
sabancivakfi.org

EKİM ZAMANI
HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ

SOWING SEASON
GRANT PROGRAM STORIES

2017-2018



EKİM ZAMANI
HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ

SOWING SEASON
GRANT PROGRAM STORIES

 2017-2018



EKİM ZAMANI 2017-2018 Sabancı Vakfı Hı̇be Programı Öykülerı̇
SOWING SEASON 2017-2018 Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim 2018, İstanbul
October 2018, İstanbul

Yazar Writer
Yağmur Çalışkan

Editör Editor
Zeynep Arslan

Çeviri Translator
Burçin İçdem

Grafik Tasarım Graphic Design
Murat Özgül

Fotoğraflar Photographs
Suat Eman

Baskı Printing
Görsel Sanatlar Matbaacılık

Bu yayın Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında hazırlanmış ve basılmıştır.
This publication has been developed and published within the scope of the Sabancı Foundation Grant Programs.

SABANCI VAKFI
Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul
T +90 212 385 88 00  F +90 212 385 88 11
www.sabancivakfi.org

Bütün hakları Sabancı Vakfı’na aittir. 2018 © SABANCI VAKFI
Para ile satılmaz.



Önsöz

Başkan’ın Mesajı - Güler Sabancı

Sunuş

Kısaca Sabancı Vakfı Hibe Programları

Hibe Programları

Haritası

HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ

Ashoka Türkiye

Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi

Down Sendromu Derneği

Benim Sesim, Benim Toplumum

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA)

Birleştirilmiş Sınıflar İçin Birleşmiş Öğretmenler

Mardin Kültür Derneği

Kız Kardeşler Laboratuvarı 

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Benim Okulum, Benim Haklarım

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı Ve Eğitim Vakfı

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Yuva Derneği

Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum

Foreword

Message from Chairman - Güler Sabancı

Introduction

Sabancı Foundation Grant Programs in Brief

Grant Programs

Map

GRANT PROGRAM STORIES

Ashoka Turkey

Changemaker Classrooms & Changemaker Parenting

Association For Struggle Against Sexual Violence

What’s Up What’s Not?! Training Of Trainers

Down Syndrome Association

My Voice, My Society

Rural Schools Transformation Network (KODA)

United Teachers For Multigrade Classes

Mardı̇n Culture Association

Sister’s Lab

Sulukule Volunteers Association

My School, My Rights

Tohum Autism Foundation

Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Yuva Association 

I Am The Voice Of My Neighborhood

CONTENTSİÇİNDEKİLER

4

7

12

14

22

30

38

54

62

70

46



4EKİM ZAMANI 2017-2018

MESSAGE FROM CHAIRMANBAŞKAN’IN MESAJI

Sabancı Vakfı olarak, “Bu topraklardan 

kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla 

paylaşmak” ilkesiyle başladığımız hayırseverlik 

yolculuğumuz tam 44 yıldır devam ediyor. 

Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde eğitime, kültürel 

ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 

ve “bütün bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir 

toplum” vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

The Sabancı Foundation started its philanthropic 

journey with the principle of “sharing what we have 

obtained from these lands with its people” 44 years 

ago. Since the Foundation’s establishment, we have 

been actively working with the goal of contributing 

to education, cultural and social development in 

Turkey, envisioning “a society in which all individuals 

enjoy their rights equally”. 

ÖNSÖZ
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We attach great importance to supporting civil 

society organizations which develop solutions to the 

problems encountered by women, young people 

and individuals with disabilities, who are the focus 

groups in our work. With our grant support, our goal 

is to become part of the solution along with the 

civil society organizations which are experts in their 

respective fields of activity.

This is the 11th year we sowed new hopes with 

the Grant Programs in the ground and then, in the 

Sowing Season, picked the fruit of these hopes we 

had grown all year long. Since the very first day, we 

have proudly watched how much every one of them 

grew and got stronger and how they became hopes 

for others. 

We have provided grant support to 136 projects 

in 74 cities across Turkey up to date, touching lives 

of hundreds of thousands of people. And we are 

pleased to witness that the impact we have created 

is far beyond these figures. Being the first foundation 

in Turkey to implement Grant Programs, we are 

glad to have a role in supporting the transformation, 

rooting and empowerment of the civil society, and in 

contributing to social development.

Çalışmalarımızın odağındaki kadın, genç ve engelli 

bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözümler 

geliştiren sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye 

büyük önem veriyoruz. Hibe desteğimiz sayesinde 

biz de alanlarında uzman sivil toplum kuruluşları ile 

birlikte çözümün parçası olmayı hedefliyoruz.

Hibe Programları ile 11 yıldır sürekli toprağa 

yeni umutlar ekiyor; Ekim Zamanı’nda yıl boyu 

yeşerttiğimiz bu umutların meyvelerini topluyoruz. 

Her birinin ne kadar büyüyüp güçlendiğini, nasıl 

başkalarına da umut olduğunu ilk günden bu yana 

gururla takip ediyoruz. 

Bugüne kadar Türkiye’nin 74 ilinde 136 projeye hibe 

desteği verdik ve gerçekleştirdiğimiz projelerle yüz 

binlerce insanın hayatına dokunduk. Yarattığımız 

etkinin ise bu rakamların çok ötesinde olduğuna 

memnuniyetle şahit oluyoruz. Türkiye’de Hibe 

Programları’nı uygulayan ilk vakıf olarak, sivil 

toplumun dönüşümüne ve köklenip güçlenmesine 

destek olmanın; toplumsal gelişmede rol oynamanın 

mutluluğunu yaşıyoruz.

FOREWORD
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Sabancı Vakfı olarak, 2017-2018 hibe döneminde 

de çözümün parçası olmayı hedefleyen sivil 

toplum kuruluşlarının projelerine destek verdik. Bu 

dönemde; “engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal 

hayata katılımı”, “birlikte yaşam için sosyal uyumun 

sağlanması”, “kız çocuklarının eğitime erişimi”, 

“öğretmenlerin güçlenmesi”, “gençlerin şiddetsiz 

ilişkiler geliştirmesi” gibi alanlarda desteklediğimiz 

projelerle umutlarımızı tazelemeye devam ettik. 

Şimdi de ilham veren bu hikayeleri sizlerle Ekim 

Zamanı kitabında paylaşıyoruz. Çünkü biz, toprakla 

buluşan her bir tohumun yepyeni umutların habercisi 

olduğuna ve her bireyin yeni umutlar yeşertecek 

güce sahip olduğuna inanıyoruz.  

Bereketli topraklarda yeşeren umutlara tanıklık 

ettiğimiz ve birlikte güçlendiğimiz bir dünya 

dileğiyle...

GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı

The Sabancı Foundation provided support in 

the period 2017-2018 again to those civil society 

organizations which intend to become part of the 

solution. During this period, we have refreshed our 

hopes with the projects we supported to ensure 

“participation of individuals with disabilities in 

economic and social life”, “social integration”, “girls’ 

access to education”, “empowerment of teachers”, 

and “nonviolent relationships built by young people”. 

Now, we share these stories with you in this book of 

Sowing Season as we believe every seed reaching 

the earth is a precursor of brand-new hopes and 

every individual has the potential to grow new 

hopes.

Hoping for a world where we witness hopes bushing 

out in fertile lands and where we grow stronger 

together...

GÜLER SABANCI

Sabancı Foundation
Chairman of Board of Trustees

Önsöz  Başkan’ın Mesajı Foreword  Message From Chairman
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SABANCI FOUNDATION
GRANT PROGRAMS IN BRIEF

KISACA SABANCI VAKFI
HİBE PROGRAMLARI

SUNUŞ

INTRODUCTION
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Sabancı Vakfı, Hibe Programları’nı ilk defa 2007 

yılında, kadın, genç ve engellilere yönelik projeler 

yürüten sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere 

hayata geçirdi. 

Neden Kadın, Genç ve Engelliler? 

Türkiye’de 40,3 milyon kadın, 13 milyon genç,

8,5 milyon engelli var. Dolayısıyla kadın, genç ve 

engelliler bugün nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor. 

Öte yandan, iş, eğitim, politik katılım gibi çeşitli 

göstergeler; bu grupların toplumsal hayata eşit ve 

aktif katılımında sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor:

•	 Kadınlar, hayatın her alanında şiddete maruz 

kalıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele 

ediyorlar.

•	 Ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları kısıtlı 

gençlerin yaşadığı zorluklar, onları, yaşıtlarının 

sahip olduğu fırsatlara erişmekten alıkoyuyor.

•	 Yasalarla tanınmış haklarına erişmekte zorluk 

yaşayan engelli bireyler, yalnızca fiziksel 

bariyerleri değil; toplumun ön yargılarını aşmak 

için de yaşamları boyunca çaba sarf ediyorlar.

The Sabancı Foundation initiated its Grant Programs 

in 2007 to support civil society organizations 

engaged in projects for women, youth and people 

with disabilities. 

Why Women, Youth and People with Disabilities? 

40.3 million women, 13 million young people and 

8.5 million people with disability live in Turkey. 

The majority of the population, therefore, consists of 

women, youth and people with disabilities. On the 

other hand, various indicators, such as employment, 

education, political participation, reveal that these 

groups experience problems with equal and active 

participation in social life:

•	 Women are subjected to violence in every aspect of 

life and struggle with gender inequality.

•	 Young people with limited economic, social, or 

cultural resources experience difficulties that keep 

them from getting the same opportunities as their 

peers.

•	 Individuals with disabilities have difficulty in 

accessing their rights that are designated by 

laws, and in addition to such physical obstacles, 

they also struggle to overcome social prejudices 

throughout their lives.

For those who are part of not one, but two or more 

of the above groups, the picture is even more 

Sunuş Kısaca Sabancı Vakfı Hibe Programları
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Bu grupların birden fazlasında yer alanlar için ise 

tablo biraz daha karamsar: “engelli kadın”, “genç 

kadın” ya da “engelli genç” olanlar, diğerlerine göre 

iki kat daha fazla ayrımcılığa uğruyorlar.

Neden Sivil Toplum Kuruluşları? 

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara 

sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını 

sağlamak amacıyla, Hibe Programları ile sivil 

toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi gerektiğine 

inanıyor. 

Çünkü; kadın, genç ve engelli hakları alanında 

uzman olan STK’ların, bireylerin haklardan eşit 

yararlandığı bir toplumun önündeki engellere çözüm 

üretme ve kamuya örnek olacak modeller geliştirme 

potansiyeli var. Öte yandan Türkiye’de hak temelli 

STK’lara fon sağlayan yerli kuruluş veya vakıflar yok 

denecek kadar az. 

Bu çıkış noktasıyla Sabancı Vakfı, son 11 yıldır 

kesintisiz olarak Hibe Programları ile sivil toplum 

kuruluşlarını destekliyor. Hibe Programları ile 

desteklenen projeler, “eğitim”, “engelli hakları”, 

“erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele”, “birlikte 

yaşam” ve “öğretmenlerin güçlenmesi” alanlarına 

odaklanıyor.

pessimistic: “women with disabilities”, “young women”, 

and “young individuals with disabilities” are affected 

by discrimination twice as much as those who are 

members of only one group.

Why Civil Society Organizations? 

The Sabancı Foundation believes civil society 

organizations should be supported with Grant 

Programs to ensure women, young people and 

individuals with disabilities enjoy their rights equally 

and active participation in the society. 

The reason is those civil society organizations which 

are specialized in rights of women, youth and 

individuals with disabilities have the potential to 

work towards a solution to overcome the obstacles 

to living a life in which every individual enjoys their 

rights equally and to develop models that would 

set a good example for the society. In Turkey, on 

the other hand, there are scarcely any domestic 

organizations or foundations that fund right-based 

civil society organizations. 

With this starting point, the Sabancı Foundation 

has been supporting civil society organizations 

with its Grant Programs for the past 11 years. The 

projects supported by the Grant Programs focus 

on “education”, “disability rights”, “fighting against 

early and forced marriages”, “co-existence”, and 

“empowering teachers”.

Introduction Sabancı Foundation Grant Programs in Brief
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Sunuş Kısaca Sabancı Vakfı Hibe Programları

Hibe Programları Süreci Nasıl İşler?

Sabancı Vakfı, STK’lara sadece maddi destek 

değil, ihtiyaç duydukları konularda teknik destekler 

vereceği, kurumlar arası bilgi paylaşım ortamları 

yaratacağı, kurumlarla ortaklaşa çalışmalar 

yürüteceği bir hibe süreci yönetiyor: 

•	 Bu süreç, kapsamlı bir değerlendirme ve seçim 

dönemi sonunda hibe almaya hak kazanan 

kurumların, Hibe Programları ağı içinde yerini 

almasıyla başlar.  

•	 Kurumlar, Hibe Programları ağı içinde benzer 

alanlarda çalışan diğer kurumlarla tanışır, çeşitli 

bilgi paylaşım ortamlarına katılır.  

How does the Process of Grant Programs work?

The Sabancı Foundation manages a grant process 

under which the Foundation supports civil society 

organizations not only with funds, but also with 

technical support according to their needs, creates 

platforms allowing information exchange between 

organizations, and carries out collective work with 

organizations: 

•	 The process starts once those organizations 

qualified for a grant at the end of a period of 

extensive evaluation and selection, get involved in 

the network of Grant Programs. 

•	 These organizations meet others working in similar 

areas within the network of Grant Programs and 

join various platforms of information exchange

The Sabancı Foundation 
provides technical support 

in areas of need

Sabancı Vakfı
kurumlara teknik destek 

sağlar

The Sabancı Foundation 
works collaboratively with 

organizations

Sabancı Vakfı
kurumlar ile ortaklaşa

çalışma yürütür

Work done is announced 
through various means of 

communication

Yapılan çalışmalar
çeşitli iletişim fırsatları ile 

duyurulur

Organizations
within the network share 

experiences

Ağ içinde yer
alan kurumlar deneyim

paylaşır

Organizations join
the Grant Program 

network

Hibe almaya hak kazanan 
kurumlar Hibe Programları

ağı içinde yer alır
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Introduction Sabancı Foundation Grant Programs in Brief

•	 Sabancı Vakfı, yürütülen çalışmaları; birebir 

görüşmeler, saha ziyaretleri, kurumlardan gelen 

raporların kapsamlı değerlendirilmesi ve geri 

bildirim verilmesi gibi yöntemlerle yakından takip 

ederek, kurumlarla ortaklaşa çalışma yürütür. 

•	 Bu takipler sonucu kurumlara iletişimden, izleme ve 

değerlendirmeye kadar ihtiyaç duyulan konularda 

destek verilir.  

•	 Kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda 

bilgilendirmek amacıyla basın bülteni, özel haber, 

etkinlikler gibi iletişim fırsatları yaratılır.

Bu kitapta, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarını 

desteklemek yoluyla toplumsal gelişmeye katkı 

sağlamayı hedefleyen Sabancı Vakfı Hibe 

Programları kapsamında, 2017-2018 döneminde 

desteklenen sekiz projenin ilham veren hikayeleri yer 

alıyor.

•	 The Sabancı Foundation carries out collective 

work with the organizations by closely monitoring 

the ongoing work by means of site visits, 

comprehensive evaluation of reports presented by 

the organizations, and feedbacks. 

•	 According to such monitoring, the organizations are 

supported based on their individual needs, ranging 

from communication to monitoring and evaluation.  

•	 Communication opportunities, including press 

releases, special news and events are created to 

inform the public about the project.

This book is a collection of inspiring stories of the 

eight projects supported in the period 2017-2018, 

within the scope of the Sabancı Foundation Grant 

Programs which has the aim of contributing to the 

social development in Turkey by supporting civil 

society organizations.
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A nice spring day. Children are happy for having 
the class outdoors. Because they solved their math 
tests in time, we have time to celebrate Kerem’s 
birthday. After cutting the cake, it is time for gifts. 
Kerem cheers as he is opening the packages, 
seeing video games and model planes.

He only halts when he opens the last package. 
Özge painted a shirt for Kerem. But Kerem is not 
pleased. Then he raises the shirt and shows it to 
his friends:

- What is this? Is this your painting homework?

All the children burst into laughter. Özge blushes 
to the roots of her hair and runs to the school 
toilet. I get really sad but I don’t know what to do. 
I look down to the exam papers I collected shortly 
before. “Okay, they can solve math problems, but 
they don’t know how to treat each other.” I think. 
More heartsick than Özge, I head to the toilet 
after her.

