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GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı

Biz Sabancı Vakfı olarak, herkesin 
topluma karşı sorumluluklarının 
farkına varmasıyla, ekimden 
hasata uzanan meşakkatli yolda 
küçük dahi olsa bir adım atmasıyla, 
dünyadaki tüm topraklardan bereket 
fışkıracağının mümkün olduğuna 
inanıyoruz.

Kimimiz güneş, kimimiz yağmur, 
kimimiz rüzgâr olmaya cesaret 
edersek, bu topraklarda her daim 
filizler yeşerecektir. 

 abancı Ailesi’nin hayırseverlik faaliyetlerini kurumsallaştırdığı 
Sabancı Vakfı çatısı altında, toplumsal gelişmenin gerçekleşmesi 
için önce hayatın her alanında eşitliğin sağlanması gerektiğine 
inanarak yola çıktık. Bu yolda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, tam 
42 yıldır toplumsal gelişmeye katkı sağlıyoruz. 

Eşit toplumun önündeki engelleri kaldırmak amacıyla, bu konuda 
en çok ayrımcılığa uğrayan kadınlar, gençler ve engellilerin hayata 
katılımını artırmayı destekliyoruz. Bu yüzden onların sorunlarını 
iyi bilen, sorunların çözümü ve toplumdaki algının değişimi adına 
çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürüyoruz.

Yeni tohumlar yeşertmek için umut ektik her Ekim Zamanı’nda... 
Şimdiye kadar Türkiye’nin 72 ilinde 54 projeye destek verdik. 
Bu projelerle dolaylı olarak 400 bine yakın insanın hayatına 
dokunmuş olmak ise en büyük mutluluk kaynağımız. Dokunmuş 
olduğumuz hayatlardaki değişimi, bu değişimin topluma olumlu 
yansımalarını görmek her şeye değer.  

Sabancı Vakfı olarak,  geçtiğimiz yıl yanında olacağımıza söz 
verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunlara çözüm 
aramak amacıyla gerçekleştirdiği 8 projenin, şimdi meyvelerini 
topluyoruz. 

ÖNSÖZ

Başkan’ın Mesajı
S
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2015-2016 hibe döneminde; engellilere yönelik ayrımcılıkla 
mücadele, erken yaşta evlilikleri önleme, gençlerin topluma ve 
istihdama katılımını sağlama, toplumsal barışa katkıda bulunma 
gibi farklı amaçları olan projelerle toplumsal sorunlara çözüm 
aradık. “Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri Kitabı”nda, destek 
verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarının, her bir tohumdan fidan 
yeşerten çalışmalarıyla sizleri tanıştırmayı hedefledik. 2015 -2016 
proje döneminde yaptıklarımızı derlediğimiz bu kitabın topluma 
ilham vererek, fidanların ağaca dönüşmesine katkı sağlamasını 
umuyoruz. Bu tür çalışmaları desteklemenin öneminin 
anlaşılmasını diliyoruz.

Şimdi ektiğimiz tohumları olgunlaştırıyor, toprağın verimini 
artırıyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmalar 
gösterdi ki, bazı konuların daha yoğun destekle ele alınması 
gerekiyor. Bu yüzden, bu yıl, çözülmesi öncelik arz eden sorunlara 
eğilen, çalışmalarını derinleştirmenin ve geliştirmenin faydalı 
olacağına inandığımız projelere hibe desteği veriyoruz. Hedefimiz; 
toplumsal kalkınmada sürdürülebilir etki yaratmak ve bireylerin 
haklarına erişmelerinin önündeki engelleri kökten kaldırmak.

Biz Sabancı Vakfı olarak, herkesin topluma karşı sorumluluklarının 
farkına varmasıyla, ekimden hasata uzanan meşakkatli yolda 
küçük dahi olsa bir adım atmasıyla, dünyadaki tüm topraklardan 
bereket fışkıracağının mümkün olduğuna inanıyoruz. Kimimiz 
güneş, kimimiz yağmur, kimimiz rüzgâr olmaya cesaret edersek, bu 
topraklarda her daim filizler yeşerecektir. 

Cesaret, emek ve sabrın berekete dönüştüğünü göreceğimiz 
gelecekte buluşmak dileğiyle.
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Kısaca Sabancı Vakfı
Toplumsal Gelişme Hibe Programı

 abancı 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 38,7 milyon KADIN, 12,8 milyon GENÇ, 
8,5 milyon ENGELLİ var. Dolayısıyla, Kadın, Genç ve 
Engelliler bugün nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor. 
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, TGHP ile sivil toplum kuruluşlarının 
(STK’ların) desteklenmesi gerektiğine inandı. 

Bunun en az iki nedeni var:
1 - İhtiyaç
2 - Gelişme 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.

SUNUŞ

S
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•	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 kurumlardan gelen raporların 
kapsamlı değerlendirilmesi gibi çalışmalarla 
yakından takip eder, kurumlarla ortaklaşa bir 
çalışma yürütür.

Hibe Programı Nasıl Çalışır?

