samimiyetle paylaştı.
Çemberde o gün tartıştığımız “Çocuk Hakları” başlığına uygun olarak köyde
bizimle zaman geçiren çocuklar ile ilgili onların köydeki yaşamlarına dair

bazı arkadaşlarımız fikirlerini dile getirdi. Çemberin ardından oyun
motivasyon grubunun ev sahipliğinde bir drama etkinliği yapıldı.
Gülmekten, eğlenmekten ve gevşemekten yılmıyorduk. Bir başkasına
temas etmekten, hissetmekten ve kalabalıktan sıkılmıyorduk. Bu yeni
deneyim her birimizi peyderpey kuşatırken gece de yıldızlar ve hayvan
sesleriyle serin yataklarımıza uğurluyordu.

30.1.2018 / 3. Gün

Güne Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni tartışarak başladık. Türkiye’nin
sözleşmeyi yürürlüğe koymadaki hantallığı hiçbirimizi şaşırtmadı nedense.
Sözleşme çocuğun şimdisine odaklanmasıyla oldukça önemli bir niteliğe
sahip. Bir diğer kıymetli yönü, çocuğu yetişkinle eşit kılması ama bir yandan
da özel gereksinimlerinden dolayı gözetilmesini şart koşması. Bütün bunlar
epey ileri adımlar olarak düşünülebilir çocuk hakları tarihinde. Zeynep
sözleşmenin üç maddesine Türkiye’nin çekince koyduğunu söyledi. Bunlar
anadilinde eğitim, medyaya erişim ve eğitimin amaçları. Bu maddelerle
ilgili kaygılar giderildiğinde gerçekten çok işlevsel bir sözleşmeyle
karşılaşacağımızı bilmek herkese moral verdi.
Yoğun tartışmaya “katılıyorum/katılmıyorum” etkinliğiyle ara verdik sözde
ama daha hararetli bir muhabbetin ortasında bulduk kendimizi. Gerçi

üzerinde şekilden şekle girdiğimiz koltuklardan kalkmak ve bahçenin
olağanüstü çeşitlilikteki yüzeyine dâhil olmak her şeye değerdi. Burada üç
kışkırtıcı önerme yöneltildi her birimize ve taraf seçmemiz istendi. Örnek
vermek gerekirse, “çocuklar genel oy hakkına sahip olmalıdır”, “aile çocukla
ilgili en iyisini bilir” iki zor yargıydı. Buradan tekrar içeriye döndük ve
paternalizmi tartışmaya başladık. Atacılık anlamına gelen bu kavramın
çocuğun yararını gözetir gibi davranıp aslında bireyselliğini sekteye
uğratmaktan başka bir şey yapmadığını görmüş olduk. Zeynep paternalist
bir anlayış yerine çocuğun inisiyatif aldığı bir katılım mantığı da aktardı bize
neyse ki.
Öğrendiğimiz bir diğer önemli şey olan Roger Hart’ın sekiz basamaklı
şeması bayağı kullanışlı ve incelikli bir davet içeriyordu gerçekten de.
Zeynep’in dağıttığı sekiz resme bakarak bu basamakları eşleştirdik ve bunu
yaparken çocuğun edilgenlikten etkin oluşa nasıl aşama aşama ulaştığını
fark ettik. Hatta bu noktada kendimize dönüp çocuk katılımı ile ilgili
nerelerde ne tür hatalar yaptığımızı, hangi noktalarda doğru ve katılıma
açık tavırlar sergilediğimizi düşündük ve sorguladık. Çocuğun söz sahibi
olduğu ve peşinden yetişkinleri sürüklediği bir sivil toplum hayaliyle eğitimi
noktaladık.

Akşam yemeğinden sonra ise Bediz’in katılımıyla Şiddetsiz İletişim üzerine
kısa bir paylaşım gerçekleştirdik. Çemberde paylaşımlarımız hem Bediz ile
güzel bir tanışmaya hem de günün yoğunluğunu üzerimizden atmaya
yarayan güzel bir meditasyondu diyebiliriz. Ertesi gün Zeynep’le
vedalaşacak olmamızı da hesaplayarak açık gökyüzünün gözetiminde
dışarıda eğlenmeyi seçtik bu kez. Dolunayın bakışlarımızı doldurduğu
gecede oyun-motivasyon grubunun sponsorluğunda ateş yakıp şiirler
okuduk, türküler söyledik, masal anlattık, masal dinledik. Güzel ve sağlıklı bir
uyku ile günü sona erdirdik.
31.01.2018 / 4. Gün
Grubun tüm parçalarının neşesiyle başladığımız güne, kahvaltı sonrası
Zeynep’in gidecek olmasının verdiği yas eşlik ediyordu. Hem ilk modül için
verilen sürenin sonuna gelişimiz hem de kafamızda daha pek çok sorunun
yanıtını arama ihtiyacımız dördüncü günü de yine oldukça besleyici bir
tartışma ve atölye ortamına çevirdi. Önceki günden öğrendiğimiz Roger
Hart’ın katılım basamağına farklısorular yönelterek daha derinden bakma
şansı elde ettik.
Modülün sonuna doğru gelirken eğitim alanında var olan araçlar ve
mekanizmalarla yaratılabilecek katılım metotları üzerine bir atölye
çalışması gerçekleştirdik. Fikir ve öneriler doğrultusunda Katılımcı Atölye,
Sınıf Çemberi, Okul Meclisi, Çatışma Çözme ve Katılımcı Sınıf çalışacağımız
atölyelerdi. Beş ayrı başlıktan oluşan gruplarda edinilen deneyimler, var
olan araçlar ve fikirler doğrultusunda katılım metotları üzerine sohbet ve
tartışmalar gerçekleştirdik.
Keyifle yediğimiz öğle yemeğinin sonunda gruplar kendi konu başlıklarına
dair sunumlar yaptı. Örneğin; tüm okul bileşenlerinin sorunlarını ele alan,
çözüm üreten ve demokratik katılım sağlayan okul meclisi deneyimi
üzerine hem katılımı daha da artırmak hem de zamanı etkin kullanabilmek
adına sanal meclis önerisi getirildi.

Zeynep’in güzel enerjisiyle üç gündür hem etkilendiğimiz hem eğlendiğimiz hem
de tartıştığımız ilk modül, grupların aktarımlarının ardından yapılan tartışmalarla
sona erdi. Kapanış çemberinde ilk gün ipe astığımız çamaşırların kuruyan ve
kurumayanlarını geri aldık.

Program umut dolu deneyimleri âdeta içimize işleyerek sona erdiği için
birebir ya da grup sohbetlerinde çocuk katılımını engelleyen o koca
perdeleri nasıl aralayacağımıza dair uzunca konuşmalaryaptık. Deneyimi
olanlarla güzel beyin fırtınaları gerçekleştirmeye devam ettik.
Akşam yemeğinden önce ekip olarak ihtiyaç ve isteklerimizin özgürlüğü
doğrultusunda iki gruba ayrıldık. İki ayrı grubun iki ayrı serüvenini uzun uzun
anlatmak epey külfetli ve sonsuz hikâyeler çıkartabilir ancak özetlemek
gerekirse; bir ekip eski antik köyü görmek, bir diğer ekip ise yeni köyü
keşfetmek üzere yürüyüşe çıktı. Uzunca süren yürüyüşler birbirinden özel iki
ayrı maceraya dönüştü. Keyifli ve verimli sohbetler yürüyüşlerde de devam
etti. Ekip olarak doğaya temas etmenin, oksijen solumanın, ağaçlara
dokunmanın özgürlüğü ile köye döndük.

Döndüğümüzde sevgili Feyza ile örgü atölyesinde buluştuk. Aramızda bu
konuda yetenekli pek çok arkadaş vardı, ilk kez bunu deneyenlere de bütün
zorluklara rağmen oldukça yardımcı oldular. Günün yorgunluğu bizi yine
nefis bir uykuya teslim etti.

1.2.2018/ 5. Gün

Eğitimde yeni bir aşamaya geçiyorduk. Daha içsel bir yolculuğa çıkacağımızı az
çok tahmin etmiştik sanki. Yine de Tolga’nın söylediklerinin üzerimizde bıraktığı
sarsıntıyı nasıl anlatmalı? Pozitif disiplin kavramıyla başlayıp her birimizi oldukça
katılımcı ve şefkatli bir alana ulaştırması biraz bu sarsıntının artçıları olarak
görülebilir. Sıklıkla “kendini sakinleştirme” becerisinden bahsetmesi disiplin
kavramını da ıskartaya çıkartma işlevi de görüyor. Disiplin mekanizmasının devre
dışı kaldığı bir eğitim anlayışı, bir yaşama modeli nasıl inşa edilmeli?

Çocukların gelişim dönemleri hakkında konuşurken, çeşitli bağlanma
biçimleri ve bu biçimlerin meydana getirdiği davranış tarzlarının ne kadar
kıymetli olduğunu bir kere daha fark ettik. Altıncı aya kadar dünyanın
çocuklar için bir karaltı olarak algılandığını, yetişkinlerin de loş ışıktaki
canavarlar olduğunu öğrenmemiz gerçekten şaşırtıcıydı. Bir yaşından
itibaren çocuk çevreyle bağlantı geliştirmeye ve yavaş yavaş merkezden,
yetişkinlerden uzaklaşmaya başlıyor. İki yaşına geldiğinde bu hareket asıl
nirengi noktasına ulaşıyor. “Ben” kavramının ortaya çıkışı da bu evreye
rastlıyor. Tolga bir yerde, eşsiz bir metafor katkısı yaptı muhabbete. Çok
etkileyiciydi. Kısaca anlatmak gerekirse, ince kabuklu ağaçların özlerinin
daha kuvvetli olduğunu, bunun aksine kalın kabuklu ağaçların ise dıştan
gelecek tehlikeler karşısında ince olanlara kıyasla daha hassas bir yapıya
sahip olduğunu anlattı. Çocukları kalın kabuklu ağaçlar olarak değil, ince
kabuklu ağaçlar olarak yetiştirmemiz gerektiği önerisi hepimizi derin
düşüncelere sevk etti.