Güzel bir bahar günü. Çocuklar, dersi bahçede 
yapıyoruz diye mutlular. Matematik testlerini 
zamanında çözdükleri için, Kerem’in doğum 
gününü kutlamaya vaktimiz kalıyor. Pasta kesme 
merasiminden sonra hediyeler veriliyor. Kerem 
paketleri yırtarcasına açıp bilgisayar oyunlarıyla, 
maket uçaklarla karşılaştıkça sevinçle basıyor 
çığlığı.

Bir tek, son paketi açarken duraksıyor. Özge, 
elleriyle bir tişört boyamış Kerem’e. Ama Kerem 
durumdan pek hoşnut değil. Az sonra, tişörtü 
kaldırıp arkadaşlarına gösteriyor:

- Bu ne şimdi, suluboya ödevini mi getirdin?

Bütün öğrenciler kahkahalarla gülüyorlar. Özge, 
kıpkırmızı, okul tuvaletine koşuyor. Çok üzülüyorum 
ama ben de ne yapacağımı bilemiyorum. 
Gözlerimi az önce topladığım test kağıtlarına 
indiriyorum. Evet, havuz problemi çözebiliyorlar 
ama birbirlerine nasıl davranacaklarını 
bilmiyorlar, diye düşünüyorum. Özge’den daha 
perişan halde, onun peşi sıra tuvalete yöneliyorum.

EvERYOnE COUld
MAKE A CHAngE:

Stories from Adults 
to Change the 
World

Dünyayı Değiştirmek 
İçin Yetişkinlerden 
Hikayeler

HERKES
FARK YARATABİLİR:

15
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Yetişkinlerin dünyası, çocukluğun önünde 

belirsizliklerle dolu bir dönem olarak uzanır. Bu 

döneme hazırlanmak için çocukluğun çoğunu 

okulda geçiririz. Çevremizle iletişim kurabilelim 

diye okuyup yazmayı bilmek gerekir. Matematik ile 

düşünmeyi, fen bilimleri ile sorular sormayı öğreniriz. 

Korunaklı sınıfların hemen ötesinde başlayan 

hayatın ise çoğunlukla geç farkına vardığımız bir 

gerçeği vardır: Okulda öğrendiğimiz akademik 

bilgiler, karşımıza çıkacak bütün sorunlara çözüm 

üretmeye yetmez. Haksızlığa karşı ses çıkarmanın ya 

da karşımızdakine saygı duymanın ezberlenebilen 

bir formülü yoktur. İnsan, kararlarının arkasında 

durmayı, sahip olduklarını paylaşmayı ya da 

başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeyi, 

yabancı dil dersinde öğrenmez. Bunlar temel insan 

olma becerileridir ve doğuştan kazanılmazlar. Çünkü 

insan olmak, insanın kendi çabası ile becerilebilir, 

gerçekleştirilebilir.

Adults’ world rests before the childhood as a 

period full of uncertainty. To prepare for this world, 

we spend most of our childhood at school. To 

communicate with others, we should know how 

to write and read. Mathematics teach us how 

to think and life sciences how to ask questions. 

However, there is a reality of life, which lies beyond 

the protected classes and which we are slow to 

realize: Academic information we learn at school 

are not enough to provide solutions to all problems 

we will encounter. There is no formula to memorize 

for resisting injustice or respecting others. People do 

not learn to stand behind their own decisions, share 

what they own or show sensitivity to others’ needs 

during a foreign language course. These are basic 

human characteristics, but not innate ones. Because 

being human can be achieved and realized with 

one’s own effort.

Ashoka Türkiye  Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik

Değerlendirme Anketine Katılan Bir Öğretmen

“Eğitim deyince genellikle öğrencilerin akademik 
başarılarına odaklanıyoruz. Öğrencilerin duygusal 
yönden gelişimlerini göz ardı ediyoruz. İlk defa bir sitede 
öğrencileri duygusal yönden desteklemeyle ilgili bilgiler 
buldum.”

A Teacher who completed the Evaluation Questionnaire

“When it comes to education, we usually focus on the 
academic achievements of children. We ignore the 
emotional development of students. This is the first time 
I found some information about providing emotional 
support to students.”
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Ashoka, uzun yıllardır dünyadaki sorunlara yaratıcı 

çözümler üreten sosyal girişimcileri destekleyen köklü 

bir vakıf. Son noktada kendilerine, toplum yararı 

için çaba gösteren bireylerin sayısı nasıl artar, diye 

sordular. Cevap herkesin malumu: Çocukluk önemli, 

eğitim şart! Fakat nasıl bir eğitim?

Çocuklara bilginin yanında, empati, iş birliği içinde 

çalışma, eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik, 

özyönetim, yaratıcılık gibi fark yaratan becerileri 

kazandırmayı hedefleyen bir eğitim. Böylece, 

sistemin şekillenmesinde büyük rol sahibi olan 

öğretmen ve velileri desteklemeye karar verdiler. 

Bunun için halihazırda ustası oldukları iki yöntemi 

kullanıyorlar: Onlara hem kendi başlarına keşif 

yapabilmeleri için bilgi kaynakları sunuyor, hem 

de birbirlerinden ilham alarak öğrenebilecekleri 

dayanışma ortamlarını sağlıyorlar.

Ashoka is a well-established foundation supporting 

social entrepreneurs that provide creative solutions 

to global problems for many years. At the final point, 

they asked themselves how to increase the number 

of those who endeavor for the benefit of society. The 

answer is obvious: Childhood is important, education 

is a must! But what kind of education?

A type of education that aims to have children gain 

changemaking skills like empathy, cooperation, 

critical thinking, problem solving, leadership, self-

management, creativity in addition to knowledge. So, 

they decided to support teachers and parents who 

play a very important role in reshaping the system.

For this purpose, they use two methods they have 

mastered: They provide sources of information 

for these parents and teachers to discover by 

themselves and an environment of solidarity where 

teachers and parents could learn by inspiring each 

other.

Ashoka Turkey  Changemaker Classrooms & Changemaker Parenting
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İnternet çağında, teorik bilgiyi her yerde bulmak 

mümkün. Asıl zor olan, işe yaradığı tecrübeyle 

ispatlanmış bilgiye ulaşmak, başka bir deyişle, 

deneyimleri değiş tokuş etmek. Deneyim 

paylaşılırken, uygulama aşamasında yaşanan 

zorluklar da aktarılmış oluyor. Bu da o uygulamanın, 

yeni katkılarla ve eski hatalar tekrarlanmadan 

geliştirilmesi için büyük bir fırsat demek. Bu yüzden 

Ashoka Türkiye, fark yaratan sınıflar için yola 

çıkarken, en çok emeği, tecrübeden damıtılmış bilgiyi 

ilgi çekici ve kolayca ulaşılabilir hale getirmeye 

harcadı. Önce, Türkiye’nin dört bir yanından 

öğretmenlerle buluştu, ihtiyaçları tespit etti. Ardından, 

çocukların fark yaratan becerilerini güçlendiren 45 

sınıf içi uygulama örneği seçildi.* Uygulayıcısı olan 

öğretmenler tarafından anlatılan her bir örnek, 

videolaştırılarak farkyaratansiniflar.org isimli dijital 

platformda, eğitimcilerin faydasına sunuldu.

In this Internet era, it is possible to get theoretical 

information everywhere. The real challenge is 

to reach the knowledge proven by experience; 

in other words, to exchange experiences. While 

sharing experience, the challenges experienced 

while practicing are also interchanged. And this 

is a very important opportunity for improving the 

same practices with new contributions and for not 

making the same mistakes over and over. Thus, 

Ashoka Turkey, on their way to create changemakers, 

reserved their best efforts to make the information 

distilled from experience interesting and easily 

accessible. Firstly, they came together with teachers 

across Turkey and identified their needs. Then, 45 

examples for in-class practices that would improve 

the changemaking skills of children were selected.* 

Examples explained by the respective implementing 

teachers were recorded as individuals and provided 

for the benefit of educators on the digital platform 

“farkyaratansiniflar.org”.

* Uygulama örneklerinden biri “Hata Geri Dönüşüm Kutusu”: Öğrenciler, 
çizerken hata yaptıklarını düşündükleri resimleri, bir kutuda biriktiriyor. 
Bu resimler daha sonra, sınıftaki başka çocuklar tarafından bambaşka 
resimlere dönüştürülüyor. Uygulama hata yapmanın kabul edilebilir, 
hataların dönüştürülebilir olduğunu gösteriyor; birinin hatasının bir 
başkasının yaratıcılığını tetikleyebildiğini ispatlayarak, öğrencilere farklı 
bakış açıları kazandırıyor. (Bu uygulama, Öğretmen Ağı Değişim Elçisi 
öğretmenlerinden Burcu Yıldırım tarafından, Ağ’daki diğer öğretmenlerle 
iş birliği içerisinde geliştirildi.)

* One of the examples is the “Mistake Recycle Bin”: Students gather the 
paintings that they think they made mistakes on while drawing in a box. 
These paintings are then transformed into different paintings by other 
children in the class. The practice shows that is acceptable to make mistakes 
and that mistakes are transformable. It proves that someone’s mistake 
can trigger creativity in another person, which gives the students different 
perspectives. (This practice was developed by Burcu Yıldırım, one of the 
teachers of Network of Teachers Agent of Change, in cooperation with other 
teachers in the Network.)

Ashoka Türkiye  Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik
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Bunlar, özel ya da devlet okullarında, ek maliyet 

gerektirmeden kolayca hayata geçirilebilecek 

uygulamalardı. Kimi, çocukların kendilerini toplum 

içinde çekinmeden ifade edebilmeleri için dansı 

kullanıyordu; kiminde bütün öğrenciler, saksılara 

kendi elleriyle çiçek dikiyor, sonra her bir çiçeğin 

bakım sorumluluğunu paylaşıyorlardı. Kiminde 

çocuklar, ders ve teneffüs saatlerini kendi 

ihtiyaçlarına göre planlamakta özgür bırakılıyor; 

kiminde, sınıfta ihtiyaçları olan malzemeleri kendi 

kaynaklarıyla üretmeye girişiyorlardı. Her bir örnek, 

hem çok özgün hem çok tanıdıktı. Videolar günden 

güne daha çok öğretmene ilham ve cesaret vererek 

yayıldı. Bunu ben de yapabilirim diyenlere, benim de 

anlatacaklarım var diyenler eklendi.

These were practices that could be easily realized 

in private or public schools with no additional 

cost. Some practices used dancing so that the 

children could express themselves in society without 

hesitation; in some all the students planted flowers 

with their own hands in pots, and then shared the 

responsibility of caring for each flower. Some of 

them allowed the students to plan the times of class 

and break on their own according to their needs; 

and in some practices the students attempted 

to produce the materials they needed for their 

class with their own resources. Each example was 

very original yet very familiar. The videos have 

spread day by day, providing more inspiration and 

encouragement to many more teachers. The ones 

thinking “I have something to tell as well” joined 

those who think “I can do this too”.

Ashoka Turkey  Changemaker Classrooms & Changemaker Parenting
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Yolun başında kapıları çalınan öğretmenler, bırakın 

bunları çocuklara aktarmayı, yetişkinler olarak, 

pek çok beceriyi tanımlamakta zorlandıklarından 

bahsetmişlerdi. Yani ilham kadar, kılavuzluğa da 

ihtiyaçları vardı. Uzmanlar, farklı bir video serisinde, 

engelli çocuklarla iletişimden akran zorbalığını 

önlemeye, çocuk haklarından idarecilerle iş birliğine 

pek çok başlık altında öğretmenlere özel ipuçları 

paylaştılar.

Diğer yandan, kazanımların okul dışında 

sürdürülmesinde büyük sorumluluk taşıyan 

ebeveynler de unutulmadı. Ashoka Türkiye 

şimdi, çocuklarını ve öğretmenleri bu yolculukta 

destekleyebilmeleri için velilere yönelik de çalışıyor. 

Ebeveynlerin ihtiyaçlarını anlayarak, fark yaratan 

becerileri günlük pratiklerinde nasıl hayata 

geçirebilecekleriyle ilgili öneriler geliştiriyor.

Ashoka Türkiye, sınıflara değişim taşımaya devam 

edecek. Ancak her şeyi çözecek sihirli bir değnek 

sunmadıklarını belirtmek gerek. Onların yaptığı, 

hikaye biriktirmek. Dünyayı değiştirmek için 

çocukların büyümesini beklemeyen hikayeler...

The teachers who were consulted with at the 

beginning, mentioned how they had a hard time 

defining many skills as adults let alone conveying 

them to the children. So, they needed guidance 

as well as inspiration. In a different video series, 

experts have shared with teachers some special tips 

concerning many issues from communication with 

disabled children to preventing peer bullying and 

from child rights to cooperation with administrators.

On the other hand, parents who had great 

responsibility in the achievement of outcomes 

outside the school were remembered as well. Ashoka 

Turkey now also works for parents to enable them to 

support their children and the teachers in this journey. 

By understanding the needs of the parents, they 

develop suggestions about how they can realize 

these changemaking skills in their daily routines.

Ashoka Turkey will continue to bring change into 

classrooms. However, it should be noted that they do 

not offer a magic wand to solve everything. What 

they do is collecting stories. Those stories which 

do not wait for children to grow up to change the 

world...

Ashoka Türkiye  Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik Ashoka Turkey  Changemaker Classrooms & Changemaker Parenting

ÖZGE OĞUZ 
Sınıf Öğretmeni

“Videoda paylaştığım örneği başka bir öğretmen kendi 
sınıfında uygulamaya başlayarak adım adım dokümante 
etti. Bu dokümantasyonu başka öğretmenlerle de paylaştık. 
Örneğin bu şekilde çeşitlendirilmesi bana yeni şeyler 
deneme cesareti verdi.” 

ÖZGE OĞUZ 
Elementary School Teacher

“Another teacher began implementing the example I share 
in the video in their own class and documented it step-
by-step. We have shared this documentation with other 
teachers. Having seen that diversification of the example, 
I have plucked up courage to try new things.”
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Under the changing conditions all around the world,
one needs to work with teachers and parents to support 
kids to be individuals who assume responsibility 
regarding social problems, who create innovative 
solutions, and who strive for the benefit of society.

Değişen dünya koşullarında çocukların; toplumsal 
sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi 

çözümler üreten ve toplum yararı için çaba 
gösteren bireyler olmalarının yolu öğretmen ve 

ebeveynlerle ele ele yürümekten geçiyor.



ASSOCIATIOn FOR STRUgglE AgAInST SEXUAl vIOlEnCE

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ

WHAT’S UP WHAT’S NOT?! TRAINING OF TRAINERS

NE VAR NE YOK?! EĞİTİCİ EĞİTİMİ
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The break bell, finally! I do not wait for the 
teacher to leave the classroom and run to the 
window. It is not long before Kerem and some 
friends appear in the yard. They make jokes 
and laugh among themselves. I was worried as 
he sounded weird on the phone last night, but 
it seems like everything is fine. In fact, is he too 
cheerful or what? He had exams earlier today. I 
wonder how they were. I sent a text message to 
ask him but have received no replies yet. I have 
checked and seen that he was online 10 minutes 
ago. Maybe he was busy or he might not have 
seen it, but he has time to spare for chatting. 
Besides, since we are dating now, should not he be 
paying attention to me more? It is not even certain 
if we will meet this evening. I suppose he has a 
chorus practice. I changed my mind once and did 
not go to see my cousin’s performance because of 
his birthday. I thought self-sacrifice was necessary 
to be with someone. I do not know how I can be 
sure of his love if I cannot reach him whenever I 
need him.

Sonunda teneffüs zili. Öğretmenin sınıftan 
çıkmasını beklemeden pencereye koşuyorum. 
Kerem birazdan birkaç arkadaşıyla bahçede 
beliriyor. Birlikte gülüp şakalaşıyorlar. Dün akşam 
telefonda sesi pek iyi gelmeyince endişelenmiştim. 
Ama görünüşe göre her şey yolunda. Hatta biraz 
fazla mı neşeli ne... Bugün sınavları vardı, nasıl 
geçti acaba? Mesaj atıp sordum ama henüz cevap 
gelmedi. Baktım, 10 dakika önce çevrimiçi olmuş 
halbuki. Yoğun olabilir ya da belki görmemiştir. 
Ama sonuçta sohbete ayıracak vakti var. Hem 
madem sevgiliyiz, benimle daha çok ilgilenmesi 
gerekmez mi? Akşam görüşüp görüşmeyeceğimiz 
de belli değil. Koro çalışması mı varmış ne... Ben 
onun doğum günü için kuzenimin gösterisine 
gitmekten vazgeçmiştim oysa. Birlikte olmak 
kendi hayatından fedakarlık etmeyi gerektirir 
sanıyordum. Ona ihtiyacım olduğunda 
ulaşamayacaksam, beni sevdiğinden nasıl emin 
olabilirim, bilmiyorum.