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 almaya hak
kazanan kurumlar TGHP ağı 

içinde yer alır
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•	Yakın takipler sonucu kurumlara iletişimden, izleme 
ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulan konularda 
teknik destek verir.

•	Kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda 
bilgilendirmek amacıyla bülten servisi, özel haber, 
etkinlikler gibi iletişim fırsatları yaratılır.

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 bir süreç yönetir.



BAğIMsIZ YAşAMA
DOğRu:
Eşit Çalışma Hakları İçin
İş Koçluğu
Ben Down sendromlu olarak dünyaya geldim. İnsanlarda 46 tane bulunan 
kromozomlardan, bende fazladan bir tane daha var. Bu ne bir doğum kusuru, ne 
de bir hastalık; sadece bir tesadüf, o kadar. Down sendromu, beni ben yapan 
özelliklerden yalnızca biri. Yani mavi gözlü ya da düz saçlı olmak gibi. 
Bazıları, okula gidemeyeceğimi ya da çalışamayacağımı düşünüyor. Siz hiç 
gözlerinin rengi ya da saçlarının şekli yüzünden bunları yapamayan birini 
gördünüz mü? Ben görmedim. Onlar gibi ben de eğitim alabilir; kendi paramı 
kazanabilirim. Başkaları için olduğu kadar kolay olmayacaktır, gerçekten sıkı 
çalışmam gerekir. Fazladan zaman ve yardım gerekir. Ama yapabilirim. Fakat her 
şeyden önce, okuyabilen ya da çalışabilen herkesle aynı imkanlara sahip olmam 
gerekir. Çünkü buna hakkım var.  

Down Sendromu Derneği Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum
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 epimiz farklı yetenekler, eğilimler ve zorluklarla dünyaya 
geliyoruz. Bununla birlikte her birimiz, onurlu ve bağımsız bir 
yaşam sürme hakkına sahip olmakla eşitiz. Bizi biz yapan hiçbir 
özellik, bu hakkı kullanmamızın önünde engel sayılamaz, farklı 
muamele görmemize gerekçe yapılamaz. Elimizde olmayan 
nedenler yüzünden haklarımıza ulaşmak zorlaşırsa, devlet bu 
zorlukları ortadan kaldırarak şartları tekrar eşit hale getirmekle 
yükümlüdür. Örneğin, çalışmak, eşit iş için eşit ücret talep etmek 
herkes için haksa, herkes için mümkün de olabilmelidir. 

Down Sendromu Derneği, bu ilke ışığında çok önemli bir adım attı; 
çalışmak istediği halde haklarına erişemeyen Down sendromlu 
bireyleri, ülkede daha önce hiç denenmemiş bir yöntemle, “İş 
Koçu Destekli İstihdam Modeli”yle tanıştırdı. “Doğru işe doğru 
insan” prensibi doğrultusunda Down sendromlu bireyleri çalışma 
hayatına kazandıran iş koçlarının en önemli katkısı, işveren, aile 
ve engelli birey arasındaki iletişimi düzenleyerek bu istihdamların 
sürekliliğini sağlamaları.

DOwN SENDROMU DERNEĞİ Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum

ÇALIşAN DowN SENDRomLu 
BiR GENÇ 

“Herkese çalışmasını tavsiye ediyorum. 
Çünkü iş yapmak insan için çok 
rahatlatıcı oluyor. Benim bir sorunum 
var onun yüzünden evde kalmak çok 
sıkıcıydı. Şimdi hayatım değişti. Bütün 
gün bilgisayar oynuyordum evde, artık 
yok. Çünkü işim var ve çalışmak çok 
güzel.” 

DowN SENDRomLu BiR GENCiN 
işvERENi

“Özlem çalışmaya başladığı ilk günden 
itibaren hem ekiple hem de marka 
ile muhteşem bir bağ kurdu. Bize, iş 
koçluğu programına daha büyük bir 
inançla destek olmamız gerektiğini 
gösterdi.” 

ÇALIşAN DowN SENDRomLu 
BiR GENCiN ANNESi

“Çalışmayı çok seviyor; daha fazla 
şey öğrenmek istiyor; arkadaşlarıyla 
dışarı çıkıp maaşıyla onlara bir şeyler 
ısmarlıyor. İşe severek gidiyor, kendi 
kendine hazırlanıyor. Geç kalmamaya 
özen gösteriyor. Bana hatırlatıyor, geç 
kalmamalıyım diye. Ben çocuk değilim 
artık, diyor. Bir üniversite öğrencisine 
burs veriyor.”

H
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İş Koçu Destekli İstihdam Programı, Down sendromlu bireylerin 
kendi kendilerine yetebildikleri bağımsız bir hayat sürmeleri 
amacıyla geliştirildi ve üç yıldır devam ediyor. Şu anda Türkiye’de, 
İtalya ve İrlanda’da aldıkları eğitimlerin ardından görev yapmaya 
başlayan üç iş koçu bulunuyor. Bu uzmanlar, hem gençler ve 
ailelerini, hem de işverenler ve çalışanlarını bir dizi eğitime tabi 
tutuyor; tüm bu taraflara süreç boyunca ihtiyaç duydukları her 
türlü desteği sağlıyorlar.