Gün, 6 parçalı hikâye tekniğinin uygulamasıyla devam etti. Anlatımlar
muazzamdı. İçinde yaşadığımız dünyanın verdiği kısıtlılık halinden sanatın
sınırsızlığıyla arınmak herkese iyi geldi. Bir kahraman yaratmak, hayal
etmek, yardım almak, sorumluluk üstlenmek ve nihayet hedefe ulaşmak
gerçek dünyayla ilgili kimi muammaların çözülmesine de kaynaklık edecek,
buna yürekten inandık. Tolga’nın sözünü ettiği şeylerden biri de, Basicph
tekniğiydi. Bunun özellikle de, travmatik deneyim konusunda oldukça hayati
bir rol oynadığını, bu tekniği meydana getiren kavramların çalışma
düzenlerinin kişinin ruhsal bütünlüğüne derinlikli bir katkı sunduğunu
söyledi Tolga. Burada “yemek yapmak” örneği üzerine konuştuk, “ceza”
olarak yemek yapması istenen kişinin bu teknikteki her kavrama ilişkin bir
öz bilinç elde edebileceği hakkında tartıştık. Bu teknikle ilgili olan önemli
mesele her alanın çalışması çok hayati olması.
Programın sonuna doğru akşam yemeği kokusunu almış ve çok acıkmıştık.
Akşam yemeğine katkı sunan arkadaşlar güzel bir yemekle bizi
buluşturdular. Bir gün önce Feyza’nın örgü atölyesinden açığa çıkan ve
süregelen çalışmaları inceledik. Arkadaşlarımız, derslerde odaklanma aracı
olarak kullandıkları şişler ve tığlarla gerçekten harikalar yaratmışlardı.
Kalemlikler, saksılar, atkılar… Bu becerimizi keşfeden Tolga’nın kızı sevgili
Maya ise ışığı gördü ve bizimle bir bileklik atölyesi yapmak istediğini söyledi.
Yemekten sonra ekip olarak Maya’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen
bileklik atölyesinde buluştuk. İki bölümde gerçekleşen atölyenin ilk
bölümündeki bileklik modelinde birçoğumuz hakikaten başarılı olduk. Fakat
ikinci bölümdeki model hepimizi zorladı. Başarısızlığımızla yüzleştik ve
sevgili Maya sınıf ortamında öğrenci olmanın, başaramamanın, arkada
kalıp görememenin, akran yardımlaşmasının ne olduğunu, neler
hissettirdiğini empati kurdurarak bize tekrar öğretti.
Atölyenin sonrasında çoğu kişi kendisini temiz hava ve uykuya teslim
ederken bir kısmımız ise oyunlarla iletişimi sürdürmeye devam etti. Vampir
Köylü, bani bani ve tabu oynayarak gecemizin eğlencesi devam etti. Güzel
bir uyku ve huzurlu bir sabah hayali bakiydi.

02.02.2018/BBOMÖK/6. Gün

Öğretmen köyünün üstünde Çita’nın, kazların ve zeytin ağaçlarının çıkardığı sesler
dalgalanırken güne başlıyoruz. Doğa hiç cimri davranmıyor, enerjisini
olabildiğince bedenlerimize işliyor. Her şey yerli yerinde, bu durum bir bütünün
parçası olmak duygusunu iyice kanıksatıyor.

Yeryüzü sofrasının ardından Tolga’nın eğitimine geçiyoruz. İlk iş üzerimize
sinmiş olan hafif yorgunluğu söküp atmak oluyor. Bunun için bütün
vücudumuzu titreşime sokan bir egzersiz yapıyoruz. Bittiğinde ataletten
eser kalmıyor hiçbirimizde. Tolga çocuklara yardım kisvesi altında
çoğunlukla kötülük yapıldığından bahsediyor. Bunun yerine, çocuğu da işe
katan daha zamana yayıcı, alternatifleri olan ve sarmal sarmal genişleyen
çözüm önerileri bulmak gerektiğini savunuyor. Bir başka deyişle, birdenbire
çözüm bulunduğu sanısı yaratan şeyler başka şeyler kılığında geri dönüyor.
Tolga çoğu noktada çok net ve temiz bir muhakemeye sahip. Bunu
gösterdiği tartışmalardan biri de, güvenli alan ve konfor alanı üzerine
geliştirdiği önermelerinde saklı. Çok kullanışlı iki kavram hediye etti bize, sağ
olsun. Çocukluğun sürekli olarak konfor alanından çıkış arayışlarıyla örülü
olduğunu, ancak yetişkin müdahalelerinin çocuğu orada tutmak için
canhıraş bir mücadele verdiğini savundu. Bununla birlikte, konfor alanı

yetişkinler için de oldukça lüks bir alan elbette. Onlar da macera
korkusundan ötürü bu alandan dışarı taşıp güvenli alanın akışkan
bölgesine geçmek konusunda dirençliler.
Tolga çocuklara oyun alanı açmanın konfor alanının ihlali noktasında çok
kilit bir role sahip olduğunu da vurguladı. Çocuklar oyun oynamalı ve dış
dünyanın belirsizlikle çatılmış yapısında ihlaller meydana getirmeli. Bu ince
kabuklu ağaç örneğinde olduğu özlerine güç atfedecek bir şey aynı
zamanda. Erkekler de ince kabuklu ağaçlara benzetilebilir; toplumsal
tabular erkekleri ağlamaktan men eder ve öfkeye hapseder. Erkek
varoluşundaki zayıflık hissiyatı da en çok bu zamanlarda şekilleniyor.
Tolga sayesinde konuştuğumuz şeylerden biri de, beden denetimi oldu.
Kontrolümüz altında kalan durumlar söz konusu olduğunda bedenimizle
oynamaya başlıyoruz; zira insan bedeni denetim kurmanın en kolay olduğu
bölgelerden biri. Çocuklarda bu bölgeyle ilgili yasaklamalara ve
kısıtlamalara gitmemeliyiz, çünkü her türlü yasak, eylemin daha da diri
kalmasına yol açıyor. Yasak yerine, eylemin sönmesi için başka eylem
modelleri önermek gerekiyor. Üstelik, yasak, çocuğun bir şey yapmak
istemesi halinde anne babasını devirmek zorunda kalması gibi zorlu bir
çabayı da doğuruyor. Oysa, oyunun kurallarını değiştirmek ve kuralların
gerçekten kimin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ortaya koymak
daha doğru. Bunu fark etmek, çocuğun yanında yetişkin olmaksızın
problem çözme becerisini de gösterir. Tolga’nın çok güzel ifade ettiği gibi,
pedagoji fetişizmine yaslanmayan bir dile, ciddi problemler karşısında eşlik
eden bir deneyim tarzına ihtiyacımız var. Çocuklukla ilgili sorunlara,
sorumluluğu ortadan kaldıran ödül-ceza mekanizmasıyla değil, ortak
adımlarla çözümler bulunmalı. Çocuğu rahat bırakmalı ve doğal
süreçlerine saygı duymalıyız, ne de olsa çocuk düşünmez, bilir.
Bir günü daha devirirken, güneşin yerini akşamın perde perde çoğalan
hüznü alıyor. Yorgunluk, şaşkınlık ve kafa karışıklığı her birimizi içine çekiyor.
İçinde bulunduğumuz atmosferin dışındaki dünyadan habersiz, oldukça
tuhaf düşüncelere hapsoluyoruz. Mahpusluk güzel bir şey, yaratıcı bir
imkân. Buradaki tutukluluğumuz sıra dışı şeylerin başlangıcı olacak çünkü.
Köylüler dünyayı vampirlerden kurtaracak.

3.2.2018/BBOMÖK / 7. Gün
Güne yeni şeyler öğrenme heyecanıyla başlamanın yerini hiçbir şey
tutamaz sanki. Üstelik bu heyecan herkesi birbirine sıkı sıkıya bağlayan
temel bir motivasyon haline geliyor. Ne kadar nüfuz etsek, ne kadar
öğrensek ve ne kadar tartışsak da doymuyoruz köye. Buradaki hayat
yaşamsal döngümüzü ters yüz ediyor, bize başka bir deneyimin mümkün
olduğunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor.
Tolga son günün muhabbetine gece korkularıyla giriyor. Kullandığı metafor
müthiş: Gece korkuları anne babanın yatağına giriş biletidir. Çocukların
yaşantılarını doğru kabul etmeli ve somutlaştırmaları için katkı sunmalıyız.
Tartışmadan çıkardığımız sonuca göre, resim bu noktada epey işe yarar bir
yöntem. Yine canavar spreyinin işlevselliğinden de söz edilebilir.
İletişim çok güçlük yaşadığımız bir konu. Tolga çok temel bir yanlıştan
konuya daldı: “Ama” ve “ve” arasındaki gramatik ayrım çoğu meselenin kilit
haline gelmesinin de kaynağı olarak düşünülebilir. İnsanları, durumları ya
da daha birçok şeyi “evet ve” cümlesiyle karşılamalı, kendimize, dünyamıza
buyur etmeliyiz. Bu parantezden ifade edilen düşünceler çoğu konunun
çözüme kavuşmasına da zemin sunabilir. Şeffaflık çok temel bir değer.
İnsan eylemlerini disiplin gibi kısıtlayıcı, sıkışık ve cezalandırıcı bir anlayışla
düşünmek yerine, ihtiyaçları vurgulamak gerekiyor. Düşüncede ve
duygudaki açıklık şiddetsiz iletişime giden yolu da örer. Bu yolda sınırsızca
tüketmek, mekâna nüfuz edememek ve sudan bahaneler yok. Katılım,
anlayış ve sahici çözümler var.
Yoğun tartışma ortamı, resimle canavar yapma etkinliğiyle daha eğlenceli
ve hareketli bir ortama evrildi. Bunun ardından Feyza’nın da katılımıyla,
ortaya bir sandalye kondu. Köydeki herkes sırayla sandalyeye oturdu ve
etrafında dönenler oturan kişinin kulağına eğilerek düşüncelerini fısıldadı.
Birbirimize ve Figen Abla’ya teşekkürlerimizi olabilecek en güzel biçimde
ifade ettik. Ardından kapanış çemberi geldi, kâğıtlar dağıtıldı, gelecekteki
kendimize mektup yazdık. Hepimiz ikişer dakikalık konuşma gerçekleştirdik.
Duygular, düşünceler ve siluetler o kadar sahici ve içtenlikliydi ki!
Samimiyet, sıcaklık ve merhamet halka halka içimize işliyordu.