REpEllIng vIOlEnCE
wITH TRAInIng:

Informed Youth 
with Teachers’ 
Guidance

Öğretmen 
Rehberliğinde 
Bilinçli Gençler

EĞİTİM VARSA
ŞİDDET YOK:
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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi

Ergenlik yıllarınızı anımsıyor musunuz? Önünüzde, 

yetişkinliğe dair bilinmeyenlerle dolu ucu bucağı 

olmayan bir açık deniz uzanır. Orada, evin, ailenin 

ötesinde keşfedilecek yepyeni bir zihin ve duygu 

dünyası vardır. İlgi, arkadaşlık ve destek artık bu yeni 

dünyalarda araştırılacaktır.

Böylece, ergen kişi kendine, yetişkinleri içine 

almaktan pek hoşlanmadığı bir ilişkiler alanı 

yaratır. Burada dostluğu, rekabeti, flörtü, aşkı 

deneyimler. Ve kaçınılmaz olarak yara alır. Çünkü 

bu yaşlarda yaşıtları arasında kabul görmek büyük 

meseledir; çünkü kendisine değer vermeyi yeni 

yeni öğreniyordur; çünkü hayat tecrübesi kısıtlıdır 

ve mahremiyetin sınırlarının nerede başlayıp 

nerede bittiğini kestiremiyordur. Hem kendisi hem 

de başkalarının söz ve davranışları ne zaman bir 

haksızlığa dönüşür, öngöremiyordur. Sonunda, kendini 

güvende hissetmek için kurduğu bu yeni alanda, en 

çok maruz kaldığı ve ürettiği şey, şiddet oluverir.

Do you remember your adolescence? You feel like 

there is this endless open sea full of unknowns about 

adult life in front of you. There is totally a new world 

of mind and emotions to discover beyond your own 

home and family. You would now resort to this new 

world to seek affection, friendship, and support.

In this way, adolescents create a zone of 

relationships in which they would not much like 

to include any adults. They experience friendship, 

competition, dating, and love in this zone. And they 

are inevitably hurt. The reason is that it is a big deal 

to find acceptance among peers at these ages, that 

individuals start learning to value themselves, and 

that their life experience is limited and they cannot 

understand where the limits of privacy are. They 

cannot predict when it is that their or other people’s 

words or behaviors turn into injustice. Eventually, 

violence becomes the most prominent thing that they 

are both exposed to and produce in this zone they 

have created to feel safe in the first place.

Atölye Katılımcısı Bir Öğrenci

“İnsanların yanlış yapma hakkı da var. 
Neden karşılığı şiddet olsun ki?”

A Student and Workshop Participant.

“People have a right to make mistakes. Why on earth 
should the response be violence?”



25 SOWING SEASON 2017-2018

Association For Struggle Against Sexual Violence
What’s Up What’s Not?! Training Of Trainers

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD)’ye 

göre her şey, gençlerin meseleyi doğru biçimde 

kavramalarıyla başlıyor. Yani onları, şiddetin farklı 

türlerinden haberdar kılmak; arkadaş edinmek için 

kendilerinden taviz vermek zorunda olmadıklarını 

hatırlatmak; kişisel sınırları korumanın, güvende ve 

iyi hissetmenin hakları olduğunu göstermek gerekiyor. 

Şu var ki, bütün bunları aktarırken öğretici olmaya 

çalışmak işe yaramıyor. Gençler, oyuna dahil edilmek, 

muhatap alınmak ve önemsenmek istiyorlar. İşte 

o zaman, yetişkinleri kendi dünyalarına almaya 

gönüllü oluyor, bu dünyadaki kimliklerini samimiyetle 

görünür kılıyor, kaygı ve sorunlarını paylaşmakla ilgili 

daha cesur davranıyorlar.

The Association for Struggle Against Sexual Violence 

(CSMD) believes that it is all about young people’s 

having a correct understanding of the issue. In other 

words, they need to be informed about the different 

kinds of violence, to be reminded that they do not 

have to self-sacrifice to make friends, and to be 

shown that it is their right to protect their personal 

boundaries and to feel safe and good. However, an 

instructional approach does not work when one 

tries to communicate all this information. Young 

people want to be involved in the game, to be 

spoken to, and to be considered important. Only if 

these conditions are met, then they will be wiling to 

involve adults in their world, making their identities 

visible and being braver to share their concerns and 

problems.
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Gençler zamanlarının büyük kısmını okulda 

geçiriyorlar. Eğrisi doğrusuyla pek çok davranış, 

en çok okul ortamında alışkanlığa dönüşme fırsatı 

buluyor. CŞMD’nin gençlere okullar üzerinden 

ulaşmayı seçmesi, bu yüzden, tesadüf değildi. 

Onlar, tek bir eğitimcide yaşanacak değişimin, tüm 

öğrencilere anında ve katlanarak yansıyacağının 

en başından beri farkındaydılar. Öte yandan, 

öğrencilere, çevreleriyle şiddetsiz ilişki kurmaları 

yönünde en büyük desteği vermesi beklenen 

psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin, şiddet 

vakalarına yaklaşım ve müdahale konusunda çoğu 

zaman kendilerini yetersiz hissettiklerini biliyorlardı. 

Nihayetinde, öğrencilerle kalıcı ilişkiler kurma 

fırsatına sahip rehber öğretmenleri daha donanımlı 

kılmak için kolları sıvadılar. “Ne Var Ne Yok?! Eğitici 

Eğitimi”, işte böyle ortaya çıktı.

Young people spend a great portion of their time 

in school. Many behaviors, whether good or bad, 

can turn into habits mostly in school environment. 

Thus, it was not a coincidence that CSMD chose to 

reach out to young people through schools. From 

the very beginning, they knew that change of a 

single educator would reflect, immediately and 

incrementally, on all students. On the other hand, 

they also knew schools’ psychological counselors, 

who are expected to provide students with 

the greatest support so that students can build 

nonviolent relationships with their environment, 

mostly feel incompetent when they approach and 

try to respond to cases of violence. The Association 

eventually rolled up their sleeves to make those 

school counselors who have the opportunity to 

establish permanent connections with students, more 

equipped. And that is how the project “What’s up 

What’s not?! Training of Trainers” was developed.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi
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İstanbul’un farklı ilçelerinde yerleşik 17 farklı lisede 

görev yapan 20 rehber öğretmen, beş gün boyunca 

uzmanlardan eğitim aldı. Çalışma süresince, 

toplumsal cinsiyet ve ayrımcılık konularının yanı 

sıra akranlar arası şiddet, sanal şiddet, güvenli 

ilişkiler, kişisel sınır oluşturma, hayır diyebilme, flört 

şiddeti gibi başlıklar hakkında hem bilgilerini artıran 

hem de yeni yaklaşımlar keşfeden öğretmenler, 

kendi okullarında öğrencileriyle en az ikişer saat 

bir araya gelerek atölyeler düzenlediler. Amaç; 

öğrencileri, gerçek ya da dijital dünyada kurdukları 

ilişkilerin içinde ne kadar “güvende” hissettikleriyle 

ilgili düşündürmek, bu düşünce üzerinden hem 

akranları hem de yetişkin öğretmenleriyle diyaloğa 

girebildikleri bir ortak alan yaratmaktı. Burada, 

kimsenin sözü kesilmiyor, hiçbir düşünce yanlış 

bulunarak eleştirilmiyordu. Öğrencilerin kendi 

sözleriyle ifade edecek olursak; “sınıflarına, hayatı 

daha doğru şekilde aktaran” birileri gelmişti.

20 school counselors from 17 different high schools in 

different districts of Istanbul were trained by experts 

for five days. During the project, these counselors 

gained knowledge and discovered new approaches 

in different topics including peer violence, digital 

violence, safe relationships, setting personal 

boundaries, saying no, and dating violence, as 

well as gender and discrimination, and then made 

two-hour or longer workshops with their students 

back in their schools. The aim was to cause students 

to think about how “safe” they were feeling in the 

relationships they establish in the real or digital 

world, and to create a common area where they 

could communicate based on this thought both with 

their peers and with their teachers who are adults. 

In this area, nobody was interrupted and no idea 

was criticized because it was wrong. To express it 

with students’ own words, they had someone “in their 

class who can translate life more correctly”.

Proje Katılımcısı Bir Rehber Öğretmen

“20 yıldır bu alanda belki onlarca eğitim aldım. Bu eğitimi 
birçok açıdan değerlendirdiğimde eğitimcilerin bilgi 
aktarımı, donanımı, iletişim becerileri, grup yönetimi, 
zamanı iyi kullanmaları gerçekten çok iyiydi. Belki 
hepsinden önemlisi bu işe olan inançları beni çok etkiledi.”

A Guidance Teacher and Project Participant

“For 20 years, I have attended dozens of training programs 
in this field. Considering this one in many aspects, the 
trainers were very good at communicating information, 
knowledge, communication skills, group management, and 
time management. Above all, probably, it was their belief 
in this project which affected me the most.”

Association For Struggle Against Sexual Violence
What’s Up What’s Not?! Training Of Trainers
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Kimi, “bilmeden şiddet uyguladığını” fark etti. Kimi, 

“sevgilisini kısıtlamanın ona sevgi göstermeye karşılık 

gelmediğini” öğrendi. “Hayır kelimesinin naz yapmak 

olmadığını” herkese anlatmaya karar veren de vardı, 

“hiçbir şeye mecbur olmadığını” keşfeden de.

Yalnız gençler mi? Rehber öğretmenler de 

kendilerine pek çok soru sordular. Acaba öğrencileri 

dinlerken içten içe yargılıyorlar mıydı? Onlara 

kılavuzluk etme sorumluluklarını ıskalayıp arkadaş 

olmaya mı çalışıyorlardı? “Ne Var Ne Yok?! Eğitici 

Eğitimi”, öğretmenlerin bilgi birikimine kayda değer 

bir katkı sunmuştu şüphesiz; ama onlar asıl dönüşümü, 

atölyelerde gençlerle bir aradayken yaşadılar.

Proje tamamlandığında, 501 ders saati içinde 

yaklaşık 6 bin gence ulaşılmıştı. Öte yandan, her şey 

yeni başlıyordu. Hayata dair “normal” varsayılan 

ne var ne yok gözden geçirmek, hem öğretmenler 

hem de öğrencilere rakamların ötesinde bir 

değişimi sırtlanmak için alan açtı. Yetişkinliğin uçsuz 

bucaksız denizinde ufuk hala bilinmeyenlerle dolu. 

Ancak kıyıdan ayrılanlar da, onlara rehberlik eden 

rüzgarlar da artık eskisinden çok farklı.

Some students realized that they were “unknowingly 

using violence”. Some learned “restricting one’s 

lover does not mean expressing love for him/her”. 

There were those who decided to tell everybody 

that “saying the word no is not playing hard” and 

those who discovered that “no one is obliged to do 

anything”.

Was it just young people? The school counselors also 

asked many questions to themselves. Were they 

secretly judging students while they were listening to 

them? Were they missing their responsibility to guide 

students and trying to be friends with them instead? 

No doubt the project “What’s up What’s not?! Training 

of Trainers” made a significant contribution to the 

counselors’ knowledge, but they experienced their 

true transformation in those workshops with young 

people around.

By the end of the project, approximately 6 thousand 

young individuals were reached out in 501 course 

hours. It was only the beginning though. Reviewing 

what is considered “normal” about life has created 

space for both teachers and students to shoulder 

a transformation beyond numbers. Looking at 

the endless sea of adulthood, there are still many 

unknowns on the horizon. Those who have put to 

sea and the winds that guide them are both very 

different now though.

Association For Struggle Against Sexual Violence
What’s Up What’s Not?! Training Of Trainers

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi
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with this project, reviewing what is considered 
“normal” about life has created space for
both school counselors and students to shoulder
a transformation beyond numbers.

Bu proje ile, hayata dair “normal” varsayılan 
ne var ne yok gözden geçirmek, hem rehber 
öğretmenler hem de öğrencilere rakamların 

ötesinde bir değişimi sırtlanmak için alan açtı.



dOwn SYndROME ASSOCIATIOn

DOWN SENDROMU DERNEĞİ

MY VOICE, MY SOCIETY

BENİM SESİM, BENİM TOPLUMUM
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I have been in front of the mirror for the last hour. 
My mom got worried, she keeps knocking on the 
door. I tell her to relax, that I’ll be out in a minute.

How do people see me? That women, for 
example, who stared at me in the bus while I was 
handing over the money to the assistant driver... 
What was on my face that got her so upset? Why 
does the neighbor’s son, who is the same age as 
me, pat my head every time we run into each 
other? Why does the waiter ask my father about 
my order and not me? I see myself in this mirror. 
Like this, when I’m talking. I hear myself when I 
hear my voice. Which food I like the most, that I 
want to go to the movies instead of the family 
picnics on Sundays, and that I don’t like the pants 
that my mom picks out for me... These are what I 
see when I look at myself. But how much do they 
know about the things that I know about myself? 
How well do they hear my voice when I hardly 
hear my own? My mother is knocking on the door: 
Are you okay, when are you coming out? I am 
looking at the mirror now mom. I don’t want to 
come out yet.

Bir saattir banyo aynasının karşısındayım. Annem 
endişelendi, kapıya vurup duruyor. Merak etme, 
diyorum; birazdan geleceğim.

İnsanlar beni nasıl görüyor? Otobüste 
muavine para uzatırken karşıdan bakan kadın 
mesela... Yüzümde ne vardı ki üzüldü o kadar? 
Komşunun benimle aynı yaştaki oğlu, neden her 
karşılaşmamızda kafamı okşuyor? Garson, hangi 
yemeği sipariş edeceğimi neden bana değil 
de babama soruyor? Ben kendimi bu aynada 
görüyorum. İşte böyle, konuşurken. Kendi sesimle 
duyuyorum kendimi. Hangi yemeği daha çok 
sevdiğimi, pazarları aile pikniğine değil de 
sinemaya gitmek istediğimi, annemin seçtiği 
pantolonları beğenmediğimi... Ben kendime 
bakınca bunları görüyorum. Peki onlar benim, 
kendim hakkımda bildiklerimin ne kadarını 
biliyorlar? Kendime bile zor duyurduğum sesimi 
ne kadar duyuyorlar? Annem kapıya vuruyor: 
İyi misin, ne zaman çıkacaksın? Şimdi aynaya 
bakıyorum anne. Şimdi çıkmak istemiyorum.

STARTIng TO SpEAK
In YOUR Own vOICE:

Self-advocacy
for an Independent 
Life

Bağımsız
Yaşam İçin 
Özsavunuculuk

KENDİ SESİNDEN
KONUŞMAYA BAŞLAMAK:
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Dışarıdaki dünya bizi, görünür olan taraflarımızla 

tanır. Esas varlığımız ise, biz onu ortaya koyana 

dek, görünmezdir. Bu gerçek varlığı, yani hayatta 

durmak istediğimiz yeri, kendi hak ve değerlerimizi 

savunarak, kendimizi ifade ettikçe buluruz. Kendimize 

duyduğumuz saygı ve güven, haklarımız ve 

değerlerimiz için mücadele ettikçe güçlenir. Kişi 

yaşamını ancak böyle bağımsız kılar.

Türkiye’de yaklaşık 70 bin Down sendromlu birey 

yaşıyor. Peki kaçı, gelişimi kendilerinden farklı olan 

akranlarıyla birlikte eğitim alabiliyor? Kaçı meslek 

edinip çalışabiliyor? Kaçı seyahat edip kendi başına 

vakit geçirebiliyor? Daha da önemlisi, kaçı hem 

kendine yettiği hem de toplum için faydalı olabildiği 

bir hayat kurabileceğine inanıyor?

The world outside knows us with our physical 

appearance. Our actual presence, however, is 

invisible until we reveal it. We can only find this 

actual presence, the stand that we want to take 

towards life, by defending our own rights and values 

and by expressing ourselves. The respect and trust 

that we have for ourselves strengthen as we fight for 

our rights and our values. This is the only way one 

can have an independent life.

There are about 70 thousand individuals with Down 

syndrome living in Turkey. Exactly how many of 

them can receive education together with their 

peers who are in different developmental stages? 

How many of them can acquire a profession and 

work? How many can travel and spend time alone? 

