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Bundan 40 yıl önce kurulan Sabancı Vakfı’nın kuruluşunun 

temelinde, dedem Hacı Ömer Sabancı’nın sağlığında bir yaşam 

felsefesi olarak kabul ettiği “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu 

toprakların insanlarıyla paylaşmak” ilkesi yatıyor. İlk ekmeğini 

pamuk işçiliğiyle topraktan kazanan dedem için tarımın, toprağın 

yeri şüphesiz çok büyük. Bugün sadece Sabancı Vakfı’nın değil, 

Sabancı Topluluğu’nu oluşturan sayısız sanayi kuruluşunun temeli 

de aslında toprakta atıldı. Bizler de toprakla uğraşmanın hem 

zorluğunu hem de hazzını dedemden dinleyerek büyüdük.

Emek ister toprakla uğraşmak... Toprağı hasat için hazırlamanın 

yanı sıra, tohumu ekeceğin yer, vereceğin suyun miktarı, 

kullanacağın gübrenin cinsi gibi yapılan her işlemin bir inceliği 

vardır. Ama her ince işte olduğu gibi, emek harcanınca sonuç da 

daha büyük haz verir. İlk yeşeren tohumu görmenin sevinci paha 

biçilemezdir. Yağmurdan rahmet dilenir, hasat zamanı sabırsızlıkla 

beklenir. Bu nedenle her sene, ileride yeşerecek tohumların umudu 

insana güç verir, Ekim ayı gelince ilk tohumlar ekilir ve toprağın 

inceliklerinin üstesinden sabırla gelinir. 

“Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri” kitabı,

adını toprağa emek ile yeşerecek tohumlar ekmenin umudundan 

alıyor. Her sene çıkardığımız bu öykü kitabı, Sabancı Vakfı olarak 

2008 yılında başlattığımız Toplumsal Gelişme Hibe Programı’yla 

ektiğimiz tohumların büyüme hikayelerini içeriyor.

Toplumsal Gelişme Hibe Programı, kadın, genç ve engellilerin 

topluma eşit ve aktif katılımını sağlayan sivil toplum kuruluşlarının 

desteklenmesini amaçlıyor. Bir toplumdaki gelişmişlik düzeyinin 

en önemli göstergelerinden biri olan herkesin eşit haklardan 

yararlanmasını sağlamak, Hibe Programı’nın temelini oluşturuyor. 

Hibe Programı kapsamında her yıl sivil toplum kuruluşlarının 

projelerini destekliyor, toplumsal gelişme adına yeni tohumlar 

ekiyoruz. 

BAŞKAN’IN
MESAJI

ÖNSÖZ

“Ekim Zamanı
Sabancı Vakfı Hibe 
Programı Öyküleri” 
kitabı, adını
toprağa emek ile 
yeşerecek tohumlar 
ekmenin umudundan 
alıyor.



SABANCI VAKFI EKİM ZAMANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ 5

Yola çıktığımız günden bu yana program kapsamında 

desteklediğimiz proje sayısı 46’ya ulaştı. Bunların arasında 

tamamlanan 37 projeyle Türkiye’nin 72 ilinde doğrudan

70 bini aşkın, dolaylı olarak 300 bin civarında kadın, genç ve 

engelliye ulaştık. Rakamların ötesinde dönüşen hayatlara 

tanıklık ettik. Dönüp arkamıza baktığımızda yıllar içinde 

toplumsal gelişme bahçemize ektiğimiz tohumların 

büyüdüğünü mutlulukla görüyoruz. 

Bu kitapta, geçtiğimiz yıl desteklediğimiz 9 projenin 

yeşerme hikayesini okuyacaksınız. Okuyacaklarınız arasında, 

güvercinleriyle meşhur Mardin’de, bilinçlenen, güçlenen 

gençlerin bir güvercin misali havalanmasından; Karabiga’da 

erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda evlerinden dışarı 

çıkan, üretmeye başlayan, kabuğunu kıran Karabigalı kadınlara, 

birbirinden cesaret verici hikayeler bulacaksınız. Kadınların ve 

engelli kadınların dayanışmasından etkilenecek; engellilerin 

ve devlet korumasında yetişen gençlerin ayrımcılıkla 

mücadelesinden ilham alacaksınız. “Mücadele”, tüm bu 

metinlerin içinde sıkça okuyacağınız bir kelime; “eşit toplum” 

ise yapılan tüm çalışmaların arkasındaki ideal olarak karşınıza 

çıkacak. 

Sabancı Vakfı olarak bizler, toprakla başlayan ve toprakla 

devam eden bu yolda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Emek ve 

sabır isteyen uzun ve zorlu bir yolda olduğumuzun, ektiğimiz 

birçok tohumun yıllar sonra filizleneceğinin farkında olarak sivil 

toplum kuruluşlarıyla omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. 

Yaptıklarımızdan ve insanların hayatında yarattığımız pozitif 

gelişmelerden güç alarak, bu topraklardan kazandıklarımızı 

bu toprakların insanlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. 

Çünkü verimli hasat mevsimleri için daha çok tohum ekmemiz 

gerekiyor...

Güler Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Bu kitapta,
geçtiğimiz yıl 
desteklediğimiz
9 projenin yeşerme 
hikayesini 
okuyacaksınız.
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KISAcA
SABANcI VAKfI 
TopLuMSAL
GELİŞME HİBE 
pRoGRAMI

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) ilk 

defa 2008 yılında, toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan 

kadın, genç ve engellilere yönelik projeler yürüten sivil toplum 

kuruluşlarını desteklemek üzere hayata geçirildi. 

Neden Kadın, Genç ve Engelliler?

Türkiye’de 38,2 milyon kadın, 12,6 milyon genç, 8,5 milyon 

engelli var. Kadın, genç ve engelliler bugün nüfusun büyük 

bir kısmını kapsıyor. Öte yandan, iş, eğitim, politik katılım gibi 

çeşitli göstergeler, bu grupların toplumsal hayata eşit ve aktif 

katılımında sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor. “Engelli Kadın”, 

“Genç Kadın” ya da “Engelli Genç” olduğu için iki kez ayrımcılığa 

maruz kalan grupların önündeki engeller ise çok daha büyük.

Neden Sivil Toplum Kuruluşları?

Sabancı Vakfı, kadın, genç ve engellilerin eşit haklara sahip 

olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, 

Toplumsal Gelişme Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının 

(STK’ların) desteklenmesi gerektiğine inandı. 

Bunun en az iki nedeni var: 

1  - İhtiyaç

2 - Değişim Potansiyeli

Türkiye’de STK’lara yeterli fon sağlayan yerli kuruluşlar veya 

vakıfların olmaması bu alandaki ihtiyacı ortaya koyuyordu. Öte 

yandan dezavantajlı gruplarla yakın çalışan, ihtiyaçları analiz 

edebilen STK’ların katılımın önündeki engellere yönelik çözüm 

üretme ve kamuya örnek olacak modeller geliştirme potansiyeli 

yüksekti. 

Bu çıkış noktasıyla Sabancı Vakfı, TGHP ile kadın, genç ve 

engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif 

katılımlarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının projelerine 

destek olmak üzere harekete geçti.
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300.000

70.000

37

46

72
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kişi sayısı

Doğrudan ulaşılan
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Türkiye genelinde
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Toplam proje sayısı
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Sabancı Vakfı TGHP aracılığıyla, STK’lara sadece maddi destek 

değil, ihtiyaç duydukları konularda teknik destekler vereceği, 

kurumlar arası bilgi paylaşım ortamları yaratacağı, kurumlarla 

ortaklaşa çalışmalar yürüteceği gibi bir süreç yönetir.

•	Hibe süreci; kapsamlı bir seçim süreci sonunda hibe almaya 

hak kazanan kurumların, TGHP ağı içinde yerini almasıyla 

başlar.  

•	Kurumlar TGHP ağı içinde benzer alanlarda çalışan diğer 

kurumlarla tanışır, çeşitli bilgi paylaşım ortamlarına katılır.  

•	Sabancı Vakfı yürütülen çalışmaları, görüşmeler, saha 

ziyaretleri ve kurumdan gelen raporların kapsamlı 

değerlendirilmesi gibi çalışmalarla yakından takip eder, 

kurumlarla ortaklaşa bir çalışma yürütür. 

•	Yakın takipler sonucu kurumlara ihtiyaç duyulan konularda 

iletişimden, izleme ve değerlendirmeye kadar çeşitli konularda 

teknik destek verir. 

•	Kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirmek 

amacıyla, özel haber, etkinlikler gibi iletişim fırsatları yaratılır.

Sabancı Vakfı
kurumlara teknik destek 

sağlar

Sabancı Vakfı
kurumlar ile ortaklaşa

çalışma yürütür

Yapılan çalışmalar çeşitli 
iletişim fırsatları ile 

duyurulur

Ağ içinde yer alan 
kurumlar deneyim 

paylaşır

Hibe Programı Nasıl Çalışır?

Hibe almaya hak 
kazanan kurumlar TGHP 

ağı içinde yer alır

Engelli kadınlar hem kadın hem de engelli olarak eğitim,
istihdam, sosyal hayata katılım gibi konularda
iki kat ayrımcılığa uğruyor, gündelik yaşamlarında 
şiddete maruz kalıyorlar. 

Tüm bunlara dur demek için engelli kadınların yaşadıkları 
ayrımcılığın farkına varmaları, haklarını öğrenmeleri ve mücadele 
için birlikte güçlenmeleri amaçlanıyor.



KURUM ADI

Engelli Kadın Derneği

PROJE ADI

Engelli Kadınların Hak Temelli 
mücadele Adımları

PROJE ORTAĞI

Adana Kadın Dayanışma merkezi ve Sığınma Evi

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER

Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir,
Samsun, Trabzon

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 - Temmuz 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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“Çünkü engelli kadın, saklanan kadın” diye anlatıyor bir 

söyleşisinde Şafak Pavey, Türkiye’nin ilk engelli kadın milletvekili. 

Ekliyor sonra: “Saha ziyaretlerinde en çok gördüğüm şeylerden 

biri bu oldu. Ziyaret ettiğim evlerde, karanlık, arka odalara 

kilitlenmiş engelli kız çocukları buluyorum. İsimleri bile 

konmamış. Biri 8 yaşında. İsmini soruyorsun, ‘İsmi yok. İsmi mi 

olacak?’ diyorlar. Van’dan Antalya’nın dağ köylerine kadar bu 

manzarayla karşılaşıyorum.”

Ve sonra tüm çarpıcılığıyla adını koyuyor sorunun: “Türkiye’de 

saklanan engelli kız çocukları diye bir mesele var!”. 

Neden saklanıyor Türkiye’de engelli kız çocukları? Nedir farklı 

kılan onları? Kim açar o arka odaların kilitli kapılarını? Ne çıkarır 

kız çocuklarını dışarı?

Her gün karşılaştıkları bu ayrımcılığa daha fazla dayanamayan 

bir grup engelli kadın 2009 yılında bir araya geldi, hem kadın 

hem de engelli olarak yaşadıklarını masaya yatırdı. Çoğunluğu 

erkeklerden oluşan engelli örgütleri onlara dar geliyor, 

örgütlerde erkeklerle eşit karar hakkına sahip olamıyorlardı. 

Kadın örgütleri ise onlara ulaşamıyor, engelli olarak ihtiyaç 

duyduklarını karşılayamıyordu. Haklarını arayacakları bir 

mücadele hayal ettiler. Görünür olacakları bir çatı düşündüler. 

Dar odalara değil, engelli kadını odağına koyacak özgür alanlara 

uzanmaya ihtiyaçları vardı. Engelli Kadın Derneği’nin temelleri, 

2011 yılında Ankara’da mücadeleci bir grup engelli kadın 

tarafından işte böyle atıldı.

Derneğin yolunun Sabancı Vakfı ile kesişmesi, onları yola 

döken mücadeleden adını alan “Engelli Kadınların Hak Temelli 

Mücadele Adımları” projesi ile 2012 yılında oldu.

Proje, o saklanan engelli kadınları dışarı çıkarmayı; onlara,

“Biz yanınızdayız”, “Siz yapabilirsiniz”, “Hep beraber 

özgürleşebiliriz” duygularını aşılamayı hedefledi. Proje ile 

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine

120 engelli kadına uzanıldı.

ENGELLİ
KADINLARIN
HAK TEMELLİ
MücADELE
ADIMLARI

ÖZLEM KARA
Kurum Üyesi

20 yıldan bu yana görme 
engelliyim. Engelli Kadın 
Derneği üyesiyim ve avukat 
olarak çalışıyorum. Bundan 
yaklaşık 3 yıl önce, Türkiye’de 
bir grup engelli kadın, engelli 
kadınların görünürlüğünü 
sağlamak için bir araya geldi 
ve bu birliktelik sonucunda da 
Engelli Kadın Derneği doğdu. 
Bugün bizler, hem kadın hem 
de engelli olarak aslında 
hem engellilerden, hem de 
kadınlardan daha farklı sorunlar 
yaşıyoruz. Engelli Kadın 
Derneği kurulduktan bir süre 
sonra Sabancı Vakfı desteği 
ile bir proje gerçekleştirdi. Bu 
projenin ismi “Engelli Kadınların 
Hak Temelli mücadele 
Adımları”. Bu çalışmaları 
gerçekleştirmekteki amacımız, 
hem bir engelli kadın birlikteliği 
örmek, hem de engelli kadınlar 
olarak hep birlikte güçlenerek 
problemlerimizin farkında 
olmak.

ENGELLİ KADIN DERNEĞİ

Türkiye’de “saklanan 
engelli kız çocukları”
diye bir mesele var!

120
“Engelli Kadınların Hak Temelli 

Mücadele Adımları”
projesi kapsamında ulaşılan

engelli kadın sayısı
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Kilitleri kırmak için bir araca ihtiyaç vardı, bu da eğitim oldu. 

Engelli kadınların hem kadın, hem de engelli olarak yaşadıkları 

ayrımcılığı fark etmeleri için kadın ve engelli haklarını 

öğrenmeleri gerekiyordu. Dernek kurulmadan önce masaya 

yatırılan o konuları, ulaşılacak yeni kadınlar da düşünmeliydi 

ki mücadele omuz omuza ve eşit saflarda verilebilsin. Eğitimi 

verecek olanlarsa kilitleri ilk kez kıran engelli kadınlardan 

başkaları değildi. Hak temelli mücadelenin adımları ancak böyle 

bir dayanışma ile atılabilirdi. 

Sıra, o arka odalarda saklanan engelli kadınları bulmaya 

geldi. Gidilecek illerde önce kamu ve sivil toplum kuruluşları 

desteğiyle çağrılar yapıldı. Falancanın kardeşi, filancanın 

teyzesi derken engelli kadınların saklandıkları yerler tek tek 

bulundu. Kapılar eğitim haberiyle açıldı, açtırıldı. Ama engelli 

kadını dışarı çıkarmak kolay olmadı. Hayatında belki de ilk 

kez dışarıda bir yerde eğitime katılacak engelli kadınlar ne 

bekleyeceklerini bilmiyorlardı. İyi bir şey miydi bu eğitim? 

Ne kazandıracaktı ki onlara? Zaten kaybetmişlerdi, artık 

kazanma şansları var mıydı? Öte yandan, ailelerin “Aman 

kız haliyle başına bir şey gelir, o tek başına hareket edemez” 

diyerek yıllardır çocuklarının üzerine vurdukları kilitleri kırmak 

gerekiyordu. Ekip yılmadı, önce kadınların sonra ailelerin 

güvenini kazandı ve engelli kadınları dışarı çıkaran ilk adımı attı. 

Nihayet eğitime başlama zamanı geldi.

Dış dünya ile bağlantısı kısıtlanan engelli kadının dünya ile 

ilk karşılaşma anında konuşmaya ihtiyacı vardı. Ağzını açan 

her kadın yaşadığı ayrımcılığı kustu. Kimi baba baskısı, kimi 

fiziki koşullar, kimi ebeveyn ilgisizliği nedeniyle okuyamamıştı. 

Eğitimsizlik kilit vurmuştu hepsinin üzerine. 

AYGÜL TOKSOY
Atölye Katılımcısı

1977 doğumluyum. 6 aylıkken 
görme engellilik sürecim 
başladı. 9 yaşına kadar 
gördüm, ama sağ gözüm 
hiç görmüyordu... İlkokul 3’e 
kadar bu şekilde okudum. 
Abim “Görme engelliler 
okuluna gönderelim, temel 
eğitimine orada devam 
etsin” dedi. Babam “Hayır” 
dedi. “Kız çocuğudur, ben 
onu gönderemem” dedi. Abim 
baskılarına devam edince, 
babam iyice hiddetlendi. 

“Benim param ona yeter” dedi. 
Ama maalesef baba da gitti, 
para da yok.
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Sırada iş vardı. Ayrımcılık karnesi burada da pek parlak değildi. 

Diploması olmadığı için iş bulamayan bir engelli kadın, okulların 

fiziksel engellilere uygun düzenlenmemesine öfkeleniyordu. 

Görme engelli bir kadınsa, gece gündüz belediye başkanının 

kapısından ayrılmayarak nasıl iş sahibi olduğunu anlatıyordu. 

Öte yandan, işitme engelli bir kadın, duymadığı için kafasına 

atılan kalem, silgi, koli bandı ile iş arkadaşlarının onu her gün 

küçük düşürdüğü anları üzülerek hatırlıyordu. 

Sosyal hayat ve evliliğe ise ne gerek vardı? “Görmüyorsun, ne 

işin var kız başına sokakta?”, “Evlenip de ne yapacaksın? Otur 

oturduğun yerde”. Yaşanan hayatlarda, hakkı yoktu engelli 

kadının dışarı çıkmaya, aile kurmaya, çocuk sahibi olmaya. 

Ama kanun önünde öyle değildi ya, engelli olmayanlarla ve 

erkeklerle eşitlerdi aslında. Engelli kadınlar, yıllardır içlerinde 

biriktirdiklerini döktükçe isyan bayraklarını bir bir çekmeye 

ve hak temelli mücadelenin ilk adımlarını atmaya başladılar. 

Eğitimle güçlenme başlamış; şiddet, ayrımcılık, toplumsal 

cinsiyet derken 3 gün süren çalışma bir çırpıda bitmiş, geride 

mücadelenin tadını alarak hayata açılan kadınlar kalmıştı.

“Baba bana baksana, 
anne bak ben 
konuşuyorum” 
dedim...
Duyan yoktu, çok 
yoruldum.
En sonunda sustum, 
bir daha açmamak 
üzere ağzımı 
kilitledim. 

ÇİğDEM AKPuNAR
Atölye Katılımcısı

Bedensel engelliyim. 
Evliyim, iki çocuk annesiyim. 
Bedensel engelli olduğum 
için okuyamadım. Ailem beni 
okutmak istedi, ama engelli 
olduğum için okuyamadım. 
Okul koşulları bizlere uygun 
değildi. Ama ben yılmadım, 
okuma yazmayı kendi kendime 
öğrendim.

ZEYNEP İSKENDEROğLu
Belgesel Katılımcısı

Konuşma ve işitme engelliyim. 
Annem kaçırılırım, kaybolurum 
diye evde korumacı bir şekilde 
yetiştirdi. Okuma yazma 
kursuna gittiğimde saatini 
geçirmeden eve dönmem 
gerekti. Dil geliştirme dersleri 
sonrası konuşmaya başladım. 