Ayrılırken, bir yanımızı orada bırakmış olmanın hüznünü hiçbir şey telafi edemiyor
gibiydi. Yeniden dönecek olmak güzeldi, yeniden yollara düşecek olmak ve yeni
şeyler öğrenecek olmak güzeldi. Nâzım Hikmet’in dediği gibi,

mutlu emeklerle mutlu dinlenmeler adına
“yârin yanağından gayrı
her yerde her şeyde hep beraber”
diyebilmek adına
evlerin,
yurtların,
dünyaların
ve kozmosun kardeşliği adına…

Başka bir okul mümkündü. Şefkat, aşk ve dostluk temelli bir yaşama
deneyimi olasıydı. Hemen yanı başımızdaydı. Hemen bir nefes
mesafesinde. Çita’nın, kazların, ağaçların ve insanların kardeşliği adına…

Başlangıç Programı 7. Nesil (28-29 Nisan 2018)

1.GÜN
Gündelik rutinden bunalan insanlar için tabiat müthiş bir ilham kaynağıdır.
Ancak tabiat tek başına bir rahatlık alanı değildir; sadece onu merkeze

aldığımız bir hayat da darboğaza yol açabilir. Dolayısıyla tabiat başka
ideallerle birleştiğinde yaratıcı imkanlar sunar. Başka arzuların, duyguların
ve becerilerin yatağı olduğunda… Tabiatın gölgesinde edinilen deneyimler
hem deneyimin öznesini hem de bu öznenin değdiği başka bedenleri
kuşatmakta gecikmez.
İşte Başka Bir Okul Mümkün Öğretmen Köyü’nün ikinci buluşmasının ortaya
çıkardığı enerjinin anlamı burada gizli. Ülkenin farklı yerlerinden gelip aynı
heyecanda ortaklaşan insanların umudunu tam da bu anlama iliştirmekte
sakınca görmemek gerekir. BBOM her birimizin evrenini genişletirken
kendiliğimize dair derin bir bilgiyi de fısıldamaya devam ediyor. Bu bilginin
sonsuz olduğunu, her seferinde harf harf açıldığını ve nihayet hepimizi yeni
heveslerle donattığını söylemeden geçmeyelim.

İkinci modül çemberle başladı. Bu esnada Gökhan’ın BBOM fikrinin ortaya
çıkışına dair anlattıkları çok değerliydi. Dünyaya ve hayata ilişkin sıra dışı bir
okuma sunan bu önemli eğitim modelinin bir masada Burak’ın ağzından
çıkan “Ben çocuğumu bu okullara göndermem.” cümlesiyle filizlendiğini ve
Gökhan’ın filizin serpilmesinde ciddi katkılar sunduğunu öğrenmek oldukça

iyi geldi. Çember Feyza’nın sorduğu bazı sorulara verdiğimiz yanıtlarla
ilerledi. Bu sorular epey zordu ve benliğimizle ilgili güç kavrayışlar
barındırıyordu. Ancak genellikle üretmenin verdiği hazdan, kelimelerin
sunduğu olanaklardan, şeffaflıktan, duruluktan, ömürden göçerken işe
yarar bir şeyler bırakmaktan, rutini kırmaktan ve öğrenme keyfinden
bahsedildi.
Eğitim çemberin ardından Burak’ın sunumuyla daha farklı bir aşamaya
geçildi. Demokratik okulların tartışmanın merkezinde olduğu sunumda
Burak zamanlarının büyük çoğunluğu okulda geçen çocukların işleyişle ilgili
mekanizmalarda hiçbir söz hakkının olmamasının ironisinden söz
etti. Çocuğun söz söyleme yetkesinin olmadığı bir ortamda okullar
hapishaneye benzetilebilir. Burak demokrasi kavramının tanımıyla ilgili bir
muhabbet başlattı ve topluluktan katılım bekledi. Buna göre, demokrasinin
kendimiz ve toplumla ilgili olmak üzere iki farklı boyutu var. Ancak
kendimizle ilgili boyut giderek toplumsal alanı da dolduracak özellikler
taşıyor. Çoğulculuk ve içermecilik kavramlarının ışığında demokrasinin
niteliklerini tartışırken ikincisinin daha ehveni şer bir özellik olduğuna kanaat
getirdik; çünkü içermecilikte karşı tarafı gözetme, ikna etme ve giderek
kapsama boyutu oldukça güçlü.
Bireysel farklılıkların bilincinde olmanın, ortak hedefler doğrultusunda
ilerlerken başkalarının onuruna basarak yükselmemenin öneminden de söz
ettik. Burak’a göre demokrasinin bir tanımı yok zaten, o bir süreç meselesi.
Yaşadıkça, tecrübe ettikçe öğrendiğimiz, anlayış gösterdiğimiz ve mutabık
kaldığımız bir olgu. Ancak bu sürecin düzgün biçimde işleyebilmesi güven
ve ifade özgürlüğünün sıkıca teminat altına alınmış olmasına bağlı. Burak’ın
bu noktada özenle anlattığı bir başka kavram eşdeğerlilik oldu. Kimsenin
eşit olmadığını ama herkesin birbiriyle eşdeğerli olduğunu anlatırken
öğretmen kimliğinin yarattığı bariyerlerden de söz edildi Öğretmen
eşdeğerlilik ilkesinin önündeki en temel engel olarak düşünülebilir. Hatta
baş mikrop! Bu mikrop salgın halinde bütün sistemi ele geçiriyor ve
çocuklarda çeşitli “pattern”lar meydana getiriyor. Dolayısıyla bu örüntüleri
yok etmenin başlıca yolu demokratik okul inşasına radikal biçimde
sarılmaktır. Demokratik okulun eşdeğerlilik, şeffaflık, güven ve seçim hakkı
olmak üzere dört ana ilkesi olduğu noktasında kararlaştık.

Burak’ın bu aşamada verdiği örnek Lümis Metodu olarak da geçen derin
demokrasi kavramlaştırması oldu. Bu metodun en işlevsel yanı farklı eğilim ya da
arketiplere mensup çocuklar arasındaki çatışma noktalarını problem olarak
görmekten vazgeçmeyi önermesidir. Ayrıca sadece grup dinamiği açısından
değil, bu bakış açısı tekil kimlikler içindeki farklı yönelimlerin de bir çıkmaz olarak
görülmesini engelliyor.

Değişik zamanlarda değişik kimlikler ediniyoruz ve koşullara göre
davranıyoruz. Bu değişimler bir çelişki olarak görülmemeli, tam aksine
yaşamsal döngünün elzem bir parçası olarak düşünülmeli. Çocukların
farklılıklarına hassasiyet göstermek sınıf barışına giden yolu açar. Her
alanda hemen her türlü duygudan izler var ve bu duygular birbirlerinin
alanını ihlal etmeden gerçekleştiğinde bir güven ortamı doğuyor. Ancak
ihlal “pattern”ların oksijen kaynağı haline geliyor. Dolayısıyla sınıflarda ihlal
dinamiklerini teşhir etmek ve sık sık revizyona gitmek çok temel bir ihtiyaç
olarak baş gösteriyor. Lümis’in formülasyonunda kendini ifade edemeyen
düşünce bir “patinaj” olgusuna dönüşüyor ki birçok çatışmanın arka
planında bu güç savaşı var.

Peki çözüm ne? Patinajı önlemek için ne yapmalı? Burak’a bakılırsa,
buzdağının üzerinde görünen şeyleri aşağıya çekmek, gün yüzüne
çıkarmak ve çözüm için çaba göstermek “balık”ların sorun olmaktan
çıkmalarına çeşitli olanaklar yaratabilir. Tam o esnada Burak’ın anlattığı
Robinson hikâyesi gerçekten ibretlikti. Sorunun çözümünü görmek
göstergenin bozuk olduğunu fark etmek kadar basit olabilir çünkü.
Demokratik okullarda “balık”lara yaşam alanları açmak birçok konuyu
ıskartaya çıkartacak yönler de taşıyor. Bu okullarda yatay ilişkiler kuran,
erdemlerin görünür olmasına ilişkin kafa yoran ve bilginin iktidarını tersine
çeviren kolaylaştırıcılara ihtiyaç var.