“Cengiz, çalışmaya başladıktan sonra konuşmasını düzeltti, 
arkadaşlarıyla diyalogları düzeldi. Kendi isteyerek, çok büyük 
zevkle gidiyor işe. Kazandığı parayı getirdi bana geçen gün; al 
anne, bunu kardeşimin okuluna yatır, dedi.” 30 yaşındaki Down 
sendromlu Cengiz’in annesi bunları anlatırken sürekli gülümsüyor; 
Cengiz’in, şimdilik sadece reyon düzenine yardım ettiği mağazanın 
müdürü de öyle. Çünkü o da Cengiz’in, bir süre sonra, çok daha zor 
görevleri üstlenebilecek noktaya geleceğinden emin. 

Süreçten herkes memnun çünkü herkes iş koçlarının verdiği 
eğitimlerde farklı kazanımlar elde etmiş. Cengiz, iş yerinde 
uygun davranışlar sergilemeyi ve para gibi araçları kullanmayı 
öğrenirken, kendini de daha iyi tanımaya başlamış. Cengiz’in ailesi, 
işe yerleştirilen diğer gençlerin aileleriyle birlikte, çocuklarını nasıl 
destekleyebileceklerine dair pek çok keşif yapmış.
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İçlerinden bazıları, projeye gönülsüzce dahil olmuş çünkü 
çocuklarının kendilerini idare edebilecek birer yetişkin olduklarını 
kabul etmek başlangıçta zormuş. Şimdi ise, onların işe yalnız 
başlarına gidip gelmelerini onaylayacak noktadalar. Yalnız 
ailesi değil; Cengiz’in yöneticileri ve çalışma arkadaşları da bu 
dönüşümün bir parçası olarak ona güç veriyorlar. Cengiz’le nasıl 
iletişim kurmaları gerektiğini öğrenirken, iş hayatında yer almanın, 
Down sendromlular için taşıdığı anlamın farkına varmış ve başka 
kurumlar için de model olmuşlar. 

Şimdilik sadece özel sektörde uygulanan iş koçluğu modeli, karar 
vericilere de, engelli politikalarının iyileştirilmesi yolunda ilham 
veriyor. Down Sendromu Derneği, İş Koçu Destekli İstihdam 
Programı’nı, devletin zihinsel engelliler için istihdam politikası 
yapmakta iddialı. Bu hedefle ilk aşamada, iş koçluğu modelini 
anlatan bir kitap1 Türkçeye çevrildi; engelli bireylerin istihdamının 
önündeki engellerin tespitini yapan başka bir kitap2 ile ise 
süreç boyunca aile ve işveren desteğini almanın önemi ortaya 
konuldu. Projenin devamında, beş yeni iş koçu daha yetiştirilerek, 
Türkiye’ye tam uyumlu bir iş koçluğu eğitim programı hazırlanması 
planlanıyor. 

Bütün bu çaba, Cengiz’in hikayesi gibi iyi örneklerin yaygınlaşması 
için. Çünkü sosyal, mutlu ve bağımsız yaşayan Down sendromlu 
gençler çoğaldıkça, onları çalıştırmaya sıcak bakan işverenler 
de, çocuklarını destekleyen aileler de artıyor. Toplumun, 
önyargılarından kurtularak, Down sendromlu bireylerin çalışma 
haklarını sahiplenmesi de ancak böyle mümkün oluyor.

Neden Down Sendromlu Bireyler? 
Türkiye’de yaşayan Down sendromlu 
bireylerin 126 bine yakını iş arıyor. 
Yasalarda, zihinsel engellilerin 
istihdamına yönelik herhangi bir 
politika bulunmuyor. 

Neden İş Koçluğu? 
İş Koçu Destekli İstihdam Modeli, 
Down sendromlu bireyleri doğru 
işlere yerleştirerek güçlendirmenin 
yanında, ailelere ve işverene sunulan 
danışmanlık ve eğitim hizmetiyle, 
istihdamda süreklilik sağlıyor; 
işyerleri başta olmak üzere tüm 
topluma farkındalık kazandırıyor. 

Down Sendromu Derneği 
Ne Başardı?  

“Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum” 
Projesi ile şimdiye kadar, 8 ilde 41 
Down sendromlu genç istihdam edildi, 
binlerce insanın, Down sendromlu 
bireylerle ilgili sahip olduğu 
önyargılar yıkıldı. 

BİLİYOR MUSUNUZ? 

DOwN SENDROMU DERNEĞİ Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum

1 Özel Gereksinimli Bireyler İş yaşamında: Bütünleştirme İçin Yöntem ve Araçlar
2 Engellilik ve İstihdam: Bütünleşme Yolunda İş Koçu Destekli İstihdam Modeli
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Her birimiz, onurlu ve bağımsız bir yaşam 
sürme hakkına sahip olmakla eşitiz. 

Bizi biz yapan hiçbir özellik, bu hakkı 
kullanmamızın önünde engel sayılamaz.