“Anne, baba” dediğimde annem 
“Ne diyorsun anlamıyorum ben” 
dedi. “Baba, baba bana bak” 
dediğimde, babam “Tamam, 
tamam” deyip maç izledi. 

“Baba bana baksana, anne bak 
ben konuşuyorum” dedim... 
Duyan yoktu, çok yoruldum. 
En sonunda sustum, bir 
daha açmamak üzere ağzımı 
kilitledim.

ENGELLİ KADIN DERNEĞİ Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları 
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Sadece bu 3 günlük dokunma bile yetmişti kadınlara, 

kendi hayatlarının öznesi olmuşlardı. Onlar da şimdi kendi 

çevrelerinde seslerini duyuracaklardı. Trabzon’da kendi 

hikayelerini anlattıkları bir belgesel film çekti kadınlar. Sonra, 

hazırladıkları belgeseli aralarında kamu, sivil toplum temsilcileri 

ve engelli kadınların ailelerinin bulunduğu 70 kişiyle beraber 

izlediler. Gaziantep’te bir panel düzenleyerek yaşadıkları 

ayrımcılık ve şiddeti anlattılar. Bursa’da düzenlenen bir 

çalıştayda sorunlarına kafa yordular. Sonra, mor balonlara 

taleplerini yazdılar. “Görmüyorum diye bana dokunma”, 

“Bakışlarını değiştir”, “Engel olma” yazan mor balonlar havada 

uçarken, engelli kadınların kapalı hayatları görünür oluyor, 

engelli kadınların adı konuyordu.

ŞEYMA BuLuT
Eğitim Katılımcısı

Bu çalışma bana bir kadın 
olarak güçlü olduğumu, bir 
engelli olarak ise çaresiz 
olmadığımı gösterdi. İş 
hayatına atılmaya hazırlanan 
bir genç olarak, aklımdaki soru 
işaretlerini ve yenemediğim 
korkularımı hafifletmemi 
sağladı. Bu çalışma ile 
yaşamımda daha duyarlı 
bir şekilde ve sabırla kadın 
ve engelli olmamın getirdiği 
sorunlarla mücadele edeceğim.

ZÜBEYDE GİRGİN
Atölye Katılımcısı

Eğitimde neyle karşılaşacağımı 
bilmiyordum. İlk defa böyle 
bir şeye katıldım. Bilgilendim, 
haklarımı öğrendim. Bugüne 
kadar hayatımda sadece 
ailem vardı. Hiç sosyal 
hayatım olmadı. Eğitime 
katıldıktan sonra arkadaşlarım 
oldu. Eğitimde tanıştığım 
Necla’nın desteği ile kalan 5 
dersimi vererek ortaokul açık 
öğretimden mezun oldum. 
Okumaya devam edeceğim. 
Bir de bilgisayar kursuna 
gitmeye başladım, kurs 
bittikten sonra da çalışmak 
istiyorum. Ailem görme engelli 
olduğum için dışarı çıkmama 
izin vermezdi, ama bendeki 
değişimi gördükçe, mutlu 
olduğumu gördükçe, artık izin 
veriyor. Abim arada “Sen de hiç 
yerinde durmuyorsun” diyor 
gerçi. Kapalı bir kutu gibiydim 
ben, hiçbir şey bilmiyordum, 
hiçbir şey de ilgimi çekmiyordu. 
Engelli Kadın Derneği ile 
tanıştıktan sonra her şey 
değişti. Kutu açıldı.
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Engelli Kadın Derneği sahada dinledikleri ve öğrendikleri ile 

geri döndü eve. Artarak büyümüştü mücadeleci kadınlar ve 

örgütlenmeyi güçlendirmek için bir yol çizmenin zamanı 

gelmişti. Engelli kadınlarla, kadın ve insan hakları örgütlerinde 

çalışan kadınlar yaşanan zorlukların üstesinden beraber 

gelmek için bir araya geldiler. Kamu ile nasıl çalışılacağından, 

engelli kadınların diğer örgütlerle beraber nasıl ortak mücadele 

vereceğine, bir eylem planı hazırladılar. Sırada, gelecekte 

uzanılarak adı konulacak yeni engelli kadınlar, engelli kadınların 

yaşadıkları şiddetin verilerle ortaya konacağı raporlar, diğer 

örgütlere yaşananların anlatılacağı çalışmalar gibi çok sayıda 

iş vardı. Mücadele koşar adım ilerlemeye devam edecekti. Ta ki 

Şafak Pavey’in adını koyduğu Ayşe gibi tüm engelli kadınların 

kilitleri kırılana, kapıları açılana, engelli kadınlar toprağa 

dokunana ve özgürleşene dek.

“8 yaşındaydı. İlk tanışmamda adını Ayşe koydum.

Annemin ismi. Bu çocuk o odadan kurtuldu. Düşünün karanlık 

bir odada büyüyen bir çocuk. İlk defa bahçeye benimle çıktı. 

Birlikte çam ağacı ektik. İlk defa toprağa eli orada değdi. 

Ortopedik engelli bir kızımız. Ama bu değebildiğimiz bir hikaye... 

Ulaşamadığımız nice benzerleri var.”

NİLGÜN KARACAOğLu İLGÜN
Proje Koordinatörü

Türkiye’de ilk kez yapılan ve 
ikinci yılını geride bıraktığımız 
projede gittiğimiz her il ve 
karşılaştığımız her engelli kadın 
bir ‘ilk’i yaşıyor. Engelli kadınlar 
ilk kez hak temelli mücadelenin 
ne olduğunu görüp kendi 
dünyalarının ve yaşam 
mücadelelerinin bambaşka 
bir versiyonuyla tanışmış 
oluyorlar. Hak kavramı ve hak 
arama mücadelesiyle tanışan 
engelli kadınların dışarıdan 
bakıldığında küçük ama kendi 
dünyaları için kocaman adımlar 
atması en önemli kazanımdır.
Şeyma’nın kendi gibi 
düşünenleri bulması, 
zübeyde’nin gözündeki umudu, 
Aygül’ün engelli kadınlar için bir 
şeyler yapma çabası, İpek’in 
kendi tabiriyle bambaşka bir 
dünyayı keşfetme yolculuğu, 
Canan ve Hatice’nin Bursa’da 
yeni bir engelli kadın derneği 
kurma çabaları bu süreçte 
şahit olduklarımızdan sadece 
birkaçı.

Kapalı bir kutu 
gibiydim ben,
hiçbir şey 
bilmiyordum, 
hiçbir şey de ilgimi 
çekmiyordu.
Engelli Kadın Derneği 
ile tanıştıktan sonra 
her şey değişti.
Kutu açıldı.

ENGELLİ KADIN DERNEĞİ Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları
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Engelli kadınların dışarıdan bakıldığında
küçük ama kendi dünyaları için

kocaman adımlar atması bu çalışmadaki
en önemli kazanım.
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Devlet korumasında yetişen gençler okulda, işte ve topluma 
katıldıkları her yerde ayrımcı dil ve yaklaşıma maruz kalıyor,
bu yaklaşım etraflarında bir sosyal duvar örüyor. 

Sosyal duvarları yıkmak için mücadeleye medya ile başlanıyor, 
medyadaki negatif söylemler ortaya koyularak,
kullanılması gereken doğru dil konusunda farkındalık yaratılması 
amaçlanıyor.



KURUM ADI

Hayat Sende 
Gençlik Akademisi Derneği

PROJE ADI

Sosyal Duvarları Yıkalım

PROJE ORTAĞI

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği,
Koruncuk Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği,

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER

Ankara, İstanbul

PROJE SÜRESİ

Eylül 2013 - Nisan 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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SoSyAL
DuVARLARI
yIKALIM

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ

ABDuLLAH OSKAY
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi

Hayat Sende, “Sosyal 
dışlanma devlet korumasında 
yetişen çocuk ve gençlerin 
kaderi olmasın.” diyen devlet 
korumasını tecrübe etmiş bir 
grup idealist genç tarafından 
kuruldu. Bu gençlerin düşü, 21. 
yüzyılın çoksesliliğine devlet 
korumasında kalan çocuk ve 
gençlerin sesini bir zenginlik 
olarak katmaktı. 
Çıktığımız uzun yolculukta 
birçok kazanımımız oldu fakat 
Hayat Sende’nin en önemli 
kazanımı nedir diye sorulsa 
cevabım şu olur: “Hayat 
Sende’ye baktığında hayata 
tutunma azimleri artan devlet 
korumasındaki çocuk ve 
gençlere aşılanan özgüven.” 
Bu çocuk ve gençlerin bu 
özgüven sayesinde kendilerini 
daha rahat ifade edebilecek 
olmaları ve zaten yüksek 
olan sosyal farkındalıklarını 
eşit ve ayrımcılığın olmadığı 
bir toplumun inşası için 
kullanmaları. 
Hayat Sende işte tam da bu 
noktada bir kilometre taşı.

“Hayat Bizde!” deyip yanımızda 
yer alanlarla gerçekleştirmeye 
çalıştığımız tek düşümüz bu.

Her sabah olduğu gibi o sabah da gelecek gazeteyi yuvanın 

camında bekliyordu Ali. Herkes uyanmadan, diğerleriyle 

paylaşmak zorunda kalmadan gazeteyi okumak sabahları en 

büyük keyfiydi. Bir tek Zeynep ile paylaşmaktan hoşlanıyordu 

bu anı. İkisinin de okuma hızı birdi ne de olsa. Gazeteyi kaptığı 

gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak Zeynep’e koştu, usulca 

uyandırdı Zeynep’i ve birlikte oturma odasına gittiler. Önce en 

sevdikleri ekleri karıştırıp sonra tüm sayfaları beraber okumaya 

başladılar. Gözü 3. sayfaya kayan Ali, çabucak çevirmek 

istedi sayfayı. Fakat çok geçti, Zeynep görmüştü. Tedirginlikle 

okudular haklarında yazanları. “Ali, büyüyünce biz de mi suçlu 

olacağız? Bize de mi zarar verecekler?” diye sordu Zeynep. 

Sorunun şokuyla kendi duygularını çabucak bir kenara bıraktı 

Ali. O an duygularına yenik düşemezdi, söylenmesi gerekeni 

söylemek, söylenenden güç almak ve başka bir gelecek 

mümkün demek lazımdı. “Zeynep sana söz veriyorum kimsenin 

bize zarar vermesine izin vermeyeceğim.” 

Ali ve Zeynep, Türkiye’de devlet korumasında yetişen 14.500 

çocuktan sadece ikisi. Her gün elimizden geçen gazetelerin 

3. sayfa haberleri, devlet korumasında yetişen erkek çocukları 

suça eğilimli, kız çocukları da cinsel istismara açık bir grup 

olarak resmediyor. Haberi okuyan bazı çocuklarda üzüntü ve 

öfkenin yerini, bir süre sonra bir şeyler yapma dürtüsü alıyor. 

Hayat Sende’nin hikayesi de işte burada başlıyor. 

14.500
Türkiye’de devlet korumasında 

yetişen çocuk sayısı
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Kısa adı “Hayat Sende” olan Hayat Sende Gençlik Akademisi 

Derneği, 2007 yılında devlet korumasında yetişen ve başka 

bir gelecek mümkün diyen gençler tarafından kuruldu. Her 

gün okudukları gazetelerde, gittikleri okullarda, çalıştıkları 

işlerde ve topluma katıldıkları her yerde karşılaştıkları ayrımcı 

dil ve yaklaşımdan rahatsız olan bu gençler, Hayat Sende’nin 

temellerini attı. Amaçları, devlet korumasında yetişen gençlere 

yönelik bu ötekileştirici algıyla mücadele etmek; hayalleriyse, 

yurtlarda büyüyen gençlerin “etiketlenmediği” bir toplum 

yaratmaktı. 

Kurumun Sabancı Vakfı ile yolunun kesişmesi ise, 2012 yılında 

Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar programı sayesinde oldu. 

Toplumdaki sorunlara duyarsız kalmayarak ellerini taşın altına 

koyan öncü kurum ve kişilerin hikayelerinin anlatıldığı Fark 

Yaratanlar programına, devlet korumasında yetişen gençlerin 

mücadelesi ilham verdi. Kurumla bu sayede kurulan yakın 

temas, kurumun 2013 yılında “Sosyal Duvarları Yıkalım” projesini 

hayata geçirmek istemesiyle pekişti. Sosyal Duvarları Yıkalım, 

adından da anlaşılacağı üzere devlet korumasındaki gençlerin 

etrafına örülen duvarları yıkmayı ve etiketlemeyi ortadan 

kaldırmayı amaçladı. Devlet korumasındaki çocuğun “kimsesiz”, 

“tek tip” olmadığını, “suçun içinde olduğu tek bir gelecek” 

yaşamayacağını anlatmaktı amaç.

Kurum bakımında 
yaşayan çocuklar 
ve gençler gündelik 
hayatın pek çok 
alanında etiketlenme 
deneyimi yaşarlar.

ETİKETLENME NEDİR?

Antik Yunan kökenli olan 
ve “görünür işaret” anlamına 
gelen stigma (etiket) terimi, 
cezalandırılmış ya da ayrı 
tutulmuş bir grup üyeliği 
ile ilişkili olan utancın, 
dışlanmanın, sosyal uyum 
sıkıntısının görünmeyen, içsel 
bir işaretini belirtmektedir. 
Ülkemizde, kurum bakımında 
yaşayan çocuklar ve gençler, 
toplumsal yargılamalarla 
sürekli olarak karşı karşıya 
kalırlar ve gündelik hayatın 
pekçok alanında etiketlenme 
deneyimi yaşarlar. Örneğin 
okullarda “Yuvalılar ayağa 
kalksın”, “Yuvalıların servisi 
geldi” gibi günlük konuşma 
diline yansıyan birçok ayrımcı 
tutum mevcuttur.”

Etiketleme ile Örülen Sosyal Duvarları 
Yıkalım Raporu’ndan alıntıdır.
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Hayat Sende, devlet korumasındaki çocukların etrafında 

gözle görünmeyen ama her zaman kendini hissettiren sosyal 

duvarları yıkmak için medyadaki etiketlemeyi ilk hedef olarak 

seçti. Medyada etiketlemenin neden ilk hedef olarak seçildiğini 

ise, projede danışman olarak görev alan sosyolog Nihan Bozok 

şöyle açıkladı: 

“Medya, devlet korumasındaki çocuk ve gençlere ilişkin 

haberlere yer verirken, bu haberleri verme biçimiyle bir taraftan 

toplumun bu konuyla ilgili bilgi, inanç, değer ve tutum üretimine 

kaynak sağlar. Örneğin, çıplak ayaklı küçük bir kız çocuğunun 

elinde oyuncağıyla dizlerini karnına çekmiş otururken ve yüzü 

mozaiklenmiş bir fotoğrafı eşliğinde sunulan ve başlığında 

“fuhuş”, “rezalet”, “yetiştirme yurdu”, “yuva” gibi sözcüklerin 

yer aldığı gazete haberlerine ilişkin imgeler hafızamızda yer 

etmiştir... Bu kare yurtlar, yuvalar, fuhuş, küçük kız çocukları ve 

rezalet sözcüklerinin sürekli bir arada anımsanmasına yol açar.” 

Sosyal Duvarları Yıkalım projesinde, medyadaki etiketlemeyle 

mücadele için ilk etapta farklı mecralarda çıkan 1.000’i aşkın 

haber tarandı. Taranan bu haberler, proje ortakları olan Sosyal 

Hizmet Uzmanları Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim 

Derneği, Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği ve Koruncuk 

Vakfı’nın katılımıyla birlikte analiz edildi ve niteliklerine göre 

gruplandırıldı. Kolay olmadı bu süreç. Yeni bir dil oluşturma 

çabası vardı. Hangi kelimenin neden kullanılmaması gerektiğini 

anlamak için geçmişe dönmek, çocuk yuvalarında ya da 

koruyucu ailelerin evlerinde yaşananları yeniden hatırlamak 

gerekiyordu. “Kimsesiz çocuk” denince yalnızlaştırılan 

çocukların bakışları akla geldi. Kavramlar harflerden oluşuyordu 

ancak dokunduğu insanların yürekleri ve beyinlerini derinden 

etkiliyordu.

RAHMİYE BOZKuRT
Proje Koordinatörü

Bir sosyal hizmet uzmanı 
ve devlet korumasında 
yetişenlerin yaşam 
koşullarına bir kesitten de 
olsa dokunabilme deneyimi 
yaşayan biri olarak, etiketleme 
olgusunun yıllarca içinde 
yaşadım. Sosyal Duvarları 
Yıkalım projesi kapsamında 
yaptığımız çalışmalarla, 
kavramları tekrar gözden 
geçirme, devlet korumasında 
olmanın anlamını tekrar 
değerlendirme fırsatı yakalamış 
oldum. Aldığım eğitim ve 
mesleki deneyimlerime 
yeni ve güncel olanlarını 
ekledim. mesela “kimsesiz 
çocuk” dediğimizde, bu 
tanımı atfettiğimiz bireyi 
hem doğru tanımlamıyoruz, 
hem yalnızlaştırıyoruz, hem 
de bireyin biyolojik bağlarını, 
var olan çevresini yok 
sayarak sorunun boyutunu 
derinleştiriyoruz. Kavramlar 
harflerden oluşur, ancak 
dokunduğu insanların 
beyinlerini ve yüreklerini etkiler, 
geçmişi ile hesaplaşırken, 
bugününü yaşarken ve de 
yarınını hedeflerken bireyin 
gölgesi gibidir.

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ Sosyal Duvarları Yıkalım

Kavramlar harflerden 
oluşur, ancak 
dokunduğu insanların 
beyinlerini ve 
yüreklerini etkiler, 
bireyin gölgesi 
gibidir.
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Dil üzerine uzun süren tartışmalar sonucu elde edilen 

sonuçlar çok da iç açıcı değildi. Taranan haberlerin %87’sinde 

etiketleme olduğu tespit edildi. Etiketleme en çok “istismar” ve 

“aşağılama”yı içeriyordu. Kız çocukları daha çok istismarla ilgili 

etiketlenirken, erkek çocuklarının intihar haberleri ile birlikte 

etiketlendiği ortaya çıktı. Bunun yanında haberlerde olumsuz ve 

yanlış algıyı tetikleyen kavramlar da vardı. Örneğin, haberlerde 

en çok “kimsesiz çocuk”, “evlatlık” ve “yetimhane” gibi hatalı 

kullanımlara rastlanıyordu. 

Projenin bu aşamasında, etiketleme tespit edilmiş, problem 

ortaya konmuş, şimdi geriye çözümü başlatmak için adım 

atmak kalmıştı. “Doğru Sözlük” adında bir yayın çıkarma fikri 

tam da bu esnada doğdu. Proje ekibi, tespit ettiği hatalı dil 

kullanımının önüne geçmek için sözlük fikrini hayata geçirdi. 

Etiketlemede sıkça ortaya çıkan kelimelerin neden yanlış 

olduğunu ve doğru kullanımın ne olması gerektiğini açıklayan 

bu kılavuz kitap, devlet korumasında yetişen gençlerin 

medyada karşılaştığı ayrımcı dille mücadele etmek için çıkarılan 

ilk yayın oldu. 

“Doğru Sözlük”leri kollarının altına sıkıştıran proje ekibi,

soluğu gazetecilerin yanında aldı.

Etiketleme nedir?

Hangi kelimeler etiketlemeye neden olur?

Doğru kelimeler nedir?

Tüm bu soruların cevapları 44 basın mensubuna anlatıldı, 

onlardan “Doğru Sözlük”ü kullanarak haber yapmaları

talep edildi. 

