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“Cahildim Dünyanın Rengine Kandım”

G

enç ve gençlik doğası itibariyle oluşturduğu aura ile dinamik bir
imajı ifade etmektedir. Yine doğası itibariyle “Gençlik” bir
potansiyeli ifade ettiği için bu potansiyeli kinetize etmek
isteyenleri uzun kategorilere ayırmak mümkündür. Sosyolojik bir
kavramsallaştırma çerçevesinde iyi bir “aile”, iyi bir “aşiret”, iyi bir “cemaat”,
iyi bir “sivil Toplum örgütü” varlığını devam ettirebilmek için gence ve gençliğin
içerdiği dinamizme muhtaçtır. Gençliğin potansiyeline ihtiyaç duyan bu türden
sosyolojik kurumsal yapıları çoğaltmak mümkündür. Ancak en genel ifadeler ile İyi
bir “ﬁkir” ete kemiğe bürünmek için gence ve gençliğin potansiyel gücüne
muhtaçtır.
Sözünü ettiğimiz bu potansiyelin yaşadığımız toplum içerisinde en az
farkında olan katmanın gençler olduğu savı; yaygın olarak ifade edilen bir
yargıdır. Bu yargıdan hareketle geçler hakkında bir çıkarımda bulunmak elbette
tutarlılığı zayıf bir çıkarım olacaktır. Ancak gençlerin toplumsal düzendeki
nüfuzları kamusal alanlardaki rolü ve gençliğin benlik algısı üzerinde birtakım
çıkarımlar yapmak zamanın ruhuna uygun ve teferruatlı bir çalışmayı gerekli
kılmaktadır.
Gençler ve gençlikten beklentisi olan; ﬁkir, düşünce, sosyal ve siyasi
örgütler vb. bütün bireysel ve kurumsal yapılar bu konuyu ele alıp tartışırken
masada en az yer verdikleri kesimin ise genç bireyler olduğu gerçeği yoğun olarak
gözlemlenmektedir. Bu yaygın uygulamaya karşın, gençlerin kendi ontolojilerini
anlamaları ve anlamlandırmaları, bilgi ve değer kaynaklarını sorgulamaları,
gelecek perspektiﬁ inşa süreçleri ve yerelden ulusala ulusaldan uluslararası
boyuta varıncaya kadar sosyolojik olarak kendilerini konumlandırmalarına
yardımcı olabilmek için tecrübe ile yoğrulmuş bir sinerji ortamının oluşturulması
ve konuşulacak her konuya genci ve yetişkini ile kolektif bir yaklaşım inşa etmenin
gerekliliği aşikardır.
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Bu gereklilikten hareketle BEKAM olarak; ﬁkir ve düşüncelerine, dinamizm
ve potansiyellerine güvendiğimiz genç kardeşlerimizle birlikte kendimizi
konuşmayı, kendimizi aramayı ve kendimizi bulmayı hedeﬂediğimiz bir atölye
çalışması düzenlemenin gelecek vizyonumuz açısından ufuk olacağını
düşünüyoruz. Konunun genişliğine binaen belirli alanlarda sınırlandırmamız
gerektiği düşüncesinden hareketle oluşturduğumuz çalışma başlıkları aşağıda
belirtilmiştir.
BEN KİMİM?
Hakkımızda yapılan tanımlar nelerdir ve bu tanımlar bizi ifade ediyor mu?
Biz kendimizi nasıl tanımlıyoruz?
Sosyal statümüzü biliyor muyuz?
NE İSTİYORSUNUZ BENDEN?
Ailemizin beklentileri…
Okulumuzun beklentileri…
Üyesi olduğumuz sosyal grupların beklentisi…
Devletin beklentisi…
Peki ya benim hedeﬂerim!...
BİR GELECEK Kİ BENİM ELLERİMDE ŞEKİLLENECEK
Dünyamızın sınırı dilimizin sınırı kadardır!...
Gencim mutluyum kafam karışık!...
Nelere geç kalmamalıyım?
Not: Program boyunca her Cumartesi saat 11.00'da Bilim Eğitim Kültür
Araştırmaları Merkezi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek olan atölye çalışmasına
katılanlara “Katılım Belgesi” takdim edilecektir.
Kayıtlar www.bekam.org.tr adresinden alınacaktır.
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