ENGELLİ ÖğRENcİLER 
ÖRGÜtLENİRsE OLuR: 
Eşit Eğitim,
Engelsiz Kampüsler
Küçükken başıma bir kaza geldi ve görmemeye başladım. O günden bu yana hep 
aynı şeyin hayalini kurdum: Kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğim bir hayat... 
Üniversitenin, bana bu yolda önemli bir kapı açacağını umuyordum. En azından 
başkalarının yardımına daha az ihtiyaç duyacağım bir eğitim yaşamı düşlemiştim. 
Öyle olmadı. Kampüste yolumu bulmam için hep birilerinin desteği gerekiyor 
çünkü okuldaki kılavuz yollar bir yerde mutlaka kesintiye uğruyor. Herkesin 
kütüphaneden kolayca temin edebildiği ders içeriklerini zamanında okuyabilmem 
hiçbir zaman mümkün olmuyor çünkü bunları önce braille alfabesine 
dönüştürmem gerekiyor. Sınavlara, bana soruları okuyan bir yardımcıyla birlikte 
giriyor; sosyalleşmek istediğimde, arkadaşlarımdan davet gelmesini bekliyorum. 
Peki, herkesle eşit haklara sahip bir birey olarak, neden gören arkadaşlarımla aynı 
eğitimi alabilmek için onlardan daha fazla çaba sarf ediyorum?

Eğitimde Görme Engelliler Derneği
(EGED)

Engelli Üniversite Öğrencileri
İnisiyatifi
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 ngelli sözcüğünü duyduğunuzda aklınıza ilk ne geliyor? Engelli 
olmayanların çoğunluğu bu soruyu, “yardıma muhtaç insanlar” 
olarak yanıtlıyor. Oysaki engelliler, kişisel, ekonomik ve sosyal olarak 
bağımsız bir hayat sürmek için toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara 
sahipler. Buna rağmen, haklarını engelsiz bireylerle eşit koşullarda 
kullanabilme fırsatından yoksunlar. Eğitim hayatı, bu ayrımcılığın 
en görünür olduğu alanların başında geliyor. Türkiye’de yaşayan her 
100 engelli bireyin sadece 8’i lise ve üstü seviyede eğitim görüyor, 
her 1000 engelli bireyin sadece 2’si üniversite eğitimi alabiliyor.1  
Dahası, bu “şanslı” azınlık da, engelsiz akranlarıyla eşit şartlarda 
okumuyor. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), üniversitede 
okuyan engelli öğrencileri, bu denklemi tersine çevirmek için 2 yıldır 
inisiyatif almaya çağırıyor. EGED’e göre, öğrenciler haklarını bilir ve 
karşılaştıkları ayrımcılığa karşı örgütlü biçimde mücadele ederlerse, 
bütün üniversiteler engelsiz kampüslere kavuşabilir.

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ (EGED) Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

HAyRiyE CAN
Erciyes Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi

“Hakkımı nasıl arayabileceğimi 
daha iyi öğrendim. Arkadaşların bu 
konudaki özgüvenini gördükçe benim 
de cesaretim arttı.”

oğuzHAN AL
Ankara Üniversitesi,
Sosyal Hizmet Bölümü

“Üniversitemdeki görme engelliler 
kütüphanesi eski cihazlardan oluşuyor 
ve ihtiyaçlara cevap vermiyordu; 
bu proje sayesinde değişmesini 
sağladım.”

BERkAy ÖmER ÜNAL
Trakya Üniversitesi, Zihin Engelliler 
Öğretmenliği Bölümü

“Bunlar çok az şeyler ama devamı 
gelecek. Biz mezun olduktan sonra 
da, deneyimlerimizi aktardığımız 
arkadaşlarımız ellerinden geleni 
mutlaka yapacak.”

1 Üniversitelerde Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hususunda
Mevcut Durum Analizi 2014-2015

E
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Engelli bireylerin eşit şartlarda eğitim hakkı, Türkiye’de, uluslararası 
ve ulusal mevzuatla güvence altına alınmış durumda. Yani, engelsiz 
kampüsler kağıt üzerinde varlar; fakat iş bununla bitmiyor. Yasaların 
hayata geçebilmesi için, üniversitelerde bir takım düzenlemelerin 
yapılması gerekiyor. Bir üniversitenin girişinde rampa ve engelli 
tuvaleti bulunan kaç bina var? Kaç asansör, görme engellilerin 
faydalanmasını sağlayacak şekilde sesli uyarı sistemiyle çalışıyor? 
Uzaktan eğitim uygulamaları engellilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor 
mu? Engelli üniversite öğrencileri, kendileriyle ilgili alınan kararlara 
ne kadar müdahil olabiliyor? Bu soruların doğru cevaplarını en iyi 
bilenler, üniversitelerde okuyan engelli öğrenciler. İhtiyaçları olan 
imkanlara erişemediklerinde en çok sıkıntı yaşayanlar da onlar... Ve 
yine en çok onlar, hakları için mücadele ederlerse, kendi okullarında 
dönüşüme aracılık edebiliyorlar. EGED, bu düşünceyle, farklı engel 
gruplarından ve çeşitli üniversitelerden 25 engelli öğrenciyi, İstanbul 
ve Ankara’da bir araya getirdi. Bu toplantılarda, karşılaştıkları 
sorunları nasıl çözdükleriyle ilgili paylaşımda bulunan gençler, 
ortaklaşan sorunlara karşı inisiyatif geliştirebilmek için çalışma 
grupları oluşturdu. Gruplar, üniversitelere yaptıkları bilgi edinme 
başvuruları ve engelli öğrencilere uyguladıkları online anketler 
sonucunda pek çok veri elde ettiler.
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Üniversitelerin engellilere yönelik mevcut erişilebilirlik 
uygulamalarının Türkiye’deki fotoğrafını çeken bu veriler, önce 
raporlaştırıldı; sonra da, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün 
düzenlediği Engelsiz Üniversite Çalıştayları’nda ilgili kurumlara 
iletildi. Böylece, bu alanlarda geliştirilecek politikalar için ciddi bir 
katkı sunulmuş oldu. 

