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BI�Z KI�MI�Z?

Hayalimiz: Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya!

Şiddetsizlik Merkezi olarak şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için 
eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün 

bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya 
dayalı yöntemleri esas alıyoruz. Bu kapsamda şiddetsiz, yaratıcı politika ve 

mücadele araçları geliştirmeyi, bu araçları paylaşmayı ve şiddetsiz bir dünya 
için çalışan herkesi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sosyal adaletin 

gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve 
baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.



YO� NETI�M KURULUMUZ

Başkan: Hilal Demir 
Başkan Yardımcısı: Birsen Atakan 
Sekreter: Gökhan Soysal 
Sayman: Hatice Telci 
Üye: Hülya Üçpınar

Chairwoman: Hilal Demir 
Vice chairwoman: Birsen Atakan 
Secretary: Gökhan Soysal 
Treasure: Hatice Telci 
Member: Hülya Üçpınar

EXECUTIVE BOARD
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ÇALIŞMALARIMIZ

STKLARA YO� NELI�K ATO� LYELERI�MI�Z

Hak temelli sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlediğimiz atölyelerde 2016 - 2017 
döneminde bir çok örgütle birlikte çalışma imkanı bulduk. 

Atölyelerimizi kurumların ve grupların ihtiyacına göre tasarladık. 

Çalıştığımız atölye başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Konsensüsle karar alma
Arabuluculuk
Yaratıcı direniş
Şiddetsiz iletişim 
Şiddetsizlik ve şiddet 
Çatışkı çözümleme 

Önyargılar ve ayrımcılık
Stratejik kampanya planlama
Şiddetsiz eylem
Takım olma ve grup içi çatışkılarla 
baş etme
Toplumsal cinsiyet 

Bugüne kadar birlikte şiddetsizlik atölyesi düzenlediğimiz bazı örgütler ve atölye konuları şu 
şekildedir; 

- Lezbiyen Biseksüel Feministler / Verimli Toplantı Yöntemleri
- Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği / Şiddetsiz İletişim, Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı ve
Arabuluculuk
- Yeryüzü Derneği / Konsensüsle karar alma, Şiddetsiz İletişim
- Amazon Kadın Örgütlenmesi / Grup içi çatışkılarla baş etme
- Yeşil Gazete / Şiddetsiz iletişim
- Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif / Yaratıcı direniş, Konsensüsle karar alma

Bu atölyeler sonucu 186 kişiyle birlikte çalışma imkanı bulduk.



ÇALIŞMALARIMIZ

ETKI�NLI�KLER VE ATO� LYELER

Şiddetsizlik Merkezi olarak düzenlediğimiz şiddetsizlik atölyeleri ve katıldığımız etkinliklerde 
şiddetsizliği ve konularını paylaştık. Bu sayede şiddetsizlik kavramlarını ve yöntemlerini 
anlatma imkanı bulduk.

ARABULUCULUK ANTRENMANI

Katılımcıların sivil toplum alanında çalışan 
kişiler olduğu bu 2 günlük antrenmanda 
deneyimli bir uluslararası arabulucu olan 
Marcus Armstrong ile birlikte çalıştık. 

Atölyede arabuluculuğun incelikleri ve 
yöntemleri işlendi. 14 katılımcıyla 
gerçekleştirdiğimiz antrenmanda Yeditepe 
Üniversitesi çeviri bölümü öğrencilerinin 
gönüllüğü desteği çalışmayı çok daha verimli 
kıldı.

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM ATÖLYE 2016 SERİSİ

Geçtiğimiz yıl, yoğun talep neticesinde düzenlediğimiz şiddetsiz iletişim atölyesine çok sayıda 
başvuru aldık. Başvuruları geri çevirmemek için bir dizi halinde 3 atölye düzenledik. 

Atölyeler sonucu 30 kişiyle birlikte çalışma imkanı bulduk.





ÇALIŞMALARIMIZ

ETKI�NLI�KLER VE ATO� LYELER

SİLAHLI BASKI ORTAMINDA SİVİL DİRENİŞ 

SEMİNERİ

Alanında uzman akademisyen konuk konuşmacılarımızla 
birlikte şiddetsiz direnişe dair en çok merak edilen 
konulardan biri olan şiddet ortamında şiddetsiz araçların 
nasıl kullanılabileceği üzerine düzenlediğimiz bu seminerde 
yaklaşık 40 kişiyle birlikte sohbet etme imkanı bulduk.