Most importantly, how many believe that they can 

make a life for themselves where they are both self-

sufficient and useful to the society?

Down Sendromu Derneği  Benim Sesim, Benim Toplumum

SEMA GEYRASLIOĞLU
Down Sendromlu Bir Genç

“Bu projeyle grup çalışmasını öğrendim. Özsavunuculuk 
yapmayı öğrendim. Adaleti öğrendim. Sosyal hayatı ve 
iletişim kurmayı öğrendim. Artık kendi evimde tek başıma 
yaşamak istiyorum.”

SEMA GEYRASLIOĞLU
Young Woman with Down Syndrome

“I learned group work with this project. I learned how to be 
a self-advocate. I learned about justice. I learned about 
the social life and how to communicate. I now want to 
have my own place and live alone.”
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Şüphesiz ki, insanın yaşamını kendi istekleri 

doğrultusunda inşa edebilmesi, ömür boyunca 

hiç bitmeyen bir çabayı gerektirir. Fakat bunu 

başarmak için güçlü bir inanç duymak şart. Down 

Sendromu Derneği’nin yıllardır yürüttüğü projelerle 

yarattığı değişim, işte bu yüzden eşsiz: Dernek, Down 

sendromlu kişilere geçici yardımlarda bulunmak 

yerine; onlara, ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları 

için yeni yollar gösteriyor. Bireylerin hak ve istekleri 

hakkında kendilerinin söz sahibi olmaları anlamına 

gelen “özsavunuculuk”, bu yolların en dönüştürücü 

olanlarından biri. Çünkü kişinin kendini savunabilmesi, 

önce bireysel bir yolculuğa çıkmasını gerekli kılıyor.

Undoubtedly, building a life towards one’s own 

wishes requires a never-ending effort throughout 

one’s life. But it is imperative to have a strong belief 

to achieve this. That’s why the change that the Down 

Syndrome Association has made with the projects it 

has carried out over the years is considered unique: 

Instead of providing temporary help for people 

with Down syndrome, the Association shows them 

new ways to meet their needs by themselves. “Self-

advocacy”, meaning one has to have a say on one’s 

rights and wishes, is one of the most transformative 

of these ways. Because one’s self-advocacy requires 

one to set out on a personal journey first.

Down Syndrome Association  My Voice, My Society

İREM ARSLAN 
Down Sendromlu Bir Genç

“Bu projeden sonra kendi haklarımızla ilgili daha fazla söz 
ve bilgi sahibi olduk.” 

İREM ARSLAN 
Young Woman with Down Syndrome

“After this project, we now have a say in and greater 
knowledge about our rights.”



34EKİM ZAMANI 2017-2018

Down sendromlu bireyler bu yolculukta, doğuştan 

sahip oldukları genetik bir farklılığın, hayatlarını 

diğer herkes gibi sürdürmelerine engel olmadığını 

keşfediyorlar. Böylece anlıyorlar ki, başkalarının 

yardımı ya da koruması olmadan yaşamak, bir 

başarı meselesi olmaktan öte, sahip çıkılması 

gereken bir hak. Sonra, haklarını talep etmenin 

lüks bir tercih değil, hem kendileri hem de engeli 

olan tüm bireyler için bir sorumluluk olduğunu 

kavrıyorlar. Kendilerine, ailelerinin ya da toplumun 

yargıları üzerinden değil, kendi gözleriyle bakmayı 

öğrendikçe, ihtiyaç ve beklentilerini daha kolay 

dile getiriyor, gerçek seslerini bulmaya daha çok 

yaklaşıyorlar. 

Down Sendromu Derneği, bu heyecan dolu sürecin 

açılışını iki gün süren bir çalıştayla yaptı. Ardından, 

proje ortağı Down Syndrome International’ın 

öncülüğünde, Down sendromlu gençlerin özsavunucu 

olarak yetiştirilmesine hizmet edecek bir eğitim seti 

ortaya çıktı.

Eğitimden yararlanacak grup, beş farklı ilden 

gelen dokuz Down sendromlu gençten oluşuyordu. 

Gençler altı ay boyunca, iki haftada bir İstanbul’da 

buluşarak “özsavunuculuk” kavramı ile tanıştılar. Sahip 

oldukları hak ve sorumluluklara dair bilgilenirken, 

yasaların yaşadıkları sıkıntılara ne derece cevap 

verdiğini tartıştılar. Birer vatandaş olarak, hak arama 

yollarıyla tanıştılar.

During this journey, individuals with Down syndrome 

discover that inherent genetic differences do not 

preclude them from maintaining their lives like 

everyone else. So, they understand that living without 

help or protection of others means more than a 

matter of success and it is also a right that must 

be claimed. They then realize that claiming their 

rights is not a luxury choice, but a responsibility for 

both themselves and all individuals with a disability. 

As they learn to see themselves, not through the 

judgements of their families or society, but with their 

own eyes, they express their needs and expectations 

more easily, getting closer to finding their true voices. 

The Down Syndrome Association initiated this 

exciting process with a two-day workshop. Then, 

under the leadership of its project partner, Down 

Syndrome International, a training set was 

developed that would serve to train young people 

with Down syndrome as self-advocates.

The group to benefit from the training consisted of 

nine young people with Down syndrome from five 

different provinces. These young people met every 

two weeks for a period of six months in Istanbul and 

explored the concept of “self-advocacy”. As they 

were informed about the rights and responsibilities 

they had, they discussed how much the laws respond 

to the difficulties they experience. They discovered 

multiple ways to defend their rights as a citizen.

Down Sendromu Derneği  Benim Sesim, Benim Toplumum
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Özsavunuculuk, kendi hayatın için kendi başına 

kararlar almak, bu kararların sorumluluğunu 

taşıyarak davranmakla ilgiliydi. Ya da katılımcı 

gençlerden birinin ifadesiyle, “dünya için emek 

vermek” demekti. Bu beceriyi etkin şekilde 

kullanabilmek o kadar kolay değildi; ama gençler 

korkmuyordu.

Self-advocacy was about making decisions on 

your own for your own life and acting with the 

responsibility of such decisions. Or, as one of the 

participating young people stated, it was “to make 

effort for the world”. It was not that easy to use this 

skill effectively, but these young people were not 

afraid.

ALİ TATLITÜRK
Down Sendromlu Bireyin Babası

“Senem’e bir güven duygusu aşıladı, özgüveni çok arttı. 
Toplum içinde yaşama cesareti verdi. Eskiden korktuğu 
pek çok şeyin üstesinden gelebileceğini anladı. Çok az bir 
yardımla toplum içinde yaşamını sürdürebilir. Kendini ifade 
etme anlamında müthiş değişiklikler oldu.”

ALİ TATLITÜRK
Father of an Individual with Down Syndrome

“It instilled confidence in Senem and she is a lot more self-
confident now. It gave her the courage to live in the society. 
She now knows that she is capable of overcoming many 
of the things she was afraid of. She can live in the society 
with a little help. She has undergone splendid changes in 
terms of self-expression.”

Down Syndrome Association  My Voice, My Society
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Birbirleriyle iletişim kurdukça, benzer sorun ve 

çekinceleri yaşadıklarını fark etmişlerdi. Dahası, 

Derneğin, uzmanlar, eğitmenler ve aile fertlerinden 

oluşturduğu destek grubu, onlara her adımda 

güven veriyordu. Burada, kendilerine birer yetişkin 

gibi davranılıyor, her konuda fikirleri alınıyordu. 

Gruplarının adının “Söz+1” olmasına nasıl kendileri 

karar verdilerse, öğrendiklerini pratik etmek üzere 

yapacakları Meclis ziyaretinde neleri gündeme 

getireceklerini de kendileri belirlediler.

Gençler, Dünya Down Sendromu Günü olan 

21 Mart’ta, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu’nun kapısını çaldılar. Kimi, kendi 

evinde yaşama hayalini anlattı milletvekillerine, 

kimi hastaneleri ve otobüsleri rahatça kullanmak 

istediğini söyledi. Uluslararası yüzme yarışmalarında 

ülkesini temsil etmeyi isteyen de vardı, oy kullanmayı 

talep eden de. Bağımsız yaşamayı farklı farklı 

tanımlasalar da, hepsi o yaşamı kurmak yolunda 

en büyük sözün kendilerine ait olduğu konusunda 

hemfikirdi. Görüşme bitti, gençlerin sesi Meclis 

duvarlarında asılı kaldı. Öyle ki, onların ziyaretinden 

yalnızca bir hafta sonra, Mecliste, Down sendromu, 

otizm ve diğer yaygın gelişim bozukluklar üzerine 

bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. 

İşte dünya da duyuyordu şimdi, rengini yeni bulan 

gençlerin sesini.

As they communicated with each other, they realized 

that they were experiencing similar problems and 

having similar concerns. Moreover, the support group 

of the Association consisting of experts, trainers, and 

family members gave them confidence at every step. 

Here, they were treated like adults and they were 

asked for their opinions on every issue. Just as they 

decided and agreed on their group name being 

“Say+1” themselves, they determined what topics they 

would raise during their visit to the Parliament they 

were to make to practice what they had learned.

The young people visited the Committee on Health, 

Family, Labor and Social Affairs of the Grand 

National Assembly on World Down Syndrome Day 

on March 21. During their time with the members of 

the Parliament some talked about their dream to 

live in their own house and some said they wanted 

to use the hospitals and buses freely. There were 

those who wanted to represent their country in the 

international swimming competitions and those 

who asked to vote. Even if each one of them had a 

different definition of an independent life, they all 

agreed that they had the biggest say in building that 

life. When the meeting was over, the young people’s 

voices were hung on the walls of the Parliament. In 

fact, only a week after their visit, the Parliament 

decided to establish a research commission on Down 

syndrome, autism and other pervasive development 

disorders. Now the world could hear the voice of the 

young people who got to find their own colours.

Down Sendromu Derneği  Benim Sesim, Benim Toplumum Down Syndrome Association  My Voice, My Society
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Those with down syndrome gain the courage
and strength to establish an independent life as they 
express their rights in their own voice.

Down sendromlu bireyler, haklarını kendi 
sesleriyle dile getirdikçe, bağımsız bir yaşam 
kurmak yolunda cesaret ve güç kazanıyorlar.



RURAl SCHOOlS TRAnSFORMATIOn nETwORK (KOdA)

KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ (KODA)

UNITED TEACHERS FOR MULTIGRADE CLASSES

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLAR İÇİN BİRLEŞMİŞ ÖĞRETMENLER
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It has started snowing. I glance at the stove I have 
just lighted. The classroom will get warmer soon. 
There is still time before the first class. The first and 
second graders have already arrived. The fourth 
graders are always a little late. The third graders 
are the most enthusiastic ones to participate. I 
know what each one of them likes or does not like, 
but meeting different needs of everyone is a little 
difficult. 

It would be okay if I was only occupied with my 
own responsibilities, but I also have to deal with 
painting, roof repair, and even toilet cleaning 
in the school. I had so many dreams when I 
graduated last year though. I would start a 
science and art workshop at the very first school 
to which I would be appointed. But I did not think 
I would be this lonely. This is a village after all, 
where nobody would avoid helping and any 
challenge would be overcome. The question of 
how to do better, however, cannot be answered 
by anybody.

Kar başladı. Gözümün ucuyla az önce yaktığım 
sobayı kontrol ediyorum. Sınıf birazdan ısınır. 
Dersin başlamasına daha zaman var. Bir ve ikinci 
sınıflar kapıda göründüler bile. Dörtler ise hep 
biraz gecikir. Derse en çok katılan üçlerdir. Hepsinin 
neleri sevip sevmediğini bilirim; ama her birinin 
farklı ihtiyaçlarına yetişebilmek, işte bu biraz zor. 

Yalnız kendi işlerimle meşgul olsam yine iyi; okulun 
boya badanası, çatının onarımı, hatta tuvaletlerin 
temizliği de bende. Geçen yıl mezun olurken ne 
hayallerim vardı oysa. İlk atandığım okulda, bir 
bilim ve sanat atölyesi kuracaktım. Ama bu kadar 
yalnız olacağımı hesaba katmamışım. Nihayetinde 
köy yeri burası, kimse yardımını esirgemez, her 
zorluğun bir kolayı bulunur. Ama işimi nasıl daha 
iyi yapabilirim sorusunun cevabı, kimsede yok. 

IT IS pOSSIblE
IF TEACHERS bElIEvE:

Child-Centric 
Education at Rural 
Schools

Köy Okullarında 
Çocuk Odaklı 
Eğitim

ÖĞRETMENLER 
İNANIRSA OLUR:
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Sizce köy ve kent arasındaki en belirgin fark nedir? 

Havadaki oksijen miktarı, suyun, ekmeğin tadı 

mı? Doğadan uzaklaştıkça mı anlarsınız kentten 

ayrıldığınızı? Herkesin birbirine selam verdiği 

bir meydana varınca mı emin olursunuz köye 

ulaştığınızdan? Sebepler çeşitlenebilir ama biliriz 

ki, köy ve kentleri birbirinden ayıran, haritadaki 

sınırlardan fazlasıdır. Kırsalın, şehir hayatında az 

rastlanır imkanları vardır: Çocuklar burada, doğayla 

iç içe; ağacı, hayvanı, toprağı tanıyarak büyür. 

Öğretmenler, her öğrenciyi daha yakından tanıma 

fırsatı bulur, ailelerle yakın ilişki kurabilirler. Köylerin 

güven ve dayanışma ortamında yetişen çocuklar, 

bu duyguları daha kolay benimser ve hayatlarına 

katarlar. 

Öte yandan, köylerde öğretmen ve dersliklerin sayısı 

azdır, okulların materyal ve donanımları kısıtlıdır. 

Şehirdeki okullarla başa baş gidebilmek şöyle dursun, 

bir köy okulu, çoğunlukla su, elektrik ya da ısınma 

gibi en temel ihtiyaçlarını karşılarken bile geride kalır.

What do you think is the most significant difference 

between rural and urban areas? Is it the 

concentration of oxygen in the air, or the taste of 

bread or water? Is it when you get closer to the 

nature that you realize you are leaving a city? Is it 

when you come across a square where everyone 

salutes the others that you are sure you have arrived 

in a village? One can make a long list of reasons; 

yet, we know that what separates villages from cities 

is not just the borders on a map. Rural areas can 

offer many opportunities that cities cannot: Children 

in rural areas grow up in the nature, knowing trees, 

animals and soil. Teachers have the opportunity 

to know every student better and to build closer 

relationships with families. It is easier for those 

children who grow up in an environment of trust and 

solidarity as offered by a village to adopt and live 

by these concepts. 

On the other hand, villages have a smaller number 

of teachers and classrooms with limited materials 

and equipment in schools – compared to cities. A 

rural school often falls behind in meeting the most 

basic needs, such as water, power or heating, let 

alone competing head to head with schools in a city.

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Bir yıl daha sırf KODA’dan ötürü burada kalıyorum. Yoksa 
bu yıl tayin isteyip gidebilirdim. Çocuklara olan sevgimin 
de bunda etkisi var. KODA beni iyileştirdi. Buraya ve okula 
alışmamı sağladı.”

A Teacher and Project Participant

“I am only staying here for an additional year because of 
KODA. Otherwise, I could have asked for my appointment 
and left. My love for kids has also influenced my decision. 
KODA made me get better. It helped me to get used to 
here and the school.”

KODA  Birleştirilmiş Sınıflar İçin Birleşmiş Öğretmenler
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Peki, yaşadıkları sorunlara rağmen köylerin kendine 

özgü şartları eğitim adına bir avantaja dönüşebilir 

mi? Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA)’nın bu 

soruya verdiği yanıt, canı gönülden bir “evet”. Çünkü 

köy okullarında çocuğu merkeze koyan kaliteli eğitim 

seviyesine ulaşmak, hayal ya da lüks değil; sadece 

yeni bir vizyon ve model gerektiriyor. KODA, literatür 

araştırmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışında pek 

çok farklı okula yaptığı ziyaretlerin sonrasında şu 

etkileyici sonuca ulaşmış:

Kırsala özgü başarılı bir eğitim modeli, hayatın 

gerçeklerinden yalıtılmış masa başlarında değil; 

bizzat köy halkının ve özellikle sürecin en önemli 

aktörleri olan öğretmenlerin katkıları ile geliştirilebilir. 

Çünkü ancak o zaman, her köy okulunun kitap, kalem 

ya da bilgisayar eksiğinin ötesinde, ihtiyaç duyulan 

anlayış değişikliği ortaya çıkmış olur.  

