
Yeter ki Hayal Engelli Olmayalım!
                                                   Ben Suleyman Ari.

Mersinli 9 çocuklu bir ciftci ailesinden gelmekteyim. 6 yas ında dinamit 
kazasindan dolayi gozlerimi tamamiyla kaybettim. O yillarda gerek ailemin kosul-
lari gerekse tedavi gibi nedenler yuzunden hic ilkokul egitimi almadim. 14 yasin-
dayken girdigim disardan bitirme sinaviyla ilk okul diplomasi alip ayni yil (1989) o 
gunku adiyla Ankara Besevler Gorme Engelliler, bugunku adiyla Mithat Enc Gor-
me Engelliler ilk ogretim okulunun actigi sinavi kazanip formel anlamda egitim 
almaya basladim. Bu okuldan 1992 ogretim yili sonunda 9.35/10 diploma ortala-
masiyla ve okul ucuncusu olarak mezun oldum. Arkasindan Ankara Cumhuriyet 
Lisesine kazandigim devlet parasiz ve yatililik sinavi sonucunda yerlestim. Burada 
ilk defa kaynasmis bir okulda okumanin getirdigi sorunlarla karsilastim. Mesela 
sayisal derslerde ders malzemeleri ve ilgi yetersizdi. Hocalarimla uzun ve araliksiz 
iletisim cabalarim sonucunda bu engeller de asildi. Daha sonra 1995’te  Liseden de 
4.60/5 ortalamayla dereceyle mezun oldum.  Ayni yil girdigim Ogrenci yerlestirme 
sinavinda Turkiye’de ilk 200’e girdim. İlk tercihim olan Bilkent Universitesi Ulusla-
rarasi iliskiler bolumunde burslu olarak okumaya basladim.  Bilkent universitesinde 
ilk basta aldigim bir yillik hazirlik Ingilizce programinda da gorememekten dolayi 
sorunlar yasasam da buradaki  hem yabanci hem de Turk hocalarim yogun insan 
kaynagi destegiyle ve okulda buldugum gonullu arkadaslar sayesinde hazirligi bir 
yilda bitirip lisans egitimime basladim. Lisans egitiminde ilk yil  yine bazi teknik 
derslerde sorunlar ciksa da iletisim yardimiyla hocalarimla bu sorunlari astik ve ar-
kadaslarimin da destegiyle her donem bolumumde ve okulda ulasilabilecek en yuk-
sek ortalamalara imza attik. 

Bilkent Universitesinden 2000 yilinda 3.95/4 ortalamayla ve bolum Birincisi olarak mezun oldugumda Amerika’nin 
belli basli universitelerinden burslu mastir ve doktora kabulleri aldim. Bu universiteler arasinda Columbia, Chicago, 
U.S.C. ve U.C.L.A. bulunmaktaydi. Ben U.CL.A. Siyaset Bilimini sectim. Buraya geldigimde cok ciddi fiziksel ve 
kulturel sorunlar yasadim. Burada da teknik zorluklar vardi.

Ilk defa hayatimda burada bilgisayara sahip olup kullanmayi ogrendim. Bastonla yurume egitimi aldim. Cok 
cesitli ulkelerden ve kulturlerden arkadaslar edindim. Cok farkli bolumlerden dersler aldim. Burada  ilk once Mastir 
yaptim ve mastir tezimi Alman Felsefeci Fredrick Nietzsche ve psikolog Freud’un sosyal bilimlerdeki yontem uzerine 
fikirleri uzerine yazdim. Ayrica, ayni universitede doktoraya devam etmeye baslarken ayni zamanda asistanlik gore-
vime de basladim. Bu gorevde 5 donem ustuste dersler verdim. Verdigim dersler arasinda Siyaset Felsefesine giris, 
Dunya politikasi, Avrupa politikasi ve Amerikan Politikasina giris bulunmaktadir. 

Son olarak derslerimi bitirip doktorada tez asamasina gectim. Halen Turkiye’de kurumsal duzenlemeler ve secim 
sistemleri uzerine calismaktayim. Bu arada hayatima yeni bir anlam katan bir etkiden soz etmek istiyorum: 2007 yi-
linin yazi basinda Turkiye’de bulundugum bir zamanda daha once basin ve arkadaslarim araciligiyla tanidigim Young 
Guru Academy’yle yakindan  iletisime gecme imkanim oldu. Bogazici universitesinde okuyan kardesim YGA’nin 
”Kor Liderler” semineri duzenledigini bana bildirdi. Ben de ozgecmisimi YGA’nin kurucusu Sinan Yaman’a iletme-
sini rica ettim. Boylece YGA’yla olan baglarimiz kurulmus oldu. Sayin Yaman’la uzun telefon mulakatlari ve YGA 
mezunlarinin koyumuze gelip benimle Koydeki evimizde  yaptigimiz  mulakatlar sonucunda Istanbul’da duzenle-



dikleri YGA Liderlik Okuluna katilmaya hak kazandim. Bu kampta benimle birlikte iki gorme engelli arkadasimiz 
daha vardi. Ayrica,  7 de goren arkadasimiz vardi. Burada hem liderlik hem de hayat uzerine Turkiye’nin cok etkin 
insanlarindan gece gec saatlere kadar suren yogun egitimler aldik. 