YASEMİN SALİH
Gazeteci

Proje kesinlikle üzerinden şöyle 
bir geçtiğim, basit gibi görünen 
detayların ne kadar çok insanı 
derinden etkileyebileceğini 
fark ettirdi bana. Bu çocukların 
anne ve babalarının (çoğunun) 
yaşadığını bilmiyordum 
örneğin. Okul başarılarının 
bu kadar yüksek oranda 
olduğunu bilmiyordum. Bunları 
öğrendim, bu bile gözümü açtı. 
Bazı kelimelerin ağzımızdan, 
kalemimizden bu kadar kolay 
çıkmaması gerektiğinin farkına 
vardım. Bunun için çok çok 
teşekkür ederim hepinize.

Doğru Sözlük
Etiketlemede 
sıkça ortaya çıkan 
kelimelerin neden 
yanlış olduğunu ve 
doğru kullanımın ne 
olması gerektiğini 
açıklayan bir kılavuz 
kitaptır.
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Projede etiketleme konusunda sadece medya bilgilendirilmedi. 

Etiketleme her yerdeydi, bu nedenle toplum, sivil toplum 

kuruluşları ve kamuya da ulaşmak gerekiyordu. Bu amaçla, 

öncelikle sosyal medyada yürütülen kampanyalar ile 

kamuoyunda farkındalık yaratıldı; Ankara’da 150 kişinin 

katılımıyla bir bisiklet turu yapılarak soruna dikkat çekildi. 

Hayat Sende’nin ev sahipliğini yaptığı toplantılarla diğer sivil 

toplum kuruluşları sorun hakkında bilgilendirildi, destekleri 

istendi. İlk destek, çocuk hakları alanında çalışan Gündem 

Çocuk Derneği’nden geldi. Derneğin çocuklarla yaptığı 

görüşmeler sonucunda hazırlanan “Türkiye’de Çocuğa Karşı 

Yapılan Ayrımcılık Raporu”nda ilk kez devlet sorumluluğunda, 

kurum bakımı altında olmanın çocuklar için bir ayrımcılık 

kaynağı olduğu vurgulandı.

Yapılan çalışma sona yaklaşmış, sıra kamunun kapısını çalmaya 

gelmişti. Taranan haberler sonucu hazırlanan rapor ile kamu 

ile buluşmalar gerçekleşti, hatalı dil kullanımı dikkatlerine 

sunuldu. Yapılan bütün bu çalışmalar sonuçlarını verdi ve Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tabi olduğu kanun hükmünde 

kararnamede “korunmaya muhtaç çocuk” ifadesi “korunmaya 

ihtiyacı olan çocuk” olarak değiştirildi.

Bugün Hayat Sendeli gençler, neredeyse her gün gazete 

ve TV’lerde karşılaştıkları manşetler, haberler, diziler ve 

sinemalarda kendileri hakkında çıkan olumsuz söylemlere 

kayıtsız kalmıyorlar. Çünkü onlar potansiyel suçlu, şiddet eğilimli 

ya da cinsel istismar mağduru olmadıklarını biliyorlar, bunu da 

herkese göstermek istiyorlar. Yurtta büyüyen bir gencin okuyup 

çalışabildiği, sosyal projelerde yer alabildiği ve topluma istediği 

şekilde katılabildiğini herkese göstermek için bu mücadelede 

herkesi dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyorlar. 

Çünkü onlar sosyal duvarları yıktıkça daha nice iyi haberlerin 

okunacağına inanıyorlar. 

DEVLET KORuMASINDA 
YETİŞEN BİR ÇOCuK

Biz yuva çocukları 3 numara 
saçlarla okula giderdik. Yuva 
çocuğu olduğumuz belli olurdu. 
Bunlardan uzak durun. Aileler 
zaten çocuklarını tembihlerlerdi, 
yuvalı çocuklardan uzak durun 
diye. Size zarar verebilirler, 
eşyalarınızı, yiyeceklerinizi 
çalabilirler gibi. Bize karşı 
bir önyargı vardı. Saçlarımız 
aynıydı, ayakkabılarımız 
aynıydı. Öğretmenler bize 
daha sinirli davranırlardı. 
Otoritelerini bizim üzerimizden 
gösterirlerdi. Yetiştirme yurdu 
bizi dershaneye kaydettirdi. 5 
kişi dershaneye gidiyorduk. Bir 
arkadaşımız tuvaletteki pisuarı 
kırdı. Hepimizi dershaneden 
attılar. Bana sen devam 
edeceksin dediler önce. 
Yoklamada ismim okunmadı. 
Senin kaydın yok dediler. Yok 
olmak istedim. Kabustu.

Türkiye’de Çocuğa Karşı Yapılan Ayrımcılık 
Raporu’ndan alıntıdır.

HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ DERNEĞİ Sosyal Duvarları Yıkalım

Biz yuva çocukları 
3 numara saçlarla 
okula giderdik.
Yuva çocuğu 
olduğumuz belli 
olurdu. Aileler 
zaten çocuklarını 
tembihlerlerdi, yuvalı 
çocuklardan uzak 
durun diye. 
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Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin 
kendilerini daha rahat ifade edebilecek olmaları 

ve sosyal farkındalıklarını eşit ve ayrımcılığın 
olmadığı bir toplumun inşası için kullanmaları… 

“Hayat Bizde!” deyip yanımızda yer alanlarla 
gerçekleştirmeye çalıştığımız tek düşümüz bu.
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Kadınları koruyan sayısız yasa ve tedbire rağmen bugün 
Türkiye’de hala kadınların hakları ihlal ediliyor, topluma eşit 
bir şekilde katılmaları engelleniyor.

Kadınların haklarını bilerek güçlenmeleri, kendi hayatlarını 
seçtikleri gibi yaşamaları ve ihtiyaç duydukları alanlarda 
örgütlenmeleri için bir eğitim programının uygulanması 
amaçlanıyor.



KURUM ADI

Kadının İnsan Hakları -
Yeni Çözümler Derneği

PROJE ADI

Haklarımızla Varız

PROJE ORTAĞI

İzmir Kadın Dayanışma Derneği,
Van Kadın Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER

Ağrı, Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Giresun,
Hakkari, İstanbul, İzmir, Kıbrıs, muş, Ordu,

Şanlıurfa, Trabzon

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 - Ağustos 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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KADINLAR VARDIR!

Susmamız, oturmamız

Hep boyun eğmemiz

Hayatı seyretmemiz

İstendi bugüne dek

Suskunduk ve bekledik

Yaşandı, seyrettik

Sonunda yeter dedik

Bir daha susmayana dek

Kadınlar vardır 

Kadınlar vardır 

Kadınlar her yerde

Söz ve Müzik: Filiz Kerestecioğlu

Bu sözler, çok sayıda kadın sanatçının kadınlık üzerine şarkıları 

birlikte seslendirdiği “Güldünya Şarkıları” albümünün açılış 

marşından. “Güldünya Şarkıları” genç yaşta namus cinayetine 

kurban edilen Güldünya Tören’den alıyor adını. Bugün Türkiye’de 

kadına yönelik şiddetin bir sembolü haline gelen Güldünya’nın 

bütün suçu, ailesinin istemediği biriyle birlikte olmaktı. 

İstanbul’da sokak ortasında kurşunlandı. Ölmedi, hastanede 

yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, iki ağabeyi, ellerini, 

kollarını sallaya sallaya içeri girdiler ve “işi” bitirdiler. 

Türkiye’de neredeyse her iki kadından biri farklı şiddet 

biçimlerine maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet, kadınların 

başta yaşam hakları olmak üzere pek çok hakkını gasp ediyor. 

Eğitim hakkı elinden alınan, erken yaşta evliliğe zorlanan, 

çalışması engellenen, susturulan ve kendi hayatını seçemeden 

yaşayıp giden milyonlarca kadın var. Kadınları koruyan sayısız 

yasa ve tedbire rağmen bugün Türkiye’de hala kadınların hakları 

ihlal ediliyor, topluma eşit bir şekilde katılmaları engelleniyor. 

HAKLARIMIzLA
VARIz

KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ

Kadının haklarını 
bilmesi bile 
uygulanan fiziki 
şiddeti büyük ölçüde 
durdurmaya yetiyor. 
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Yapılması gereken çok şey var ve mücadeleye kadınlarla, 

kadınların kendilerinden başlamak gerek.

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği, bir grup öncü 

kadın tarafından 1993 yılında kadınların insan haklarını 

savunmak ve hayata geçirmek amacıyla kuruldu. Türkiye’de 

kadınların topluma eşit olarak katılmalarının önündeki 

engellerin ortadan kaldırılması için çalışan kurum, yaptığı 

saha çalışmalarında bir gerçekle karşılaştı. Sayısız yasa ve 

tedbire rağmen kadınların her gün maruz kaldığı ayrımcılığın 

devam etmesinin temel sebeplerinden biri, kadınların haklarını 

bilmemeleri ve uygulamamalarıydı. Yapılması gereken çok 

şey vardı ve mücadeleye kadınlarla, kadınların kendilerinden 

başlamak gerekliydi.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), kadınlara 

haklarını anlatmak için 1995 yılında Kadının İnsan Hakları - 

Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirildi. KİHEP, haklarını 

bilerek güçlenecek, kendi hayatlarını seçtikleri gibi yaşayacak 

ve ihtiyaç duydukları alanlarda örgütlenecek kadınlar için 

kadınlarla oluştu. Kadına yönelik şiddet, şiddete karşı stratejiler, 

anayasal ve medeni haklar, doğurganlık hakları, kadın hareketi 

ve örgütlü mücadele gibi başlıkları kapsayan program 16 

oturumda kadınların hak bilinci edinmelerine katkıda bulunuyor. 

Programın özünde ise kadınlar arası dayanışma ve birlikte 

mücadele var.

KİHEP, bugüne kadar Türkiye’nin 54 ilinde ve

KKTC’de, 192 KİHEP eğiticisi ile 12.000’e yakın kadına ulaştı, 

kadınlara “yalnız değilsiniz” mesajını taşıdı, dayanışmanın 

gücünü aşıladı. Sonuçlar olağanüstü oldu. Önce kadınların 

kendilerine olan güveni arttı. Kendine güvenen kadınlar, 

yaşadıkları şiddeti durdurdular sonra. Ardından, yarım 

bıraktıkları eğitimlerine devam ederek ve çalışarak yaşamlarının 

dümenini ellerine aldılar. 

İPEK İLKKARACAN
KİHEP Danışmanı

Kadının haklarını bilmesi bile 
uygulanan fiziki şiddeti büyük 
ölçüde durdurmaya yetiyor. 
Kadınların %60’ı bilgilendikten 
sonra aile içindeki fiziksel 
şiddetten kurtuldu, %35’i 
yeniden eğitime döndü, %33’ü 
ücretli bir işe başladı, %7’si 
de kendi işini kurdu. Program 
sadece kadınlara yönelik hak 
ihlallerine son vermiyor, ayrıca 
kendilerinin çocuklarına karşı 
tekrarladığı yanlışlardan da 
uzaklaşmaları sonucunu 
doğuruyor. Katılımcıların 
%94’ü genel anlamda 
özgüveninin arttığını, %89’u 
da aile içinde alınan kararlarda 
daha fazla etkili olduğunu 
söyledi. Kadınların seslerini 
yükseltebilmeleri biraz da 
yalnız olmadıklarını bilmelerine 
bağlı.

54

12.000

KİHEP’in faaliyet gösterdiği
il sayısı

192 KİHEP eğiticisi
ile ulaşılan kadın sayısı
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1995 yılından bu yana düzenli aralıklarla güncellenen ve 

kadınların kadınlara el vererek uyguladığı KİHEP ile Sabancı 

Vakfı’nın yolu 2013’te kesişti. Kadının İnsan Hakları - Yeni 

Çözümler Derneği, o zamana kadar Sosyal Hizmet ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu’ndan (SHÇEK) Aile Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’na, Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Çalışma 

Örgütü’ne (ILO) çok sayıda ortak kurum ile KİHEP üzerinden 

işbirlikleri yürütmüş ve yürütmeye devam ediyordu. KİHEP’e yeni 

bir soluk getirmek, yerelde kadınların başvurabilecekleri kadın 

örgütleri ile belediyelerin kadın danışma merkezleri üzerinden 

kadınlara ulaşmak amacıyla Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 

Hibe Programı’na başvuruldu. 

Alınan destek ile önce Türkiye’nin dört bir yanından programa 

katılmak isteyen birbirinden istekli kadınların başvuruları 

toplandı. 120 kadın arasından zorlayıcı bir seçim süreci 

sonunda, öğrenmeye ve öğrendiklerini diğer kadınlarla 

paylaşmaya istekli 25 kadın seçildi. Seçilen 25 kadının her biri 

farklı illerden ve kültürlerden geliyordu. Onları birleştiren ise 

önce kendilerine, sonra diğer kadınlara dokunmasını heyecanla 

bekledikleri KİHEP’in sihirli değneğiydi. 

25 kadın, şehrin gürültü ve karmaşasından uzak, sakin bir 

ortamda 12 gün boyunca kadın hakları üzerine konuşarak KİHEP 

ile tanıştılar. Ne çok şey yaşanmıştı. Kimi eşinin uyguladığı 

psikolojik şiddeti ilk kez fark ediyor, kimi her zaman birilerinin 

gelip onun adına karar almasını beklediğini anlıyor, kimi de 

çocuk, eş, ana, baba derken hep başkaları için yaşanan bir 

hayatı itiraf ediyordu. Her kadın, içinde kaybolduğu kendi 

yalnızlığını, yaşanmışlığını taşıdı programa. Yaşanmışlıklar 

büyüdü, kocaman oldu önce. Sonra kesişti, küçüldü. Yaşadıkları 

hayatlarla yalnız olmadıklarını fark etti kadınlar. Fark eder etmez 

de yaşananlara birlikte kafa yordular, düğümleri el birliği ile 

çözdüler. Sihirli değnek aynaya döndü bir anda. Her kadın önce 

kendine, sonra yanındakine ayna tuttu KİHEP ile.

SEMA ÖZDEMİR
KİHEP Eğiticisi - Muş

KİHEP’e muş Kadın Çatısı 
Derneği’nden katıldım. KİHEP 
ile ilk tanışıklığım Van Kadın 
Derneği’nin bu programı 
kadınlara vereceğini duymamla 
başladı. Van’da üniversite 
öğrencisi olduğum o zamanlar 
bu eğitime katılma imkanını 
bulamamıştım. Daha sonra 
KİHEP Eğitici Eğitimi’nin 
İstanbul’da verileceğini 
derneğimiz vasıtasıyla 
öğrenince hemen başvurumu 
yaptım ve kendimi KİHEP 
ailesinin içinde buldum. Bu 
benim için çok önemliydi... 
zira KİHEP kadınlara bir evrim 
yaşatıyordu. KİHEP’in sihirli 
değneği, önünü göremeyen, 
karanlıkta kalmış kadınların 
yoluna ışık tutuyor. Kadınlara 
yalnız olmadıklarını hissettiriyor, 
neler yapılabiliri tartıştırıyor, 
farkındalığı arttırıyor, haklarını 
hatırlatıyor ve kadınları ortak bir 
paydada buluşturuyor.

KİHEP’in sihirli 
değneği, önünü 
göremeyen, 
karanlıkta kalmış 
kadınların yoluna ışık 
tutuyor.

KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Haklarımızla Varız
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Eğitimin son gününde, eğitici olmaya hak kazanan kadınlar, 

henüz tadına vardıkları kadın dayanışmasını şimdilik geride 

bırakmanın hüznü ama el verecekleri kadınlarla başlayacak 

yeni dayanışmaların heyecanı ile ayrıldılar birbirlerinden. Ağrı, 

Antalya, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir, Ordu derken 

Türkiye’nin dört bir yanına dağılan bu öncü kadınlar, kendi 

illerinde kadın haklarını yaymak için gruplarını açtılar birer birer. 

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği, eğiticileri yalnız 

bırakmadı, yerlerinde izleyerek, ihtiyaç duydukları konularda 

destek verdi.

Eğitici eğitimini tamamlayan 25 kadın aldıkları bu destekle çığ 

gibi büyüyerek 400 yeni kadına ulaştıkça, dönüşüm hız kazandı. 

Dönüştükçe çaresizliğe son veren, programın özündeki 

dayanışma ile değerlenen kadınlar, “Ben de varım!”, “Bu benim 

hakkım!” demeye başladılar.

KİHEP
KATILIMCISI

KİHEP gerçekten sihirli bir 
ayna gibi. Kendi kendimize 
anlamlandıramadığımız 
pek çok sorunu grup 
çalışması sürecinde daha iyi 
tanımlayabiliyoruz. Kendimize, 
ailemize, çevremize ve topluma 
kadın bakış açısı ile bakabilmek 
bir ayrıcalık. Gruptaki her 
kadının öyküsü, değişimi, 
hepimizin kendi hayatına 
yeniden bakmasını sağlıyor.

25

400

KİHEP’in eğitici eğitimini 
tamamlayan kadın sayısı

 25 yeni KİHEP eğiticisinin
ulaştığı kadın sayısı
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“Bin bir yarayla, tek bir kurşunla gitti Güldünya. 

Kim farkında kimin umurunda yandı bir dünya”

Ölümünden sonra çok sayıda şarkıda yaşam buldu Güldünya. 

Güldünya’nın yanan dünyasının en çok farkına varanlar; 

susması, oturması, boyun eğmesi, hayatı seyretmesi beklenen 

kadınlardı. KİHEP başka bir yol sunarak hatırlattı Güldünya’yı 

kadınlara. Kadınlar önce susmamayı öğrendiler. Öğrendikçe 

farklı bakmaya, farklı baktıkça yaşadıklarının farkına varmaya, 

farkındalıktan alınan güçle yaşamak istedikleri hayatları 

seçmeye ve başka Güldünyalar olmasın diye diğer kadınlara 

el uzatmaya başladılar. Sihirli değnek önce aynaya dönüştü 

kadınların dilinde, sonraysa suya atılan bir taşa. Geride Muş’tan 

gelen Sema’nın ifadesiyle kadın olmanın huzuru kaldı:

“KİHEP nehre atılan bir taş gibi. İlkin sizin içinize düşüyor, 

etkiliyor, heyecanlandırıyor, bilgilendiriyor, yer yer 

hüzünlendiriyor, gülümsetiyor, paylaşımın güzelliğini 

hatırlatıyor, yalnız olmadığınızı hissettiriyor, ben varım 

dedirtiyor. Sonra dalgalar sizden diğer kadınlara yayıldıkça 

yayılıyor. Güzellikleri bırakıyor o nehrin kıyısına. Ben de bu 

nehirde bir kadın olmanın huzurunu yaşıyorum.”

KİHEP
KATILIMCISI

Çocuk oldum. Çocuk olmadan 
genç kız oldum. Hiçbir 
şeyimi bilemedim... Annemi 
tanımadım. Babaannemin 
yanında büyüdüm. 15 yaşında 
nişanlandım, 16 yaşında 
evlendim. İki çocukla 23 
yaşında eşimden ayrıldım... 35 
yıldır cenaze yıkıyorum. İnsan 
hep yaşamı düşünüyor, ölümü 
hiç düşünmedim... Korku, baskı 
altında kadına yasakları yaşaya 
yaşaya... Emekli olduktan 
sonra... Toplum merkezi’nde 
kendimi buldum. Ben, ben 
olduğumu bildim... Bu eğitimleri 
alana kadar her şeyim 
kısıtlıydı. 45 yaşından sonra 
her şeye göğüs gerecek bir 
insan oldum. “Dul kadın Hacca 
gidemez” dediler... Ben gittim 
Hacca... Perdeyi erkenden 
kapatıp otururdum. Şimdi kim 
ne derse desin... Arsasını alıp 
kendime ev yaptım. Kimse 
katkım var diyemez, miras da 
değil, kendim yaptım. Eşimden 
ayrıldıktan sonra sokakta 
kalmıştım. Şimdi kızlarım okudu, 
yurt dışına bile gönderdim, 
onlar görsünler diye.