Well, is it possible to turn such specific conditions 

of villages into an advantage despite all their 

problems? The Rural Schools Transformation Network 

(KODA) sincerely answers this question with a 

“yes” because achieving high-quality child-centric 

education in rural schools is not just a dream nor a 

luxury, but it just requires a new vision and a model. 

Besides their literature reviews, KODA visited many 

different schools both in Turkey and overseas to 

come to the following conclusion:

A successful rural education model can be 

developed with personal contributions of village 

people, and teachers in particular who will be the 

most significant actors of this process because only 

then, the needed change of understanding will 

be achieved, beyond the lack of books, pencils or 

computers, in every rural school.  

KODA  United Teachers For Multigrade Classes
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Öğretmenlerin, köy okullarındaki eğitime yeni 

bir ufuk kazandırabilmesi için, öncelikle bunu 

başarabileceklerine inanmaları, kendi güçlerinden 

emin olmaları gerekiyor. Fakat gerçek hayatta işler 

pek de böyle yürümüyor. Köylerde görevli, özellikle 

de yeni mezun, genç ve deneyimsiz olan birleştirilmiş 

sınıf* öğretmenleri, her yaş grubu ve sınıftan 

öğrencinin bir arada eğitim aldığı birleştirilmiş 

sınıfların sorumluluğuyla baş başa kaldıklarında 

cesaretleri kırılıyor. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim 

konusu ne eğitim fakülteleri ne de hizmet içi 

eğitimlerde yer buluyor; dolayısıyla öğretmenler, 

meslek hayatlarının en hevesli dönemine hazırlıksız 

ve güvensiz hissederek başlıyor, motivasyonlarını 

kaybediyorlar. KODA’nın köy öğretmenlerinden 

oluşan bir iletişim ve dayanışma ağı yaratma fikrine 

ilham veren işte bu oldu. 

To create a new horizon for education in rural 

schools, teachers need to believe that they can 

achieve it and be sure of their power. In real 

life, however, things do not work like that. When 

new graduate teachers who are young and 

inexperienced are appointed to a rural school as 

a teacher to a multi-grade classroom*, they soon 

become discouraged facing the responsibility of 

such multi-grade classes where students of different 

ages and grades are educated together. Teaching a 

multi-grade class is not a topic covered by faculties 

of education or in-service trainings; hence, teachers 

start the most enthusiastic period of their career 

feeling unprepared and non-confident and lose their 

motivation. This is what inspired KODA to create 

a network of communication and solidarity for 

teachers working in villages. 

* Birleştirilmiş sınıf, bir sınıfa düşen öğrenci sayısının azlığı ve bu gibi sınıflara 
ayrı birer öğretmen verilemeyişi yüzünden birden çok sınıfın birleştirilmesinden 
oluşan ve bir tek öğretmenin yönetiminde bulunan sınıftır. Birleştirilmiş sınıf 
uygulaması ülkemizde sadece ilköğretim seviyesinde ve genellikle öğrenci 
sayısının azlığına bağlı olarak köy okullarında uygulanmaktadır.

*A multi-grade class is two or more grade level of children in one classroom 
taught by a single teacher, which is a practice used when the number of 
students at a grade is low and it is not possible to assign a teacher per 
grade. In Turkey, the practice of multi-grade teaching is only used at the 
level of elementary education and usually for rural schools where there are 
not many students.

KODA  Birleştirilmiş Sınıflar İçin Birleşmiş Öğretmenler
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“Köy Öğretmenleri Ağı”nın temeli, Şanlıurfa’nın 

Harran ilçesinde atıldı. KODA, başvurular 

sonrasında birlikte çalışacağı altı birleştirilmiş 

sınıf öğretmenini belirledi. Daha ilk buluşmada 

öğretmenler, ağız birliği etmişçesine, kendilerini 

köyde tutan en önemli noktanın, çocuklar için 

bir şeyler yapma istekleri olduğunu vurguluyordu. 

Her yeni buluşma, öğretmenlerin dile getirdiği 

ihtiyaçlara göre belirlenen farklı uzmanlara ve 

onların eğitim atölyelerine ev sahipliği yaptı. Bu 

sayede öğretmenler, bir yandan çocuk hakları ya 

da eğitimde drama yöntemi gibi alanlar üzerine 

donanım kazanırken, bir yandan da uzmanların 

kılavuzluğunda kendi okulları için birer eylem planı 

çıkardılar.

The foundations of the “Network of Village Teachers” 

were laid in the district of Harran, Şanlıurfa. KODA 

selected six multi-grade class teachers to work with 

among the applicants. During the very first meeting, 

the teachers agreed on the most important thing 

which kept them working in a village: their desire 

to do something for children. Every meeting after 

the first one hosted training workshops offered 

by experts from different areas which had been 

determined based on the needs expressed by 

the teachers. It enabled the teachers to become 

equipped on specific topics, such as children’s 

rights or the method of drama in education, and to 

develop an action plan for their own schools with 

guidance of the experts.

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“KODA’nın bana hissettirdiği şeylerden biri de benim yani 
bir öğretmenin değerli olduğuydu. Motivasyonumu, hayata 
ve çocuklara bakış açımı değiştirdiler... Hem benim hem de 
çocukların değerli olduğunu gösterdiler. KODA sayesinde 
daha iyi ders anlattığımı düşünüyorum.”

A Teacher and Project Participant

“KODA made me feel valuable, as a teacher – among 
other feelings. They changed my motivation, my 
understanding of life and kids... They showed both children 
and I were important. Thanks to KODA, I believe I have 
improved myself in lecturing.”

KODA  United Teachers For Multigrade Classes
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Planlar okullarda hayata geçirilirken karşılaşılan 

sorunlar, öğretim dönemi boyunca devam eden 

buluşmalarda gündeme getirildi. Bu, planlamaların 

gerçek başarısını anında ölçebilmeyi ve gerekli 

değişiklikleri vakit kaybetmeden hayata 

geçirebilmeyi sağlıyordu. Osman Öğretmen 

öğrencilerine, birbirleri hakkındaki fikirlerini yazıp 

paylaşabilecekleri zarf panosunu işte böyle hazırladı. 

Emine Öğretmen, Türkçe kelimeleri anlamakta 

zorluk çeken Suriyeli öğrencilerin kelime haznelerini 

geliştirecek oyunları böyle keşfetti. 

KODA’nın öğretmenleri Harran’da kendi 

çabalarıyla düzenledikleri, tüm köyleri bir araya 

getiren yıl sonu festivali biter bitmez yeni planlar 

yapmaya başladılar bile. Şimdi sırada, yeni 

mezun meslektaşları için atölyeler düzenlemek ve 

sonrasında onlara kılavuzluk etmek var. 

Gördüğünüz üzere, bir köyü bir kentten ayıran şeyler 

harita üzerindeki sınırları aşar. Mesela, Harran’ın 

köylerinde, hayata yakın büyüyen çocuklar ve o 

çocuklarla konuşmanın yeni yollarını keşfeden 

öğretmenler var. 

The challenges encountered implementing these 

plans in schools were brought up during the other 

meetings throughout the academic year. This was a 

good way to measure the actual success of the plans 

in real-time and to introduce changes as necessary 

without any delay. This was how teacher Osman 

prepared a board of envelopes on which students 

could share their thoughts about each other. This was 

how teacher Emine came up with games to improve 

Turkish vocabulary of her Syrian students who had 

difficult time understanding Turkish words. 

The teachers of KODA have already started making 

new plans once they completed the year-end 

festival they had organized with their own efforts 

in Harran that brought all the villages together. 

Now it is time to organize workshops for their fresh 

graduate colleagues and then guide them. 

As you see, what separates a village from a city 

exceeds the limits on a map. In the villages in Harran, 

for example, there are children who grow up as part 

of life and there are teachers who discover new 

ways of communicating with these children.

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Farklı bir açıdan baktırıyorlar. Ben bunu daha önce niye 
düşünemedim diyebiliyorsunuz. Göremediğim şeyleri 
söylüyorlar. Eskiden nasıl yapacağım deyip çırpındığım 
şeylere yönelik öneriler sunuluyor. Bunları deneyebiliyorum.” 

A Teacher and Project Participant

“They make you look at things from a different perspective. 
You may ask ‘how could not I think of that before?’ 
They point out things which I could not see before. 
They offer suggestions on things which I struggled to figure 
out. And I can try their suggestions.”

KODA  Birleştirilmiş Sınıflar İçin Birleşmiş Öğretmenler KODA  United Teachers For Multigrade Classes
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A successful rural education model can be 
developed with personal contributions of village 
people, and teachers in particular. 

Kırsala özgü başarılı bir eğitim modeli,
ancak köy halkının ve özellikle öğretmenlerin

katkıları ile geliştirilebilir. 



MARdİn CUlTURE ASSOCIATIOn

MARDİN KÜLTÜR DERNEĞİ

SISTER’S LAB

KIZ KARDEŞLER LABORATUVARI
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I have always been interested in electronics 
since I was little. I like disassembling a machine, 
removing and examining its parts one by one, and 
reflecting on how each part is linked to others. 
I believe if I understood how machines work, I 
would understand the meaning of life. Then my 
mother calls my name from the other room:

- My dear daughter, don’t play with them, you’ll 
get electric shocked.

Of course, these are my brother’s type of things. 
He is the one looking good with a screwdriver. 
He has even the right to break down something 
that works well, that’s alright. But if I am soldering 
the cable instead of carrying dishes to the table, 
it is certain that I would cause harm more than 
good. Grumbling, I go to the kitchen while I am 
laughing up my sleeve: Changing the minds of 
people is harder than comprehending the working 
principles of machines. But I will never give up. 
If I could repair the broken mixer, one day I will 
succeed in this too.

Küçüklüğümden beri elektroniğe hep ilgi duydum. 
Bir makinenin içini açmayı, parçalarını tek tek 
çıkarıp incelemeyi, her bir parçanın diğeriyle ilişkisi 
üzerine kafa yormayı çok severim. Makinelerin 
nasıl çalıştığını anlarsam, hayatın anlamını da 
bulacağımı zannederim. Sonra içeriden annem 
seslenir:

- Kızım, oynama şunlarla elektrik çarpacak.

Öyle ya, bu işler hep abimin kalemidir. Tornavida 
en çok onun eline yakışır. O, belki çalışan bir 
şeyi bozabilir bile, canı sağ olsun. Ama ben 
masaya tabak taşımak yerine lehim bağlıyorsam, 
faydadan çok zarar vereceğim kesindir. Söylene 
söylene mutfağa gider, bir yandan da içimden 
gülerim: Bizimkilerin kafalarını değiştirmek, 
makinelerin çalışma prensiplerini kavramaktan 
zor, derim. Ama peşini bırakmayacağım. Bozulan 
mikseri eski haline getirebiliyorsam, bir gün bunu 
da başarabilirim.

MARdİn gOES
bEYOnd THE ORdInARY: 

Sisterhood for 
Science

Bilim için
Kız Kardeşlik

MARDİN
EzBER BOzUYOR:
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Yaşam, merak duyduğumuz sürece anlam kazanır. 

Merak duygusuyla bilinmeyeni sorgulamaya 

giriştiğimizde, kadın ya da erkekliğimizi değil; 

insanlığımızı anımsarız. Buna rağmen, toplumlarımız, 

merakları kategorize eder; bunlardan bazılarını 

kadın, bazılarını da erkeklerin işi olarak işaretler. 

Örneğin, bilim, teknoloji, mühendislik ya da 

matematik birer oyun alanı ise, burada yalnız 

erkekler top çevirebilir. Kadınlara gelince; onlar, fen 

bilimlerinde varlık göstermek için gereken bilişsel 

kapasiteye ender olarak sahiptir. 

Dört yıl evvel Mardin’de mucizeler yaratmaya 

başlayan bir grup insan, kadınları erkeklerle eşit 

hak ve fırsatları kullanmaktan alıkoyan bu algıya, 

sanat ve bilimle kazan kaldırıyor. Maddi ve sosyal 

imkanları kısıtlı gençlerin güçlenmelerini destekleyen 

Mardin Kültür Derneği’nden bahsediyoruz. Dernek 

şimdi, her yıl çok sayıda genç kızın okulu bıraktığı 

şehirde, lise öğrencisi kızları bilimle tanıştırıyor; 

onlara, erkeklerin dünyasında kendi sözlerini 

söyleyebilecekleri yeni bir alan açıyor. Kızlar 

burada, özgürce sorgulamayı, cesaretle üretmeyi, 

dayanışmayı öğreniyorlar. Mardin’in müstakbel bilim 

kadınlarının, belki kendilerini ilk kez keşfe çıktıkları bu 

yerin adı, “Kız Kardeşler Laboratuvarı”. 

Life is meaningful as long as we are curious. When 

we start questioning the unknown with a sense of 

wonder, we do that as a human, not as a woman 

or man. Still, societies categorize curiosities and 

mark some of them as a work of men and others 

as women’s work. For example; assuming science, 

technology, engineering, or mathematics is a 

playground, only men could play there. When it 

comes to women, they rarely have the cognitive 

capacity required to make their presence felt in 

sciences. 

A group of people who started to create miracles 

in Mardin four years ago, revoke against this 

perception that prevents women from enjoying 

the same rights and opportunities that men have 

with art and science. This is the Mardin Culture 

Association which supports the empowerment of 

young people with restricted financial and social 

opportunities. Now, the Association familiarizes high 

school female students with science in this city where 

many girls drop out school and creates a new way 

they could say their own words in men’s world. Here, 

girls learn questioning, producing with courage 

and solidarity. The name of this new place where 

prospective female scientists of Mardin discover 

themselves, maybe for the first time, is “Sister’s Lab”. 

Mardin Kültür Derneği  Kız Kardeşler Laboratuvarı
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Kız kardeşlerin hikayesi, Mardin Fen Lisesi, Midyat Fen 

Lisesi ve Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden 

33 kız öğrencinin bir araya gelişiyle başladı. Biraz 

tedirgin ama çokça heyecanlıydılar. Eğitmenleri 

Sara, Slovenya’da bilim, sanat ve teknoloji alanında 

çalışmalar yapan Kersnikova Enstitüsü’nden geliyordu. 

Kızlar, bilimin temel ilkelerini öğrendikleri üç günlük 

atölyenin sonunda, kaynak ve lehim yapıp kablo 

bağlamayı öğrenmiş, elektrik devresinin nasıl 

oluşturulacağını çözmüş, kendi mikroskoplarını yapar 

hale gelmişlerdi.

The story of sisters began when 33 female students 

from Mardin Science High School, Midyat Science 

High School and Kızıltepe Cumhuriyet Anatolian High 

School came together. They were a little bit uneasy, 

yet highly excited. Their trainer Sara came from 

Kersnikova Institute which implements scientific, art 

and technological studies in Slovenia. By the end of 

a three-day workshop during which the girls learned 

the basic principles of science, they learned cable 

soldering, comprehended how to build an electrical 

circuit, and became capable of building their own 

microscopes.

Mardı̇n Culture Association  Sister’s Lab

ÇAĞLA HELEN ALKAN 
Atölye Katılımcısı

“Eskiden bu tarz işleri kadınların yapamayacağını 
düşünüyordum. Şuna dokunma elektrik çarpar, bunu 
yaparsan yaralanırsın gibi. Ama istediğimiz zaman 
yapabileceğimi öğrendim.”

ÇAĞLA HELEN ALKAN 
Workshop Participant

“I used to think women were not capable of doing such 
kind of work. It was like ‘do not touch that or you will get 
shocked; you will get injured if you do that.’ Yet, I have 
learned that I can do all of them if I want to do so.”
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Öte yandan, dünyadaki kadın fizikçi ya da astronot 

sayısının neden bu kadar az olduğunu artık daha iyi 

anlıyorlardı: Tıpkı Mardin’de olduğu gibi, dünyanın 

hemen her yerinde kadınlar, kendilerini göstermek 

için ihtiyaç duydukları fırsatlardan mahrumdu. Öyle 

ya, Mardin Kültür Derneği onları bir araya getirene 

dek, liseli kızlar da bu işin altından kalkabileceklerini 

akıllarına getirmezdi. Ama şimdi yapabileceklerine 

inanıyorlardı. Tam da bu yüzden, kendileriyle aynı 

eşitsizliğe maruz kalan başka kızlara, zorluklara 

rağmen başarmanın mümkün olduğunu onlardan 

daha iyi kimse anlatamazdı. 

