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BBOM İVME 2018 toplantısı 25-29 Temmuz tarihleri arasında Bodrum Dağbelen BBOM Öğretmen Köyü 
yerleşkesinde yapıldı. Kolaylaştırıcılığını Vivet Alevi’nin yaptığı 5 günlük çalışmaya Dernek Yönetim Ku-
rulu, BBOM Kooperatifleri, BBOM Okulu Öğretmenleri, BBOM Öğretmen Köyü ve Model geliştirme’den 
oluşan 5 bileşen adına 25 kişi katıldı.

İVME 2018 de geniş BBOM topluluğuna, üzerine yoğunlaşmak istenen 

1. DEĞERLENDİRME
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
3. YAYGINLAŞMA

konularında ortak görüş oluşturmaları için sorular gönderildi ve bu konularda netleşmek üzere bileşen-
lerden katılımcılar İVME 2018’e davet edildi. 

Genel olarak İVME’nin işlevinde bir netleşme oldu. Bu yıllık toplantıların BBOM evreninde karşılıklı bir-
birinden haberdar olma, iletişim bilgi alışverişi ve güven ortamı oluşmasında, her bileşenin kendi yolunu 
çizerken BBOM Evreninin ihtiyaçlarını gözeterek ilerleyebilmesine büyük katkısının olduğu anlaşıldı.

5 gün boyunca her sabah topluluk/aidiyet, işbirliği, iletişim, bağımlılık- bağımsızlık, özerklik/
seçimlerime saygı ve birbirimize bağlar, bireysel sorumluluk, karşılıklılık, karşılıklı bağlar,  yol 
arkadaşlığı, gücü birlikte kullanmak gibi kavramlar ve ihtiyaçlar üzerine odaklandık. Bu kavramlar 
üzerine beraber düşündük ve beraber derinleştik. Birbirimizi duyduk, birbirimizi daha iyi anladık. İVME’ye 
katılamayanlar için bu özetin ekine bu kavramlarla ilgili olarak ufuk açıcı olabilecek ve ortaklaşmayı 
sağlayabilecek Miki Kashtan’ın bir dokümanını ekledik.  

1. gün katılanların birbiri ile tanışması için grup çalışmaları ve tanışma çemberi; sonrasında duygu, 
düşünce ve isteklerinin duyulması ve bunları rahatlıkla ifade edebilecekleri güven ortamının oluturulması 
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Genel Çember

için İVME ye geliş motivasyonu, getirdikleri konular ve isteklerini ifade ettikleri can kulağı ile dinleme 
çalışması yaptık. 

2. gün yukarıdaki konulardan DEĞERLENDİRME ye odaklanmaları için her bileşenin kendi grubunda 
değerlendirme yapmasına alan ve zaman tanındı.

Genel Çember, çalışma biçim-
ini, kutlamalarını, yaslarını 
paylaşırken; bu sene odağını 
kurumsallaşma modeli öğret- 
menlerle yaygınlaştırma, 
mevcut BBOM okullarını 
güçlendirme ve  topluluk olma 
araçlarını BBOM evreninde 
yaygınlaştırmaya koymak 
istediğini anlattı.

Model Geliştirme

Model Geliştirme Çemberi, sosyokratik düzende çalışmaya başlamasından bu yana geçen 1 yılda deney-
imlerini değerlendirdi, özlemlerinden, hedeflerinden bahsetti.
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Öğretmen Köyü

Öğretmen Köyü son bir yılı nasıl geçirdiğini bir zaman 
çizelgesi ile anlattı. Bu dönem boyunca Öğretmen Köyü 
bileşeninin karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçları aynı çi-
zelgede yer aldı. Önümüzdeki 1 yılda Öğretmen Köyü’nde 
yapılması planlananlar ve hedeflerden bahsedildi.

Kooperatifler

Her bir kooperatif geçtiğimiz yıla dair kutlama, yas, yaşadıkları zorluklar ve odaklanmak istedikleri yerleri 
özetledi. Önümüzdeki yıla dair bahsedilen hedeflerden biri ise, Kooperatifler Birliği’nin kurulması için 
çalışmak.
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Okullar: BBOM Okulları, okul süreçlerine dair değerlendirmelerini okul bazında ayrı ayrı ele aldı. İVME’ye 
katılan okul temsilcilerinin çalışmalarında her okulun kırılma noktalarının ve ihtiyaçlarının çeşitlilik içer-
mesiyle beraber güven, işbirliği ve iletişim sıklıkla bahsedilen ihtiyaçlar arasındaydı.

3. gün değerlendirme sunumları ışığında sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenerek katılanların paylaşmak iste-
dikleri ve sormak ve bilgilenmek istedikleri konu başlıkları toplandı.

