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arlabaşı Toplum Merkezi (TTM) deneyimini siz okuyucularla paylaşmak için derlediğimiz bu kitap zor ama keyifli yolculuğumuzun hikâyesi ve değerlendirilmesidir. TTM’nin kurulmasını ve sonrasında devamını sağlayan maddi manevi her tür desteği veren çok sayıda kişi ve kurumdan oluşan
uzun bir liste var. TTM deneyimini kitaba dönüştürdüğümüz bu satırlarda
kimseyi atlamadan herkese teşekkür etmeyi çok önemli buluyorum.
Öncelikle bu merkez ve bu merkezin bağlı olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Neşe Erdilek olmasaydı olmazdı. Bunu bir buçuk yılı aşan beraber mesaimize ve tabii ki ondan öncesinde çalışmalarını yakından takip etmiş, hayat enerjisine ve coşkusuna her geçen gün daha fazla saygı duyan biri olarak ifade etmek isterim.
Tüm TTM ekibi ve Tarlabaşılılar adına kendisine bir kez de bu kitap aracılığıyla teşekkür ederim. Bu kitapta olduğu gibi birlikte daha nice çalışmaları
gerçekleştirmek dileğiyle... Yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, her çalışmamızı tüm detaycılığı, sakinliği ve özeniyle gerçekleştiren ve bu kitabın da asistanlığını yapan Gizem
Külekçioğlu’na çok teşekkür ediyorum.
TTM çalışanlarına –ki sizler de bu harika insanları hem kendi ağızlarından hem de çocukların gözünden tanıyacaksınız– Ceren, İlknur, Ulaş, Eda,
Eren ve Selahattin Bey’e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar hiç de konforlu olmayan merkez binasını Tarlabaşı çocukları için güvenli ve sıcak bir ev haline
getirdiler. İyi ki varsınız.
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Parlayan Çocuklar dergisinin teknik hazırlığını yapan Selay Dilber’e
ve zor zamanlarımızda yanımızda olan Ramazan Demir’e de tüm yardımları
için teşekkür ederiz.
Kurumsal destekçilerimize gelirsek öncelikle İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne teşekkür etmek isteriz. Tüm Bilgi çalışanları, en üst düzey yönetici ve
idari kadrodan, teknik elemana, akademisyenden öğrencilere ellerinden gelen
gayretle bizi desteklediler. Bu kitap projemiz de İBU Yayınevi’nin desteği olmasa gerçekleşemezdi. Burada tek tek ismini sayamadığım başta kuruluş aşamasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğü’nü yürüten Doç. Dr. Ayhan Kaya; İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Uğur; Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Yiğit Ekmekçi ve Mütevelli Heyeti Başkanı Oğuz Özerden olmak üzere tüm Bilgi çalışanlarına (özellikle Orhun Çavdar; Füsun Özatav; Elka Demir; Mustafa Ödev; Adil Şengül ve Kadir Karabulut’a) bu kitapta raporunu bulacağınız
TTM stajerinin dile getirdiği şu satırlarla teşekkür etmeyi bir borç biliyorum:
‘Özellikle bir sosyal bilimci olma yolunda ilerlerken akademi ve aktivizmin
bir arada bulunabileceğini, teorinin pratikte, pratiğin teoride can bulabileceğini bu proje sayesinde görmek beni oldukça umutlandırdı.’

Ulaşılabilir Yaşam Derneği, başta Başkan Belgin Cengiz ve Hacer Foggo olmak üzere TTM’nin fikir olarak oluşumunda ve projenin gerçekleşmesi
için proje ortağı olarak yer aldılar. Aynı zamanda ilk yıl kuruluş aşamasında
Beyoğlu Belediyesi de proje ortağı oldu. Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan’a ve mekân arayışı sırasında destek olan Başkan Yardımcısı Arif
Köklü’ye de bu vesileyle çok teşekkür ederiz. Destek aldığımız diğer kurumlar ise Beyoğlu Kaymakamlığı’yla ilgili müdürlükler; Helsinki Yurttaşlar Derneği ve British Council’dı.
İkinci yılın AB komisyonu fonlu projesine yine Ulaşılabilir Yaşam Derneği proje ortağı olarak yer aldı. Destekleyen kurumlar ise Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği; Toplum Gönüllüleri Vakfı; Başak Kültür ve Sanat
Vakfı; Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği; Vatikan Büyükelçiliği Caritas Üniteleri; İstanbul Tabip Odası; Anne Çocuk Eğitim Vakfı; Hangar Sanat Derneği; Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı; Türk Psikologlar Derneği ve Türk
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’ydi. Tüm kurumlara bu vesile ile teşekkür
etmek isteriz.
Avrupa Birliği hem kuruluş aşamasında, hem de ikinci yıl Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı çerçevesin-
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de ‘Tarlabaşı Çocukları Haklarına Sahip Çıkıyor’ projesini destekleme kararıyla TTM’nin ana sponsoru oldu. Bu süreçte özellikle birinci yıl yaşanan aksaklıkları anlayışla karşılayıp, çözüm için yardımcı olmaya çalıştı.
İkinci yıl TTM’nin varlığını sürdürmesini sağlayan bir diğer sponsor
Amerika Birleşik Devletleri’nden Spunk Foundation International Vakfı. Bu
destek TTM’nin ayakta kalmasını sağladı. Hem kendim hem de bu kitapta
yazıları olan tüm TTM personeli ve gönüllüleri adına Spunk’a çok teşekkür
etmek istiyoruz. Türkiye’den hep ‘harika ama...’ ifadeleriyle bulamadığımız
desteği, kendileri merkezi gelip görmeden veren ve sonrasında ziyaretleri ile
de bizi destekleyen Marianne Gerschel’e ve dostum Özlem Altan’a da tüm
yardımları ve özverisi için çok teşekkür ediyoruz.
Bu iki ana sponsorumuz dışında gerçekleştirmeye çalıştığımız ufak
proje ve atölye çalışmaları için destek bulduğumuz Hollanda Konsolosluğu
MATRA-KAP; Olof Palme Vakfı; British Council; ECA ve Sütaş verdikleri
desteklerle nefes almamızı sağladılar ve benzer başka proje ve atölyeler için
destek aramamız için güç verdiler.
Gönüllüler... Zaten TTM çalışanlarının dile getirdiği gibi merkezin temel direkleri onlar. Enerjileri, sevgileri, emekleri için ne kadar teşekkür etsek
az, var olsunlar.
Bu uzun listeyi tüm Tarlabaşılılara teşekkür ederek noktalamak istiyorum. Onlar TTM’nin gerçek sahipleri... Yaşamın getirdiği tüm zorluklara
rağmen hayata dirençle bağlılıklarıyla bizi de her noktada kendimizi sorgulamaya zorlayan, ama aynı zamanda TTM çalışanlarının satırlarında okuyacağınız gibi sahip çıkan, TTM’nin orada varolmasını sağlayan tüm Tarlabaşılılar’a teşekkürler... Bu kitap onlara ithafen derlenmiştir.
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