Böylece, “öğrenmeyi öğretmek” yolunda atılan ilk 

adımın arkasına, “öğretmeyi öğrenmek” eklendi: 

İlk atölyenin 11 katılımcısı kazandıkları becerileri, 

yine Mardin’de yaşayan ortaokullu kız öğrencilere 

aktarmak üzere, İstanbul’da yeni bir eğitimden 

geçti. Ardından her biri Mardin’deki Hacı Hamdiye 

Özdemir Ortaokulu’ndan üçer altıncı sınıf öğrencisini 

“kız kardeşi” olarak alıp öğrendiklerini paylaştı, 

onlarla birlikte ürünler tasarladı. Kimisi el pervanesi, 

kimi gece lambası, kimi de ışıklı levha yapmıştı. 

Ürünlerin hepsi bir ihtiyaçtan doğmuş, dahası, hepsi 

geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak estetik bir 

kaygıyla tasarlanmıştı. Bu da kızların tüm teorik 

bilgiden daha değerli bir şeyi, bilim ruhuyla hareket 

etmeyi kavradıklarının göstergesiydi. 

On the other side, they gained a better 

understanding of why there are so few female 

physicists or astronauts in the world: As it is the case 

in Mardin, almost anywhere in the world women are 

deprived of certain opportunities they need to prove 

themselves. In fact, high school female students 

were not aware that they would tackle such things, 

until the Mardin Culture Association brought them 

together, but now they know they can do it. For the 

very reason, nobody else would communicate it 

better to other girls, subjected to the same inequality, 

that success is possible despite the challenges. 

Thus, “the first step towards “teaching to learn” 

was followed by “learning to teach”: In İstanbul, 11 

participants of the first workshop were trained to 

transfer the skills they had gained to secondary 

school female students in Mardin. After that, each 

became “sisters” with three sixth grade female 

students from Hacı Hamdiye Özdemir Secondary 

School and shared what they had learned and 

designed new products with them. Some made hand 

propellers, some night lamps, and some luminous 

plaques. All these products were made of necessity, 

designed with aesthetic concerns by using recycled 

materials. It is an indicator that these girls have 

comprehended something more important than all 

the theoretical information: acting with the spirit of 

science. 

Mardin Kültür Derneği  Kız Kardeşler Laboratuvarı
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Büyük sürpriz ise sona saklanmıştı: NASA Hubble 

kadrosuna Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek bilim 

kadını olan Prof. Dr. Feryal Özel, kız kardeşlerin 

laboratuvarını ziyarete geldi. Anlattıklarına bakılırsa 

onun yaşamı da hiç kolay olmamıştı. Fizik okumak 

isteyen bir kız çocuğu olarak engellerle karşılaşmış 

ama tutkusunun peşinden gitmeyi hiç bırakmamış, 

kafasındaki sorulara cevap bulabileceği iddiasından 

bir adım bile geri atmamıştı. Her şeyden önemlisi, 

çok çalışmıştı. 

The best was saved for the last: Prof. Feryal Özel, the 

first and only Turkish female scientist in NASA Hubble 

team visited the sister’s lab. In the light of what she 

told, her life was not easy at all. She encountered 

many obstacles as a girl wanting to have physics 

education, but she never gave up on her passion, 

never stepped back from her claim that she could 

find an answer to the questions in her head. Above 

all, she worked very hard. 

Mardı̇n Culture Association  Sister’s Lab

ELİF EMER
Atölye Katılımcısı

“Feryal Hanım ile tanıştıktan sonra kendime ‘Acaba 
ilerde ben de mi bu mesleği yapsam?’ diye sormaya 
başladım. Ben daha sorumu cevaplamaya çalışırken cıvıl 
cıvıl çocuklarla tanışıp bir öğretmen gibi onlara proje 
sayesinde öğrendiğim şeyleri aktardım. Tabi bu aktarımla 
onların ufuklarını genişleterek onları derin düşüncelere 
daldırmıştım.”

ELİF EMER
Workshop Participant

“After I met Ms. Feryal, I started asking myself ‘Should I 
acquire this profession in the future?’ I was still trying to 
answer my question when I met chirpy kids and conveyed 
to them what I had learned, as a teacher would have 
done, thanks to the project. Naturally, I broadened 
their horizon and made them muse with this transfer of 
information.”
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Prof. Özel, o gün kızların ilk atölyede çıkardıkları 

ürünlerden oluşan sergiyi gezdi; tasarladıkları 

ürünlere hayran kaldı. “Yurtdışında pek çok projeye 

katıldım. Gördüklerim içinde en yaratıcı olanı buydu.” 

derken, gözleri, genç bilim insanları kadar ışıl ışıldı.

Kızlar, dünyanın öbür ucundan, taa Amerikalardan 

gelen bu yeni kız kardeşte, kendi yolunu kendi 

çizen güçlü bir insan tanıdılar. Onunla ortaklıkları, 

kadınlığın biyolojik özelliklerinden -şüphesiz ki- çok 

daha fazlasıydı. Prof. Özel’in yıllardır bildiği bir 

şeyden, artık Mardin’in müstakbel bilim kadınları 

da haberdardı: Yolumuza engeller çıkabilir, onları 

aşmak vakit alabilir ama insanın dünyayı açıklamak 

için duyduğu büyük tutkunun yanında, bunlar küçük 

tümseklerdir.

That day, Prof. Özel visited and was fascinated with 

the exhibition of the products made by the girls 

during the first workshop. “I have participated in 

many projects abroad. This is the most creative one 

among all,” she said, her eyes shining, just like the 

eyes of young scientists.

Female students found a strong woman in their new 

sister coming from America, the other side of the 

world, who made her own way. Definitely, they have 

much more in common with this woman other than 

the women’s biological properties. Prof. Özel has 

known something for many years, and future women 

scientists of Mardin are now aware of this fact as 

well: We may encounter challenges in our way and 

it may take time to tackle them, but these are small 

bumps for one with a burning passion to understand 

the world.

Mardin Kültür Derneği  Kız Kardeşler Laboratuvarı Mardı̇n Culture Association  Sister’s Lab

EMEL CEYLAN
Atölye Katılımcısı

“Abimle bu tür şeylerle uğraşmayı çok severiz. Ama ağır 
işleri her zamana abim yapardı, ben yapmaya korkardım. 
Ancak artık lehimleme, ledleri birbirine bağlama gibi işleri 
kendimin de yapabileceğini gördüm. Bundan sonra bu 
işleri abim değil, ben yapacağım.”

EMEL CEYLAN
Workshop Participant

“My brother and I love dealing with such kind of things, but 
it was always my brother who took care of the heavy work 
of which I was afraid. Now, however, I know I can handle 
such work as soldering, connecting leds together, etc. From 
now on, I, not my brother, will be dealing with that kind of 
work.”
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The high school female students in Mardin 
learn at the Sister’s lab how to freely 
question things and to produce with courage 
in solidarity.

Mardin’in liseli kızları, bilimle tanıştıkları
Kız Kardeşler Laboratuvarı’nda, birbirleriyle 

dayanışma içinde özgürce sorgulamayı, cesaretle 
üretmeyi öğreniyorlar. 



SUlUKUlE vOlUnTEERS ASSOCIATIOn

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

MY SCHOOL, MY RIGHTS

BENİM OKULUM, BENİM HAKLARIM
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He is about 12. He speedily carries plates, keeping 
his head down. Once things get quiet, he takes a 
break. With a cigarette between his fingers, which 
is like it is going to drop down in an instant... I 
approach and sit next to him.

- Are you in school?

He is so used to being unnoticeable that he is 
almost surprised at me talking to him. No, he says. 
I got bored and dropped out.

Yet, it is obvious that he is also bored in this 
restaurant where he is a waiter. He is bored of 
trying to resemble adults in order to survive 
in their world. He wants to appear tough and 
undependable. He thinks only then he would be 
taken seriously. I ask myself whether he would 
change his mind if he knew he could be himself at 
school. I imagine him joking around with his peers. 
He puts out his cigarette, half smoked, as he needs 
to get back to work. Looking at him walking away 
slowly, I decide: he has very little that he can 
remember about childhood.

12 yaşında ya var ya yok. Tabakları hızlı hızlı 
taşırken yere bakıyor. İşleri biraz kolaylayınca 
molaya çıkıyor. Parmaklarının arasında birazdan 
düşecek gibi duran bir sigara... Yanına gidip 
oturuyorum.

- Okula gidiyor musun?

O kadar alışık ki fark edilmemeye, kendisiyle 
konuştuğum için neredeyse şaşırıyor. Hayır, diyor. 
Sıkıldım, bıraktım.

Ama belli ki, garsonluk yaptığı bu lokantada 
da sıkılıyor. Yetişkinlerin dünyasında ayakta 
kalmak için onlara benzemeye çalışmaktan 
sıkılıyor. Bıçkın, güvenilmez görünmek istiyor. O 
zaman ciddiye alınacağını düşünüyor. Okulda 
kendisi gibi davranabileceğini bilse fikri değişir 
mi acaba, diye düşünüyorum. Onu, yaşıtlarının 
arasında şakalaşırken hayal ediyorum. Sigarasını 
bitirmeden atıp ilerliyor, işe dönmesi gerek. Ağır 
yürüyüşüne bakıp karar veriyorum: Çocukluğa dair 
hatırlayabildiği şeyler pek az.

dIFFEREnT CHIldREn,
EqUAl RIgHTS:

A Story of 
Returning Back to 
School in Sulukule

Sulukule’den
Bir Okula Dönüş 
Hikayesi

FARKLI ÇOCUKLAR,
EŞİT HAKLAR:
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Sulukule Gönüllüleri Derneği  Benim Okulum, Benim Haklarım

Bir çocuğun okuldaki ilk günü, aynı zamanda evden 

ilk ayrılışıdır. Hayatın içindeki yerini bulma yolunda 

ailesinin uzağında attığı ilk adım... Bu yeni yolculukta 

çocuk kendine, yaşıtları ile birlikte yeni bir yaşam 

alanı kurmaya başlar. Burası zamanla, güven 

duygusunun geliştiği, kendini özgürce ifade ettiği, 

çevresiyle ilişki kurmayı öğrendiği yer olur.

Öte yandan işler, her çocuk için hayal edildiği gibi 

yürümeyecektir: Yoksul ya da eğitimsiz ailelerden 

gelenler için çalışmak, çoğu zaman okumaya tercih 

edilir. Bazı kız çocuklarından, okulda olmak yerine 

evde kalıp işlere yardım etmesi, dahası erken 

yaşta evlenmesi bekleniyordur. Kimileri, doğup göç 

ettikleri yer veya etnik kökenleri yüzünden ailelerinin 

yaşadığı ayrımcılığa maruz kalmaya devam eder. 

Bazen de çocuğun bir engeli vardır ve okul, onun 

ihtiyaçlarına karşılık veremediği için kaçındığı bir 

yere dönüşecektir. Örnekler farklılaşsa da, sonuç 

genellikle aynıdır: Diğer yaşıtlarıyla eşit fırsatlara 

sahip olmayan bu çocuklar için, okula devam etmek 

zorlaşır. Eğitim hayatlarına geç başlar, düzenli 

devam sorunu yaşar ve bir süre sonra da okulla tüm 

bağlarını koparırlar. Artık okulun sağladığı korunaklı 

alanın dışına çıktıkları için daha çok risk altındadırlar.

For a child, the first day at school is also the first time 

he/she leaves home. The first step taken far away 

from family in the journey to find his/her place in 

life... In this new journey, the child starts building a 

new living space together with peers. In time, this 

space will turn into a place where he/she develops 

a sense of trust, expresses himself/herself freely and 

learns how to establish relationships with others.

Things, on the other hand, would not work as 

imagined for every child: Working is mostly preferred 

to study in poor or uneducated families. Some 

girls are expected to stay at home to help for the 

housework, rather than going to school, or even to 

get married at an early age. Some have to face the 

same discrimination their families have experienced 

because of their place of birth, which they left long 

ago, or of their ethnicity. In some cases, the child 

has a disability and the school becomes a place of 

avoidance as it cannot meet the child’s needs. For 

many different examples, the consequence is often 

the same: It becomes hard for those kids who do not 

have equal opportunities with their peers to attend 

school. They start school late, have attendance 

problems and after a while cut all ties with school. 

Then they become more exposed to risks as they 

leave the protected area provided by school.
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Sulukule Volunteers Association  My School, My Rights

Peki, bu çocuklar neredeler? İstanbul’da, Tarihi 

Yarımada’dalar. Özellikle Sulukule olarak bilinen 

Karagümrük Mahallesi’nde kentsel dönüşümün 

gerçekleşmesinin ardından, göç, yoksulluk ve 

eğitimsizliğin gölgesinde kalan yaşam öykülerinin 

en yakın tanıklarından biri ise Sulukule Gönüllüleri 

Derneği. 2009’dan bu yana, okul terkini önlemek 

hedefiyle çalışmalar yürüten Dernek, çocukların 

karşısında kahraman rolünü oynamak ya da onlara 

ders vermekten özellikle kaçınıyor. Yöntemleri 

açık: Okulda düzenledikleri ders dışı faaliyetlerle 

çocuklara vakit geçirebilmeleri için alan açıyor, 

böylece okulda iyi ve güvende hissedebilmenin 

mümkün olduğunu kanıtlıyorlar.

Where are these children then? In Istanbul, in the 

Historical Peninsula. Especially after the urban 

transformation of Karagümrük neighborhood, 

also known as Sulukule, the Sulukule Volunteers 

Association has been a close witness to the stories 

in the shade of migration, poverty and lack of 

education. The Association has implemented projects 

since 2009 to prevent students from leaving school, 

and especially avoided playing a hero role before 

children or teaching them a lesson. They have a 

clear method: By organizing extracurricular activities, 

they create spaces in school for kids to spend their 

time, thereby proving that it is possible to feel safe 

and good at school.

Atölye Katılımcısı Bir Çocuk

“Okuldan kaçmak için arkadaşlarımdan çok çağıran oldu, 
ama ben atölye için kaldım.”

A Student and Workshop Participant

“I had many friends who urged me to skip school, but I 
stayed for the workshop.”



58EKİM ZAMANI 2017-2018

Bundan bir yıl önce başlattıkları projeyle, 

Sulukule’deki çocukların çoğunluğunun kayıtlı olduğu 

Karagümrük Ortaokulu’nda heyecanlı bir hareketlilik 

başladı: Çocuklar sınıflarında, kendilerine ritim 

tutmayı, fotoğraf çekmeyi öğreten; sanatla konuşan 

yeni eğitmenlerle karşılaştılar. Kimse onlardan 

profesyonel bir fotoğrafçı ya da bir perküsyon 

ustası olmalarını beklemiyordu. Burada, hata 

yapma korkusu ya da başarma kaygısı duymadan 

öğrenmek mümkündü. Sanat her çocuğa, kendi gibi 

davranması, kabul edildiğini gördükçe başkalarını da 

farklılıklarıyla kabule gönüllü olması yolunda eşsiz 

bir alan açıyordu. Böylece okul, tüm çocukları aynı 

yakınlıkla kapsayıp, içinde var edebilen ortak bir 

mekana dönüşüyordu.

They started a project one year ago, triggering an 

exciting dynamism in Karagümrük Middle School-

the school in which most of the kids are enrolled 

in Sulukule. Kids encountered new instructors in 

their classrooms who teach them thumping out 

and photography and who speaks the language 

of art. No one was expecting them to become a 

professional photographer or a percussionist. It was 

possible to learn here without the fear of failing or 

performance anxiety. Art created a unique space for 

every child to be himself/herself and to be willing 

to accept others with their differences as himself/

herself is accepted by others. Thus, school became a 

shared place that enables embracing all the kids on 

equal grounds and letting them be.

Sulukule Gönüllüleri Derneği  Benim Okulum, Benim Haklarım
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Çocuklar, atölyeleri gerçekleştiren gençler ve 

uzmanları kendilerine örnek alıyor; onlardan 

öğrendikleri olumlu davranışları, eski olumsuz 

alışkanlıkları ile değiştirmeye istekli görünüyorlardı. 

Atölyelerde aynı zamanda çocuklara, sahip 

oldukları haklarla ilgili bakış açısı kazandırılıyor; 

hiçbir ayrımcılığa razı olmak zorunda olmadıkları 

anlatılıyordu.

Sulukule Gönüllüleri Derneği bütün bunları sihirle 

değil; bazı basit ama önemli detayları gözeterek 

başardı: Herkesi ismiyle çağırdı; bir şey yapılmasını 

istediklerinde ricada bulundu; bilgi vermeyi, teşekkür 

etmeyi pas geçmedi. Yani çocuklara değerli 

olduklarını hatırlattı.