Bu eğitimleri
alana kadar her şeyim 
kısıtlıydı.
45 yaşından sonra 
her şeye göğüs 
gerecek bir insan 
oldum. 

KADININ İNSAN HAKLARI - YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Haklarımızla Varız
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KİHEP nehre atılan bir taş gibi.
İlkin sizin içinize düşüyor. Sonra dalgalar sizden 

diğer kadınlara yayılıyor. Güzellikleri bırakıyor 
o nehrin kıyısına. Ben de bu nehirde bir kadın 

olmanın huzurunu yaşıyorum.
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3.000 nüfuslu ve nüfusunun yarısı kadınlardan oluşan 
Çanakkale’nin beldesi Karabiga’da kadınlar evlerinden dışarı 
çıkmıyor, sosyal ve ekonomik hayata katılmıyor.

Kadınları evden çıkaracak, ihtiyaç duydukları konularda eğitim 
almalarına imkan verecek ve kendi potansiyellerini
keşfetmelerini sağlayarak hayata katacak bir merkezin
kurulması amaçlanıyor.



KURUM ADI

Karabiga Kadın, Çevre, Kültür ve
İşletme Kooperatifi

PROJE ADI

Karabiga Kadın ve Çocuk merkezi

PROJE ORTAĞI

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

PROJENİN UYGULANDIĞI İL

Çanakkale

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2012 - mayıs 2014
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“Özgürlüğe giden bu uzun yolda bocalamamayı öğrendim.

Bu zorlu yol boyunca bazı yanlış adımlar attım. Ama keşfettim 

ki büyük bir tepeyi tırmandıktan sonra daha tırmanacak çok 

tepe var. Yolum henüz bitmedi.” 

Bu sözler, bir asırlık hayatını insan haklarına adayan Nelson 

Mandela’nın 27 yıl hapis yattıktan sonra kaleme aldığı 

Özgürlüğe Doğru Giden Yol kitabından. Mandela, hayatı boyunca 

siyah ya da beyaz ırkın üstün olmadığı, bütün insanların eşit 

haklara sahip olduğu özgür bir toplum için savaştı. 2013 yılında 

hayata gözlerini yumduğunda, ilham veren mücadelesiyle 

bayrağı geride kalanlara devretti. Yol henüz bitmemişti. 

Bitmemişti. Başka yerlerde, başka liderlerin eşit toplum için 

başka mücadeleleri vardı. Karabigalı kadınlarınki de işte böyle 

bir mücadeleydi. 

Kısa adı Karabiga Kadın Kooperatifi olan Karabiga Kadın, Çevre, 

Kültür ve İşletme Kooperatifi, 2009 yılında Çanakkale’nin 

Biga ilçesine bağlı 3.000 nüfuslu Karabiga beldesinde 20 ev 

kadını tarafından kuruldu. Amaçları Karabiga’daki kadınların 

erkekler gibi topluma eşit bir şekilde katılabileceğini, sokağa 

çıkabileceğini ve çalışabileceğini tüm beldeye göstermekti. 

Bu mücadele, en iyi bildikleri şeyle başladı. Evden getirdikleri 

tencere ve oklavalarla mantı ve gözleme yapıp pazarda sattılar 

önce. Az da olsa ilk kez kazandıkları para ve özgüven daha 

fazlasını beraberinde getirdi. 

Yaz sezonu gelmiş, ismi “Kadınlar Hamamı” olan, ancak 

kadınların hiç gitmediği plajda gözleme satma fikri akla 

düşmüştü. “Ne işiniz var erkeklerin denize girdiği yerde?” sözleri 

onları yıldırmadı. Belediye başkanından alınan izin ve özel 

sektörden toplanan masa ve sandalyelerle plajın en merkezi 

yerinde bir yemek çadırı kuruldu. Yaz bitiminde ise, paranın yanı 

sıra, kendilerine çekidüzen veren erkekler ve kadınların rahatça 

gittiği bir plaj kazanılmıştı.

KARABİGA
KADIN VE ÇocuK
MERKEzİ

IŞIL ÖZFİLİZ
Karabiga Kadın Kooperatifi Başkanı

2011 bahar aylarında çarşıda 
bir dükkan boşaldı. Arkadaşlar 
lokantayı buraya taşımak 
istedi ama aralarında 
cesaret edemeyenler de 
vardı. Erkekler sürekli 
kahvehanelerde oturuyor, 
kadınlar da rahatsız oluyorlardı 
bakışlarından. Tek başımıza 
bunu değiştiremiyorduk 
ama grup olarak bunu 
başarabilirdik. Lokantayı 
merkeze taşımak istedik ama 
meydanda dükkanın camını 
kim temizleyecekti? Hem 
kira da yüksekti. Ama kiradan 
önemlisi baskıydı. Kadınlar artık 
meydandan su alıp temizlik 
yapıyor, cam siliyorlar. Bizden 
sonra artık erkekler de eşlerini 
kasaya oturtmaya başladı. 
Kadınlar esnaf oldu. Kasabımız 
Hüsnü var, şimdi dükkanda 
eşiyle beraber çalışıyor.

KARABİGA KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Lokantayı merkeze 
taşımak istedik 
ama meydanda 
dükkanın camını 
kim temizleyecekti? 
Erkekler sürekli 
kahvehanelerde 
oturuyor, kadınlar da 
rahatsız oluyorlardı 
bakışlarından. 
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Tadı henüz taze olan zafer, başka mücadeleleri tetikledi. 

Dikiş atölyesinden, belediye düğün salonunun altında açılan 

lokantaya kadar işler büyüdü. Belde meydanında kendilerine ait 

bir lokanta fikri, tam da bu noktada cazibe kazandı.

Peki, nasıl yapacaklardı? Erkeklerle dolu kahvehaneleriyle 

bilinen meydanda kadınlar dolaşamazdı; esnaf kadınsa,

görülmemiş şeydi.

Ama durmak için çok geçti. Hangi mücadele cesaretsiz 

kazanılmıştı? Kadın dayanışmasıyla her şeyin üstesinden 

gelinirdi. Merkezdeki çeşmeden alınan suyla hep beraber 

camlar silindi, masalara örtüler serildi, ilk siparişler alındı. 

Meydanda çalışan kadın görünür oldu. 

Yol henüz bitmemiş, önemli bir dönemece gelinmişti. Başka 

kadınların bu mücadeleye katılması, daha çok kadının içindeki 

potansiyelin farkına varması gerekiyordu. Sabancı Vakfı’ndan 

alınan destekle, mücadele güç kazanmalıydı. Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı (KEDV)’in ortaklığıyla Karabiga’da bir “Kadın 

ve Çocuk Merkezi” kurulacak, Karabigalı kadınlar evlerinden 

çıkacak, onlar liderlik vasıfları geliştirirken, çocukları da aynı 

merkezde eğitim alacaklardı.

IŞIL ÖZFİLİZ
Karabiga Kadın Kooperatifi Başkanı

Karabigalı kadınlar yaşamlarını 
evde geçiriyorlar. Çıkıp 
gidebilecekleri sosyal bir 
merkez yok. Sosyal faaliyetler 
çok kısıtlı, imkansız. Ekonomik 
düzeyi kısıtlı, sınırlı kadın, çevre 
baskısı, eş baskısı, kayınvalide 
baskısı altındaki kadın bu 
imkanlara ulaşmakta zorlanıyor. 
Bu merkezi kurmaktaki 
amacımız bu imkanlara 
ulaşamayan kadını evden 
çıkarıp, ekonomik ve sosyal 
hayata ulaştırmak.

Bu merkezi 
kurmaktaki amacımız 
bu imkanlara 
ulaşamayan kadını 
evden çıkarıp, 
ekonomik ve sosyal 
hayata ulaştırmak.
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Proje, “Sabancı Vakfı destek veriyorsa, bir destek de benden!” 

diyen Belediye Başkanı’nın belediye kaynaklarını merkezin 

kuruluşuna ayırmasıyla sürprizli başladı. Ancak bu mutluluk, ne 

yazık ki çok uzun sürmedi ve bölgede yaşanan sel felaketiyle 

gölgelendi. Nemli hava koşullarının yanı sıra belediyenin 

beldenin acil ihtiyaçlarına yönelmesi sonucu inşaat zorunlu 

olarak durdu.

Merkezin açılışı durdu ama Karabiga Kadın Kooperatifi durmadı. 

Merkez açılmadan da çalışmalar başlayabilirdi. Hane ziyaretleri 

ile 300 kadına ulaşılarak, açılacak merkez kadınlara anlatıldı. 

En önemlisi, kadınların nasıl bir merkez hayal ettikleri ve 

hangi konularda bilgilenmek, kendilerini geliştirmek istedikleri 

öğrenildi.

Bu arada yağmur dinmiş, gökkuşağı çıkmıştı bile. Proje ortağı 

KEDV’den temin edilen prefabrik bina Karabiga’ya taşındı, 

belediye desteği ile onarıldı, boyandı ve merkez nihayet 

tamamlandı. Açılış coşkulu oldu, hemen ardından da eğitimler 

başladı.

Önce, KEDV’in liderlik eğitimleri ile 15 kadın, kendi içlerindeki 

potansiyeli keşfetti. Ardından 33 kadın, finansal okuryazarlık 

eğitimleriyle bütçeleme, tasarruf gibi kavramları öğrendi ve 

dolayısıyla ekonominin çok da zor olmadığının farkında vardı. 

24 kadın ise dikiş, servis-sunum hizmetleri ve ön muhasebe 

eğitimlerine katılarak mesleki beceri geliştirdi. 

MuZAFFER KARATAŞ
Karabiga Belediye Başkanı

2009 yılında belediye başkanı 
oldum. Belediye başkanı 
olduğum dönemde kadınların 
iş hayatında olmaması bir 
yana, sosyal hayatımızda 
da kadınlar yoktu. Özellikle 
bizim Çarşı Bölgesi dediğimiz 
bölgede bir kadının rahatlıkla 
dolaşabileceği bir ortam 
da yoktu. Sabancı Vakfı’nın 
Karabiga Kadın Kooperatifi’nin 
Karabiga Kadın ve Çocuk 
merkezi projesine destek 
vermesi bizi hareketlendirmiştir. 
Vakıf, kooperatifin bu projesine 
destek vermeseydi bu tesis 
olmazdı. merkezle birlikte 
okul öncesi eğitim eksikliği, 
kadınların eğitim ihtiyaçları 
giderildi. merkez ile beraber 
çarkı döndürmeye başladılar ve 
genel anlamda baktığımızda 
beldemizde bir kadın 
hareketliliği oluştu.

15

300

33

24

Liderlik eğitimi alan
kadın sayısı

Hane ziyaretiyle ulaşılan
kadın sayısı

Finansal okuryazarlık eğitimi 
alan kadın sayısı

Mesleki beceri eğitimi alan
kadın sayısı

KARABİGA KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ Karabiga Kadın Ve Çocuk Merkezi
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Ben de merkez 
sayesinde evden 
dışarı çıkabilmiş 
oldum. Merkezin 
sağladığı kurslara 
katıldım. Özellikle 
dikiş eğitimi 
sayesinde kendimde 
bilmediğim dikiş 
becerimi keşfettim.

Merkez, kadınlara her zaman uğrayabilecekleri, 

danışabilecekleri ve öğrenecekleri bir alan yaratma amacıyla 

kurulmuştu. Bu nedenle, kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak 

eğitimler düzenlemek önemliydi. 75 kadının katılımıyla yapılan 

kadın hakları, kadın sağlığı, aile içi iletişim gibi eğitimler bu 

amaçla düzenlendi. 

Kurulan merkezde, kadınların kendilerine zaman ayırabilmeleri 

için çocuklara ayrı bir bölüm ve uzman öğretmenler tahsis 

edildi. 3-6 yaş grubu çocuklar, okul öncesi eğitim çalışmaları 

ve oyuncak kütüphanesinden faydalanırken, lise çağındaki 

çocuklar etüt programlarıyla desteklendi. 

Karabigalı kadın öğreniyor, öğrendikçe özgüven kazanıyor ve 

bu özgüvenle her geçen gün güçleniyordu. Artık evde, sokakta 

ve işte görünürlük kazanmıştı. Ama 2014 yerel seçimleri öncesi 

öncelik kazanan bir yer kalmıştı görünür olmadığı. Bu nedenle, 

düzenlenen politik katılım eğitimleriyle 12 kadın yerel, ulusal 

ve küresel sorunlara duyarlılık geliştirdi, politikaya girme 

konusunda cesaretlendi. Eğitimden sonra, 1 kadın belediye 

meclis üyesi seçildi, 2 kadın muhtar adayı oldu, birçok kadın da 

partilerin meclis kollarında aktif görev aldı.

12

2

Politik katılım eğitimi 
alan kadın sayısı

Politik katılım eğitimi 
 sonucunda muhtar adayı olan

kadın sayısı

İPEK SOYDAN
Eğitim Katılımcısı

Yaşantımda, becerimde bir 
değişim oldu. Bu değişim, 
çocuğumun yuvaya başlaması 
ile başlamış oldu. Ben de 
bu sayede kendime zaman 
yaratabilmiş oldum. Aksi 
halde bir günüm evde ev 
işi yaparak, çocuklarımla 
ilgilenerek geçiyordu. Bu bir 
zaman sonra sıkıcı ve yorucu 
oluyordu. Çocuğumun yuvaya 
başlaması hem çocuğumda 
hem de bende gelişme sağladı. 
Çocuğum içine kapalı, sıkılgan 
bir yapıya sahipti. Yuvayla 
birlikte tam tersi oldu. Kalem 
tutmayı, makasla kesmeyi 
bilmiyordu, öğrendi. Ben de 
merkez sayesinde evden dışarı 
çıkabilmiş oldum. merkezin 
sağladığı kurslara katıldım. 
Özellikle dikiş eğitimi sayesinde 
kendimde bilmediğim 
dikiş becerimi keşfettim. 
Çocuklarıma, kendime ve eşime 
artık kumaşlardan az maliyetle 
kıyafetler diktim. Bu görünüşte 
başkası için çok büyük bir şey 
olmayabilir ama benim için çok 
büyük ve önemli bir değişimdir.
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Bu aldığım eğitim 
sayesinde kendime 
özgüvenim daha 
çok geldi ve okul 
okuyamamama 
rağmen üniversite 
öğrencisi gibi 
hissettim. Bir kez 
daha kadın olmaktan 
gurur duydum.

Karabigalı kadınlar, eşit bir toplum idealiyle geride büyük 

tepeler bırakarak önlerindekileri aşmaya devam ettiler. Yol 

henüz bitmemişti. İlham veren mücadele hikayelerini bayrağı 

devralanlara şu sözlerle anlattılar:

“Kadın üretkendir, kadın güçlüdür, kadın başarabilir. Yeter 

ki imkan verilsin, yeter ki engellenmesin. Kadın ve Çocuk 

Merkezi’nde kadına imkan verildi, kadına kendine imkan 

yaratabilmesi öğretildi. Kadının engellere karşı mücadele 

edebileceği ve başarabileceği öğretildi. Karabigalı kadın artık 

Karabiga’nın yönetiminde söz sahibi, üretimde, hizmette, 

satışta. Karabigalı kadın artık bilinçli anne, bilinçli eş, bilinçli 

genç. Karabigalı kadın, özgüvenli kadın. Karabigalı kadın güçlü, 

istekli kadın. Karabigalı kadın kabuğunu kırdı, hem kendi 

kabuğunu, hem de Karabiga’nın kabuğunu.”

KARABİGA KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ Karabiga Kadın Ve Çocuk Merkezi

ÜRKİYE ASLAN
Eğitim Katılımcısı

Karabiga Kadın Kooperatifi 
sayesinde Karabiga Kadın ve 
Çocuk merkezi’yle tanıştım. 
Buradaki eğitimlere katıldım. 
merkezdeki eğitimde çok mutlu, 
kaliteli zaman geçirdim. Daha 
önce böyle sosyal bir projeyle 
karşılaşmamıştım. Kadın ve 
Çocuk merkezi’nin Karabigalı 
kadınlara sosyal ve kültürel 
alanda katkılarını gördüm. 
muhtar adayı idim, bu aldığım 
eğitim sayesinde kendime 
özgüvenim daha çok geldi 
ve okul okuyamamama 
rağmen kendimi bu eğitimlerle 
üniversite öğrencisi gibi 
hissettim ve bir kez daha kadın 
olmaktan gurur duydum.
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Karabigalı kadın artık
Karabiga’nın yönetiminde söz sahibi, 

üretimde, hizmette, satışta. Karabigalı 
kadın kabuğunu kırdı,

hem kendi kabuğunu, hem de 
Karabiga’nın kabuğunu.
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Çok çocuklu ataerkil ailelerin hakim olduğu Mardin Kızıltepe’de, 
aileler çocuklarına zaman ayıramıyor, toplumda kız çocukları 
erkekler kadar değerli bulunmuyor, okullar ergen gence ihtiyaç 
duyduğu konularda yeterince destek olamıyor.

Ergenlik dönemindeki gençlerin üreme sağlığı, iletişim ve 
toplumsal cinsiyet konularında eğitim alması, ailelerin de çocukları ile 
nasıl daha iyi iletişim kuracaklarını öğrenmeleri amaçlanıyor.
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KURUM ADI

mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

PROJE ADI

Bilinçli Genç mutlu Genç

PROJE ORTAĞI

Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü,
İl Halk Sağlığı müdürlüğü,

Kızıltepe İlçe milli Eğitim müdürlüğü,
Yaşam Kadın merkezi Derneği

PROJENİN UYGULANDIĞI İL

mardin

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 - Temmuz 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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Bugün Mardin’i eşsiz kılan, medrese, kilise ve minareleriyle dolu 

kültürel mirası, birbirinin önünü kesmeyen tarihi evleriyle mimari 

intizamı ya da uçsuz bucaksızlığa uzanan Mezopotamya 

Ovası değil sadece. Bugün, Mardin semalarını süsleyen taklacı 

güvercinler, en az diğer güzellikleri kadar özel kılıyor şehri.

“Taklacı”lar, adlarını havada ardı arkası kesilmeden attıkları 

taklalardan alıyor. Attıkları taklalarla izleyenlerde göz 

doldururken, kanat sesleri ile duyanları mest ediyorlar. Sırf bu 

görsel ve işitsel şölene duyulan tutku nedeniyle Mardin’de 

taklacı güvercin yetiştirenlerin azımsanmayacak sayıda 

olduğu biliniyor. Yavru bir güvercinin, takla atan bir performans 

ustasına dönüşme süreci ise güvercin yetiştiricisinin bu 

tutkudan beslenen özverili çalışmasıyla gerçekleşiyor.

Çalışma, uçuş için elverişli koşulların hazırlanmasıyla başlıyor. 