“Her şeyin mücadele ile elde edilebileceğinin fakat bunun bir yolunun 
olması gerektiğinin farkındaydım. Proje aslında bu yolu öğrenmemde 
etkili oldu.” Katılımcı gençlerden birinin bu sözlerinden de anlaşıldığı 
üzere, projenin en gözle görünür katkılarından bir diğeri de, engelli 
öğrencilerin zihinlerinde yarattığı dönüşüm oldu. Heyecanlıydılar 
çünkü haklarına sahip çıkmanın daha önce hiç bilmedikleri yollarını 
keşfediyorlardı: Kimi rampasız kaldırımlar için okulun yapı işlerine 
dilekçeler gönderdi, kimi de üniversitelerindeki engelli temsilci 
sayısını öğrenmek için gerekli prosedürü uyguladı. Pek çoğu, 
2006 yılından bu yana üniversitelerde zorunlu biçimde kurulan, 
fakat atıl halde bekleyen engelli birimlerini harekete geçirmeyi 
başardı. Uğraşlarının sonuca vardığını görmek, daha çok özgüven 
kazanmalarını sağladı; deneyimlerini başka öğrencilere aktarma 
heveslisi gençler giderek çoğaldı. 

EGED’in aldığı inisiyatif sayesinde bugün daha çok engelli öğrenci, 
yardım almadan yaşayacakları bir hayat için sorumluluk duyuyor; 
bir araya geliyor. Sorunların tartışılmaktan öte çözülmeye başladığını 
görmek, onları cesaretlendiriyor. Onlar, birlikte, engelsiz kampüsler 
yaratabilmek için çalışırken, çok daha zor bir şeyi de başarıyorlar: 
Farklı ihtiyaçlara sahip engelliler olarak, birlikte hayal kurabilmeyi...

Neden Örgütlü Öğrenciler? 
Engelli öğrenciler, örgütlü ve işbirliği 
içinde çalıştıklarında, birbirlerinin 
farklı ihtiyaçlarıyla ilgili duyarlılık 
kazanıyorlar. Çözüm önerilerini 
karar alıcı mercilere sunarken 
daha güçlü hissediyor ve politika 
yapım süreçlerinde daha çok baskı 
oluşturabiliyorlar.

Neden Üniversiteler?
Eşit koşullarda eğitim hakkına sahip 
olmalarına rağmen, Türkiye’de 
yaşayan engelli bireylerin büyük 
çoğunluğu, okullarda gerekli 
düzenlemelerin bulunmaması 
sebebiyle, üniversite eğitimine devam 
edemiyor.

EGED Ne Başardı? 
“Engelli Üniversite Öğrencileri 
İnisiyatifi” Projesi ile, ülkenin farklı 
bölgelerinden 100’e yakın engelli 
üniversite öğrencisi, kendi sorunlarını 
sahiplenerek harekete geçmeyi; farklı 
ihtiyaçlara sahip engel gruplarıyla 
bir arada, ayrımcılığa karşı hak 
mücadelesi vermeyi öğrendi.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ (EGED) Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi
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EGED’in aldığı inisiyatif sayesinde, 
bugün engelli öğrenciler sorunların 

tartışılmaktan öte çözülmeye başladığını 
görerek cesaretleniyor ve bir araya gelerek 

sorumluluk alıyor.





YARGIDA
GÜNDEM ÇOcuK:
Mevzuyu Büyüt,
Ayrımcılığı Yok Et!
Bugün gözümü bilmediğim bir yerde açtım. Annem uyandığımı görünce ağlamaya 
başladı. Aylardır bu hastane odasında uyuduğumu nereden bileyim! Meğer 
çalışmak zorunda kaldığım inşaatın dördüncü katından düşmüşüm. Ben tam 
ayağımı atacakken ipi kopmuş iskelenin, kendimi yerde bulmuşum. Yaşım on 
üç olduğundan hızlı toparlıyormuş vücut kendini, doktor öyle söyledi. Yoksa 
ölebilirmişim. Babam dava açmış önce iş yerinin sahibine. Ama sonra geri çekmiş 
şikayetini. Anlaştık biz, dedi. Sordum ama nedenini söylemedi. Uyumuyor olsaydım 
fikrimi sorar mıydı? Elimden tutup mahkemeye götürür müydü beni? Hakkımı 
aramak isteseydim, hakim, savcı dinler miydi söyleyeceklerimi? Çocuk der geçerler 
miydi yoksa? Ama eve iki yıldır ekmek götürdüğüme göre, çocuk sayılır mıyım 
gerçekten hala? 