Burak’ın “balık” metaforu grubun her üyesine çok şaşırtıcı ve işlevsel geldi.
Balık olmanın kerametlerini duyduğumuzda bu şaşkınlık daha farklı bir
boyuta taşındı; çünkü her sınıfta bunlardan çok olduğunu anlamıştık. Buna
göre, balıkların ekolojisi şakalar, kinayeler, mazeretler, dedikodular, iletişim
kopukluğu ve engellemelerden besleniyor. Bu balık meselesi o kadar kritik
ki, problemin muhataplarını kişisel dehlizlere itmek gibi psikolojik sonuçlar
da yaratabiliyor. Dolayısıyla bir çocuğun sessizliğinin arkasında bu travma

bulunuyor olabilir. Demokratik okul lügatinde, sessizliğe hapsolmuş balıkları
teşhir etmek öğretmenin öğretmen olma halinden feragat etmesiyle
gerçekleşebilir ancak.
Burak balık metaforunu bizim üzerimizde de denedi. Öğle yemeğinden
önce gerçekleştirdiğimiz deneyimde yemek yemek eylemiyle ilgili herkesin
tek tek görüşü alındı ve grubun çoğunluğu yemek yeme fikrinde
ortaklaşırken, İrfan ve Hasan çıkıntılık yaptı ve yemek yemememiz
gerektiğini söylediler. Uzun bir süre bu büyük balıkları nasıl sürece dahil
edeceğimizle ilgili beyin fırtınası yaptık, bu süre zarfında bazı kişilerin içinde
sönük olan balıklar birdenbire canlanıverdi ama nihayetinde yapılan
revizyon üzerine yemek safhasına geçildi. Burak’ın kolaylaştırıcılığının yanı
sıra, grubun kendi dinamiklerini dönüştürme isteği de ortaklaşmaya giden
kanalları açtı. Dolayısıyla demokratik okul hiçbir balığın sözünü kulak arkası
etmediğimiz, herkesin kanaatine eşit değerle yaklaştığımız ve görmezden
gelme eğilimini sıfıra indirgediğimiz bir zeminde gelişebilir.

Burak’ın ardından sonra eğitimin ikinci aşaması Gözde’yle devam etti.
Tanışma çemberinin ardından Demokratik Okul modülüne de uygun olarak

yerellerde kendi imkânlarımızla hangi dönüşümleri gerçekleştirebileceğimiz
üzerine konuştuk. Özgür Okullar, Okulsuz Eğitim, Anti-Otoriter Eğitim,
Alternatif Eğitim, BBOM Modeli, Çocuk Merkezli Eğitim, Demokratik
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi kavramlarının ortak noktaları hakkında
fikirler öne sürüldü. Bu kavramların birçoğunun mevcut okulları değiştirme
çabası içerdiği, bir arayış taşıdığı, ilerlemeci eğitim anlayışının bir sonucu
olduğu sonucuna varıldı. Korumacı bir mantıktan ziyade çocuğun birey
olma haline odaklanan bir eğitim modeli benimsiyor bu akımlar. Gözde,
topluluğa dağıtılan okulların bu akımların çizgisinde olmasına dikkat
edildiğinden bahsetti.
Eğitime bir oyuna arası verdik. Oyunda 3 rakamı bir araya geldiğimiz kişi
sayısını, 5 ise toprağa değen uzuv sayısını simgeliyordu. Oldukça kolektif bir
ortamda oynanan oyunun ardından son grupta bir araya geldiğimiz
kişilerle hararetli bir tartışmanın içinde bulduk kendimizi. Gruplar kendi
alanlarını nasıl farklılaştırabilecekleri üzerine beyin fırtınası yaptı. Verili
durumda hangi yapıları demokratik okul niteliklerine yaklaştırabiliriz sorusu
özenle üzerinde durduğumuz bir konu oldu. Bu aşamada hangi olanakları
bulup bulmadığımız, imkânların olup olmadığı üzerine de fikir alışverişinde
bulunduk. Engellerin ne olduğunu görmeye çalıştık. Tartışmanın ardından
demokratik okula giden yolda ne tür engel ve kösteklerle
karşılaşabileceğimizi not aldık. Gözde bir devlet okulunda edindiği
tecrübenin olanaklar yaratmak noktasında önemli olduğundan bahsetti.
Son durumda tahtada şu olanaklar belirdi: Gösteriler, törenler, okul
tanıtımları, okul kurulları, toplumsal cinsiyet eşitliği, veli eğitimi, öğretmen
eğitimi. Köstekler ise: Mevzuat, idare ve yine öğretmenin kendisi.
Eğitimden sonra köy ahalisinin önemli bir kısmı Dağbelen köyündeki
kahveye gidip orada hasret giderdi. Grupça İrfan’ın kişisel yaşantısıyla ilgili
anlattıklarını can kulağıyla dinledik. Gecenin geç saatlerine kadar süren
muhabbet birbirimizi ne kadar özlediğimizin de kanıtı gibiydi.

2.GÜN
İkinci gün mükellef bir kahvaltının ardından daha önceden seçilen okulların
sunumuyla başladı. Dilan Doğu, Dilan Şafak, Kubilay, Barış ve “dekor”
Melik’ten oluşan ilk grup Summerhill’la ilgili sunumunu oldukça teatral bir
tarzda sergiledi. Genç Bakış programının bir parodisi olan sunumda Bay
Neil’ın sorulara verdiği kapsamlı cevaplar okulla ilgili çok sayıda veri
içeriyordu. Arkadaşlarımızın aktarımından öğrendiğimiz kadarıyla
Summerhill oldukça ilerlemeci bir felsefeye sahip. Çocuk katılımı önemli
olmakla birlikte, okulun yaklaşımında sınırsız bir özgürlükten de söz etmek
çok olası değil. Kararlar okul meclisinde beraber alınıyor. Yatılı olan okulda
çok sayıda kültürel etkinlik de yapılıyor. Mevcut sistemden kopuk değil
Summerhill ama rekabetçi koşullarla da tam anlamıyla uyumlu
görünmüyor. Bu arada İrfan “Ortamgeren”in basit ama çıldırtıcı soruları
Summerhill’ın aşırı özgür ortamına yönelik eleştiriler taşıdığından Bay Neil
rolündeki Barış bunları savunmakta oldukça zor anlar yaşamadı değil.

İkinci sunum Funda, Çağla ve Duygu’dan oluşan Riverside ekibinindi.
Hindistan’daki okulun dört temel ilkesi var arkadaşlarımızın aktarımına
göre: Hisset, Hayal et, uygula, paylaş. Okulda herkes güne güneşi
selamlayarak başlıyor. Buradaki eğitimin temel amacı küçük aktivistler
yetiştirmek. Kurumun felsefesinde okulla toplum arasındaki duvarları
kaldırma arayışı var. Bu noktada motivasyon çok önemli bir yöntem. Sürekli
bir biçimde çocuk katılımı ve farkındalık çalışmalarına yoğunlaşılıyor. Bu
okulda öğrenciler Roger Hart’ın katılımla ilgili basamaklandırmasında en
yüksek merdivende bulunuyor. Sözgelimi 5. sınıf öğrencileri çocuk işçiliğini
anlamak için 8 saat tütsü sarıyor ve alana iniyor. Başka öğrenciler görme
engelli bireyleri anlamak için bir öğle yemeğini gözleri sarılı yiyebiliyor. Veya
bir eli bağlanan çocuk tek elini kullanıyor ve empati kazanması
amaçlanıyor. Bunun yanında, okul akademik başarıyı çok merkeze
almamasıyla eleştiriliyor. Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veren
okulun akademik başarısı ise bütün bunlara rağmen oldukça yüksek.

Üçüncü sunum Işıl, Pınar, Kesra ve Eda’dan dinlediğimiz Fratney’den geldi.
Amerika’daki okul bir velinin sisteme muhalefet etmesi ve başka velileri de
bu sürece katmasıyla başlıyor. Okul öğretmen ve veli çabasıyla inşa

ediliyor. Çocuk katılımı pek merkezde değil. Oldukça çok kültürlü bir yapıya
sahip olan okulda bütüncül bir yaklaşım sergileniyor ve ırkçılığa karşı ciddi
bir mücadele veriliyor. Sosyo-ekonomik seviyesi düşük bir bölgede kurulan
ortaokulda uzman öğretmenler yetiştiriliyor. Bunun için Örnek Öğretim
Merkezi isimli mekanizma oldukça işlevsel. Okul çift yönlü ve iki dilli bir
model benimsiyor. Bir hafta bütün dersler İngilizce, bir hafta İspanyolca
yapılıyor. Amerikan tarihinin merkezde olmadığı alternatif tarih anlatıları söz
konusu ediliyor. Öz saygı geliştirme uzmanı var. Fratney Dostları grubu
çatısı altında ise veliler arasındaki anlaşmazlıklar demokratik metotlarla
çözülüyor. Okul programını veliler ve öğretmenler birlikte planlıyor. Fratney
deneyimi Türkiye’deki kimi kültürel ve politik sorunları gözler önüne sermesi
açısından çoğumuza değerli göründü.
Dördüncü sunumu İrfan, Murat ve Dilan’dan oluşan Marquette grubu yaptı.
Ancak sunum Amerika’daki bir okulu değil, bu okulun içindeki bir sınıf
deneyimini merceğe alıyor. Burada itaatkâr işçi ve askerler yetiştirmek
yerine demokrasi ve insan haklarına bağlı bireyler yetiştirilmeye çalışılıyor.
Bir öğretmenin inisiyatifiyle başlayan değişim başka bir öğretmenin
katkısıyla daha geniş bir kanava ediniyor. Arkadaşlarımızın anlattıklarına
bakılırsa bu sınıftaki ilkeler BBOM’un ilkeleriyle de örtüşüyor. Çünkü çocuklar
yasa belirleyebiliyor. Çocukların benlik ve topluluk algılarının geliştirilmesi
çok kritik bir mesele olarak görülüyor. Farklı sosyo-ekonomik yapılardan
gelmekten kaynaklı çatışmalar yasal güvenceyle aşılmaya çalışılıyor.
Müfredatı çocukların soruları belirliyor. Öğrenmenin anlamlı olmalı ilkesi çok
kritik bir öneme sahip. Başarısızlıklardan ziyade başarı durumlarına
odaklanılıyor. Ölçme ve değerlendirmede ise proje bazlı çalışılıyor;
değerlendirme ölçekleri çocukların kendisi tarafından hazırlanıyor ama
değerlendirme aşamasında veli de geliyor. Dolayısıyla değerlendirme kısmı
birlikte yapılıyor. Öğrenciler paylaşım saatinde çok yaratıcı sorular ortaya
çıkarabiliyor.