Yavru güvercini yaşadığı yere alıştırmak için, yaklaşık 10 gün 

kanatları birbirine bağlanıp bulunduğu damda dolaşması 

sağlanıyor. Alıştırmayı uçuş hazırlıkları takip ediyor. Taklacının 

güneşi görebilmesi için havanın açık, yönünü şaşırmaması 

içinse, rüzgarın kuzeyden güneye esmesi ve ilk uçuş için 

güvercin yetiştiricisinin bu hava koşullarının uygunluğundan 

emin olması gerekiyor. 

Tüm bu ön hazırlıklar sonrası sıra uçuşa geliyor. Kanatları 

çözülen acemi taklacı, ilk önce yaşadığı damda bir süre 

duvarlarda gezinerek evine ait bilgileri pekiştiriyor, özgüven 

depoluyor. Kendini hazır hissettiği anda ise nihayet beklenen ilk 

uçuşunu gerçekleştiriyor. Bir deneme, bir deneme daha derken, 

taklacılar havalanıyor. Özverili yetiştirme evresi, sonunda 

meyvelerini veriyor; seyri güzel taklalar ve tınısı özel kanat 

sesleri Mardin semalarında yerini alıyor. 

“Mardinli Güvercinler Havalanıyor” sloganıyla yola çıkan 

Bilinçli Genç Mutlu Genç projesi de, gençlerle yapacağı 

çalışmalarda bu büyüme hikayesinden esinleniyor. Mardin 

Ortak Kadın İşbirliği Derneği tarafından uygulanan proje, bilgiyi 

BİLİNÇLİ GENÇ
MuTLu GENÇ

MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ

Bu yaş döneminde 
çocuklarına karşı 
doğru tutumlar 
göstermeyen 
ailelerde, çocukla 
ebeveynler arasında 
problemler oluşmakta 
ve çocuk, ailelerin 
kontrolünden 
çıkmaktadır.
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gençlere ulaştırarak, bilinçli büyüyen, güçlenen ve özgüven 

kazanan gençler yetiştirilmesini amaçlıyor. Projede, güvercin 

yetiştiricilerinin yerini, kurum ve seferber ettiği Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kızıltepe İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yaşam Kadın Merkezi Derneği gibi çok 

sayıda ortak kuruluş alıyor. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme 

Hibe Programı kapsamında desteklenen proje, genç “taklacıları” 

yetiştirmek için Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki iki okula gidiyor. 

Kız Meslek Lisesi ve Mezopotamya Anadolu Lisesi’nde önce, 

uçuş için elverişli koşullar hazırlanarak çalışmalar başlıyor. İlk 

etapta, ortak kurumların yönlendirmesiyle projede eğitimci 

olarak görev alacak uzmanlar belirleniyor. Uzmanların 

hazırladıkları anketlerle, bu iki okulda okuyan gençlerin en 

çok hangi konularda bilgiye ihtiyaç duydukları tespit ediliyor. 

Ergenlik dönemindeki gencin bedenindeki değişimleri bilmediği, 

toplum tarafından dayatılan kadın ve erkek rollerinin farkında 

olmadığı, ailesiyle iletişim kurmada problemler yaşadığı 

gözlemleniyor. Gençlerin kendilerini tanımalarını sağlamak, 

onları güçsüzleştiren, agresifleştiren bilgisizliği ortadan 

kaldırmak için gençlere bu konuları içeren eğitimler verilmesi, 

aileleriyle ise ergenle iletişim konusunda toplantılar yapılması 

kararlaştırılıyor.

Çalışmaların yürütüldüğü her iki okulda “Beyaz Masa”lar 

kuruluyor. Yapılması planlanan çalışmaları anlatan broşürler ile 

beyaz kilitli kutuların yer aldığı bu masalarda, birer de sorumlu 

bulunuyor. Genç ve eğitimli masa sorumluları, rol model 

özellikleriyle öğrencilere ulaşmada kilit rol oynuyor, masaların 

öğrencilerin sorunlarını paylaşmaları, kendilerini özgürce 

ifade edebilmeleri için özgür bir alan olduğunu bıkmadan, 

usanmadan gençlere anlatıyorlar. Sorumlular, masalarda sözün 

gençlerde olduğunu vurguluyor, gün geçtikçe de ilk kez söz 

hakkına sahip olduklarını hisseden gençleri daha çok dinlerken 

buluyorlar kendilerini.

RAMAZAN KAMÇI
Uzman (Psikolog)

Bu yaş döneminde çocuklarına 
karşı doğru tutumlar 
göstermeyen ailelerde, çocukla 
ebeveynler arasında problemler 
oluşmakta ve çocuk, ailelerin 
kontrolünden çıkmaktadır. 
Aile egemenliğinden ve 
rehberliğinden uzaklaşmak 
isteyen, kendisini bir gruba ait 
hissetmek isteyen genç, bu 
sosyal ortamı yanlış yerlerde, 
olmaması gereken yerlerde 
bulmaktadır. Derslere ve okula 
olan ilgisizlikle akademik 
başarısı da şiddetli düşüşle 
devam eden ve bu konuda da 
başarısız olacağını düşünen 
genç, özgüven kayıpları da 
yaşamakta ve ebeveynlerinden 
tamamen uzaklaşmaktadır.
Bu nedenle, proje kapsamında 
gençlere aile içi iletişim, 
toplumsal cinsiyet farklılıkları 
gibi eğitimler, konunun 
uzmanı olan psikolog ve 
sosyal çalışmacılar tarafından 
verilerek gençlerin bu sayede 
bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.
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Okullarda elverişli ortam hazırlıkları tamamlanıyor, sıra ilk uçuş 

için hazırlıklara, yani eğitimlere geliyor. Tespit edilen ihtiyaçlar 

doğrultusunda ve idarecilerden alınan izinlerle 400 öğrenci, her 

hafta iki saat süren ve bir ders yılı boyunca devam eden üreme 

sağlığı, toplumsal cinsiyet ve iletişim konularında eğitimlere 

katılıyor. Gençler, öğrendikçe şaşırıyor, şaşırdıkça sorular 

soruyor, yanlış bildikleri ile henüz öğrendiklerini karşılaştırma 

imkanı yakalıyor ve en önemlisi yaşadıkları sorunların anormal 

olmalarından değil, bilmemelerinden kaynaklandığını fark 

ediyorlar. 

Gençler eğitimlere devam ederken, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı 

iletişim kurmalarını desteklemek amacıyla toplantılar yapılıyor. 

2 lisede 82 ailenin katılımı ve uzmanların desteği ile yapılan 

bu toplantılarda, ergenlik döneminde çocuklarla nasıl iletişim 

kurulacağı konusunda bilgi alışverişinde bulunuluyor. Toplantılar 

sayesinde, aileler aile içindeki iletişim bozukluklarının çocuğun 

psikolojisini nasıl etkilediğini, çocukların kendilerini yalnız 

hissetmeleri sonucu çözümü nasıl yanlış yollarda aradıklarını 

fark ediyorlar.

Eğitimler devam ederken, Beyaz Masa’lar beklenenden 

çok daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Bir yandan öğrenciler 

sorunları için uzmanlarla görüşmeye yönlendiriliyor, diğer 

yandan da hikaye, şiir ve resimlerle beyaz kutuları dolduran 

gençler, yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Masa sorumlularının 

yönlendirmeleriyle, masalara gelen ve danışmanlık talebinde 

bulunan 79 öğrenciye bu şekilde destek veriliyor. Beyaz 

kutulardan çıkan sürpriz şiir, hikaye ve resimlerse iki ayrı gençlik 

gazetesinde derlenip, okullarda yaygınlaştırılıyor.

Gençleri bilgilendiren eğitimler, ailelerle destek toplantıları, 

Beyaz Masa’lar üzerinden sağlanan danışmanlık hizmetleri 

ve paylaşımlarla dolan Gençlik Gazeteleri sonucu ilk uçuş 

gerçekleşiyor. Bir deneme, iki deneme derken gençler 

kendilerinin, yapabildiklerinin farkına varıyor; bilerek büyümenin 

özgüvenini, kendilerini keşfetmelerinin heyecanını, yaşadıkları 

farkındalıkları şu sözlerle anlatıyorlar:

MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ Bilinçli Genç Mutlu Genç

FATMA ÇAPŞEK
Beyaz Masa Sorumlusu 
(Mezopotomya Anadolu Lisesi)

Beyaz masa’ya adımlar daha 
çok merakla başladı. Aylarca 
sadece projeyi anlattığımı 
biliyorum. renkli tanışmalarımız 
vardı. Gelen tekrar geliyordu. 
Bazen sadece merhaba demek 
için gelenler vardı. zaman ve 
eğitimler ilerledikçe masaya 
artık alışıldı. 

SEHER KARABOğA
Beyaz Masa Sorumlusu
(Kız Teknik Lisesi)

Öğrencileri dinlemekten 
hiç bıkmazdım. Onlar da 
anlatmaktan bıkmazlardı. Bazı 
hikayeleri beni gerçekten 
etkiliyordu. O anda öğrenciye 
sadece onu dinlemek bile çok 
iyi geliyordu. Çünkü yaşadıkları 
ortamlarda söz sahibi 
olmadıkları gibi, görmezden bile 
gelinebiliyorlardı. Evde, okulda, 
arkadaş ortamında toplum 
içinde görmezden gelinen 
hayalet yaşantıları vardı. Ve 
bu en çok onlar için zordu. 
Söz sahibi olmamak, dikkate 
alınmamak gibi. 

Beyaz Masa
Öğrenciler sorunları 
için uzmanlarla 
görüşmeye 
yönlendirilir.
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“Ben 10. sınıf öğrencisiyim. Ailemde benle beraber beş kız 

kardeşiz. İki abim bir erkek kardeşim var. Bu eğitimlerden 

önce aslında hep ailemi suçlardım. Erkek kardeşlerimi bizden 

üstün tutar, onlara daha çok değer verirlerdi. Çevredekiler de 

öyle. Sanki kız olmak suçmuş gibi. Ama zamanla susmayı 

öğreniyorsun, bu olanlara alışıyorsun. Ve bu böyle devam 

ediyor. Ama ben bu Bilinçli Genç Mutlu Genç projesi ile aldığımız 

eğitimlerde bunun toplumsal cinsiyet olarak kalıplaşmış ama 

biz istersek değişebilecek bir kavram olduğunu öğrendim.”

“Ben çok kötü olaylar yaşadım. 8. sınıfa geçeceğim zamanda 

babamı vurdular ve onun nasıl öldüğünü gördüm. Bu çok büyük 

bir acıydı. Hala töreleri, kan davasını anlamıyorum ve onları 

affetmiyorum. O zaman sustum ve hiç konuşmadım. Herkesten 

nefret ettim. Annemden bile. Annemle bile hiç konuşmadım. Ona 

hep kötü davrandım, kızdım. Bütün cezaları ona veriyordum. 

Ve sonra okulda Bilinçli Genç Mutlu Genç projesi ile tanıştım. 

Psikolog ile görüştüm. Aile içi iletişim eğitimlerinin çok faydasını 

gördüm. Annemle şimdi konuşabiliyorum en azından. Hala 

bazen beni anlamadığını düşünsem de eskiye oranla daha 

iyiyiz.”

“Bilinçli Genç Mutlu Genç projesi bana göre çok faydalıydı. 

Her şey biz öğrenciler için, daha iyi bir ortam, bir gelecek 

kazanabilmemizi sağlamak içindi. Birçok bilgiyi ben ailemden 

öğrenirdim veya soramadıklarımı da ya arkadaşlarımdan ya 

da internetten öğrenirdim. Ama bazen bu şansı olmayanlar 

da oluyor, bu yüzden bu eğitimleri almak çok önemli. Mesela 

büyüme ilgili merak ettiklerimi soramıyordum, utanıyordum. 

Burada bilmediklerimi öğrendim. Alo 183 Şiddet Hattı’nı hiç 

bilmiyordum, duymamıştım. İletişimde hep kendimi haklı 

görürdüm, bazen kızardım herkese ama şimdi ‘sen dili’ni ‘ben 

dili’ne dönüştürdüğüm için daha iyi arkadaş ortamım var.”

İLKAY İLDEM
 Uzman (Hemşire)

Gençlere üreme organlarını 
anlattığımda önce utandılar 
ama daha sonra üreme 
organlarının fonksiyonlarını 
ve önemini anladıklarında 
pürdikkat dinlediler, sorular 
sormaya başladılar. Ellerini 
ve kollarını koyacak yer 
bulamadıkları ergenlik 
döneminde, sakarca 
ve başlarına buyruk 
davranmalarının, aileleriyle 
çatışmalarının normal 
olduğunu anladılar. Şaşkınlıkla 

“Biz bunları çok yaşıyoruz, 
acaba bizde mi sorun var 
diye hep kendimize sorardık” 
şeklinde cevap verdiler. 
Gençlerle iyi iletişim kurunca 
kendilerini açıyorlar, onların 
yaşadıkları yaş grubunun 
getirdiklerini konuşmaya ve 
bilgi almaya ihtiyaçları var. 

Çocukların evde, 
okulda, arkadaş 
ortamında toplum 
içinde görmezden 
gelinen hayalet 
yaşantıları vardı. 
Çünkü yaşadıkları 
ortamlarda söz 
sahibi olmadıkları 
gibi, görmezden bile 
gelinebiliyorlardı. 
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“Ben Kızıltepe Genç Şair Ödülü’nü kazandım. Şiirlerimi sizinle 

paylaştım ve bunları ‘Bilinçli Genç Mutlu Genç’ gazetesinde 

yayınladınız. Bazen insanın sesini duyurmak için çaba 

sarf etmesi gerekiyor ve siz buna vesile oldunuz. Başarılar 

desteklendikçe artar. Ayrıca verilen eğitimlerin de çok önemli 

olduğunu biliyorum. Çünkü bizim daha sağlıklı, bilgili ve iyi bir 

iletişim, etkileşim ile yaşamamızı destekleyecek. Umarım bu 

proje burada bitmez ve devam eder. Bazen sessizliğin sesi 

olmak için.”

Sessizliğin sesi olmak için başladı Bilinçli Genç Mutlu Genç 

projesi. Bildikçe güçlenen, özgüven kazanan, güçlenen gençler 

yetiştirmek için. Mardin’in cami, medrese ve kiliselerinin 

arasında, tarihi evlerinin üzerinde hünerlerini sergileyen taklacı 

güvercinler gibi, Mezopotamya Ovası gibi uçsuz bucaksızlığa 

uzanan, özgürce havalanan gençler yetiştirmek için. Ya 

da şiirleriyle Gençlik Gazetesi’nde yer eden Bedir Alan gibi 

gençlerin kendilerini anlatmaları için:

“Mezopotamya’nın ortak yerinde büyüyen

Yırtık pabucu

Solgun yüzü andıran MARDİNLİYİM...!

Kilisenin çanına selam durur

Uzun uzun bağırarak üç dilden şarkı söylerim 

Birden bire!

Bir güvercin konuyor omuzlarına

Kah cami avlusuna

Kah bin yıllık kilisenin duvarlarına

Tarihi evlerin üzerinde 

Yezidi çocuğuyum bana karşı gülümsemesi

Ve mecusi kadının;

Bu susamış bedene bir bardak su vermesi

Medeniyetler toprağında kardeş olmanın tarifi..

İşte budur kardeşliğin tepkisi ta kendisi...!”

MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ Bilinçli Genç Mutlu Genç

Bu eğitimlerden önce 
aslında hep ailemi 
suçlardım. Erkek 
kardeşlerimi bizden 
üstün tutar, onlara 
daha çok değer 
verirlerdi. Sanki kız 
olmak suçmuş gibi. 



SABANCI VAKFI EKİM ZAMANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ 47

Umarım bu proje burada 
bitmez ve devam eder. Bazen 

sessizliğin sesi olmak için.
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Tarihte ipek böcekçiliği ve dokumacılıkla bilinen 
Ödemiş’te bugün ipek kaybolan bir değer,
kadınların iş gücüne katılımı ise sınırlı.

Ödemiş’te ipek böcekçiliği canlandırılarak
kadının üreterek desteklenmesi amaçlanıyor.
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KURUM ADI

Ödemiş Yöresi Kadın, Çevre, Kültür ve
İşletme Kooperatifi

PROJE ADI

İpekle Geleceğini Doku

PROJE ORTAĞI

Birgi Belediyesi, Ödemiş Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI İL

İzmir

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 - mayıs 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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“Taş olarak ölmüştüm, bitki oldum.

Bitki olarak öldüm ve hayvan oldum.

Hayvan olarak öldüm, o zaman insan oldum.

Öyleyse ölümden korkmak niye?

Hiçbir sefer kötüye dönüştüğüm,

Ya da alçaldığım görüldü mü?” 

Mevlana’nın bu sözleri, doğada devam ededuran doğum 

ve ölüm arasındaki dönüşümü mütevazılıkla açıklıyor. 

İnsanoğlunun çoğu zaman korktuğu bu dönüşümü, canlılar 

alemi ise şölensi yaşıyor. Bunun en mucizevi örneklerinden biri 

kuşkusuz ipek böcekleri.

Her şey, kelebeğin doğum sonrası, yumurtalarını dut 

ağacına bırakması ile başlıyor. Yaşamdaki görevini doğumla 

tamamlayarak birkaç gün içinde ölen kelebek, geride 

yumurtalarından çıkacak tırtıllar bırakıyor. İştahla dut yaprakları 

ile beslenen tırtıllar, hızla büyüyor, sürekli derilerini yırtarak 

sık tüylerinden arınıyor ve renk değiştiriyorlar. Büyümelerini 

tamamladıklarında ise kendilerini dut yapraklarından baş 

aşağı sarkıtarak ağızlarından çıkan ipliksi bir sıvıyla etraflarına 

koza örmeye başlıyor ve görünmez oluyorlar. Bundan sonra 

dönüşümde iki yol var ipek böcekleri için: ilki kozalarını delerek 

uçan kelebekler, ikincisi büyük bir ustalıkla ördükleri kozaların 

çözüldüğü iplikler.

İpekle Geleceğini Doku projesi ikinci yolu takip ediyor ve 

canlılar alemindeki dönüşümden feyz alıp, bu dönüşüme 

kadınlarla ivme kazandırıyor. Hem de kaybolan bir değeri, ipek 

dokumacılığını canlandırarak. 

İpEKLE
GELEcEğİNİ
DoKu

ÖDEMİŞ YÖRESİ KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Sen ölmeyeceksin, 
benimle boy 
ölçüşme cesaretini 
gösterdiğin için 
hayatını ağ üstünde 
geçirecek, ama yine 
dokumaya devam 
edeceksin.
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Her şey, 2011 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde üreten kadınları 

desteklemek için, daha çok kadın üretsin, ürettikçe güçlensin 

diyerek yola çıkan Ödemiş Kadın Kooperatifi ile başlıyor. 

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Gülfer Keskin ilk iş olarak 

Ödemiş’in de içinde bulunduğu Küçük Menderes Havzası’nda 

Lidyalılarla yaygınlaşan dokumacılık geleneğini, mitolojide 

dokuma ustası Arachne’den alınan mirası canlandırma fikrini 

kooperatif ortakları ile paylaşıyor. 

Mitolojide Arachne
Efsaneye göre bugün Küçük Menderes Havzası olarak bilinen 

yerde, Arachne adında Lidyalı güzel bir kadın yaşarmış. Gergef 

işleyen, oya yapan ve dokumacılığı ile bilinen Arachne’nin 

hüneri orman ve su perilerine kadar ulaşmış. Arachne’yi yerinde 

görmeye gelen periler, gördükleri karşısında şaşkına dönüp 

Arachne’ye “Bu kadar güzel dokumayı Zeka Tanrıçası Athena’dan 

mı öğrendin?” diye sormuşlar. Arachne biraz da gençliğin 

verdiği kibirle “Athena kim ki benimle boy ölçüşsün?” demiş. 