Gündem Çocuk Derneği Büyüteç: Ayırımcılıkla Mücadelede
Etkili Araçlar
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 er çocuk, insanlık ailesinin eşit birer üyesi olarak dünyaya gelir. 
Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak yetişkinlere göre daha hassas 
ve istismara açıktırlar. Bu yüzden kendileri de birer yetişkin olana 
dek, aile, toplum ve devlet tarafından korunmaya ihtiyaç duyarlar. 
Bununla birlikte çocuklar, kimsenin malı değildir ve her biri, hak 
sahibi, eşit, özgür, onurlu bireyler olarak barış içinde, mutlu bir 
yaşam sürme hakkına sahiptir. 

Çocuklar, büyüme aşamasındaki insanlar olarak, bir hak ihlaline 
maruz kaldıklarında yetişkinlerden daha çok etkilenir, daha 
fazla zarar görürler. Dahası, haklarını arayabilmeleri ya da 
zararlarını tazmin edebilmeleri, büyük oranda yetişkinlere bağlıdır. 
Evlendirilen, çalıştırılan, eğitim ve sağlık haklarından mahrum 
bırakılan çocukların varlığı, dünyanın onları korumak konusunda 
çok da iyi bir sınav veremediğini gösteriyor. Öte yandan, çocukların 
bu dezavantajlı konumunu tersine çevirmeyi dert edinenler de var. 
Türkiye’de 10 yılı aşkın süredir çocuk haklarını gündemde tutmayı 
başaran Gündem Çocuk Derneği’nin çalışanları gibi. Onlar, çocuklar 
için daha iyi bir dünya hayaliyle bir araya geldikleri günden beri, 
daha önce kimsenin konuşmadığı konuları, kamuoyunun manşeti 
yaptılar.

GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ Büyüteç: Ayırımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar

HANifE ESER
İşitme Engelli Yunus Eser’in Annesi 

“Çocuğunuzun neden öldüğünü biliyor 
musunuz dedi savcı. Bilmiyorduk, 
sonradan öğrendik. Çocuğumuz 
okulda elektrik akımına uğramış, 
iç kanama olmuş... Adalete artık 
güveniyoruz. Gündem Çocuk’la takip 
ediyoruz. Mahkememiz devam ediyor, 
peşini bırakmayacağız. Kolumu, 
bacağımı değil bütün vücudumu 
alsalar, dilim dilim yapsalar bile asla 
bırakmayı düşünmüyoruz.”

DiLEk kumCu
Avukat

“Biz çocukları, adliye koridorlarında 
yasalara aykırı şekilde kelepçeli 
gördük. Mahkeme salonlarında, 
kendisini istismar edenin yanında, 
yaşadıklarını anlatmaya zorlanırken 
gördük. ‘Büyüteç’ bu ayrımcılığı 
görünür kılmayı ve değiştirmeyi 
hedefliyor.”

EmRAH kIRImSoy
Gündem Çocuk Derneği Başkan 
Yardımcısı

“Projemizin en önemli sloganı, ‘Mevzuyu 
Büyütüyoruz’ idi. Gerçekten de bu Proje 
ile üç alanda (engellilik, yaş, toplumsal 
cinsiyet) ayırımcılığı büyüterek, daha 
görünür kılmayı başardık.”

H
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Bu kez ‘Büyüteç Projesi’ ile, çocukların, günlük hayatın ötesinde, 
yargılama süreç ve ortamlarında uğradıkları ayrımcılığa yakından 
bakıyor; onları mücadelede yalnız bırakmak istemeyen herkes için 
etkin araçlar sunuyorlar.