Beşinci sunumu Esra, Dilara ve Hasan’dan oluşan Windsor ekibi yaptı.
Kanada’daki okul alternatif bir eğitimden yana olan velilerle kuruluyor.
Okulun temel ilkeleri katılım, hesap verilebilirlik, demokratik yönetim, kendini
tayin ve derin saygı. Okul her sene açık alan toplantısıyla başlıyor. Eğitim
yılıyla ilgili müfredattan etkinliklere ve projelere kadar her türlü konu bu
toplantılarda konuşuluyor. Okulda çok sayıda konsey var. Okul meclisi
haftada üç kez yapılıyor. Ayrıca öğretmenler şiddetsiz iletişim dersi alıyor.
Çatışma durumlarında arşiv sistemi sorunların çözümünde çok önemli
görülüyor. Bu sistem sayesinde öğrencinin rutinine bakılıyor ve problemin
farklı boyutlarına bakılıyor. Okuldaki bir diğer değerli mekanizma mentorluk
olarak görülebilir. Buna göre, üst sınıflar alt sınıfların sorunları karşısında
kolaylaştırıcılık yapabiliyor. Okul meclisinin başkanlığını öğrenci yapmak
zorunda. Okul yaşayarak öğrenmeye büyük önem atfediyor. Veliler haftada
üç saat okulda gönüllü faaliyetlere katılabiliyor. Notlandırma ya da
rekabetçi bir karne sistemi yok. Bunun yerine öğrenci, öğretmen ve velinin
ortak katılımıyla hazırlanan portfolyo daha pedagojik bulunuyor.

Son olarak Zeliş, Harika ve Fulden St. Joseph’s Lisesi’nin ödev politikasıyla
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İngiltere’deki lisede okul meclisinin aldığı bir
karar sistemde köklü değişikliklere yol açmış. Buna göre meclis mevcut
ödev politikasının işlevsiz olduğunu bunun yerine öğrenci talepleriyle
belirlenecek bir sisteme geçilmesi için hazırlıklar yapılmasına karar vermiş.
Bu hazırlıklar kapsamında ise bir anket yapılıyor ve ödevler öğrencilerin
talepleriyle bir uyumlu hale getiriliyor. Ödevlerin niteliksiz olduğunu
düşünen öğrenciler daha eğlenceli ödevler verilmesini istiyor. Hatta giderek
daha açık bir notlandırma politikası talep ediyorlar. Öğretim süreci
öğrencilerle birlikte kurgulanıyor. Bu süreç uzun vadede çevre okullarla iyi
örneklerin paylaşımı noktasında işbirliği yapılmasına kadar götürüyor
okulu. Çocuklar araştırma sürecine dahil ediliyor. Öyle ki çocuklarla
öğretmenler arasında bilgi merkezli hiyerarşi yıkılıyor bu sayede.

Sunumların ardından genel bir değerlendirme yaptık. Daha sonra daha küçük
gruplara dağılarak “anlamlı öğrenme, gösteriler/törenler, veli katılımı, ölçme
değerlendirme, sınıf içi katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği” konularında fikir
alışverişinde bulunduk ve bunlarla ilgili değerlendirme yaptık.

Günü bitirirken her şeyin bu kadar hızlı bitmesinin üzüntüsü ve şaşkınlığını
üzerimizden atamıyor gibiydik. Yoğun ve verimli bir eğitim sürecini geride
bırakmış olmanın keyfi Figen Abla’nın güzel veda yemeğiyle daha da
renklendi. Yazın yer yer ürperten sıcaklığı gönüllerimizden taşan dostluklara
can vermeye başlamıştı bile. Herkesle temas kurmak, geçici de olsa güncel
zamandan dışarıya taşmak ve ağaçların sakinliğine çekilmek güzeldi.
Turgut Uyar’ın deyişiyle;
eskiden şaşardık bazı şeylerin yokluğuna
artık bu yokları var etmeyi usladık
ağaçları budadık ormandan balıkları tuttuk denizden

hani bazı açılmaz sanılan kapıları omuzladık
çünkü herkesin elinde bir saat bir sümbülteber

Modern hayatın gürültüsü sahicilik deneyimimizde çeşitli kesintiler yaratsa
da artık bazı güçlüklerin üstesinden gelmeyi biliyoruz ne de olsa. Biliyoruz
çoğu olay artık daha az şaşırtıyor bizi. Biliyoruz çünkü elimizde bir saat, bir
sümbülteber.

Başlangıç Programı 7. Nesil (30 Haziran-4
Temmuz)

Yol duygusu içimizde bir katılığa dönüşmüş olan hevesin canlanması için
bütün olanakları sunar. Olduğumuz hâlden çıkmak, kendimizi mesafelerin
sade derinliğine bırakmak, değişimi bir bütün olarak kucaklamak ve
yaşamın maceralı taraflarına erişmek yolculuk durumunu

deneyimlediğimizde gerçekleşir. Dağbelen’e yaptığımız her yolculuğun
heyecan ve merak duygumuzu kamçılaması başka bir yaşantı davetinden
kaynaklanıyor. Ocaktan beri aralıklarla yaptığımız paylaşımların bireysel ve
kamusal kültürümüze sunduğu katkının yerini çok az şey alabilir. Bu
nedenle başlangıç eğitimlerinin son aşamasına geldiğimizi bilmek çok
üzmüyor bizi. Köydeki emeğin başka yerlerde/zamanlarda görünür hâle
geleceğinden, üretkenliğin değişik formlarda devam edeceğinden ve
eşdeğerliliğin yeni yaşam pusulalarımızdan biri olacağından kimsenin
şüphesi yok.
1.Gün
BBOM Öğretmen Köyü’ndeki yaz hikâyemiz Vivet’in Şiddetsiz İletişim
modülüyle başladığında birçoğumuzun kafasında deli sorular vardı hiç
şüphesiz. Daha ilk çemberden bu dilin en temel özelliğinin ne olduğu
çıtlatılmıştı bile. “Dinlemeye başlamak keşfetmeye başlamaktır.” diyordu
Vivet ve bizleri aktif bir sükûnete davet ediyordu. Kolaylaştırıcının bu
noktada başka hassasiyetleri gözettiğini de fark ettik. Mahremiyet şiddetsiz
iletişimde belirgin niteliklerden biriydi ve hikâyelerin şahıs değil de içerik
üzerinden anlatılmasının onları anonimleştireceği söyleniyordu. Bir yandan
bu anonimleştirme önyargı ve bazı yanlış anlamaların ketleyicisi olabilirdi
kolaylıkla. Diğer yandan da içeriği önemsemek şikâyet kültürünü
güçsüzleştirme noktasında oldukça işlevsel bir eğilim olarak görülebilirdi.
Nitekim Vivet’e göre, şikâyetleri doğrudanlaştırmak dedikodu mantığını da
yıkar. Varoluşumuza yapışık duran tetiklerden uyarılmalara, gerginliklerden
anlaşmazlıklara kadar bir dizi durumla barışmalı ve çeşitli alıştırmalar
yapmalıyız. Kalbimizi rahat ama sorumlu biçimde açtığımızda her durumla
baş etme konusunda şerbetli hâle gelebiliriz çünkü.
İkinci oturuma Şiddetsiz İletişim’i tanımlayarak başlandı. Grubun beyin
fırtınasından süzülen ifadelere bakılırsa, “kalpten bir dil, dönüşüm dili,
araçsal olmayan bir dil, bağışlayıcı bir dil, ihtiyaç gözeten bir dil, gelecekle
ilgili blokaj koymayan bir dil, ideal bir topluma ihtiyaç duyan bir dil,
gerçeklikle özdeşleşmekte güçlük yaşayan bir dil” gibi birçok tanımla
karşılaştık. Vivet insan toplumunun on bin yıllık bir hükmetme kültürüyle
yoğrulduğunu ve güç kullanımının doğallaştırıldığını söylerken şiddetsiz bir
dil inşasının zorluklarından dem vurur gibiydi. Bu nedenle kendimizi daha
en başından üç günlük bir izne çıkarmamızı istiyordu bizden. Yargılarımızın,

kalıp düşüncelerimizin ve peşin hükümlerimizin olmadığı bir zamansal çizgi
öneriyordu. Vivet’in bu aşamada şiddetsiz iletişime verdiği örnek Marshall’ın
ördeğe ekmek veren çocuk anlatısı oldu. Çocuğun deneyiminde ördekle
aralarında bir alışveriş var. Alışverişin akış içinde olduğu bir dünya bizi
“çakal”ların daha az görünür olduğu bir alana taşırken şiddetsiz dilin ilk
nüvelerini de verecektir. Marshall’ın terminolojisinde çakal önemli bir
metafor olarak kabul görüyor. Çakala anlatı boyunca zürafa da eşlik ediyor.
Çakal yergi ve iletişimi kapatan yönüyle ön plandayken, zürafa büyük kalbi
ve uzun boyuyla açıklığı ve gözlem yapmayı simgeliyor. Zürafaların dilleriyle
kulaklarını temizledikleri bilgisi de kültürel düzlemde iyi bir dinleyici
olduklarına yorulabilir. Vivet’e göre yerleşik yargılar her birimizi çakal; duygu
ve ihtiyaçlar ise zürafa pozisyonuna sokuyor. Şiddetsiz İletişim tam da bu
noktada haklı/haksız, iyi/kötü gibi kategorik ve dışlayıcı ayrımlar yerine
ihtiyaç durumuna odaklanıyor.
Muhatabın sözel ya da bedensel jestlerle ifade ettiği ihtiyaçlarına kulak
kesilmek sorumlu bir iletişimin de yolunu açar.