Arachne’nin bu sözleri, insanların yaptıkları bütün sanatların, 

özellikle kadınların ince nakış işlemelerinin koruyucusu 

Athena’nın kulağına gitmiş. Öfkelenen Athena, Arachne’nin 

kapısını yaşlı bir kadın kılığında çalmış ve Arachne’ye kendini 

Tanrıçalarla boy ölçüşecek kadar büyük görmemesi için bilge 

bir yaşlı olarak nasihatte bulunmuş. Arachne ise: “Ben kendimi 

büyük görmüyorum, gerçeği söylüyorum. İsterse Tanrıça Athena 

gelsin, ben onunla da yarışırım” demiş. Bunun üzerine Athena, 

yaşlı kadın kılığından anında sıyrılarak Tanrısal görünümüne 

bürünmüş ve “Sen ölmeyeceksin, benimle boy ölçüşme 

cesaretini gösterdiğin için hayatını ağ üstünde geçirecek, 

ama yine dokumaya devam edeceksin” demiş ve Arachne’yi 

örümceğe çevirmiş. Örümceğin ağ dokumasının ve Latince 

adının bu efsaneden geldiği rivayet edilir. 

GÜLFER KESKİN
Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi

Benim için ipekle ilgili 
çalışmalar yaklaşık 10 yıl 
önce başladı. İpek, ağırlıklı 
olarak kadınların faaliyet 
alanına giriyor ancak ne yazık 
ki 2000’li yıllarda sanayi tipi 
ipeğin dokuma ipeğin yerini 
almasıyla artık neredeyse 
hiç yapılmıyordu. İpek böceği 
yetiştiriciliğini yaygınlaştırma 
çabalarımız karşılığını bulmaya 
başladıktan sonra, ipekle 
yapılan oyaları, dokumaları 
hayata geçirmek gerekiyordu. 
2011 yılında bir kadın kooperatifi 
kurduk. Bizim malzememiz 
elbette ipek olmalıydı. Tarihteki 
yerini almalı ve Ödemiş’i 
tekrar bir ipek merkezi haline 
getirmeliydik. Sabancı Vakfı 
da tam bu sırada proje çağrısı 
yaptı, bu bizim için bulunmaz 
bir fırsattı. 

VELÁZQUEZ, La Fábula de Aracne o Las Hilanderas 
(Dokumacı Kadınlar)
1657-1658
(Prado Müzesi, Madrid)
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Kooperatif ortağı 25 kadının ipeği canlandırma fikrini 

sahiplenmesi ile Arachne’den devralınan mirasın yeniden var 

edilme hikayesi başlıyor. 2013 yılında Ödemiş Belediyesi ortak 

alınarak Sabancı Vakfı’na başvuruluyor. İpekle Geleceğini Doku 

projesi, ipek dokuyarak güçlenecek kadınlarla işte böyle ortaya 

çıkıyor.

Önce belediyenin desteğiyle bir eğitim evi ve atölye kuruluyor. 

Dokuma için gerekli olan ahşap dokuma tezgahları günümüzde 

kullanılmadığından marangozlara verilen siparişlerle üretiliyor, 

atölyeye el birliği ile taşınıyor. Dokuma malzemelerinin yanı sıra 

ipek çekme için gerekli olacak sistem de atölyeye alınıyor ve 

hazırlıklar tamamlanıyor. 

Eğitim evi, ipek üretmek için hevesli kimisi köylerden, kimisi 

şehirden gelen 26 kadınla doluyor. Yaşam şekilleri birbirinden 

farklı olan bu kadınları ipek bir araya getiriyor. Bölgenin son iki 

ipek ustasından ipek çekme eğitimi alınarak, kozalardan 30 

kilo ipek elde ediliyor. Ardından çekilen bu ipekler, yine doğanın 

sunduklarıyla boyanmaya başlıyor. Nar, zerdeçal, ceviz, kına, 

indigo, mürver ve yapışkan otu gibi tamamen doğal bitki, kök, 

sebze ve meyveler bembeyaz ipekleri bin bir çeşit renge 

boyuyorlar. 

Takdir ediliyorum, 
daha fazla iş 
yapıyorum, 
dolayısıyla daha fazla 
para kazanıyorum. 
Bu bana yaşam 
sevinci verdi, hayata 
daha güzel ve keyifli 
bakmaya başladım.

SERPİL KÖYMEN
Kooperatif Ortağı

Evde benzer çalışmalar 
yapıyordum. Yaratıcı yanım 
vardı, projeyle birlikte görünür 
oldum. Takdir ediliyorum, daha 
fazla iş yapıyorum, dolayısıyla 
daha fazla para kazanıyorum. 
Çok insan tanıdım, Ödemiş 
dışında da çok insan tarafından 
tanındım ve takdir edildim. 
Bu bana yaşam sevinci verdi, 
hayata daha güzel ve keyifli 
bakmaya başladım. Çoğu 
kez atölyeye gitmek için 
sabırsızlanıyorum.

ÖDEMİŞ YÖRESİ KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ İpekle Geleceğini Doku
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Sıra, boyanan ipekleri dokumaya geliyor. Dokuma için Halk 

Eğitim eğitmenlerinden destek alınıyor, ipek çekmeyi öğrenen 

15 kadın geleneği canlandırmak için nihayet vuruyor tezgahın 

iplerine. Hiç de korkutucu olmayan bir dönüşüm başlıyor. Sıra 

sıra dokunan ipeklere her kadın kendi duygusunu katıyor. Kimi 

yaratmanın, kimi beraber çalışmanın, kimi hayatındaki boşluğu 

doldurmanın, kimi de geçmişe sünger çekerek yeni bir hayat 

dokumanın tadına varıyor. İpek, tarihte olduğu gibi duygularla 

yeniden dokunuyor.

Boyanan ipeklerle iğne oyaları da yapılıyor. Bazı kadınlar 

böylelikle, evden dışarı çıkıyor, emeklerini ve kendilerini görünür 

kılıyorlar. 

Bazı kadınlarsa ipekle güçlenen yeni bir hayata adım atıyorlar. 

Bu dönüşüme, katıldıkları kadın hakları, kadına yönelik şiddet 

gibi “farkındalık eğitimleri” de katkı sağlıyor.

İpek serüveni dokunan ve oyalanan ipeklerle çarşaflardan, 

mendillere, iğne oyası küpelerden, şapkalara çok sayıda ürün 

elde edilerek devam ediyor. Elde edilen ürünler, Ödemiş içi ve 

dışında satılıyor. Ürünleri alanlar, hem bu kültürel değere sahip 

çıkmanın, hem de kadın emeğini desteklemenin gururunu 

yaşıyorlar. Bu arada bazı kadınlar da ürettiklerinde, doğayla 

yeniden buluşmanın, öze dönmenin, iz bırakmanın heyecanını 

yaşıyorlar.

Ben bir ölüydüm,
bu proje ve kooperatif 
sayesinde dirildim. 

HAMİDE KART
Eğitim Katılımcısı

Kadın sığınma evinde iken bu 
projeye katılmam istendiğinde 
çok isteksizdim. Bana destek 
olanları kırmamak adına 
istemeyerek dahil oldum. 
Gruptaki herkes bana insan 
gibi davranıyor, önem veriyor, 
fikrimi soruyordu. Hayatımda 
ilk kez kadın olduğumu, insan 
olduğumu, önemli olduğumu 
hissettim. Üretime geçince 
kurs hocamın sağ kolu oldum. 
İşe yaramak, bir şey üretmek ve 
para kazanmak beni bambaşka 
biri yaptı. Kendime inanmaya 
başladım. Kooperatifteki 
arkadaşların yardımı ile bir işe 
girdim. Sığınaktan çıkarak bir 
ev kiraladım ve çocuklarımı 
yanıma aldım. Ben bir ölüydüm, 
bu proje ve kooperatif 
sayesinde dirildim.  
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Kelebeğin doğumdan sonra dönüştürerek ölümsüz kıldığı ipek 

serüveni, insanoğlu dahil tüm canlıları böylece etkisi altına 

alıyor. Dönüşmek korkulacak bir şey olmaktan çıkıyor,

iz bırakarak ölümsüz olmanın yolu oluyor insanlar aleminde.

Ve Mevlana doğadaki dönüşümün öğretisine şu sözleriyle 

devam ediyor:

“Bir gün insan olarak ölüp,

Işıktan bir yaratık,

Rüyaların meleği olacağım.

Fakat yolum devam edecek,

O’ndan başka her şey kaybolacak.

Hiç kimsenin görüp duymadığı bir şey olacağım.

Yıldızların üstünde bir yıldız olup,

Doğum ve ölüm üzerinde parlayacağım.”

Yıllar sonrasında 
belki isimsiz 
olacağım ama asla 
izsiz değilim artık.

AYŞE KOLDAŞ
Kooperatif Ortağı

Büyükşehir yaşamından sonra 
taşındığım bu muhafazakar 
ilçede kooperatifin büyük 
mücadelesi çok ilgimi çekti. 
Duyduğum gün dahil oldum. 
Kültür ve kadın kelimelerinin 
vazgeçilmez cazibesi el ele 
vererek daha da parlamıştı. 
Büyükşehirde zaman ve kariyer 
yönetimi hayatın merkezi 
iken bir anda önceliklerim 
değişti. Seçilen ve yönetilen 
ilişkiler yerine, olduğu gibi 
kabul edilen ilişkiler içinde var 
olmayı öğrendim. Endüstriden 
değil, doğadan gelen bilgeliğin 
daha kıymetli olduğunu 
hatırladım. Tabiatın bizi 
özümüze döndürme çabasının 
bir moda akımı değil, yaşamsal 
zorunluluk olduğunu daha çok 
anlatır oldum. Üretim atölyesi 
olarak kullandığımız eski bir 
Ödemiş evi benim bunaldığım 
zamanlarda nefes almak adına 
sığındığım bir mekan haline 
geldi. Yıllar sonrasında belki 
isimsiz olacağım ama asla izsiz 
değilim artık.

ÖDEMİŞ YÖRESİ KADIN, ÇEVRE, KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ İpekle Geleceğini Doku
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Kimi yaratmanın, kimi beraber çalışmanın,
kimi hayatındaki boşluğu doldurmanın,

kimi de geçmişe sünger çekerek yeni bir hayat 
dokumanın tadına varıyor. İpek, tarihte olduğu gibi 

duygularla yeniden dokunuyor. 
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“Gençler geleceğimizdir” yaklaşımı, gençlerin “bugünün 
ortakları” olmalarını engelliyor, gençlerin yaşadıkları 
yerlerde söz sahibi olmalarını kısıtlıyor.

Gençlerin güçlenmesi, ihtiyaç duydukları konularda projeler 
yürütmesi ve sosyal sorumluluk bilinci kazanarak yaşadıkları 
yerlerde hemen bugün söz sahibi olması amaçlanıyor.
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KURUM ADI

Toplum Gönüllüleri Vakfı

PROJE ADI

GençBank

PROJE ORTAĞI

Selçuk Belediyesi

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Batman,
Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kilis, Samsun, zonguldak

PROJE SÜRESİ

Ocak 2014 - Kasım 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ
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“O, 

bir proje hazinesidir!

bir ihtiyaçtır!

bir beyin fırtınasıdır!

değişimdir!

okudukça öğrenmektir!

özgüven getiren bir arkadaştır!

Onu bir kitaba benzetiyorum, okudukça sonu merak edilen bir 

kitap. İçindeki kahramanlar da biziz.”

Bunlar, “GençBank nedir?” sorusuna gençlerin verdikleri 

cevaplar. Gençler için sayısız anlam taşıyor GençBank.

İyi, güzel ama nedir GençBank? 

Adı üzerinde, bir banka GençBank. Ama onu diğer bankalardan 

ayıran özellikleri var. Bu bankada paradan başka kaynaklar 

ve değerler, tüm bunları da yaratan ve biriktiren gençler 

var. Gençlerin tartıştığı proje fikirleri var, fikirlerin harekete 

geçmesiyle değişen hayatlar ve yereller var, her adımında 

öğrenimler var. En önemlisi, özgüven kazanan, kendilerinde 

her şeyi yapabilme ve etraflarını değiştirebilme gücünü bulan 

gençler var. Sonu merak edilen bir kitap GençBank. Gençlerin 

yazdığı, içinde gençlerin hikayelerinin yer aldığı, her hikaye ile 

yeni bir dönüşümün başladığı bir kitap...

GençBank projesi, 2011 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 

tarafından hayata geçirildi. 11 yıldır yürüttüğü çalışmalarla 

“Gençler geleceğimizdir”, “Yarının büyükleri gençler” gibi 

söylemlere karşı duruş sergileyen TOG, gençlerin sadece 

geleceğin değil, bugünün de ortakları olduğunu savunuyor. 

Bu vizyonla bugüne kadar yaptığı çalışmalara bir yenisini 

GençBank’la ekledi. Amaç, 15-25 yaşlarındaki gençleri 

güçlendirmek, her adımında gençlerin karar verici olduğu ve 

gençleri bugünden başlayarak söz sahibi gören bir çalışma 

yapmaktı. 

GENÇBANK

CAN ERCEBE
Proje Koordinatörü

GençBank projesi, gençlerin 
toplumsal konularda aktif 
aktörler olarak, etraflarında 
sorun olarak gördükleri 
ve kendilerini ilgilendiren 
konularda projeler üretmelerine 
olanak tanıyan bir gençlik 
çalışması metodudur. Üretilen 
projelerin hayata geçme 
aşamasında gençler kendi 
akranlarına, yani yine gençlere 
bire bir destek oluyor. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde 
GençBank projesi hem 
gençlerin yaşadıkları çevreye 
fayda sağlayacak değerler 
üretmelerine olanak veren 
bir araç, hem de gençlerin 
projelerini hayata geçirirken 
pek çok alanda kişisel 
gelişimlerine destek olan bir 
süreçtir. Kısaca GençBank 
projesinde, gençler başrolde 
yer alıyor, projelerin 
uygulanmasından yerel 
aktörlerin seferber edilmesine 
kadar tüm süreçleri gençler 
kendileri kurguluyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Onu bir kitaba 
benzetiyorum, 
okudukça sonu merak 
edilen bir kitap. 
İçindeki kahramanlar 
da biziz.
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Gençlerin başrolde olacağı GençBank’ın nasıl hayata geçeceği 

pilot çalışmalarla belirlendi. GençBank üç aşamada ele 

alınacaktı: Gençler önce yaşadıkları yerlerdeki ihtiyaçları 

belirleyecekti. Belirlenen ihtiyaçlara yönelik proje fikirleri 

geliştireceklerdi. Geliştirilen fikirler GençBank ekibinden alınan 

küçük bütçeler ile hayata geçecekti. Tüm bu süreçte de 

mümkün olduğunca belediye, esnaf ve yereldeki diğer aktörler 

desteğe teşvik edilecekti. Böylelikle gençler, hayata geçen 

projelerle sosyal sorumluluk bilinci kazanırken, yaşadıkları 

yerlerde söz sahibi olmanın heyecanını yaşayacaklardı. Pilot 

çalışmalar sonucunda Sabancı Vakfı ile TOG’un yolu 2012 yılında 

gençlerle ve gençler için kesişti.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Batman, Çanakkale, 

İstanbul, İzmir, Kilis, Samsun, Zonguldak olmak üzere Türkiye’nin 

11 ilinde yaşayan gençlerle başladı GençBank’ın hikayesi. 

Bu illerde, hem kendilerini hem de çevrelerini değiştirmek 

için azimli, potansiyel sahibi 6’şar gençten oluşan ekiplerle 

GençBank’lar kuruldu. Bu gençler, eğitimle bir araya gelerek 

kendilerinden çok farklı kültürlerden gelen akranlarıyla 

tanıştılar ve farklılıkların beraber çalışmaya engel olmadığını 

deneyimlediler. Bazıları için ilk kez başka bir ili görme imkanı 

sağlayan bu eğitim, gençlere aynı zamanda gençlik çalışması, 

sosyal sorumluluk, iletişim, hibe programı gibi konularda yeni bir 

sayfa açtı.

Yazacakları hikayelerin hayali ile evlerine dönen gençler, bu hayali 

diğer gençlerle gerçekleştirmenin sabırsızlığı ile işe koyuldular. 

Önce bir anket çalışmasıyla diğer gençlere ulaştılar, onların 

yaşadıkları yerelde neleri değiştirmek istediklerini öğrendiler. Sonra 

bu talepler üzerinden gençleri, projelerini hayata geçirmek için 

hibe programına başvurmaya davet ettiler. Çevre kirliliğinden, 

okulların onarım ve donanım ihtiyaçlarına, gençler için dans, müzik, 

tiyatro gibi sosyal faaliyetlerin yetersizliğinden, sinemanın hiç 

gitmediği köylere kadar ihtiyaçlar çoktu. Peki, hangi ihtiyaçtan 

başlanmalıydı? Hangi gencin fikri dikkate alınmalıydı? Fikirlerini 

hayata geçirecek gençler nasıl beraber çalışmalıydı? 

MESuT BuLuT
İstanbul Kısadalga GençBank 
Ekibinden

GençBank’la kendimi tanıdım, 
bir şeyler yapabileceğimi 
düşündüm ve yaptığımı da 
hissediyorum. 

REZZAN GÜNDOğDu
Artvin Arhavi GençBank
Ekibinden

GençBank bana “Bir fikrin mi 
var?” diye sorulduğu zaman, 

“Fikrim var” deme özgüvenini 
kattı. “Bir şey ortaya koyacağım 
ama acaba ne derler?” değil, 

“Benim de bir fikrim var, bunu 
söylemek istiyorum” diye 
çekinmeme duygusu kattı.

SİNAN TANRIKuLu
Batman GençBank
Ekibinden

Şu anda bazı arkadaşlarımın 
tavırları, bana bakışları, 
konuşma şekilleri değişti. “Sen 
böyle değildin, biraz daha 
sessizdin, ne oldu sana?” 
demeye başladılar. Beni 
biraz daha aktif yaptı, daha 
konuşkan yaptı, cesaretlendirdi, 
her şeyimle değiştirdi 
diyebilirim.
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Herkesin kendi düşüncesinin doğru olduğuna inandığı 

masalarda önce kargaşa baş gösterdi. GençBank koordinasyon 

ekibi, gençleri böyle zamanlarda yalnız bırakmadı. Ekip, 

gençlere “Şunu yapın” demedi. Yapıcı geribildirim ve ekip 

çalışması gibi eğitimlerle gençleri sorunu çözmede destekledi. 

Bu, gençlerin başrolde olduğu bir gençlik çalışmasıydı ve amaç 

her durumda gençlerin kendi kararlarını kendilerinin vermesini 

sağlamaktı. Kargaşanın yerini öğrenimlere bırakması çok 

sürmedi. Gençler hayatlarında her zaman ihtiyaç duyacakları 

“birlikte çalışma ilkeleri”, “takım çalışması” gibi kavramları ilk kez 

yaşayarak öğrendiler.