Ayrımcılık, “haklar ve onur bakımından eşit olarak doğduğu” kabul 
edilen insanlardan bazılarına; sırf onları belirleyen özellikler 
dolayısıyla farklı muamele göstermek anlamına geliyor. Çocuklar 
bu ayrımcılığa, en çok çocuk olmaları dolayısıyla, yani, yaşları 
yüzünden maruz kalıyorlar. Mahkemelere kolaylıkla erişim şansı 
olmayan çocuklar, şiddete karşı da yetişkinlerle aynı düzeyde 
hukuksal korumadan yararlanamıyorlar. Özellikle kız çocuklarının 
ve engelli çocukların mağdur oldukları davalarda, bu çocukların 
içinde bulundukları hassas durum ve suçtan gördükleri zarar 
yeterince değerlendirilmeden karar veriliyor. Yargı, fiziksel, cinsel 
ya da psikolojik tehdit altında bulunan çocuklar için de koruyucu 
tedbirler almakta geç kalıyor. Gündem Çocuk Derneği’nin “Yargı 
Raporu”, bütün bu pratikler ve daha fazlasına ışık tutmak için halen 
devam etmekte olan veya kapanan 20 davayı analiz etti. Ayrımcılığın 
nedenlerini anlamak ve bir daha tekrarlanmamaları için gereken 
değişime dikkat çekmek üzere, davaların içinden seçtiği 3 vakayı 
inceleyen Dernek, çok önemli bir farkındalık çalışmasına da imza attı. 
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Davalardan biri, 14 yaşında cinsel istismara uğramış bir kız çocuğu 
olan Ö.’ye ait. Ö., 14 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldı. 
16 yaşındayken de, Aile Mahkemesinden alınan izin sayesinde, 
kendisinden 15 yaş büyük biri ile evlendirildi; 3 ay sonra aynı kişi 
tarafından ailesine geri bırakıldı. Hukuk, henüz çocuk olan Ö.’yü, çok 
kısa bir süre içinde, önce evlilik sonra da boşanmanın tarafı yaptı. 
Üstelik de, cinsel istismar mağduru olduğu için koruması, desteklemesi, 
güçlendirmesi gereken bir çocuğu... Ayrımcılıkla mücadele eden 
büyütecini, Ö.’nün isimsiz hikayesine de tutan Gündem Çocuk, ilgili 
kanunun derneklere tanıdığı yetkiyi kullanarak, çocuk evliliklerine 
verilen iznin iptali için topluluk davası açtı. Bu karar, Türkiye için pek 
çok konuda bir ilk anlamına geliyordu: İlk kez bir sivil toplum örgütü, 
bir insan hakları ihlalinin tespiti ve önlenmesini talep etti; çocuk 
evliliklerinden doğan hak ihlalleri ilk kez yargıya taşındı ve bu kadar 
geniş çapta tartışılmaya başlandı. Bu gelişme, ülkenin her yanında 
açılmış olan ‘erken evliliğe izin’ davalarının, Anayasa Mahkemesi 
nihai kararı verene değin durdurulmasını da sağladı. En önemlisi ise, 
sivil topluma, ayrımcılıkla mücadele yolunda çok önemli bir yöntem 
armağan edilmiş oldu.

Gündem Çocuk şimdi, ayrımcılığı hayatlarımızda konuşulur kılmaya 
devam ediyor: Çektiği kısa filmlerle herkesi çocukların davalarını 
sahiplenip takip etmeye çağırıyor; karar vericilere, mevzuatta 
değişmesi gerekenlerle ilgili somut öneriler getiriyor, hukukçular 
ve sivil toplum örgütleri için ayrımcılıkla mücadele ederken 
faydalanabilecekleri rehberler hazırlıyor. Yani, kendine slogan 
edindiği gibi, elinde büyüteci, “Mevzuyu büyütüyor.” İyi ki de yapıyor. 
Çünkü onların başarısı, aslında tüm isimsiz çocukların kazanımı.

Neden Çocuklar?
Çocuklar gelişimlerinin en hızlı 
gerçekleştiği aşamada oldukları için 
yetişkinlere göre daha hassas; her 
türlü istismar ve ayrımcılığa daha çok 
açıktırlar. Tüm insanlarla eşit statüde 
bireyler olan çocukların, haklarından 
yararlanabilmeleri için korunmaya 
ihtiyaçları vardır. 

Neden Yargıda Ayrımcılık?
Mahkemelere erişim şansı 
bulunmayan çocuklar, haklarını 
savunacak durumda olmadıklarından, 
ancak yetişkinlerin desteğiyle 
uğradıkları ayrımcılığa karşı hukuksal 
mücadele verebilirler.

Gündem Çocuk Derneği Ne Başardı?  
“Büyüteç: Ayırımcılıkla Mücadelede 
Etkili Araçlar” Projesi ile, yargısal 
sürece taşınan 20 çocuk hakları ihlali, 
engellilik, yaş ve toplumsal cinsiyet 
alanlarında yaşanan ayırımcılık 
temelinde analiz edildi ve görünür 
hale geldi. Başta çocuk hakları 
hareketi olmak üzere, hukukçulara, 
sivil toplum örgütlerine ve gençlere, 
ayırımcılıkla mücadelede pratik ve 
kullanılabilir bilgi kaynağı yaratıldı.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ Büyüteç: Ayırımcılıkla Mücadelede Etkili Araçlar
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Gündem Çocuk şimdi ayrımcılığı
hayatlarımızda konuşulur kılmaya devam ediyor, 

elinde büyüteci “Mevzuyu büyütüyor”.





MARDİN
sAHNE tOZu YutuYOR: 
Bir Keşfetme Biçimi
Olarak Tiyatro 
Henüz öğrenci olmadığım çocukluk günlerimi hayal meyal hatırlıyorum. Uyanık 
kaldığım sürenin neredeyse tamamında oyun oynar ve yeni keşifler yapardım. 
Şimdi öyle mi! Uykumda bile aynı sorularla boğuşur oldum: Falanca ödev yarına 
yetişecek mi, filanca test iyi geçecek mi? Hayatta keşfedilecek şeyler -hele de 
benim yaşımda- tükenmiş olabilir mi? Öğretmenim öyle olmadığını söyledi. 
“Ufkunu açmak istiyorsan, başka insanların nasıl yaşadığına ve neler ürettiğine 
bakmalısın” dedi. Sinema da bu işe yararmış, edebiyat da. Müzik, resim ve tiyatro 
da... Şehrimize ara sıra tiyatro geldiğini duymuştum ama hiç gitmedim. Bir oyun 
izlemenin hayatımı nasıl değiştireceğini çok merak ediyorum.