Vivet’in şemasında Şiddetsiz İletişim dört basamaktan oluşuyor. Bunlardan
ilki olan “gözlem” aşaması duyularla edinilen bilgilere tekabül ediyor. Bu
aşamada çok kolay biçimde yargı bildiren cümleler kuruluyor. İkinci aşama
“duygu/düşünce” aşaması ki, toplumsal açıdan en çok deforme edilen
alan burası. Sosyal hayatın birçok alanı bu aşamanın yaşanmasına engel
olacak dikenlerle dolu. Üçüncü aşamada “ihtiyaç” olgusuyla karşılaşılır:
Buna göre yargı aşamasının sistematiği ödül-ceza dengesi üzerine kurulu
iken, ihtiyaçlarda duygu ve düşüncelerin sorumluluğunu almak var.
Sorumluluk davranışı geleneksel ödül-ceza mekanizmasını ıskartaya
çıkarır. Dördüncü aşama olan “istek/rica”da bireyin fiilde bulunması
mümkün hâle gelir; kendine empati becerisini kazanan bireyler ihtiyaçlarını
karşılamak için harekete geçer. Hareket mutlak bir çözüm önerisi sunmasa
da bir netlik yaratır. Buna mukabil, ihtiyaçların karşılanamaması bedensel
reaksiyonlar üretir.
Psikanalizin özellikle de erken
dönem metinlerinde insan
agresif bir varlık olarak

tanımlandığı için medenileştirilmesi de şart koşulmuştur. Bunun yanında
hümanizm insan doğasının tartışılmaz iyiliğine inanır. Şiddetsiz İletişim ise
insan özünün şefkat sahibi olduğunu ve tohumunun bu duyguyu açığa
çıkarma kapasitesiyle yoğrulduğunu savunur. Bu argümana göre, insan
doğasındaki katkı koyma ihtiyacı onu başkalarıyla ortaklaştırır. Ancak bu
doğa kültür tarafından ehlileştirilme kapanına girerse kendisinden
uzaklaşır. Şiddetsiz İletişim buna karşı üretilmiş, yeni bir grameri olan bir dil
olarak düşünülebilir. Bu anlayışta, iyi-kötü haklı-haksız gibi kategorik
ayrımlardan söz etmek doğru olmaz. Şiddetsiz İletişim’de toplumsal
stratejilere başvurarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanlar var. Ancak
strateji geliştirmek çoğu zaman çeşitli açmazların kaynağı hâline gelebilir.
Bu stratejiler dışa dönük yargıcı düşüncelerse öfke, içe dönük düşüncelerse
de suçluluk yaratır. Şiddetsiz temasta gücü başkasının üstüne kullanmak
yerine birlikte kullanmak tercih edilir. Ötekinin ihtiyacını fark etme süreci bir
bağlantı da geliştirir. Kendi ihtiyaçlarını diğerlerinin ihtiyaçlarıyla
birleştirmek işbirliği zemini açısından oldukça kritiktir. Bu noktada şiddetsiz
dilin en radikal kimliği olan geri bildirimin değeri ortaya çıkar.
Vivet’in kuramsal girizgâhından sonra modüle bir etkinlikle devam ettik.
Buna göre, seçtiğimiz bazı kartları alnımıza astık ve oyun esnasında
eşleştiğimiz kişiler bu kartlarda yazılı olan ifadeleri tarif ederek bulmamızı
sağladı. “Kabadayı, salak, şaklaban, ödlek, inek öğrenci” gibi çeşitli
kelimelerin bulunma süreci kalıp yargılarımızın açığa çıkması açısından
eşsiz bir deneyimdi. Etkinlik birbirimize içimizi dökme fırsatı da veriyordu.
İkinci etkinlikte kartlarda yazılı emir cümlelerini Şiddetsiz İletişim’in dört
basamağına göre yeniden kurguladık. Böylece bir durumun gözlemden
rica aşamasına kadar geçirdiği değişimleri anlama olanağı elde ettik.
Gündelik iletişimin ne denli kısıtlayıcı ve yaralayıcı olabildiğini görmek
şaşırtıcıydı.

Günün sonunda “niyeti benzer yol arkadaşları” olarak doğrunun ve yanlışın
ötesinde bir yerde buluşacağımıza dair farkındalıkla donanmıştık.
Toplumsal duyarlığı bireysel enerjiyle dolu hâle getirdiğimiz her durum
ütopya umudunu içinde saklı tutacaktı, buna emin gibiydik.
Köylüler olarak akşamleyin geleneksel köy kahvesi seferimizi gerçekleştirdik.
Köyde kalan birkaç kişi sessizliğin, kahveye giden geniş grup ise paylaşımın
ve neşenin sularına çoktan çekilmişti bile. Karanlık, yaz sıcağıyla dolarken
ormanın çağrısı doyumsuzdu. Dostluğun, kahkahanın ve şimdide olmanın
tadı benzersizdi.
2.Gün
İkinci gün Vivet’in salonun orta yerine bıraktığı kartlardan üç tanesini seçip
üzerlerine konuşmamızla başladı. Herkes üçerli gruplara ayrıldı ve sırayla
“ilham, aidiyet, alan, anlayış, özgürlük” gibi kavramlar hakkında üçer
dakikalık konuşmalar yaptık. Şunu net biçimde gördük ki, ihtiyaçlar herkeste
farklı yaşama biçimleri buluyor. Bu etkinlik araştırma yolculuğuna çıkmak
için bulunmaz nimetti. Zihnin atalet merkezli hazır cevaplılığı yerine keşfi

zorlamak bu paylaşımın en iyi tarafıydı. İkinci etkinlik bu kez yukarıdaki açık
alanda gerçekleştirildi. Herkesin ikili olarak eşleştiği etkinlikte sırayla
“karşılanmayan ihtiyaçlara, ihtiyaçların odağı değiştiğinde gerçekleşen
farklılıklara, bu esnada neyin ayırdına varıldığına ve son durumda asıl
ihtiyacın ne olduğuna cevap arandı. Etkinlikten sonra yapılan muhabbette
ihtiyaçları karşılanmayan bir bireyin mevcudiyetini sunamayacağı, üstelik
karşılanmayan ihtiyacın eleştiri enerjisi üreteceği gibi sonuçlara varıldı.
Üçüncü etkinlik kâğıtlara yazılan şikâyetler üzerinden şekillendi. Şikâyetlerini
aktaran kişi muhataplarının kendisine ilişkin ihtiyaç sorgusuna maruz
bırakılıyor ve bir biçimde şikâyetlerin çözümleri ortaya çıkarılıyor. Kişinin
şikâyet evreni geliştikçe ufku da genişliyor.
Vivet’e göre şefkat eğilimini
engelleyen temel şeylerden
biri ahlakçı yargılardır. Buna
göre, muhafazakâr bir
düzlemde “yobaz”,
modernleşmeci bir düzlemde
ise “kendini bilmez” gibi
ithamlar içimizdeki sıcaklığı
azaltıyor. Üstelik entelektüel
derinlik arttıkça bu yargılar
daha patolojik analizlerle
ikame ediliyor. Vivet’in
formülasyonunda, şefkatin
ketleyicisi unsurlardan diğeri
de sık sık genellemeye
başvurmaktır. Bu noktada “biz”
kurgusunun da oldukça
kırılgan olduğundan
bahsedildi; çünkü eylem
durumunda ayrılıkların baş gösterdiğiyle ilgili çok sayıda vakanın
varlığından da konuşuldu.
Vivet “Beni sen üzdün.” cümlesini örnek olarak verdi bu aşamada. Söz
konusu yargının kendi sorumluluğunu başkasına yüklemekle eş anlamlı
olduğunu da ekledi. Buna göre, sorumluluğu atmak ötekine güç atfetmek
anlamına gelir. Nitekim öznenin kurbanlaşma süreci de bu atıftan dolayı