Sulukule Gönüllüleri Derneği, ailelerin tavrının da 

çocuğun okulla kurduğu ilişkide ne kadar belirleyici 

olduğunun farkındaydı. Atölyelere katılan çocukların 

annelerine, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları 

ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitim 

vermelerinin nedeni de buydu.

The children took as an example the young people 

and experts offering the workshops and appeared 

willing to replace their bad behaviors with some 

positive behaviors they learned from them. The 

workshops also raised children’s awareness of their 

rights and told them that they did not have to give 

in any kind of discrimination.

The Sulukule Volunteers Association achieved 

all of these by paying regard to some simple 

yet important details, not by magic: They called 

everyone with their names, asked kindly when they 

wanted someone to do something, and never forgot 

informing or thanking. That is to say, they reminded 

the kids that they were worthwhile.

The Sulukule Volunteers Association was also aware 

how determinative the family’s attitude was for the 

relationship the child builds with school. That is why 

they trained mothers of the workshop attendees 

on particular topics such as human rights, women’s 

rights, children’s rights, and gender.

Atölye Katılımcısı Bir Uzman

“Çocuklarla zorlama olmayan özgür bir ortaklık kurmak, 
birlikte yapıp etmek daha çok düşünmemi ve fizik olarak 
da zinde kalmamı sağladı. Her zamanki gibi onlardan 
sayısız ve eşsiz şeyler öğrendim. Atölye gününün enerjisiyle 
sanatsal yaratım motivasyonum arttı.”

An Expert and Workshop Participant

“Building a free partnership with kids without using 
compulsion, doing things together made me think more 
and feel less tired. As usual, I have learned countless 
unique things from them. My motivation for artistic 
creation has increased with the energy of the workshop.”

Sulukule Volunteers Association  My School, My Rights



60EKİM ZAMANI 2017-2018

Ve tabi ki öğretmenler... Okulda, tüm farklılıkların 

zenginlik olarak benimsenmesi için en büyük rol, 

onlara düşüyordu. Bu yüzden, öğretmenleri de sınıf 

içinde yaşanan çatışmalara çocuk hakları odaklı 

çözümler geliştirmeleri için atölye çalışmalarıyla 

desteklediler.

Okul, zorlu hayatlar yaşayan çocukların, 

sırtlarını döndükleri bir kapı olmak yerine; onları 

mücadelelerinde destekleyerek güç alacakları bir 

dayanağa dönüşebilir mi? Sulukule Gönüllüleri 

Derneği, yola bunun için çıktı. Onlar şimdi, 

Karagümrük Ortaokulu’nda biriktirdikleri deneyimleri 

bir kitapta toplayarak, henüz ismini bilmedikleri 

çocukların da hayatı değişsin diye, okullar, yerel 

yönetimler, devlet kurumları ve sivil toplumla 

paylaşmaya hazırlanıyor. Karagümrük Ortaokulu’nun 

sınıflarında, çocukların müziğe coşkuyla katıldıkları 

ritim atölyesinden sesler kalmış: Okul hala evden ilk 

ayrılış ama aynı zamanda, hayatla ilk kavuşma...

And teachers of course... They had the biggest role to 

make sure all differences were embraced as richness. 

Therefore, the Association also supported with 

workshops the teachers so that they could come up 

with children’s rights-oriented solutions for conflicts 

arising in the classroom.

Could school become a foundation to support 

and empower children of challenging lives in 

their struggle, rather than being a door they turn 

their back? The Sulukule Volunteers Association 

started out to achieve this. The Association is now 

preparing to collect all the experience they gained 

at Karagümrük Middle School into a book which they 

will share with other schools, local administrations, 

governmental bodies and civil society to make a 

change in the lives of other kids with names they 

don’t know yet. The classrooms in Karagümrük 

Middle School are left with the sounds created in the 

rhythm workshop by the kids’ enthusiasm: school-still 

the first step outside home, but also the first union 

with life...

Sulukule Volunteers Association  My School, My RightsSulukule Gönüllüleri Derneği  Benim Okulum, Benim Haklarım

Atölye Katılımcısı Bir Çocuk, 10 Yaşında

“Tekvando ve yüzmeye gidiyorum. Okulda böyle aktiviteler 
olsa hemen katılırım. Okuldaki atölyelere bu yüzden 
severek geliyorum.”

A 10-Year-Old Workshop Participant

“I am taking taekwondo and swimming classes. If the school 
offered such activities, I would participate right away. That 
is why I love coming to the workshops at the school.”
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School can become a shared place that enables 
embracing all the kids with different living 
opportunities on equal grounds.

Okul, yaşamdaki fırsatları farklı olan tüm çocukları 
aynı yakınlıkla kapsayıp, içinde var edebilen ortak 

bir mekana dönüşebilir.



TOHUM AUTISM FOUndATIOn

TOHUM TÜRKİYE OTİzM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI 

DISABILITY RIGHTS IN EDUCATION: TOGETHER IN SCHOOL, TOGETHER IN LIFE

EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI: OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE

62



I am accompanied by my mother to the 
classroom. Once mum takes me in the classroom, 
she goes out, gets behind the door and waits for 
the class to start. I look around to see no one else 
using a wheelchair. So, I think, that is the reason 
why they have not put an elevator in the school. 
I wonder how I will be able to climb up the stairs 
every day. In mum’s arms? 

I lose sight of mum for a moment and realize: My 
classmates are staring at me as if I were sitting 
on a space shuttle. Well, how will I convince them 
my incapability to walk is not that astonishing? 
I already feel tired. The teacher comes in. While 
she is listening to my mother’s explanations, she 
secretly gives me the eye. She would smile if she 
caught my eye. I particularly avoid that. I fear 
that she may use her smile to hide how sad she is 
for me. Mum leaves. This is the first time I am that 
alone and free. This is the first time that I am by 
myself among a classroom of strangers.

Sınıfa kadar birlikte gidiyoruz. Annem beni içeri 
soktuktan sonra, kapının arkasına geçip dersi 
beklemeye başlıyor. Etrafıma bakıyorum, benden 
başka tekerlekli sandalye kullanan yok. Demek ki 
bu yüzden okula bir asansör bile yapmamışlar, 
diye düşünüyorum. Acaba her sabah bu 
merdivenleri nasıl çıkacağım? Annemin kucağında 
mı? 

Annemi bir an gözden kaybedince farkına 
varıyorum: Sınıf arkadaşlarım, altımda uzay mekiği 
varmışcasına merakla beni izliyorlar. Bakalım 
onları yürüyemeyişimin bu kadar hayret uyandırıcı 
bir şey olmadığına nasıl ikna edeceğim? Şimdiden 
yorulduğumu hissediyorum. Öğretmen geldi. 
Annemin açıklamalarını dinlerken, sezdirmeden 
beni inceliyor. Göz göze geldiğimiz anda 
gülümseyecek. Bundan özellikle kaçınıyorum. 
Gülümsemeyi, benim için duyduğu üzüntüyü 
gizlemek için kullanmasından korkuyorum. Annem 
gidiyor. İlk defa bu kadar yalnız ve özgürüm. İlk 
defa bir sınıf dolusu yabancıyla baş başayım.

A CHAngE OF pERSpECTIvE
TO REMOvE dISAbIlITY bARRIERS:

Equal Education for 
Equal Life

Eşit Hayat için
Eşit Eğitim

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞİRSE,
ENGELLER KALKAR:
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Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı Ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte

Hepimiz hayatta başka türlü var oluyoruz. Bu 

tarafımızla, her biri başka türlü açan çiçekler gibiyiz. 

Her birimizin rengi, kokusu, toprakta bükülüşü, suyu 

bekleyişi farklı. Bununla birlikte, eşitiz. Sesimiz, 

duruşumuz, hatalarımız ya da başarılarımızda 

başkalaşırken, haklarımızda eşitleniyoruz. Her 

birimizin yolculuğu, varacağı nokta ayrı ama ortak 

bir özlemi paylaşıyoruz: Düşlerimizde, huzur ve 

güven içinde yaşadığımız bir gelecek var. Yine de, 

kendimiz için hak gördüklerimizi, bize benzemeyen 

başkaları için istemekte gönüllü değiliz. Birbirimizle 

ilgili ön kabullerimiz var. Gözleri görmeyen 

bir çocuğun eğitim hayatını üniversiteye kadar 

sürdürebileceğine ihtimal vermiyoruz örneğin. 

Aynı sokakta oturduğumuz ve yaşıtımız olduğunu 

bildiğimiz o gence, zihinsel engelli olduğu için küçük 

kardeşimizmiş gibi davranıyoruz. Onların yaşama 

bize göre 1-0 mağlup başladıklarından o kadar 

eminiz ki, kütüphaneleri kullanamamalarını veya 

akranlarıyla aynı dersliklerde okuyamamalarını 

kendimizce gerekçeler üreterek normalleştiriyoruz. 

Oysa hayat nasıl hepimizi içinde barındırıyorsa, biz 

de onun içinde hep birlikte var olmalıyız. 

Every one of us has a different presence in life. With 

this aspect of us, we resemble those flowers each of 

which appears differently. Each of us has a different 

color, different smell, different path in soil, different 

urge for water. Yet, we are equal. While we vary 

with our voice, position, mistakes or achievements, 

we become equal in our rights. We all have different 

journeys with different destinations, but we share 

a common longing: We dream of a future where 

we safely live in peace. Yet, we are not willing to 

demand for others who do not look like us what we 

take for granted. We have a priori assumptions about 

each other. For example, we do not presume a child 

with visual impairments can continue education and 

go to university. We treat that young individual, who 

we know lives in our street and is at the same age as 

us, as if he were our little brother. We are so sure they 

are behind us from the start of their lives that we 

normalize their impossibility to use a library or get 

education in the same classrooms with their peers by 

making up excuses. However, we need to co-exist in 

this life just as it accommodates all of us. 
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Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Neyse ki Türkiye’de, bu temenninin peşinden gitmeyi 

yıllardır bırakmayan kurumlar var: Tohum Otizm 

Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim 

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) 

gibi. Her biri kendi alanında uzman bu kurumlar 

şimdi tüm engelli bireylerin eğitim hakkı için birlikte 

sesini yükseltiyor. 

Fortunately, Turkey has a bunch of organizations 

that have not stopped pursuing this wish, such as 

the Tohum Autism Foundation, and the Center for 

Sociology and Education Studies (SECBIR), Istanbul 

Bilgi University. These organizations, experts in their 

respective fields of activity, now speak up together 

for the right of people with disabilities to education. 

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Eğitim sonrasında engellilere yönelik algım değişti. Daha 
büyük çerçeveden bakabiliyorum. Farklı bakış açıları 
edindim. Eğitim ortamlarında ve dışarıdaki hayatta engelli 
bireylerin yaşayışı, ihtiyaç ve isteklerine duyarlılığım arttı.”

A Teacher and Project Participant

“My perception of people with disabilities has changed 
after the training. I can see the big picture. I have acquired 
different perspectives. I am now more sensitive to the ways 
of living, needs and requests of individuals with disabilities, 
both in and outside educational environments.”
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Öğretmenlerin tüm öğrencileri destekleyebildiği 

ve bunu yaparken kendilerini yalnız hissetmediği; 

engelli öğrencilerin zorbalığa maruz kalmadan 

eğitim alabildiği bir okul ortamı nasıl yaratılabilir? 

Türkiye’de eğitim hayatını sürdüren engelli 

öğrencilerin büyük kısmı kaynaştırma sınıflarında, 

yani “normal” gelişim gösteren öğrencilerle aynı 

sınıflarda eğitim görüyor. Bununla birlikte öğrencileri, 

fiziki olarak bir araya getirmenin ötesinde, 

gerçekten birlikte eğitim aldıklarına ikna edebilecek 

kaynaştırma sınıflarının varlığından söz etmek güç. 

Bu noktada, engelli ve engelsiz tüm öğrencilerin 

yanı sıra öğretmenlerin ve ebeveynlerin de yeni 

yaklaşımlar, yeni bakış açıları kazanmaya ihtiyacı 

var.

Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR işe, Türkiye’de ve 

dünyada başarılı “kaynaştırma eğitim modeli” 

örneklerini inceleyerek başladılar ve kaynaştırma 

eğitim modelini de içeren “kapsayıcı eğitim modeli” 

ile karşılaştılar. Bu modelin uygulanabilirliğini 

sağlamak için İstanbul’da, engelli ve engelsiz 

öğrencilerin bir arada eğitim gördüğü üç pilot okul 

belirlediler. Öğretmenlerin, yapacakları çalışmaya 

gönüllü olarak katılım göstermeleri çok önemliydi. 

Bunun sağlanması ise, tüm sürecin, onların ihtiyaç 

ve beklentilerine uygun şekilde tasarlanması ile 

mümkündü. Bu yüzden, ihtiyaçları anlamak üzere, 

pilot okullardan birinde etnografik bir araştırma 

yürütüldü.

How to create a school environment where teachers 

can support all students, but do not feel alone doing 

that and where students with disabilities receive 

education without being bullied? Majority of those 

students with disabilities who continue education in 

Turkey are taught in inclusive classrooms, i.e. together 

with students with “normal” development. Yet, one 

can hardly say there are such inclusive classrooms 

which can convince us that students do really receive 

education together beyond being physically present 

in the same place. At this point, teachers and parents 

as well as all students, with or without disabilities, 

need to acquire new attitudes and new perspectives.

The Tohum Autism Foundation and SECBIR started off 

with a review of successful examples of “integration 

model” around the world and encountered the 

“inclusive education model” which also contains the 

integration model. They identified three schools, in 

Istanbul, where students with and without disabilities 

were taught together, as pilot schools to make 

sure the model could be implemented. Teachers’ 

volunteer participation in the intended project was 

critical, which was possible if the entire process were 

designed to meet teachers’ needs and expectations. 

Thus, an ethnographic study was carried out at one 

of the pilot schools to identify the needs.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı Ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
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Araştırma sonuçları, sorunun yalnızca engelli 

öğrencileri destekleyerek çözülemeyeceğini 

kanıtlıyordu: Öğretmenler, zaman zaman engelli 

öğrencilerin bakıcısı durumunda kalmaktan 

rahatsızlık duyuyor; onlara daha çok vakit ve enerji 

ayırmaları gerektiğinde, bunu diğer öğrencilere 

yapılan bir haksızlık gibi algılama eğiliminde 

oluyorlardı. Engelli olmayan öğrenciler ise, engelli 

öğrencileri ilgilenme sorumluluğu duydukları 

yardıma muhtaç kişiler olarak tanıdıkları ve 

kendileriyle eşit görmedikleri için sonradan 

arkadaşlık ilişkisi geliştirmekte zorlanıyorlardı. Sürecin 

böyle işlemesinde, yine öğretmenlerin tavrı çok 

belirleyiciydi.

The results of the study proved the problem could 

not be solved by only supporting students with 

disabilities: Teachers felt uncomfortable when they 

occasionally had to be the caregiver of a student 

with disability and tended to think it would be 

unfair to other students if they needed to spend 

more time and energy on students with disabilities. 

Students without any disability, on the other hand, 

had hard time making friends with students with 

disabilities later on, as they had known them as 

needy individuals, had felt like they were responsible 

for taking care of them, and had not seen them as 

their equals. The attitude of teachers was also very 

effective on how the process worked in that way.

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Proje Katılımcısı Bir Öğretmen

“Son derece bilgili, ne yaptığını bilen bir grup eğitmen 
kılavuzluğunda zenginleştim. Sınıfımda ve özel yaşamımda 
‘engelli’ diye etiketlenen kişilere bakışım ‘acıma’ boyutunu 
imha etti.”

A Teacher and Project Participant

“I have flourished with the guidance of a group of trainers 
who had extensive knowledge and who knew what they 
were doing. My new understanding of those people who 
are labeled as ‘disabled’, in my class or in my private life, 
has destroyed the dimension of ‘pity’”.
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Engelli öğrencilerin velileri ise dışlanmaya maruz 

kalıyorlardı. Öte yandan, çocuklarını savunmasızlığa 

terk etmekten korktukları için zarar veren boyutta 

korumacı davranıyorlardı.

Bu araştırma sonucunda bir eğitim içeriği hazırlandı. 

24 öğretmen, sekiz günlük eğitim programına katıldı. 