Hayatimda ilk defa bu kadar etkin insanin, hem donanimli, hem de samimi olduguna sahit oldum. Bu benim 
icin  cok onemli bir kivilcim oldu. Egitimlerden kalan  kisitli zamanimizda Gorme Engellilerin Sosyal ve Ekonomik 
kalkinmalari konusunda projeler uretmeye calisiyorduk. Ekip halinde, sosyal ve ekonomik statunun ilerletilmesi 
konusunda bir projenin taslagini olusturduk. Daha sonra ayni yilin Eylul ayinda YGA Liderlik kampindan secilen 
aralarinda benim de bulundugum ikisi gorme engelli, 6 arkadas YGA Amerika Liderlik Kampina cagrildik. 

Amerika’da gecirdigimiz iki haftaya yakin surede New York, Washington, Raleigh, Figure Eight Island’da cok 
yogun bir programa katıldık: Uluslararası Sivil Toplum Orgutu kuruculariyla tanistik, Columbia Business School’da 
sosyal sorumlu liderlik konulu derslere katildik, Amerikan kongresinde temsilcilerle gorustuk, Bilim dalinda Nobele 
aday gosterilen Unlu Turk kimyaci Prof. Aziz Sancar’dan basari uzerine egitim aldık. Amerika kampi sirasinca bazi 
gorme engellilere ait dernekleri ve onlarin calistiklari buyuk olcekli firmalari yerinde gorup inceledik. Buna ek olarak 
toplum icin calisan gonullu kuruluslari da ziyaret ettik. Radyo programına konuk olup, projemizi anlattık. Amerika 
kampi sonrasi projemiz daha da netlesti ve su modeli aldi:

1- Yuksek ogretim ve sonrasindaki gorme engellilere yonelik: 
 a. Turkiye’de ilk kez YGA catisi altinda yetiskin ve egitimli gorme engellilere ait bir veri tabani olusturulmus-

tur. Boylece, hem devletin  hem de ozel sektorun gereginde ulasabilecegi bir gorme engelliler veri tabani olusturul-
mustur.

 b. Bu veri tabanindan secilen gorme engellilere Bilgisayar ve Ingilizce egitimi vermeye basladik. 
 c. Bu egitim verdigimiz kisilere cokuluslu sirketlerde staj imkani bulduk, bunlar arasinda Turkcell, Mercedes, 

Fritolay, Unilever gibi dunya devleri bulunmaktadir. 
 d. Bu staj olanaklarindan yararlanan arkadaslarimizin ise girmelerine yardim etmekteyiz. Proje kapsaminda 

Turkiye’de bir ilk gerceklesmistir. Gorme engelli  Hande Keykubat arkadasimiz cokuluslu bir sirkette yonetici olarak 
ise giren ilk gorme engellidir. 

 e. Ise yerlestirilen arkadaslarimiza yukarida sozu gecen Turkiye’nin cok etkin, donanimli ve samimi yonetici-
lerden mentorluk hizmeti saglamaktayiz. 

 
  2- Projemizin bir de ilkogretim ayagi bulunmaktadir: 
 a. Bu surecte YGA’nin tum Turkiye’ye yayginlastirdigi ”Oku Dusun Paylas” projesini Ankara’da iki, Istanbul’da 

bir gorme engelliler okulunda uygulamaya koyduk. Buralarda cok yogun ve sistematik bir secilme surecinden gecen 
universite ogrencisi gonullu arkadaslarimiz gorev almislardir. Bu proje cercevisinde arkadaslarimiz hafta sonlarinda ve 
uygun olan diger zamanlarda gorme engelli ilkogretim ogrencilerinin gelisimlerine katkida bulunmaktadirlar. 

 b. Oku Dusun Paylas projemize katilan arkadaslarimiz arasindan sectigimiz gorme engelli arkadaslarimiza 
profesyonel hocalarin yardimiyla bagimsiz hareket egitimi vermekteyiz. 

 c. Bu asamayi tamamlayan arkadaslarimizdan sectigimiz ogrencileri YGA Yildizlar Liderlik Kampina aliyoruz. 
Kampi basariyla tamamlayanlara Lise surecince ve Universitede dogru yonlendirilmeleri icin aramizdan bir danisman 
atamaktayiz. Bu baglamda Cankut Degerli adinda 12 yasinda gorme engelli bir arkadasimiz ilk kez bir Lider Kocuna 
kavusmustur. Tum bunlara ek bir not olarak Gorme Engellilerin topluma kaynasmalari ve ozguvenlerinin yukselmesi 
icin de sosyal etkinlikler duzenliyoruz. En son,  gectigimiz gunlerde 31 Mayis-1 Haziran Tarihlerinde Birinci Istanbul 
Uluslararasi Dragonboat festivaline YGA catisi altinda  iki takimla katildik.  

Bireylerin basarilari belki bizleri cok etkileyebilir. Ne var ki, asil kalici olan basarinin surdurulebilir olmasi ve 
kurumsallasmasidir. YGA bundan dolayi benim hayatima yeni bir anlamin yuklemesinde kivilcim olmustur. Haya-
lortagi oldugum YGA’nin en buyuk hayali, daha iyi bir Turkiye icin genclerin hayal etmesine, hayallerini projelen-
dirmesine ve projelerini hayata gecirmesine destek olmaktir. Tum dostlari  bu hayale ortak olmaya cagiriyorum. Biz 
inaniyoruz ki bu proje sonucunda Gorme engelli Sabiha Gokcen’ler, Aziz Sancar’lar,  Idil Biret’ler, Muhtar Kent’ler 
cikacak ve Turkiyemizin adini gururla tasiyacaklardir.   