Desteklenecek projeler, herkesin diğerinin fikrine saygı duyduğu 

masalarda gençler tarafından seçilince sıra, gençlerin fikirlerini 

hayata geçirmesine geldi. Elde bir miktar bütçe olsa da, gençler 

onlara destek verecek kaynakları bulmak zorundaydı. Bu, 

GençBank’ın gençleri geliştirmek adına kullandığı yöntemlerden 

biriydi. Belediyelerden, esnaflara yereldeki aktörler gençler 

tarafından seferber edildi. İlk kez yetişkinlere projelerinin neden 

desteklenmesi gerektiğini anlatan gençler, çekingenliklerini, 

tutukluklarını farkında bile olmadan bir kenara bıraktılar. 

İnandıkları fikirleri hayata geçirmenin hayali, gençlerde değişimi 

tetikledi.

ZEYNEP OZAN
Samsun Atakum GençBank 
Ekibinden

Benim gördüğüm sorunlar 
başka, akranlarımın gördüğü 
sorunlar başka. GençBank 
onların sorunlarını da görmemi 
sağladı açıkçası. Ben mesela 
şunu öğrendim: Bir kişiyle 
bir sorunum var ama bu 
kişiyle sorunumda hep tepki 
gösteriyordum. Ama GençBank 
sayesinde ‘geribildirim’i 
öğrendim.

ELİF ECE ÜNSAL
Artvin Arhavi GençBank Ekibinden

Ekip olmayı öğrendik. Öğrendim 
demiyorum, öğrendik. Çünkü 
biz “Ben bunu yapayım” 
demiyoruz, “Bugün şunu 
yapayım, gideyim şu projeyi 
yapayım” demiyoruz. “Hadi 
bunu yapalım” diyoruz. Biz bir 
ekibiz, grup olmayı öğrendik, 
hep birlikte hareket etmenin 
güzelliğini öğrendik.

Ekip olmayı öğrendik. 
Öğrendim demiyorum, 
öğrendik. Çünkü biz 
“Ben bunu yapayım” 
demiyoruz, “Hadi 
bunu yapalım” 
diyoruz.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI GençBank
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Kaynaklar toplanınca, hiç zaman kaybetmeden fikirler hayata 

geçmeye, projeler bir bir yazılmaya başladı. İnsanlar otobüs 

duraklarında beklerken okuyabilsinler diye duraklara kurulan 

kütüphanelerden, plastik poşet yerine bez poşet kullanımını 

yaygınlaştırmak için yapılan kampanyalara, okulların el birliği 

ile boyanmasından, okul kütüphanelerinin kitaplarla dolmasına 

kadar 180’e varan proje, yaklaşık 600 gencin azmiyle hayata 

geçti ve 3.000 gencin doğrudan katılımı sağlandı. Her proje 

ile gençler çevrelerini dönüştürürken, kendi potansiyellerini 

keşfettiler. İstedikleri zaman her şeyi yapabileceklerinin farkına 

vardılar. 

Gençler fikirlerini gerçekleştirdikçe, dönüşüm yeni hikayeleri 

tetikledi. Dönüşüm, gençlerin yaşadıkları yerlerde, bu yerlerdeki 

kişilerde, GençBank’ın dokunduğu her yer ve her şeydeydi. 

Sihirli bir değnek gibiydi GençBank, dokundukça gençlik ruhunu 

bulaştıran, renksizliklere renk katan. Ya da Adıyaman’da bir 

köy okulunda Nejla öğretmenin anlattığı gibi boyalarla okul 

duvarlarını ve çocukları rengarenk yapan.

ÜMİT YAVuZ
Afyon Emirdağ GençBank 
Ekibinden

Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’den bir randevu 
isteyerek kendisini ziyarete 
gittik. İzmir Seferihisar’daki 
kampa geliş amacımızın 
başka yerellerde yapılan farklı 
çalışmaları görmek ve kendi 
yerellerimizde bu çalışmaları 
uygulamak olduğunu söyledik. 
GençBank’ın temel amacı, 
yaşadığın yereli güzelleştirmek 
ve bunun gençler tarafından 
yapılması dedik. O kadar 
hoşuna gitti ki, “Sizi gördükçe, 
enerjinizi hissettikçe ve de 
yaptıklarınıza tanık olunca 
benim de enerjim artıyor” 
dedi. Bizim gerçekten bu 
amaca gönül verdiğimize 
inandı ve ihtiyaç listemizdeki 
taleplerimizi kabul etti. İki 
saat içerisinde kamp alanında 
belediye görevlileri çalışmaya 
başlamıştı bile.

180

3.000

Gerçekleşen proje sayısı

Projeye doğrudan katılım 
sağlayan genç insan sayısı
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Sonu merak edilen GençBank kitabının sonu hiç gelmedi. 

2012 yılında 6 GençBank ile başlayan serüven, yeni gençlerin 

hiyayeye dahil olmasıyla büyüdü. 2013 yılında 8, 2014 yılında 

toplam GençBank sayısı 11’e; bugüne kadar hayata geçirilen 

proje sayısı 61’e ulaştı. Hikayeye katılan her yeni kahramanla 

GençBank’ın hikayesi yeniden yazıldı, hikayeyi yazan gençler 

olunca en iyi anlatan da yine onlar oldu:

“Gençbank adı üstünde genç, gençlerin düşüncelerinin biriktiği 

bir banka. Gençleri daha çok düşünmeye yöneltip

A planı olmuyorsa B planına yönelten bir uygulama bana 

göre. Biz Gençbank’ı konferans salonlarında anlattığımızda, o 

an bile hemen bir proje çıkabiliyor gençlerden. Herkese söz 

hakkı veriyoruz. Mesela kimi oluyor o esnada, “Söylesem mi 

söylemesem mi?” diye yanındakine fısıldıyor. O söz bizim 

kulağımıza gelince ‘Sakın çekinme rahatlıkla söyle, sen bir 

gençsin düşüncelerini bizimle paylaşmanda hiçbir sorun 

olmaz, hatta belki hayatında olumlu şeyler bile olur’ diyoruz, 

ona o özgüveni aşılamaya çalışıyoruz. Bir nevi kişisel olarak 

da geliştiriyoruz. GençBank’la sadece yaşadığımız yereli değil, 

diğer gençleri de değiştirebiliyoruz.”

NEjLA ÇİFTÇİ
İlkokul Öğretmeni
Ormaniçi Köyü - Adıyaman

GençBank’ı duyunca, gençleri 
arayıp bizim okulla ilgili bir 
çalışma yapabilirler mi diye 
sordum, çünkü bizim okulun 
lavaboları felaket durumdaydı, 
okulun boyası çok kötüydü. 
Hani bir şeyler yapılabilir mi 
diye sordum. GençBank’taki 
herkes o kadar duyarlı ve 
ilgiliydi ki fikri duyar duymaz 
soluğu boyalarla okulda aldılar. 
Tüm köylü, öğretmenler, gençler 
ve çocuklar seferber oldu, 
okulu el birliği ile rengarenk 
yaptık. Bence çok güzel 
bir duyarlılık örneği oldu. 
Çocukların da çok hoşuna 
gitti. Onlar da daha duyarlı 
davranmaya başladılar. Okulu 
daha temiz tutmaya özen 
gösterir oldular. Bir yerlerde 
bir çizik görünce üzülüyorlar, 
‘Öğretmenim biz o kadar 
zorlukla boyadık işte çizmişler, 
nasıl yaparlar bunu?’ diye 
söyleniyorlar.

GençBank bana
“Bir fikrin mi var?”
diye sorulduğu 
zaman, “Fikrim var” 
deme özgüvenini 
kattı.

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI GençBank
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GençBank
adı üstünde genç,

gençlerin düşüncelerinin 
biriktiği bir banka.

GençBank’la sadece
yaşadığımız yereli değil,

diğer gençleri de 
değiştirebiliyoruz.
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Engelli haklarına ilişkin kanunlara rağmen, Türkiye’de 
engelliler ayrımcılığa uğramadan, sahip oldukları 
haklardan eşit şartlarda yararlanamıyor.

Türkiye’de engelli haklarına ilişkin kanunların ne ölçüde 
uygulanabildiği ve engellilerin haklarından ne kadar 
faydalanabildiklerinin ortaya konması amaçlanıyor.
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KURUM ADI

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

PROJE ADI

Engelli Hakları İzleme Grubu

PROJE ORTAĞI

Bilgi Üniversitesi

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER

Türkiye Geneli

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 – Temmuz 2014
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Aşağıdakilerden hangisi engellileri en iyi anlatır?

a) Acınacak durumdadırlar

b) Acizdirler

c) Yardıma muhtaçtırlar

d) Hepsi

e) Hiçbiri

Doğru cevap hiç biri. Engelliler acınacak, aciz ya da yardıma 

muhtaç insanlar değiller! Göremeyenlerin bastonları, 

yürüyemeyenlerin tekerlekli sandalyeleri, fiziksel fonksiyon 

kayıplarını ortadan kaldıran cihazları var. Engelliler bugün 

fonksiyon kayıplarından değil, sokaklar, toplu taşıma araçları, 

binalar uygun olmadığı için, toplumun önyargıları onlara engel

yarattığı için engelleniyor. Engellilerin tek ihtiyaç duydukları şey 

eşitlik, onları en iyi anlatan duygu ise sahip olamadıkları eşitlik 

için duydukları öfke.

Dünya, 2008 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 

Engelli Hakları Sözleşmesi ile engellilerin tüm insan hak ve 

özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması için önemli 

bir adım attı. Engellinin fiziksel fonksiyon kaybı nedeniyle 

değil, devletler tarafından eşitliği sağlayacak gerekli tedbirler 

alınmadığı için engellendiği bu sözleşmeyle kabul edildi. 

Sözleşmeye taraf olan ülkeler, eşitliğin sağlanmasını taahhüt 

etti. Bugün, bir fiziksel engelli otobüse binemiyorsa, bunun 

nedeni, binmesi için gerekli düzenlemenin yapılmaması ve 

bir işitme engelli hastanede derdini doktorlara anlatamıyorsa, 

bunun nedeni işaret dili bilen bir çalışanın hastanede görev 

almamasıydı. Tüm bunların sorumlusu ise sorumluluklarını 

yerine getiremeyen devletlerdi.

ENGELLİ HAKLARI 
İzLEME GRuBu

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

Engelliler acınacak, 
aciz ya da yardıma 
muhtaç insanlar 
değiller!
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ni 

imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldı ve 2009 yılında taraf olma 

sürecini tamamladı. Sözleşmeye taraf olmak, 2005 yılından 

itibaren engelli hakları alanında önemli kanuni düzenlemelere 

imza atan Türkiye için, bu alanda kat edilen yolu en üst düzeye 

taşıdı. Atılan adımlar önemli sonuçlar üretti. Ancak, 2014 yılına 

gelindiğinde yardıma muhtaç ve aciz görülen engellilerin 

insanlık onuruna yakışır şekilde topluma eşit katılımları için hala 

yapılması gereken çok şey vardı. 

Engelli Hakları İzleme Grubu projesi işte böyle bir tabloda ortaya 

çıktı. Türkiye’de engelli haklarının ne derecede hayata geçtiğini 

ortaya koymak ve devlete sorumluluklarını hatırlatmak projenin 

temel amacıydı. Sabancı Vakfı’ndan alınan destekle Toplumsal 

Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından Bilgi Üniversitesi 

ortaklığı ile uygulanan projenin lokomotifini ise o acınan, 

yardıma muhtaç görülen engelliler çekti. Öfkeydi onları besleyen, 

bu kadar yıldır ulaşılamayan onurlu yaşam ve eşit haklardı. Bu 

hak arama yolunda, karşılaşılan ayrımcılığın üstesinden gelmek 

için yapılacak daha çok şey vardı.

Yapılacaklar, engelli alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının 

bir araya gelmesi ve Engelli Hakları İzleme Grubu’nun 

kurulmasıyla başladı. 20 sivil oluşumun katılımıyla, farklı engel 

gruplarının toplumda nasıl engellendiği ve uğradıkları ayrımcılık 

masaya yatırıldı. Herkesin söyleyeceği sözü, dikkat çekeceği 

bir sorunu vardı. Otizmli çocuğunu okula kaydettiremeyen aile 

de bu grupta söz aldı, üniversiteler erişilebilir olmadığı için 

eğitimini sürdürmekte zorluk çeken görme engelli öğrenciler de. 

Yaşanmışlıktan edinilen deneyimle grup, Türkiye’de engellilerin 

mevcut durumunu ortaya koymak için 4 temel başlık belirledi: 

erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık. Sıra bu başlıklar 

altında veri toplanmasına gelmişti.

SÜLEYMAN AKBuLuT
Proje Koordinatörü

Sakat bireyin yaşamında 
sıkça karşı karşıya kaldığı 
bir durumdur ayrımcılık. 
Sokağınızın kaldırımında diğer 
insanlar gibi ilerleyemezken, 
bir toplu taşıma aracına 
binmeye çalışıp da bunu 
başaramazken, eğitiminizi 
sürdüremezken karşınıza çıkan 
ayrımcı uygulamalardır aslında. 
Size uygun bir kaldırımda 
yürüyemediğinizde “Bütçe 
yetmediği için o düzenlemeleri 
yapmadık” şeklinde gayriciddi 
bir mazeretle karşılaşırken, 

“Engelli bir çocuğun 
sorumluluğunu alamam” 
denilerek çocuğunuzun okul 
kaydı yapılmazken, “Sizi işe 
alırdık; ama işyerinin koşulları 
uygun değil. maaşınızı verelim, 
ama işe gelmeyin, gerek yok” 
diye lütufta bulunuyormuş 
gibi dışlanırken başınıza gelen 
şey, dolaylı ve dolaysız bir 
ayrımcı uygulamadır gerçekte. 
Engelli Hakları İzleme Grubu 
ile engellilere sunulanların bir 
lütuf değil, hakkın gereğinin 
yerine getirilmesi olduğunu 
vurgulayarak “devlete ayna 
tutmayı” hedefliyoruz.
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Hak arama yolunda önce, kamu kurum ve kuruluşlarına 

3.000’den fazla bilgi edinme başvurusu yapıldı. Amaç, veriler 

üzerinden durumu net bir şekilde ortay koymaktı. Başvurularla, 

bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve müdürlükler gibi kamu 

kurumlarının yanı sıra toplu taşıma araçları, sokaklar, hastaneler 

ve üniversitelerin erişilebilirlik durumu sorgulandı. 3.000 bilgi 

edinme başvurusunun postalanması, cevapların beklenmesi, 

sonuçların dosyalara işlenmesi aylarca sürdü. Kalp kırıklığı ve 

öfke, yerini sabır ve gelecek güzel günlere olan inanca bıraktı.

Sabır ve inanç, çarpıcı sonuçları beraberinde getirdi. Türkiye’de 

vatandaş olarak çok sık ziyaret edilen 6.538 kamu binasının 

%54’ü fiziksel engelliler, %94’ü görme engelliler, %99,5’i de 

işitme engelliler için uygun değildi. Her 10 otobüsten sadece 5’i 

ortopedik engelliler için uygundu. Her 10 trafik ışığından sadece 

2’si görme engelliler için sesli sinyalizasyona sahipti. Engelli; 

binalar, sokaklar, otobüsler tarafından engelleniyordu.

2012 ve 2013 yıllarına ait 220.000’e yakın taranan haber, başka 

çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Rampaların önüne park eden 

arabalardan, görme engellilerin kullandığı kılavuz çizgilerinin 

üzerini işgal eden tezgahlara kadar toplum, engellileri 

engelliyordu. Engelli sokağa çıktığında destek almadan hareket 

edemiyor, bağımsız bir yaşam sürdüremiyor, bu da sürekli 

yardıma muhtaç engelli algısını pekiştiriyordu.

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Engelli Hakları İzleme Grubu

Türkiye’de her 10 otobüsten
sadece 5’i ortopedik engelliler 

için uygun.

Türkiye’de her 10 trafik 
ışığından sadece 2’si görme 

engelliler için uygun.

BİLGİ EDİNME KANuNu

Demokratik ve şeffaf yönetimin 
gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve 
açıklık ilkelerine uygun olarak 
kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmalarına ilişkin esas ve 
usulleri düzenler. Bu kanun, 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının 
faaliyetlerinde uygulanır.

Kanun gereğince, herkes bilgi 
edinme hakkına sahiptir ve 
bilgi edinme başvurusu yapılan 
kurum ve kuruluşlar, istenen 
bilgi veya belgeye erişimi 
belirli sebepler dışında on 
beş iş günü içinde sağlamak 
durumundadırlar. 
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İnsanlardaki yardıma muhtaç engelli algısını tetikleyen 

alanlardan birinin eğitim olduğu sonucu da, ders kitapları 

taranınca ortaya çıktı. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim 

Çalışmaları Merkezi desteği ile taranan 68 ders kitabında, 

“sakatlıkları çok tiksindirici olanlarla karşılaştığında, görmemiş 

gibi davran”a kadar varan ayrımcı ifadeler tespit edildi. 

Kitaplarda, engellilik bir hastalık olarak görülüyor, engelliler yaşlı, 

yoksul, düşkün, yetimlerle birlikte yardıma muhtaç bir grup 

olarak ele alınıyor, “yapamaz”, “aciz” gibi önyargılar eğitimle 

besleniyor ve engelli, önyargılarla engelleniyordu.

Engellenme bitmemişti. Engelli eğitimde, sağlıkta, çalışma 

hayatında da engelleniyordu. Toplanan tüm veriler, engellilerin 

temel haklarından faydalanamadığını ortaya koyuyordu. 

Sonuçlar en çarpıcı haliyle eğitimde yüzünü gösteriyordu. 

Engellilerin %42’si okuryazar değilken, %60’ı ilkokulu bile 

bitirmiyordu. Engelli öğrencilerin büyük bir kısmı ortaokuldan 

sonra okumayı bırakıyordu. 2013 yılında yaklaşık 82.000 olarak 

belirlenen ortaokulda eğitim gören engelli öğrenci sayısı, 

liseye geçişte 16.000, üniversitede ise 6.500’e iniyordu. Aynı yıl 

engelsiz üniversite öğrencilerinde 5,5 milyon olarak kaydedilen 

bu rakamla, engelli ile engelli olmayan arasındaki uçurum 

eğitimde ortaya çıkıyor, iş hayatı ile açılıyor, sağlık ile içinden 

çıkılmaz bir hal alıyordu. 

%42
Engelliler içindeki

okuryazar olmayan
engelli yüzdesi

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
SOSYOLOjİ VE 
EğİTİM ÇALIŞMALARI
MERKEZİ (SEÇBİR)
Proje Ortağı

Ders kitaplarındaki metinlerin 
ve görsellerin hemen 
tamamında engelliler kendi 
başlarına sokağa çıkamayan, 
karşıdan karşıya geçemeyen, 
çalışamayan insanlar olarak 
resmedilmektedir. Bu durumun 
sebebi olarak da insanların 
sakat/engelli olmaları 
gösterilmektedir. Bu çerçevede 
engellilerin toplumsal 
yaşama eşit düzeyde 
katılmalarını sağlayacak 
düzenlemelerin eksikliğine 
pek değinilmemektedir.  
Araştırmadaki bulgular engelli 
bireylerin ikinci sınıf yurttaşlar 
olduğu algısını pekiştirmektedir.
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Çok sayıda veri toplanmış, engellinin karşılaştığı ayrımcılık 

karşısında öfke, içinden çıkılmaz bir hal almış ve sıra bu verileri 

devlet ile paylaşmaya, sorumlulukları hatırlatmaya gelmişti. 