Kalan iki günde bileşenler karşılıklı bilgi alış verişi yaptı. Temel olarak BBOM evreninde iletişim eksikliği 
olduğu çok net bir şekilde görüldü. Rekabetçi yaklaşımdan ihtiyaç temelli işbirliğine giden yolun 
yapılandırılması için yeni araçların öğrenilmesinin ortak değerleri netleştirmek ve hayata geçirmek için 
gerekliliği vurgulandı. 

Bütünlük (sözü ile uygulamaları arasında denge ve uyumun önemi) ve karşılıklılık (bir bileşende yapılan 
bir eylemin diğer bileşenleri de olumlu, olumsuz etkilediği) bilinci ile asgari değerlerde uyum ve ortak-
laşmanın BBOM’un geleceği, güveni ve etkisi açısından önemi vurgulandı. Sosyokratik yönetim uygu-
lamalarının odaklanmaya böylece netleşmeye ve yapılabilir eylem planları geliştiremeye katkısı paylaşıldı. 
Sosyokrasinin görev ve sorumlulukların, geribildirim döngüsünün yerleşmesi için hem bileşenler içinde 
hem de bileşenler arasında etkili bir yönetişim modeli olduğu vurgulandı. Dernek bu konuda tüm bileşen-
lere destek olma niyetini beyan etti. 

Böylece 2016 yılında tüm topluluğa sunulan Şiddetsiz İletişim yaklaşımına ek olarak, bu İVME’yle BBOM 
evreninin bilgi dağarcığına Sosyokasi aracı da dahil edilmiş oldu. Barışçıl ve katılımcı bir öğrenme toplu-
luğu olmak yolculuğunda bir adım daha atmış olduk. 



5

Birbirimizle Bağları anlamak için 
Anahtar Bilgiler

1. Birbirimizle Bağlar (Interdependence)
• Yaşamın bir parçası olan bağımlılıkla kendi sorumluluğunu terk etmeyi birbirinden ayırt etmek.
• Ne yapacağına özgür karar verme becerisi olan bağımsızlıkla, başkalarının ihtiyaçlarına aldırmadan 
istediğini yapmayı ayırt etmek.
• Birbirimizle bağları doğal yaşamda ve insanlar için var olan hayatın doğası olarak kavramak.
• Bireysel, bireyler arası ve toplumsal dönüşüm yolculuğunda Birbirimizle bağları bilinçli bir uygula-
ma alanı olarak kucaklamayı seçmek.

2. Tek başına halletme/Kendi Kendine Yetme (self-sufficient) Anlayışını Dönüştürmek
• Bağımlılığın hayatın bir parçası, kendine yetmenin ise kültürel bir koşullanma olduğunu anlamak.
• Kendine yetme dürtüsünü dönüştürme isteğiyle, bağımlılık korkumuzla yüzleşmek.
• Destek ve yardım istemenin diğerlerine size katkıda bulunma olanağı sağlayacağını, yani su-
nacağınız bir armağan olduğunu anlamak.

3. Kendimize değer vermek
• ihtiyaçlarımıza özenmek ve onları karşılamaya gayret etmek için kendimizi yeterince önemsemek.
• Dışardan onay alsak ta almasak ta önemli olduğumuza güvenmek.
• ihtiyaçlarımızın önemli olduğuna yeterince güvenerek(yardım, sevgi, vs. gibi) destek istemek ve 
desteği kabul etmeye de açık olmak.
• Önemimize yani yaptıklarımızın anlamlı ve niyetimizin katkıda bulunmak olduğuna yani kendimize 
güvenmek.
• Karşımızdakilerin yardım isteyip istememe durumundan bağımsız, sunacaklarımızın değerli olduğu 
ve başkalarını gözetmek arzusu ile hareket ettiğimizin bilincinde olmak; bunu başkalarının sorumluluğunu 
üstlenmeden yapmak.

4. Herkes Önemli (everybody matters)
• Herkes için geçerli bir çözüm bulamanın ötesinde, diğerleri ile birlikte bütün ihtiyaçları gözetmek.
• Kendine- özen göstermek ile bencilliği ayırt etmek.
• Herkesin ihtiyacını gözetmek ile “Feda-kârlık, öz-veri’yi ayırt etmek.
• Kendi ihtiyaçlarımızın gözetileceğine güvenmesek te herkesin ihtiyacını gözetmek.

5. Karar almak ta dahil olmak üzere Gücü Paylaşmak
• Güç ve Birbirimize Bağımlılık: Karar alınırken kimin ihtiyaçlarının gözetildiğini bilmek ve gerekli 
kaynakları harekete geçirmek.
• Karar Almaya dahil etmek: Karşı taraf sadece kendi ihtiyaçlarını gözetse de, her iki tarafın ihtiyacını 
göz önünde bulundurmaya istekli olmak.
• Gözeterek (with care) anlaşma yapmak, bu anlaşmaları korumak ve gözeterek değiştirmek.
• Güç farklarına rağmen bağlantı kurmak (Connecting across power differences).

Inbal Kashtan & Miki Kashtan, 2008