gerçekleşir. Vivet’in bir diğer çabası da eylemle eylemi yapan özneyi
birbirinden ayırma konusundaki ısrarıydı. Bireyi eyleminden dolayı
yargılamaktansa, bu eylemi yapmasının arkasında yatan ihtiyaçları ortaya
çıkarmasına yardımcı olmak gerekir. Yargıcı davranışlar koruyucu gücün
beslenme kaynağı hâline geliyor. Kişilerin onurunu zedeleyecek bir güç
gösterisi yerine empatik becerilerin arttırıldığı bir ilişki modeli kurmak daha
radikal kabul ediliyor. Öyle ki koruyucu güç istismara uğrarsa ceza gücüne
kolaylıkla evrilebilir. Kafamızı işgal eden mutlakçı ifadelerden çıkış ve ifade
zeminlerini açmak, koruyucu gücün devre dışı kalışına da zemin hazırlar.
Vivet’in bu sırada anlattığı bir anekdot gerçekten ilginçti: Hikâyeye göre,
adamın biri duvara çivi çakacak ama çekici yok. Komşudan isteyebilir ama
komşusu adı çıkmış nemrut bir surat. Hâliyle bir türlü gidip çekici
isteyemiyor ama sürekli kafasında bu düşünceyi döndürüp duruyor.
Sonunda gidip komşusunun kapısına vuruyor ve çekiç de çivi de senin
olsun diye bağırıyor adama. Kıssadan hisse.
Günün son etkinliği biraz spekülatifti açıkçası. Çeşitli senaryolar üzerinden
sandalyelere yapıştırılmış duyguların tarafını seçmemiz isteniyordu. Bu
duygular “rahat, kızgın, incinmiş ve mutlu”ydu. Senaryoların birinde her
durumda hayır diyen bir çocuktan, diğerinde ise sevgilisini bir yıl boyunca
ailesiyle tanıştırmayan birinden bahsediliyordu ve bu durumda kendimizi
hangi duyguyla ifade edeceğimiz araştırılıyordu. Etkinlik oldukça hararetli
geçti, duygular arasındaki muammalar ve ilişkiler tuhaftı. Kimi olaylar
karşısında yaşanan duygu karmaşalarının sıra dışı biçimde daha kökensel
olduğu sonucuna vardık.
Eğitim safhası Vivet’in şu bilgece deyişiyle son buldu: “Acının içine girince
şifalanıyorsun ve o acının boşunalığını kavrıyorsun.” Akşamın tahripkâr
daveti bu mesajla az da olsa huzur içermeye başlamıştı. Huzura Feyza’nın
ihtiyaç pokeri ve köyün geleneksel oyunu vampir-köylü eşlik etti. Herkesin
birlikte olma ihtiyacı sonsuzdu. Tıpkı yalnızlık ihtiyacı gibi. Köy bu iki
duygunun bileşkesiydi.
3.Gün
Üçüncü gün yine içgörü gerektiren bir etkinlikle başladı. “Güzellik, takdir
edilme ve şefkat” gibi duyguların içimizde nasıl yaşadığı sorusuna
verdiğimiz cevaplar farklı bakış açılarını ortaya çıkarması bakımından çok

işlevsel oldu. Ancak bu noktada Erdal merkezli yaşanan bir tartışma tam da
Şiddetsiz İletişim deneyiminin ne’liğine dair önemli paylaşımların açığa
çıkmasına vesile oldu. Gruptan Dilan Şafak ve Dilan Doğu mizah ve ara
katkıların dinamizm açısından büyük değer taşıdığını ama bu çabaların
moderasyon tarafından zaman zaman kesintiye uğratılmasının sıkıntı
yarattığını söylediler. Harika ise bu durumun kendisi ve grup manzarasıyla
ilgili bir güven ihtiyacı açığa çıkardığını dile getirdi. Benzer cümleleri farklı
bir ihtiyaçla Melek de kurdu. Vivet ise akışın kesilmesinin otantiklik hâlinin
bloke edilmesi tehlikesini yarattığını vurguladı. Dinleme becerisinin
gelişmediği bir ortamın tartışma kültürüne davetiye çıkardığını da ekledi.
Feyza iletişim yöntemine yeniden kulak kesilmemizin temel bir mesele
olduğunu, üstelik Şiddetsiz İletişim’in bu yüzden yapıldığını belirtti. Bir aranın
ardından geri dönüldü ve bu kez sabahki sohbetin her birimizde bıraktığı
yankılar hakkında ikili gruplar hâlinde konuştuk.

Öğle yemeğinden sonraki etkinlik gruptan bazı eksiklerle yapıldı. Oldukça
oyunsu bir içeriğe sahip olan etkinlikte sırasıyla “içe dönük çakal kulakları,
dışa dönük çakal kulakları, içe dönük zürafa kulakları ve dışa dönük zürafa
kulakları”mızı taktık ve bunlara uygun söylemler geliştirdik. Simgesel

düzeyde içe dönük çakal kulakları kendimize şiddet uygulamaya yarıyor.
Dışa dönük çakal kulakları yanlışı ve hataları başkalarına zerk eder. İçe
dönük zürafa kulakları kendimize empati vermeye başladığımız âna denk
düşer. Dışa dönük zürafa kulakları ise ötekinin duygularıyla empati
geliştirmemize olanak sağlar. Etkinliğin sonunda fark ettik ki, bir şeylere
karşı Don Kişot’vari savaş vermektense ihtiyaçların kaynağına inmek, onları
görünür kılmak ve çözüm mekanizmaları geliştirmek daha anlamlı hâle
geliyor. Vivet şiddetsiz öfke dilinin Şiddetsiz İletişim jargonunda “zürafa
çığlığı” olarak tanımlandığını söyledi. Akşam Vivet’in doğum gününü
kutladık, vegan pasta ve rock’n’roll parçaları köyün atmosferini samimiyetle
kuşatıyordu. Dopdolu bir gündü, çakal kulakları da zürafa kulakları da
devredeydi bir şekilde. Gecenin içindeki zürafa çığlıkları benzersizdi.
4.Gün
Dördüncü gün açılış çemberiyle başladı. Feyza çoğu zaman yaptığı gibi bizi
derinleşmeye davet etti. Yapmaktan keyif aldığımız bir şey ve bu esnada
bize destek olan kişiler üzerine düşünmemiz istenmişti. Bu anlık terapinin
ardından köydeki kamusal alan hakkında konuşulmaya başlandı. Köyün
temel motivasyonunun aktif umut olduğu gökyüzüne gönderildi. Pasif
umudun ihtiyaçların karşılanmasının önündeki en büyük engellerden biri
olduğu konusunda mutabakata varıldı. Feyza bireyliklerimizle topluluk hâli
arasında gerçekleşen her türlü bilgi paylaşımının köydeki kamusal bölgeyi
genişlettiğini vurguladı. Bu noktada kullandığı araç ise Johari Window’u
olarak da bilinen şemaydı. Nitekim kamusal alan ne kadar büyürse topluluk
hâli de sürdürülebilir olur. Feyza BBOM tarihçesini aktarmasındaki temel
saikin bu olduğunu da eklemeden edemedi.
2009 yılında başlayan bu alternatif eğitim serüveni ilkesel olarak
tektipleştirici anlayışa, hiyerarşik yapıya, tüketim kültürüne, adaletsiz
iletişime, fırsat eşitsizliğine ve sermayenin rantçı dolaşımına karşıtlık
üzerinden temellendirilmiş. Feyza’nın anlatımına bakılırsa BBOM’un
alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekoloji ve özgür finansman olmak
üzere dört temel ekseni var. Alternatif eğitim başlığının altında katılım,
disiplinlerarasılık ve karma yaş yapısı gibi özellikler göze çarpıyor.
Demokratik yönetim başlığı çocuk hakları, sorumluluk, akran arabuluculuğu
ve okul meclisi konularına eğiliyor. Ekolojik perspektifte doğa sınırsız bir
kaynaklar bütünü olarak değil canlı bir varlık olarak ele alınıyor. Özgür

finansmanda ise kooperatif düzeni, giderlerin paylaşılması ve kâr amacı
gütmeme gibi eğilimler baskın. Feyza bu ilkelerden söz ettikten sonra
derneğin büyüme sürecinde yaşadığı bazı zorluklardan bahsederken çok iç
çekti. 2012’den sonra ideallerle sistemsel talepler arasında yaşanan
bocalamalar zaman içinde derneğin odak değiştirmesine yol açmış.
Özellikle de yoğun emek harcanan İstanbul kooperatifinin başarısız okul
kurma hikâyesi Bodrum’daki Mutlu Keçi’nin açılma sürecine başka
biçimlerde ilham olmuş. 16 haftada 36 çalıştay gerçekleştirilerek ve güncel
pedagojiler taranarak yerelin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir müfredat ortaya
çıkarılmış. Feyza 2009’dan 2013’e kadarki süreci ironik biçimde Kapalı Atina
Demokrasisi, 2013-2014 arasını Temsili Demokrasi, sonraki dönemi ise
sırayla Koordinasyon Kurulu ve Sosyokratik Düzene Geçiş olarak
nitelendirdi.
Dördüncü gündeki ikinci oturumumuzda Feyza Öğretmen Köyü’nün
işlevinden bahis açtı. Katılımcı ve barışçıl öğrenme üzerine inşa edilen
mekânda ne gibi faaliyetler yapıldığından detaylıca söz etti. Ardından beş
gruba ayrılarak köyle ilgili uçuk projeler üretmeye başladık. Döndüğümüzde
sırayla bunları paylaştık. Birinci grup köyde uluslararası bir çocuk festivali
düzenlenmesini ve bu festivalde atölyeler, konserler ve çeşitli
workshop’ların olabileceğini anlattı ilkin. Bu grup ayrıca köyün Nuri Bilge
Ceylan tarafından bir filminin çekilmesini de önerdi. Tabii Feyza’yı Bennu
Yıldırımlar, Burak’ı ise Haluk Bilginer’in oynaması kaydıyla. Ekolojik
malzemelerden üretilmiş enstrümanların olduğu bir çocuk orkestrası
kurulması da bu grubun tavsiyeleri arasındaydı. Naylon poşetler yerine
köyün doğal döngüsüne uygun olarak pazar alışverişlerinde bez çantaların
kullanılması da kayıtlara geçti. İkinci grup Tolga’nın kolaylaştırıcılığında bir
psikoloji destek ağı kurulmasını önerdi. Köyde öğretmenler için sanat
atölyelerinin düzenlenmesi de bir diğer katkıydı. Üçüncü grup köyün
merkezde olduğu Tübitak ve Tema projeleri yapılabileceğinden söz etti.
BBOM’da alınan eğitimin okul zamanlarında düzenlenen seminerlere
taşınabileceği başka bir fikirdi. Köyde Alternatif Eğitim Sempozyumu
organize etmek de söylendi. Dördüncü grup köyde deneyim paylaşımları
yapılabileceğini söyledi. BBOM fikriyatının daha katılımcı öğretim
programları düzenlenmesi için kullanılması da vurgular arasındaydı.
Sibernetik Modül İncelemesi de bu gruptan geldi. Köyden bir ekibin
dünyadaki demokratik okulları incelemek için çalışma yapması önerilerden
diğeriydi. Beşinci grup ise 7 Nesil 7 Bölge başlığıyla BBOM’un genişlemesi