ÇALIŞMALARIMIZ

ETKI�NLI�KLER VE ATO� LYELER

2016 ONURHAFTASI "KONSENSÜS"

2016 yılında on üçüncüsü
düzenlenen “Yeşil Diyalog”
seminerlerinin konusu “Zor

Zamanlar”dı. Bu seminere zor
zamanlarda şiddetsiz direniş

kampanyalarının planlaması ve
yaratıcı direniş üzerine
düzenlediğimiz atölye

çalışmasıyla 23 kişiye ulaştık.

ZOR ZAMANLARDA ŞİDDETSİZ DİRENİŞ

2016 yılında yine güvenlik gerekçeleriyle 
düzenlenemeyen “Onur Yürüyüşü”ne rağmen 
Onur Haftası etkinlikleri “Örgütleniyoruz” 
temasıyla sorunsuz biçimde gerçekleşti. 

Şiddetsizlik Merkezi olarak “Konsensüsle Karar 
Alma” atölyesinde 20 kişiyle bir araya geldik. 

Atölyeye katılan katılımcılarla birlikte 
toplantılarda en çok karşılaşılan sorunlardan 
biri olan herkesin dahil olduğu karar alma ve 
kararların takibi konusunda yapılabilecekler 
üzerine uygulamalı olarak "Eşitler arası konusen



ÇALIŞMALARIMIZ

ETKI�NLI�KLER VE ATO� LYELER

ŞİDDETSİZ OYUN ATÖLYESİ

2016 yılında Beşiktaş’ta düzenlenen MorFest 
Feminist Festivalde “Şiddetsiz Oyun Atölyesi” 
düzenledik. Oyunların dönüştürücü ve öğretici 
gücüyle şiddetsizliği, güveni, iletişimi ve 
yaratıcılığı işlerken hem eğlendik hem tartıştık.

ÇOCUK ATÖLYELERİ

İstanbul Maharat Merkezi yapılan işbirliği neticesinde Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadığı İstanbul 
Esenyurt’ ta bir ilkokulda Suriyeli öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşması, iletişimin ve ilişkilerinin 
güçlendirilmesi, tüm öğrencilerin ayrımcı tavırlara karşı farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla 
bir atölye serisinde Şiddetsizlik Merkezi antrenörleriyle birlikte atölyeler yaptık. 

Bu atölyelerden beklenen çıktılar; farklı etnik kimliklerden gelen çocukların kalıp önyargılarını, 
atölyede etkileşimsel öğrenim metotları kullanarak birbirleriyle yakın ilişki ve güven kurma yoluyla 
kırılmasını sağlamak. Bu sayede toplumsal çatışkıların bir parçası olan çocukların bu çatışkıya dair 
kendi pencerelerinden bir bakış kazanmalarını sağlayarak çatışkıları sağlıklı dönüştürmeye yönelik 
temeller atmak. 

Yapılan atölyeler sonucu 30 öğrenciyle çalışma imkanı bulduk.

Oyunlar; çocukluğumuzdan beri hayatı öğrendiğimiz, 

deneyimlediğimiz birer yol gösterici oldular. Bu oyun 

atölyesinde Şiddetsizlik Merkezi olarak oyunların saflığını, 

eğlencesini, deneyim zenginliğini kullanarak politik 

mücadelelerimize bir de bu perspektiften bakalım 

istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gülmek, direniştir!
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ÇALIŞMALARIMIZ

ŞI�DDETSI�ZLI�K ANTRENO� RLERI� AG� I

Şiddetsizlik Merkezi, şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
Bu çalışmalarda şiddetsiz yöntemleri kullanmaya ve yaygınlaştırmaya çalışır. Bu hedef 
doğrultusunda “Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı”nı oluşturduk. 

Antrenör ağındaki şiddetsizlik antrenörleri, Şiddetsizlik Merkezi’nin düzenlediği şiddetsizlik 
konularında antrenman ve atölye çalışmalarında antrenörlük ve kolaylaştırıcılık yapıyorlar. 
Ağa yeni antrenörlerin kazandırılması amacıyla 30 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihleri arasında 
“Antrenörler Antrenmanı 2017” çalışmasını yaptık. Bu çalışma sonucu, antrenmana katılan tüm 
katılımcılar, ağda aktif olarak görev almak istediler. 

Şu an ağda 22 şiddetsizlik antrenörü bulunmaktadır. 

Şiddetsizlik Merkezi, antrenörlerin deneyimlerini paylaşmaları ve birbirini güçlendirmeleri 
amacıyla ağ buluşmaları düzenleyecek. 

Yeni antrenörlerin ağa katılması için şiddetsizlik antrenörler antrenmanı çalışmasını tamamlamış 
olma kriteri aranıyor. 