Öğretmenlerin büyük bir kısmı önce kendileriyle 

yüzleşti; ayrımcı dillerini ve tutumlarını şaşkınlıkla 

fark etti. Sonra bu ayrımcılıkla mücadele edebilmek 

için teknikler öğrendi, engelli ve engelsiz öğrencilerin 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sınıf içi uygulamaların 

tüm öğrencileri içerecek şekilde planlanabilmesi 

üzerine kafa yordu.

Projede, farklılıkların bir arada olmasının önemini ve 

engelliliğin olağan bir durum olduğunu vurgulamak 

amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler, 

okul öncesi öğrencilerine yönelik ise animasyon film, 

kutu oyunu gibi farklı materyaller de geliştirildi. Son 

olarak, velilere yönelik, engelli öğrencilerin eğitim 

hakkının vurgulandığı bir eğitim modülü hazırlandı.

Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR, daha eşit bir eğitim 

için iyiyi temenni etmenin ötesine geçiyor. Ama 

yalnız onların çabaları yetmez. Çünkü hayatta rengi, 

kokusu farklı, daha çok çiçek var. Herkesin bu anlayışı 

zihinlere kazınması gerek: Okulda olmak, hayatta 

olmak kadar hak. 

Parents of students with disabilities on the other 

hand, were excluded. Besides, these parents were 

very protective of their children to a harmful extent 

as they were scared of leaving them vulnerable.

Following this study, a training program was 

prepared. 24 teachers attended an eight-day 

training program. Most of the teachers first 

confronted with themselves and were surprised to 

realize their discriminative language and attitude. 

Then, they learned some techniques to fight against 

this discrimination and reflected on how to meet 

the needs of students, with or without disabilities, 

and how to plan their classroom practices to ensure 

inclusion of all students.

During the project, some activities for elementary 

school students, and animations, board games, 

and other materials for preschool education, 

were developed to highlight the importance of 

co-existence of differences and the ordinariness 

of having a disability. Finally, a training module, 

stressing the right of students with disabilities to 

education, was prepared for parents.

For education with more equal opportunities, the 

Tohum Autism Foundation and SECBIR go beyond 

wishing for good. Yet, their efforts alone are not 

sufficient because there are many more flowers in 

the ground with different colors and smells. Everyone 

should keep this understanding in mind: Being at 

school is as much a right as being alive.

Tohum Autism Foundation
Disability Rights In Education: Together In School, Together In Life

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı Ve Eğitim Vakfı
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte
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Once the perspective of teachers, students and parents 
change, a lot will change to make individuals with 
disabilities access the right to education. 

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin bakış açısı 
değişirse, engelli bireylerin eğitim hakkına 

ulaşabilmesi yolunda çok şey değişir. 



YUvA ASSOCIATIOn

YUVA DERNEĞİ

I AM THE VOICE OF MY NEIGHBORHOOD

SOKAĞIMA SES, MAHALLEME EL VERİYORUM
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We have newcomers in the neighborhood: Ms. 
Salma and her husband. I have been counting for 
the last month and this is the tenth case I suppose. 
It is certainly difficult to leave your hometown; 
and who knows what they have experienced. Yet, 
it is difficult for us as well. We do not know their 
habits or characters... We have different traditions 
and speak a different language... 

We were going to meet at a neighbor’s house one 
day and some of us offered to invite Ms. Salma. 
I was not very positive. I wondered how we could 
communicate. She would stare at me while 
I would be staring at her...

The other day, someone had dug up the 
pavements in the neighborhood and left it like 
that. I stumbled while I was going to shopping.
At that moment, I almost collided with Ms. Salma. 
I was about to fall, but she grabbed me by the 
arm. No one thinks how hard it would be for the 
residents to walk, she complained. Apparently, she 
learned a little Turkish. I laughed unintentionally. 
We stood there and had a long conversation. And 
since I became acquainted with her, I thought and 
I invited her to our neighbors’ meeting.

Mahalleye yeni birileri taşınmış. Salma Hanım’la 
kocası. Son bir ayda saydım, herhalde onuncu 
oldu bu. Tabi zor şey yerini yurdunu değiştirmek, 
kim bilir neler yaşadılar... Ama bize de zor. Huyunu 
suyunu bilmediğimiz insanlar... Adetimiz başka, 
dilimiz başka...

Komşularla gün yapacaktık, bizimkiler Salma 
Hanım’ı da çağıralım dediler. Çok sıcak bakmadım. 
Hem sonra, nasıl anlaşacağız? O bana bakacak, 
ben ona...

Geçen gün mahallenin kaldırımlarını kazıp 
bırakmışlar öylece. Alışverişe giderken ayağım 
takıldı, tökezledim. O sırada Salma Hanım’la burun 
buruna geldik. Düşmek üzereyken kolumdan tutup 
yakaladı beni. Mahalleli nasıl yürüyecek, kimsenin 
düşündüğü yok, diye söylendi. Meğer çat pat 
Türkçe öğrenmiş. İstemeden güldüm. Ayaküstü 
sohbet uzadıkça uzadı. Ben de nasılsa artık tanıştık 
diye düşündüm, bizim güne davet ediverdim.

pOSSIblE OnCE YOU bECOME
ACqUAInTEd: 

Together with 
Differences

Farklıyken de
Bir Arada

TANIŞINCA
OLUR: 
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Yuva Derneği  Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum

Bu dünyayı bizim gibiler kadar, bizden farklı 

olanlarla da paylaştığımızı sık sık unuturuz. Unuturuz 

çünkü farklılık ürkütücüdür. Korkacak bir şey 

olmadığını hatırlamak için karşılaşmalara ihtiyacımız 

vardır. Çünkü yabancılık ancak tanışana kadar sürer. 

Tanışmak, birbirimizi, olduğumuz halimizle kabule 

razı geldiğimizin, birbirimizi anlamak için çaba 

göstermeye başladığımızın işaretidir. Mahalle ise 

en samimi karşılaşmaların alanıdır. Bu yüzden bir 

mahalle, birkaç sokağın birleşiminden çok daha 

fazlasıdır: Birbirine benzemeyen insan hikayeleri, 

mahallelerde yan yana yazılır.

Toplumumuz, son birkaç yıldır, bir arada yaşama 

kültürümüzün sınandığı bir dönemden geçiyor. 

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 

Suriyeli mültecilerin sayısının, kayıtlı olmayanlarla 

birlikte 4 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Suriyeli 

mülteci nüfus, bir yıldır yerleşik hayata geçmiş 

olmasına rağmen, barınma, güvenlik, sağlık, 

beslenme, iş ve eğitime erişim gibi konularda pek 

çok sorunla boğuşuyor. Bunların hepsi bir yana, 

yaşamlarını en baştan kurmaya giriştikleri bu yeni 

dünyada, insanların ön yargılarına çarpıyor; kabul 

görmek şöyle dursun, ülkedeki sorunların kaynağı 

olarak görülüyor; ayrımcılığa maruz kalıyorlar.

We often forget that we share the world with those 

who are different from us, as well as those who 

look like us. We forget it because differences are 

scary. We need encounters to remember there is 

nothing to be afraid of. That is someone is a stranger 

until you become acquainted with them. Making 

acquaintance indicates that we accept each other 

as we are, and we have begun making an effort 

to understand each other. And a neighborhood is 

a good area to experience the sincerest encounters. 

Thus, a neighborhood goes beyond a combination 

of several streets: Stories of people who do not look 

like each other are written next to each other in such 

neighborhoods.

This past few years have been a period during 

which the coexistence capability of our society has 

been put to test. It is estimated that the number of 

Syrian refugees who have taken shelter in Turkey 

after they left their hometown is almost 4 million, 

including those who are not registered. The Syrian 

refugee population in Turkey has settled for a 

year now, yet they currently struggle with many 

problems concerning shelter, safety, health, nutrition, 

employment, access to education, etc. Everything 

aside, they, in this new world where they have 

started to build a life from scratch, crash into 

people’s prejudice; and they are considered to be 

the source of the problems in Turkey, let alone gain 

acceptance, and subjected to discrimination.
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Yuva Association  I Am The Voice Of My Neighborhood

Peki bu insanların aldıkları yaralar, savaştan kalan 

travmalarıyla yarışacak ölçüde derinleşmeden evvel 

ne yapılabilir? Yerel halk ile mültecilerin, aynı sınıfta, 

aynı sokak ya da otobüste yan yana durmanın 

ötesinde ortak bir anlayışı keşfetmeye ve yeniden 

tanışmaya ihtiyaçları olduğu açık. Yuva Derneği, bir 

süredir, İstanbul’un en yoğun Suriyeli nüfusuna sahip 

ilçelerinden Ümraniye’de, bu grupların gündelik 

hayatın rastlantıları dışında anlamlı vesilelerle bir 

araya gelmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar 

yürütüyor.

Well, what can be done before such wounds of these 

people get deeper and deeper to the extent that 

they compete with their war traumas? The local 

people and refugees obviously need to go beyond 

standing next to each other in the same classes, on 

the same streets or in the same buses, discover a 

common understanding, and get reacquainted. The 

Yuva Association has been working in Ümraniye, one 

of those districts of Istanbul with the densest Syrian 

population, to gather people from these two groups 

together on meaningful occasions, aside from daily 

coincidental encounters.

Suriyeli Bir Kadın Katılımcı

“Atölyeden önce Suriyeliler Türkiyelilere karşı, Türkiyeliler 
de Suriyelilere karşı ön yargılıydı, ama bu atölyede 
Türkiyelilerin de Suriyeliler gibi farklı farklı insanlardan 
oluştuğunu gördüm. İyisi de varmış kötüsü de; hepsi aynı 
değilmiş, anladım.”

A Female Syrian Participant

“Before the workshop, the Syrians were prejudiced 
against the Turks and the Turks against the Syrians; in 
this workshop, however, I realized there were all kinds of 
different people among the Turks, just like the case among 
Syrians. There were both good and bad; I discovered they 
were not all the same.”
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Hedefte, kırılması gereken ön yargılar varsa ilk iş 

bir karşılaşma organize etmek olmalı. Peki ama 

nasıl? Bunun için iki grubun da, kendilerini güvende 

hissedecekleri bir mekana ve burada bir araya 

gelmek istemelerini sağlayacak bir sebebe ihtiyaçları 

vardı. Derneğin halihazırda mahalleli için etkinlikler 

düzenlediği Topağacı Mahallesi’ndeki Ümraniye 

Çocuk ve Gençlik Merkezi, bu iş için biçilmiş kaftandı. 

Şimdi sıra, bir mahallenin kültürüne en çok etki eden 

iki grubun, gençlerin ve kadınların ilgisini merkeze 

çekecek etkinlikleri düzenlemeye gelmişti.

If one aims to break down some prejudices, one 

needs to first organize an encounter. But how? To do 

this, both groups needed a place where they would 

feel safe and a reason for encouraging them to 

meet there. The Ümraniye Children and Youth Center 

in Topağacı Neighborhood, where the Association 

has already organized many events for the residents 

of the neighborhood, was tailor-made for such 

encounters. What was next was to plan some events 

which would attract young people and women, the 

two groups that affect the culture in a neighborhood 

the most, to this center.

Yuva Derneği  Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum
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Kadınlar yolculuklarına hem kendilerinin hem 

de başkalarının duygularını fark ettikleri tanışma 

atölyeleri ile başladılar. El işi atölyelerinde, kendi 

ifadeleriyle, adeta terapiye girmiş gibi rahatlayıp, 

yeni arkadaşlarıyla birlikte ilk üretimlerini yaptılar. 

Öteden beri başka kadınlarla sosyalleşmek için 

kullandıkları mutfağı, kendileri için yeni bir ortak 

mekan haline getirdiler. Birbirlerine hamur açmayı 

ve içli köfte doldurmayı gösterirken, bir yandan 

birer kadın olarak hayatlarındaki benzer dokuları 

keşfediyor, diğer yandan kültürel çeşitliliğin yaşamı 

nasıl güzelleştirdiğini fark ediyorlardı.

Çocuklarına, kısıtlı maddi ve sosyal imkanlar 

yüzünden özel uğraşlar yaratamamak, sorun 

olmaktan çıktı. Çünkü merkeze kendileri için 

geldiklerinde, çocuklarıyla da ilgilenildiğini 

biliyorlardı. Gönüllü psikologların yürütücülüğünde 

savaş travması geçirmiş Suriyeli çocuklar için verilen 

grup terapisi, bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. 

The women started their journey with a group 

of acquaintance workshops during which they 

recognized their own feelings and others’ feelings. 

The handcraft workshops made them relax, just 

like in a therapy as they said, and create their first 

products along with their new friends. They turned 

the kitchen, which they had been long using for 

socializing with other women, into a brand-new 

shared space for themselves. While they were 

teaching each other how to spread the dough or 

fill up stuffed meatballs, they discovered the similar 

patterns in their lives as a woman and realized how 

the cultural diversity beautified the world.

Failing to create special interests for their children 

due to limited financial and social opportunities 

was no longer a problem because they knew that 

when they went to the center for their own sake, 

their children were taken care of as well. A striking 

example was the group therapy offered by volunteer 

psychologists to those Syrian children who had 

experienced war trauma. 

Yuva Association  I Am The Voice Of My Neighborhood

Türkiyeli Bir Kadın Katılımcı

“Mahallede varlar, tanıyoruz ama sadece selam veriyoruz, 
o kadar. Burada tanışmak daha başka oldu. İnsanların iç 
yüzünü öğrenebildik. Bu çok önemliydi bence.”

A Female Turkish Participant

“They exist in our neighborhood; we are familiar with them, 
but we just say hi and that is all. It was different to get 
acquainted with them here. We could see through these 
people. And I think this was really important.”
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Yuva’nın gençlerle deneyimi ise, kadınlarınkinden 

biraz daha farklı oldu. Başlangıçta, Derneğin 

organize ettiği stencil (şablon tekniği) atölyelerine ve 

film gösterim günlerine katılım beklenenden düşüktü. 

Gençler, evde üzerlerine düşen yükümlülükler ve 

ağır çalışma koşullarının yanında bu tür etkinliklere 

katılmayı biraz lüks sayıyordu. Ancak hayatlarını 

kolaylaştıracak bir şey öğrenmek hiç de fena 

olmazdı. Örneğin, Türkçe konuşma atölyeleri... Dernek 

bu talebe hemen karşılık verdi. Gençlerin iletişim 

becerilerini geliştirip yasal haklarını öğrendikleri 

çalışmalarla, program zenginleştirildi. Ritim atölyesi 

de bunlardan biriydi. Uyum içinde çalmazlarsa, o 

şarkıyı hiçbir zaman duyamayacaklardı, anladılar. 

Ritmi, birbirlerini dinleyerek buldular.

Topağacı Mahallesi’nin kadınları ve gençleri şimdi 

sokağa ses vermek için el birliği ile yeni etkinlikler 

yapıyor. Birbirlerine ilk selamı vermelerinden kısa bir 

süre sonra tüm mahallelinin bir araya geldiği iftar 

yemeğinde fark ettikleri o çok önemli bilgiden, daha 

çok kişi haberdar olsun istiyorlar: “Burada yabancı 

yok, sadece henüz tanışmadıklarımız var.”

Yuva’s experience with the youth was slightly 

different from that with the women. At the very 

beginning, only a small group attended the stencil 

workshops and film screenings organized by the 

Association, contrary to the expectations. Given 

their responsibilities at home and heavy working 

conditions, the young people considered a bit 

luxurious to attend such kind of activities. Learning 

something that could make their life easier, however, 

could not be that bad. For example, Turkish speaking 

workshops... The Association immediately responded 

to this request. The program was enriched with 

some practices to teach the youth their legal rights 

and how to improve their communication skills. The 

rhythm workshop was one of those. They finally 

understood that they would never hear that song 

if they failed to play it in harmony. They found the 

rhythm by listening to each other.

The women and youth in Topağacı Neighborhood 

now conduct new activities in cooperation to be 

the voice of streets. They wish many more people 

acquire the knowledge they became aware of 

during the “iftar” which brought together all the 

residents of the neighborhood shortly after their very 

first greetings: “There are no strangers here, but only 

those we have not met yet.”

Yuva Association  I Am The Voice Of My NeighborhoodYuva Derneği  Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum
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The Syrian and Turkish residents of a neighborhood in 
Istanbul build new partnerships and get reacquainted, 
setting aside their prejudices.

İstanbul’da bir mahallenin Suriyeli ve Türkiyeli 
sakinleri, ön yargılarını bir kenara bırakarak yeni 

ortaklıklar kuruyor, yeniden tanışıyorlar. 
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