Engelli Hakları İzleme Grubu Ankara’da lobi için buluştu, Aile 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, Milli Eğitim Bakanlığı’na 

kadar çok sayıda kamu kurumuyla görüştü. Veriler üzerinden 

konuşmak etkileyiciydi. Engelli hakları alanında çalışan bir sivil 

inisiyatif belki devlet nezdinde ilk kez bu kadar yetkin görünüyor 

ve ciddiye alınıyordu. Nasıl ciddiye alınmasındı? Veriler, 

eğitimden çalışmaya, sağlıktan bağımsız yaşama her geçen 

gün ihlal edilen hakları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu.

Eve, omuzlarda haklı gurur, gözlerde onurlu bir yaşam için 

yapılacakların mutlu resmiyle dönüldü. Ne yazık ki uzun 

sürmedi bu mutluluk, sabah okunan gazete duyguları alaşağı 

etti: “Karamürsel’deki işitme engelliler okulunda 2 yıl önce 

elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Yunus 

Eser hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Yunus yaşasaydı ailesine 

katkısı olmazdı’ diyerek tazminat ödenmesini gereksiz buldu.” 

Engelli yine değersizdi ve Türkiye engellilere engeldi. Engelli 

Hakları İzleme Grubu, hak arama yoluna, onurlu ve eşit yaşam 

hakkı için çalışmaya devam etmeliydi, çünkü yapılması gereken 

daha çok şey vardı.

HABİB POLAT
Engelli Hakları İzleme Grubu 
Katılımcısı (Şanlıurfa Omurilik 
Felçliler Derneği Başkanı)

Proje çalışmaları boyunca, 
engelli hakları ile ilgili 
bilmediğim mevzuatı ve 
savunuculuk çalışmalarının 
nasıl yapılacağı konusunda 
birçok şeyi öğrendim. Artık 
haklarımızı nasıl ve ne şekilde 
arayacağımızı biliyorum. Proje 
çalışmaları sırasında, elde 
ettiğimiz verileri sunmak için 
yaptığımız lobi görüşmeleri 
beni çok etkiledi. Hangi 
görüşmeye gittiysek, çok 
güzel şekilde karşılandık. Tabii 
bunun nedeni araştırmaya ve 
izlemeye dayalı verilerimizin 
güçlülüğü ve profesyonelce 
hazırlanan dosyalarımızdı. 
Bu çalışma, elde ettiği 
sonuçlar dışında biz katılımcı 
derneklere de çok şey kattı. 
Eskiden sadece, kendi halinde 
çalışmalar yapan bir dernektik. 
Şimdi tam anlamıyla bir sivil 
toplum kuruluşu olduk.

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Engelli Hakları İzleme Grubu

Engelli; binalar, 
sokaklar, otobüsler 
tarafından 
engelleniyor.
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Engelli Hakları İzleme Grubu, hak arama yoluna, onurlu ve 
eşit yaşam hakkı için çalışmaya devam etmeliydi,

çünkü yapılması gereken daha çok şey vardı. 
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Erken yaşta ve zorla evlendirilen çok sayıda kız çocuğunun 
bulunduğu Türkiye’de, çocuk evlilikleri anayasal bir suç.
Bu suça tanıklık eden ve göz yuman çok sayıda
kamu çalışanı var. 

Çocuk evliliklerini önlemek için muhtar, jandarma, sosyal hizmet 
uzmanı gibi kamu çalışanlarına yükümlülüklerini hatırlatmak ve 
göreve çağırmak amaçlanıyor.
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KURUM ADI

Uçan Süpürge Kadın, İletişim ve
Araştırma Derneği

PROJE ADI

Çocuk Gelinler

PROJENİN UYGULANDIĞI İL

Konya

PROJE SÜRESİ

Temmuz 2013 - Temmuz 2014

SABANCI VAKFI EKİm zAmANI 2013-2014 HİBE PROGRAMI ÖYKÜLERİ



74

“12’sinde evlendirildi. 13’ünde anne oldu. 14’ünde ölü bulundu. 

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Düğümcüler Köyü’nde yaşayan 

14 yaşındaki Kader Erten’in ölümünün ardından bir sis perdesi 

aralandı. İki aile arasında karşılıklı gelin değiş tokuşuyla 

evlendirildiği, kayınvalidesi tarafından dövüldüğü, bir çocuk 

sahibi olduğu, ikinci çocuğunu erken doğum nedeniyle 

kaybettiği, ölüm aracının ise bir tabanca olduğu öğrenildi. 

Tetiği kendisinin mi, başkasının mı çektiği ise siste kayboldu.”

Tarih, Ocak 2014. Türkiye her zaman 3. sayfa haberleri arasına 

sıkışan gözü bantlı kız çocuklarının haberini ilk kez “erken 

yaşta ve zorla evlilikler” sorunu olarak gündemine aldı. 

Televizyonlarda enine boyuna tartışılan, yazarların köşelerine 

taşınan, kadın ve çocuk hakları örgütlerini ayağa kaldıran 

bu olayla ilgili herkesin söyleyecekleri vardı. Kimi oluru veren 

imama kızdı, kimi muhtarın sessiz kalışına içerledi, kimi 

yaşça büyük eşin vicdansızlığına verdi, kimi ise jandarmanın 

kayıtsızlığını dillendirdi. Herkes için suçlayacak biri vardı. 

Peki, ama bu kimin suçuydu?

Dünyada her yıl 14 milyon kız çocuğu 18 yaşını doldurmadan 

önce evlendiriliyor. Türkiye’de ise, her üç kız çocuğundan 

birinin erken yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor. Herhangi 

bir önlem alınmazsa, önümüzdeki 10 yılda dünyada, Türkiye 

nüfusunun neredeyse iki katı, 142 milyon kız çocuğunun gelin 

olması bekleniyor. Erken yaşta ve zorla evlilikler, bugün sadece 

Türkiye’de değil, tüm dünyada işlenen bir suç olmaya devam 

ediyor. 

ÇocuK
GELİNLER

UÇAN SÜPÜRGE KADIN, İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Türkiye’de her üç kız 
çocuğundan birinin erken yaşta 

evlendirildiği tahmin ediliyor.

Dünyada her yıl 14 milyon kız 
çocuğu 18 yaşını doldurmadan 

önce evlendiriliyor.

14 milyon
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Çocuk Evlilikleri Nedir ve Neden Suçtur?

1990 yılından beri taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşını doldurmamış her birey 

çocuk, 18 yaşından önce yapılan her evlilik de çocuk evliliğidir. 

Uluslararası sözleşmeler, anayasamız gereği iç hukukun da 

üzerindedir. Dolayısıyla 18 yaşını doldurmadan evlendirmek, 

evlenme izni için yasal zemin oluşturmak ve buna göz yummak 

anayasal suçtur. 

Her gün işlenen bu suç, sayısız problemi beraberinde getiriyor. 

Gelişimlerini tamamlayamadan ve çocukluklarını doya doya 

yaşayamadan evliliğe zorlanan kız çocukları, erken yaşta çocuk 

sahibi oluyor. Vücutları hazır olmadan yapılan doğumlar, kız 

çocuklarının yanı sıra doğan çocukların da ölüm riskini artırıyor. 

Yaşanan bunca sıkıntının üzerine, yaşça büyük eş ve diğer aile 

büyüklerinin şiddeti ekleniyor. Eğitimi yarıda kalan, çalışma 

imkanını da kaçıran kız çocuklarının yoksulluk kısır döngüsü 

içinde tüm gelecek hayalleri erken yaşta evlilikle ölüyor. 

Bazılarının hayalleri ise çocuklarının geleceklerinde yaşam 

buluyor.

S.L.
Çocuk Yaşta Evlenen Bir Kadın

12 yaşında keçileri otlatıyordum, 
babamla asker arkadaşı geldi. 
Evliydi, çocukları da vardı. 
Babamdan istedi beni, rahmetli 
babam da altı Cumhuriyet 
altını karşılığında beni sattı... 
Beş çocuklu eve gelin gittim. 
Hiç bilmediğim bir yere, hiç 
tanımadığım insanların içine 
gelmiştim... İki yıl kaynanamın 
koynunda kaldım. 14 yaşında 
anne oldum. İlk çocuğum sakat 
doğdu. Kaynanam sürekli 

“Sen nasıl kadınsın, çocuk 
bakmasını bilmiyorsun, temizlik 
yapmasını bilmiyorsun” deyip 
küfrederdi. Çocuklarımı üst 
üste doğurdum. Neredeyse 
ara vermeden altı çocuğum 
oldu. Kocam annemlere 
gitmeme, dışarıya çıkmama 
izin vermiyordu. Beni sürekli 
döverdi, dövmek istediğinde 
bahanesi çoktu. Abdestimi 
kırdın, yemek güzel yapmadın, 
elbisemi zamanında 
ütülemedin deyip yorulana 
kadar döverdi... Birçok kez 
intihar etmeyi düşündüm ama 
çocuklarımı yalnız bırakmaya 
kıyamadım. Kızlarımı okutmak 
için kocamdan gizli dantel örüp 
sattım. Ondan para istersek 
çocukları okuldan alır diye.
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Tarih Nisan 2010. Hayaller evliliklere gömüldükçe, sis perdesini 

aralayan bir kurum yükseliyor. Uçan Süpürge ile Sabancı 

Vakfı’nın yolu, çocuk evliliklerinin o üçüncü sayfalara sıkıştığı 

dönemlerde kesişiyor. Çocuk Gelinler projesi, kız çocuklarının 

hayallerine can vermek için yola çıkıyor. 

Yola çıkıldığında, Türkiye, henüz çocuk gelinlerin dramını bilmiyor. 

Bu nedenle, önce Türkiye’nin 54 ilindeki kadınlarla tek tek 

buluşuluyor, hikayeleri dinleniyor, tüm anlatılanlar ve yapılması 

gerekenler o illerdeki kamu, sivil toplum ve medya temsilcilerine 

taşınıyor. Türkiye’nin dört bir yanından toplanan hikayeler, çocuk 

gelinleri bugüne kadar hiç olmadığı kadar görünür kılıyor. 

Görünürlük kazanan erken yaşta ve zorla evlilikler sorununu 

çözmek için yeni bir yol bulmak gerekiyor. Bunun için Türkiye’de 

ve dünyada çocuk ve kadın hakları alanlarında çalışan 

kurumlarla bir araya geliniyor; hem sorun hem de çözüm için 

dirsek dirseğe uzun mesailer harcanıyor. Erken yaşta ve zorla 

evliliklerin çok farklı nedenlerden kaynaklandığı, çözümün bu 

nedenleri dikkate alması gerektiği bu süreçte tekrar tekrar fark 

ediliyor. 

Çocuk Gelinler Neden Çok Boyutlu Bir Problem?

•	Yoksulluk en temel nedenlerden biri. Kız çocuklarının 

evlendirilmesi, çoğu aile tarafından kazanç kapısı ve sofradan 

bir boğazın eksilmesi olarak görülüyor.

•	Eğitime erişimde yaşanan problemler nedeniyle, “Okula 

gidemiyorsa, evlensin” denilerek evlendirilen kız çocukları var. 

•	Gelenek ve dini inanışlar ergenliğe erişmiş bir kız çocuğunun 

evlenmesi gerektiği yönünde olabiliyor. 

•	Güvenlik bir diğer neden. Aileler kız çocuklarını 

evlendirdiklerinde onların daha iyi korunacaklarına 

inanabiliyorlar.

UÇAN SÜPÜRGE KADIN, İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Çocuk Gelinler

Ben 10 yaşında gelin 
gittim Gaziantep’e. 
Fırına girerken 
çocuklar kovalarlardı 
beni küçük gelin diye.

MERSİN’DEN...
Çocuk Yaşta Evlenen Bir Kadın

Ben 10 yaşında gelin gittim 
Gaziantep’e. Fırına girerken 
çocuklar kovalarlardı beni 
küçük gelin diye.

NEVŞEHİR’DEN...
Çocuk Yaşta Evlenen Bir Kadın

Babam beni 12 yaşında gelin 
etti. Kocam 20 yaşındaydı 
hiç görmemiştim onu. Beni 
götürdüler bu kocan dediler.
20 sene onun yanında kaldım. 
Vay olmaz olaydı. Acı çok.

KIRIKKALE’DEN...
Çocuk Yaşta Evlenen Bir Kadın

14 yaşındayken babam kendi 
kardeşinin çocuğuyla beni 
nişanladı. Ameliyata giriyordu, 
ölür kalırsam kız size emanet 
demiş... Üniversite sınavına 
girdim, sınavı kazandığımı 
evlendiğim gün öğrendim.

DİYARBAKIR’DAN...
Çocuk Yaşta Evlenen Bir Kadın

15 yaşında evlendim. Korkunç 
bir şey, tanımı yok. 16 yaşımda 
çocuğumu kucağıma aldım. 23 
yaşımdaydım, eşim vefat etti.
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•	Yasal düzenlemeler, çoğu ülkede minimum evlilik yaşını 18 

olarak kabul etmiyor. Türkiye’de 16 yaşında aile izniyle evlilik 

yapılabiliyor. 

•	Toplumsal cinsiyet rolleri çocuk gelinlerin çocuk damatlardan 

daha çok olmasına neden oluyor. Kız çocuklarının oynamaları 

gereken en önemli rolün evlenmek ve çocuk doğurmak olduğu 

düşünülebiliyor.

Gelinen noktada, artık görünen ve üzerine kafa yorulan 

sorunu çözmek için adım atmak gerekiyor. Her gün birçok 

kız çocuğunun hayalini kaydıran bu suçla mücadele için 

suçun sorumlularını göreve çağırma zamanı geliyor. Bu çok 

boyutlu problemin ancak tüm sorumluların bir araya gelmesi 

ve kız çocuklarını koruyacakları yerel bir ağ kurulması ile 

çözümleneceği fikriyle sis dağılmaya başlıyor. Sorumluların 

ise, 18 yaşın altında gençlerin nikahını kıymayacak imamlardan, 

köyündeki erken evliliklere dur diyecek muhtarlardan, çocuk 

evliliğini gördüğü yerde ceza kesecek jandarmalardan ve çocuk 

evliliklerine sessiz kalmayacak kamu çalışanlarından oluşması 

planlanıyor. 

İlk adım için pilot il seçilen Konya’da daha önce erken 

yaşta evlenen kadınlara uzatılan mikrofon, bu sefer kamu 

çalışanlarına uzanıyor. Aralarında Milli Eğitim, Sağlık, Aile ve 

Sosyal Politikalar, Emniyet gibi 11 ayrı müdürlüğün yer aldığı çok 

sayıda kamu kurumu temsilcisi ile tek tek görüşmeler yapılıyor, 

çocuk evlilikleri hakkındaki düşünceleri toplanıyor. 

İki yıl kaynanamın 
koynunda kaldım.
14 yaşında anne 
oldum.

ZELİHA ÜNALDI
Görüşme Yapan Uzman

Erken yaşta ve zorla evliliklerin 
ne büyük bir sorun olduğunu 
bilerek gittim Konya’ya. Buna 
rağmen, yaptığım odak grup 
görüşmeleri sonunda adeta bir 
duvara çarptım. Duvar kadim, 
duvar güçlü ve yeni zamanlar 
yeni duvarlar getiriyor, yani zor 
bir mücadele, hızlı ve çok taraflı 
hareket etmek şart.

SEMA KESKİN
ASPB Konya Meram Sosyal Hizmet 
Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanı

Farkındalık oluşturmak için 
güzel bir proje, yanınızda 
oldum. Yaygınlaştırılması 
gerekli. Daha geniş ölçekte 
devlet ve STK’ların konuyu ele 
alıp değerlendirme yapmaları 
gerekli. Konu bizim hizmet 
alanımız, yani kendi konumuz. 
Değişik bakanlıklarla konuyu 
tartışmak ve diğer birimlerle 
kaynaşmak ve onlarla işbirliği 
yapabilmek çok güzel oldu. 
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Ve sis yoğunlaşıyor. Erken yaşta ve zorla evliliklerin, Konya’daki 

kamu çalışanlarının pek çoğu tarafından sorun olarak 

görülmediği gerçeği ile yüzleşiliyor. “Burası Doğu değil ki! 

Çocuk yaşta evlilikler, Konya’nın değil, başka illerin, bölgelerin 

sorunu” diyenler sorunu inkar ederek kendi dışlarına itiyorlar. 

“Hayır efendim, burada asıl evlenememe sorunu var” diyenler, 

gençlerin evde kalabilecekleri ihtimalini öne sürerek erken 

evlilikleri onaylıyorlar. “Erken kalkan yol alır” atasözünü 

kullananlar da erken evlenmenin kadınların doğurganlıklarının 

erken başlamasına yarayacağını hatırlatarak sorunu sorun 

olmaktan çıkarıp meşrulaştırıyorlar.

Perdeyi aralamak ve meseleye aynı pencereden bakmak 

için tekrar tekrar görüşmeler yapılıyor, kimin çocuk gelin 

olduğundan, çocuk yaşta evliliklerin sakıncalarına, yasal 

yükümlülüklerden, görev tanımlarına kadar çok sayıda 

konu masaya yatırılıyor. Uzun soluklu çalışmalar nihayet ilk 

meyvelerini veriyor, perde aralanıyor ve aynı pencereden kız 

çocuklarının geleceğine bakılıyor. Artık yasalara hakim ve kendi 

görev tanımlarının farkında olan kamu çalışanları, çözüm için 

kafa yormaya ve en önemlisi ortak çalışmaya hazırlanan birer 

sorumlu oluyorlar. 

Yolun bu son noktasında, sis dağılıyor, artık çıkacak güneşin 

sıcaklığı ilikleri ısıtmaya başlıyor. Kader Erten’in ölümünün 

ardından başlayan “Suçlu kim?” sorusunu tüm sorumlulara 

taşıyan ve onları göreve çağıran Uçan Süpürge, “Çocuk 

gelinler olmasın” diyerek çıktığı yolda yeni bir dönemece 

geliyor. Sadece bir ilde yapılan bu çalışmanın başka illere 

gitmesi, başka sorumlulara ulaşması, bu suçun üstesinden 

ortaklaşa gelmenin yollarının aranması için yeni adımlar 

atılması gerekiyor. Mücadele daha bitmiyor, kız çocukları gelin 

değil çocuk olana, hayallerini kurdukları hayatları yaşayana, 

bu suçu tarihin sayfalarına gömene, geride tek bir çocuk gelin 

kalmayana dek mücadele etmek üzere yola devam edilmesi 

gerekiyor.

UÇAN SÜPÜRGE KADIN, İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Çocuk Gelinler

Üniversite sınavına 
girdim, sınavı 
kazandığımı 
evlendiğim gün 
öğrendim.

DR. ŞuLE İZGİ
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme 
Sağlığı Şube Müdürü

Erken yaşta ve zorla evlilikler 
büyük ve önemli bir sorun ve 
pek çok faktörün etkili olduğu 
sorunları kökünden çözmek 
mümkün değil. Ancak bu proje 
çalışmaları ile bir kız çocuğunu 
bile erken ve zorla evlilikten 
kurtarıyorsak bu çok önemli. 
Kurumlar arası işbirliği de bu 
sorunun çözümünde önemli ki 
Sayın Vali ve kurum amirleri ile 
kurulan doğrudan iletişim ve 
konudan haberdar edilmeleri 
çözümde etkili.
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Kız çocukları gelin değil çocuk olana,
hayallerini kurdukları hayatları yaşayana, bu 

suçu tarihin sayfalarına gömene, geride tek bir 
çocuk gelin kalmayana dek mücadele etmek 

üzere yola devam edilmesi gerekiyor.
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