Ağ, Şiddetsizlik Merkezi tarafından koordine ediliyor.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇALIŞMALARIMIZ

ŞI�DDETSI�ZLI�K ANTRENO� RLERI� 
ANTRENMANI 2017

30 Ocak – 3 Şubat 2017 tarihlerinde Şiddetsizlik Merkezi'nde 20 katılımcıyla birlikte 
gerçekleştirilen çalışmada kolaylaştırıcılık deneyimi olan katılımcılara şiddetsizlik antrenörlüğü 
konusunda eğitim verdik. 

Çalışmada şiddetsizlik, grup dinamiği yönetimi, çatışkı, konsensüsle karar alma, antrenörlük 
becerileri, program hazırlama konuları işlendi. Katılımcılar, seçtikleri konularda takımlar 
oluşturarak antrenörlük deneyimi de yaşadı ve bu deneyimlerden yola çıkarak teorik tartışmalar 
yaptık. 

Tüm katılımcılar Şiddetsizlik Merkezi'nin yürüttüğü Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı’'na katıldılar. 

Çalışma için AJ Muste Şiddetsizlik Antrenmanları Fonu'ndan destek aldık.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



“Şiddetsizlik Merkezi’'nin etkinliğinden ayrıldığımdan bu yana gerçekten hayatımda bir değişim oldu... 
Bir çok farklı derneğin etkinliklerine katıldım, bir çok şehre gittim... Fakat hiçbirine eski ben olarak 

bakamadım. Sadece şunu söylemek istiyorum, yaptığınız iş çok güzel ve çok kaliteli gerçekten... 
Oradaki hassasiyet, duyarlılık ve güzel paylaşımın tadını hiçbir yerde bulamadım başka. Türkiye 

dışında katıldığım etkinlikler de dahil olmak üzere hatırladıkça beni heyecanlandırmazken hiçbiri, 
Şiddetsizlik Merkezi benim için çok güzel bir heyecan ve huzur olarak kaldı.” 

Umut Güven



ÇALIŞMALARIMIZ

ŞI�DDETSI�Z EYLEM ATO� LYELERI�

Düşünce Suçuna Karşı Girişim işbirliğiyle 
her ayın 3. Pazar günü Kargart’'ta bir 
seminer/atölye dizisi başlattık. 

Bu seminer dizisinde şiddetsiz eylem, 
şiddetsiz kampanya, Ohal’ de hak bilinci, 
korkuyla baş etme, yaratıcı şiddetsiz 
direniş, dijital medya aktivizmi konularını 
konuklarla işledik. 

Seminerler, Haziran ayına kadar devam 
edecek. 

Şu ana kadar 4 seminer düzenlendi ve 
seminerlerde 55 kişiye ulaştık.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇALIŞMALARIMIZ

ŞI�DDETSI�Z FI�LM GO� STERI�MLERI�

Sinema bir aktivizm aynı zamanda. Politik sinemanın tarihi çok daha önceki yıllara dayanmakla 
birlikte 60’lı yılların politik hareketinde yer alan sinemacıların etkisiyle sinema, aktivist bir nitelik de 
edindi. Bu dönemdeki sinemacılar, sinemanın, olayların gerçekliğine ışık tutmak, görünmeyeni 
görünür kılmak için iyi bir araç olduğunu düşündü. Bu hareket, tarihe, bildiri filmler (ciné-tracts) 
denilen bir anonim film yelpazesi bıraktı. Aynı şekilde dönemin bazı yönetmenleri sinemanın bu 
tavrını filmlerinde kullanmaktan geri kalmadı. Örneğin Costa Gavras, politik film üçlemesi ile hem 
politik hareketin içindeki yerini aldı hem de sinemayı başka bir yere taşıdı. Yaptığı filmlerde politik 
mesajın net olması kadar ulaşılabilen en fazla kitleye ulaşmasını da amaçladı. 

Politik sinemanın vazgeçilmez ismi Costa-Gavras’'ın da dediği gibi “Direniş sadece işgallere, aşırı 
güçlerin vahşetlerine karşı direniş değildir. Direniş, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.” 
Her ayın son Cuma günü yaptığımız gösterimlere Aralık 2016'da başladık ve bugüne kadar 4 film 
gösterdik. Filmlerin arkasından yaptığımız sohbetlerle şiddetsizliği tartıştık. Gösterilen filmler “Her 
Gün İsyan”, “Selma”, “Hayır”, “Peki Şimdi Nereye?”. 
Film gösterimlerine 40 kişi katıldı.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇALIŞMALARIMIZ

RAKAMLARLA

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik 

atölyelerimizde birlikte çalıştık

186 kişi

Etkinliklerimizde fiziksel

olarak ulaştığımız kişi

300 kişi

Atölyeler, şiddetsizlik 

antrenmanları, seminerler

28 Etkinlik

Şiddetsizlik antrenörü ve 

kolaylaştırıcı

23 antrenör



ÇALIŞMALARIMIZ

KOLAYLAŞTIRICILAR I�ÇI�N 
ŞI�DDETSI�Z YO� NTEMLER EL KI�TABI

Kolaylaştırıcılara yönelik hazırladığımız el kitabında, şiddetsizlik antrenmanları, antrenörlük 
becerileri, grup dinamiği, takım oluşturmanın yanı sıra şiddetsiz atölye konularına özel egzersizler 
yer almaktadır. 

Sivil Düşün AB Programı desteğiyle 1000 adet bastırdığımız el kitabı, bir çok aktivist ve 

kolaylaştırıcıyı heyecanlandırdı. Kitabın kullanımına dair bir çok pozitif geri dönüş alıyoruz.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇALIŞMALARIMIZ

TU� RKI�YE ŞI�DDETSI�Z DI�RENI�Ş TARI�HI� 
ARAŞTIRMASI VE VERI� TABANI

Sosyal hareketler, son yıllarda şiddetsizlik terminolojisini çok daha fazla kullanmaya başladılar ve 
bir çok eylem bilinçli olarak şiddetsiz ilkeleri seçmeye başladı. Fakat geçmişte yapılmış eylemler 
her ne kadar bilinçli olarak şiddetsizlik vurgusu yapmasa da yine de Türkiye hak tarihinin çok 
önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Şiddetsiz eylem veri tabanı, bu sayede Türkiye tarihine farklı bir 
gözden bakma fırsatı sunuyor. Bu veriler aynı zamanda akademik araştırmalar ve alternatif tarih 
okumaları için önemli bir kaynak olacaktır. 

İlk olarak Çevre hareketi verileri toplandı. Daha sonra savaş karşıtı hareket verileri toplanmaya 
başladı. Kadın hareketi, LGBTİ ve işçi hareketleri eylemleri de toplanmaya başlanacak. 

Verilerin sunumu için şiddetsiz eylem web sitesi açılacak. Sitenin tasarımı tamamlandı. Site yayına 
geçtiğinde kullanıcılar da veri girişi yapabilecek.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



ÇALIŞMALARIMIZ

ŞI�DDETSI�Z KU� TU� PHANE

Şiddetsizlik Merkezi olarak şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmanın önemli araçlarından birinin 
yazılı ve sözlü kaynak materyaller olduğuna inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda kuruluşumuzdan 
bu yana çeviriler ve seminerler yoluyla şiddetsizlik konularına okuyabilmek ve tartışabilmek 
amacıyla yayınlar üretiyoruz. 

Geçtiğimiz dönem yine gönüllülerimizi destekleriyle bir çok makale ve yayın çevirdik. Bu 
yayınlardan öne çıkanlardan bir tanesi Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI)’ nın yayınladığı “Şiddetsiz 
Kampanya El Kitabı”nın 2. genişletilmiş baskısını çevirdik ve kitabın basılması için başlatılan kitle 
fonlamasında baskı için gerekli rakama ulaşıldı. Kitabın basılması için düzenlemesi yapılıyor. 

Bunun yanı sıra şiddetsiz kampanya ve şiddetsiz eylem konularında bir çok çeviri yapıldı ve bu
çeviriler web sitemizin “Kütüphane” bölümünde yayınlanmaktadır.

ÇOCUK ATÖLYELERİ



FI�NANSAL DURUMUMUZ

GELI�RLER

ÇOCUK ATÖLYELERİ

Bireysel bağış 

18%

Adım adım 

2%

ICNC 

64%

AJ Muste 

10%

Sivil Düşün 

6%



FI�NANSAL DURUMUMUZ

GI�DERLER

ÇOCUK ATÖLYELERİ

İdari 

17%

El Kitabı 

27%Antrenörler Ant. 

46%

Etkinlikler 

10%

*2016 yılından 2017 yılına 108.898 TL devretmiştir.



U� YELI�KLER

DAHI�L OLDUG� UMUZ AG� LAR

ÇOCUK ATÖLYELERİ

War Resisters’' International – 
Uluslararası Savaş Karşıtları 

www.wri-irg.org

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
Sosyal Kuluçka Merkezi 
4. Dönem Faydalanıcısı

Gönüllüyüz Biz Gönüllü Platformu



www.siddetsizlikmerkezi.org

/siddetsizlik

/siddetsizlik

/siddetsizlik