adına bir temsiliyet mekanizması kurulabileceğinden dem vurdu.
Öğretmen Köyü projesinin Çocuk Katılımlı Öğretmen Köyü’ne evrilmesi de
tavsiye edildi. Köylülerin bütün ürünleri kendilerinin üretmesi de katkılardan
diğeriydi. Ayaklarımızın yerden kesildiği bu proje saatinden sonra BBOM
derneğinin hâlihazırda yürüttüğü önemli projelerden biri olan BBOMDAŞ
Öğretmen hakkında fikirler öne sürüldü. Ancak herkes bu kez ikili gruplara
ayrıldı ve BBOMDAŞ Öğretmen kim?/ BBOMDAŞ Öğretmenin içsel ve dışsal
kaynakları nedir? sorularına yanıt aradı. Çemberdeki geri bildirimlerin
peşinden Feyza Ocak ayından beri süregelen eğitimlerin sonuna
geldiğimizden, artık her birimizin BBOM evreninin asli bir parçası
olduğumuzdan ve kamusal bilgi inşa sürecine katılımımızın bu evrenin
değerlerinin yaygınlaşmasında oynayacağı sahici rolden söz etti. Artık
yeryüzü sofrasının hazırlanmasına gelmişti sıra.

Burak yaşama sevincini koydu masaya
Feyza çiçeklerini

Funda otunu yeşilini koydu
Duygu camdan yansıyan neşesini
İrfan bisiklet sesini
Erdal ekmeğin yumuşaklığını
Suyun ışıltısını koydu Cansu
Kesra ne yapmak istiyordu hayatta
İşte onu koydu
Pınar kimi seviyordu kimi sevmiyordu onu

Özenç çocukla barışı koydu
Özlem sonsuz mücadeleyi
Nilay güzelleşmek istiyordu
Uzandı masaya ab-ı hayatı koydu
Dilan Şafak sayıların ruhunu
Dilan Doğu uykusunu uyanıklığını
Aklında olup bitenleri koydu Dilan Koç
Dilara gökyüzünde akıp gideni
Zeliş acıların ve sevinçlerin kadınını
Çağla heyecanını ve yeniliği koydu

Seda cinselliği ve hayatın özünü
Esra zarafet ve sakinliği koydu masaya
Ercan projelerini ve sepya tütünlerini
Fulden merak denizini
Işıl bitimsiz içtenliği
Harika dağlarda dolaştı durdu
İşte onu koydu
Barış, Kubilay, Esra, Murat, Nazlı ve Eda
Yokluğunu koydu masaya

Masa da masaymış ha
Bana mı demedi bu kadar yüke
Bir iki sallandı durdu
Hasan ha babam koyuyordu

5. Gün
Son gün akşamdan kalan şaşkın hüzne Feyza’nın çemberde sorduğu
sorular resmen tuz biber ekti. “Ben kimim? Neyi seviyorum? Bir gün
öleceğimi düşündüğümde ne yapmak istiyorum? Yaşama hediyelerim
neler?” sorularına verdiğimiz cevaplar kısa süreliğine de olsa çoğumuzu
zamandan dışarı çıkarmıştı. Sonra Burak aldı sazı eline. BBOM’un büyük
değer atfettiği sosyokrasiyle ilgili oturuma başladı. Daha ilk anda

sosyokrasinin bir işbölümü değil, topluluk olma hâli olduğunu duyduk. Ne
kapitalizmin ikiz kardeşleri olan otokrasi ve hiyerarşiyle ne de daha sol bir
kültürün ürünleri olan konsensüs ve anarşiyle mutlak bir mütekabiliyet
gösterebilir sosyokrasi. Her ikisinden de izler taşır. Dolayısıyla hem
sistematik hem de otonom bir kültürün sonucudur. Sosyokratik yapı
otokratik düzenin tekçi anlayışını da, anarşist ideolojinin dağınık özelliklerini
de reddeder. Bunun yerine tepedeki bilginin bütün katmanlara yayıldığı,
aidiyet ve geri bildirim mekanizmalarının eş zamanlı biçimde çalıştığı bir
mantığı arzular. Amaca yönelik üretkenliği merkeze koymuş bir alan
sosyolojisi bu düzenin temel konseptlerinden biri olarak kabul edilebilir.
Geleneksel yaklaşım farklı alanların kapalı devre çalışması esasına
dayanırken, sosyokratik düzende her alan kendi içi ve dışıyla simetrik bir
ilişki tasarlar. Minör alanların yanında bu alanlarla ilgili kararlarda etkin rol
oynayan majör bir alan da vardır. Her alanın değer sistemi başka olabilir
ama son kertede merkezi alan çerçevesinin dışına çıkılmamalıdır. Alanların
aldığı kararlar ana düzlemde duyuruya açılıyor ve geri bildirim
mekanizması çalıştırılıyor. Bu dönüşlere göre kararlar uygulanıyor veya
revizyona gidiliyor. Dolayısıyla sosyokratik düzende geri bildirim, özerkliği
sağlayan bir eylem hâlini alıyor. BBOM’un yapısal inşası sosyokratik düzenin
şeffaflık, özerklik, geri bildirime açıklık ilkelerinden besleniyor. Sosyokratik
kurguda her alanın koordinatör, temsilci, kolaylaştırıcı ve şeffaflık sorumlusu
olmak üzere dört üyesi var. Bu rollerin kapsamı ve süresi sözleşmede açık
biçimde belirtilmek zorunda. Alanların birbirleriyle ilişkileri de yine bu
sözleşmenin atıf yaptığı konulardan birini oluşturuyor. Bununla birlikte, roller
arasında dinamik bir hiyerarşi var. Ancak burada hiyerarşi yapısal bir
kavram olarak görülmeli. Büyük alan politik-stratejik hedefleri belirlerken,
alanlar arasındaki temas çifte ve geçişken bağlantılarla gerçekleşiyor.
Kapitalizm sadece “selfish” duygusunu tatmine uğraşırken, sosyalizm
“selfless” doktrinine sarılıyor. Sosyokrasideki “self-full” arzusu ise benin
ihtiyaçlarıyla toplumun ihtiyaçlarını doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yere
davet ediyor.

Artık sona yaklaşmıştık… Ocakta Zeynep’le başladığımız çocuk hakları
temelli serüven, Tolga’nın içsellik dolu anlatısıyla zihnimizi ve gönlümüzü
açmıştı. Nisanda Burak’ın derin demokrasi üzerine söyledikleri, Gözde’nin
demokratik okullar sunumuyla birbirine eklemlenmişti. Temmuzda ise Vivet
şiddetsiz açık hava sahasına davet ederken, Burak ve Feyza BBOM
dünyasından sahnelerle bu daveti somutlaştırmış oldular. Artık köyün ve
BBOM evreninin eşdeğerli bir parçasıydık. Buradaki hikâyelerin ve
temasların hayatlarımızın sonrasına büyük ilhamlar bırakması hepimizin
ortak isteği sanırım. Ormanların, denizlerin ve dağların ortasında başka bir
dünyanın mümkün olduğunu anlamak talihine eriştiğimiz için ne mutlu
bize! Ne mutlu 7. Nesle! Ne mutlu umuda!

Birhan Keskin’in “Kargo” şiiri bundan böyle hepimize sırdaş olsun:
Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım
olursa açar okursun. Olmazsa da olsun, bir zararı yok burada dursun.

Şuraya bir cümle koydum. Bırak, acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye
var? Dünyanın acısını başkaları da duysun!
Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya biri eline alır
okşar, biri alnından öper. Az unutursun.
Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz,
çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun.
Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor
bazı akşamlar, ısınırsın.
Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse
sen osun.
Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin,
unutma, ciğer kendini en çabuk onaran organ, valla bak, aklında bulunsun.
Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor, ama kimbilir,
birazdan uzanıp dokunursun.
Buraya bir ayna koydum arada önüne geç bak; sen şahane bir okursun.
mesai saatlerinde çaktırmadan şiir okursun. N’olcak ki, bırak patronlar seni
kovsun!
Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça, (bende
çok boldur) lazım oldukça ya sabır ya sabır, dokunursun.
Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış
çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin, maksat midene dostluk olsun.
Şuraya youtube’dan müzikler, bach dinle filan, koydum. Ama müzik
konusunda sen benden daha iyisin, koklayıp buluyorsun.
Buraya bir silkintiotu koydum. Kırk dert bir arada canına yandığım, kırkına
birden deva olsun.