Mardin Kültür Derneği Tiyatro Hepimiz İçin
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 eden insanların filmlere, kitaplara, oyunlara ve müziğe 
ihtiyaçları var? Onlar olmadan yaşayamaz mıyız? Sanatın değeri, 
bize hayatı sorgulama imkanı vermesinden ileri geliyor. Sanat 
sayesinde, dünyanın bizlerden ibaret olmadığını fark ediyor 
ve kendimizle ilgili ezberlerimizden kurtuluyoruz. Mardin’de 
yaşayan 11. sınıf öğrencisi Sara da böyle düşünüyor. Hayatında 
ilk kez tiyatroya giden Sara, oyunu izlerken “kendisi hakkında” 
düşünmeye başladığını söylüyor: “Uzak durup gerisingeri kaçtığım 
kendimle yolda karşılaşmış ve onu sorgulamışım gibi oldu. Sahnedeki 
duruşunuz ve etkileyiciliğinizle bana kendimi bulma yolunda ışık 
oldunuz.”

Sara’nın hayatına bu ışığı düşürenler, Mardin Kültür Derneği’nin 
(MKD) “Tiyatro Hepimiz İçin” Projesindeki partneri, Boğaziçi 
Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) oyuncularından başkaları değil. 
Onlar, Mardin’in Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerini, yaşayan 
birer sahneye dönüştürmüş durumdalar.

MARDİN KÜLTÜR DERNEĞİ Tiyatro Hepimiz İçin

iREm D.
11. Sınıf 

“Oynarken çok eğlendim. Artık bir şey 
yaparken en doğal halimle yapıyorum. 
Eleştiri alsam da, size ne arkadaşlar, 
ben buyum, diyebiliyorum. Molière’in 
oyunu sayesinde artık, cimrilerin nasıl 
anlaşılacağını çok iyi biliyorum.”

zEHRA y.
11. Sınıf 

“Sınav baskısından, okul stresinden 
sıyrılıp nefes almak istiyoruz. 
Bizleri sahneye almanız bazı 
konularda farkındalığımızı artırdı, 
önyargılarımızı kırdı. Bence 
bir toplumu en iyi sanatçılar 
yönlendirebilir ve eğitebilir.”

SARA D.
11. Sınıf 

“İçimde dolu dolu yaşadığım hislerim 
eşliğinde, tüm içtenliğimle ve kendimi 
bu defa korkmayıp dışa vurarak 
izledim sizleri. Genelde benliğimi 
ortaya çıkarmaktan hoşlanan biri 
değilimdir. Sahnede duruşunuz ve 
etkileyiciliğinizle bana kendimi bulma 
yolunda ışık tuttunuz.”

N
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Öğrencilerle birlikte, çok önemli oyun yazarlarının zihin 
dünyalarına seyahat ediyor, onların yüzyıllar önce söylediği 
sözlerle bugünün gerçeklerini okuyorlar. Bütün bunlarla yapmak 
istedikleri ise, gençlerin, toplumsal barış, sınıf farkı, toplumsal 
cinsiyet eşitliği gibi kocaman kavramlar üzerine düşünerek bilinç 
kazanmalarına aracı olmak. 

Mardin gençlerinin tiyatro yolculuğuna, Müsahipzade Celal, 
Shakespeare ve Molière eşlik ediyor. Her şey, bu 3 önemli tiyatro 
sanatçısının hayatlarını belgesel tadında anlatan oyunların, 
BGST’li oyuncular tarafından sahnelenmesiyle başlıyor. Sonra sıra, 
aynı yazarların kaleminden çıkan tarihe mal olmuş eserlerin hep 
birlikte prova edilip canlandırılmasına geliyor. Başlangıçta utanıp 
sıkılanlar bile, bir süre sonra, sahnede kendilerini özgürce ifade 
edebilmenin mutluluğuyla gülüp rahatlıyorlar.

Sahneye alışıp kaygılar bir kenara bırakılınca, oyunların, asırlardır 
eskimeyen güçlü ve evrensel sözleri görünür oluyor. Gençler, bu 
sözlerin ardındaki mesajları, kendi hayatlarıyla kurdukları bağlar 
üzerinden okumaya ve anlamaya başlıyorlar. 

11. sınıfa giden Aynur, toplumdaki düşmanlığın iki masum gencin 
ölümüne sebep olduğu Romeo ve Juliet’te, kendi anne babasını 
gördüğünü anlatıyor: “Annem Arap, babam Kürt. Babaannem, 
sırf annem Arap olduğu için annemle babamın evlenmesine izin 
vermemiş. Tabii babam buna karşı çıkmış ve evlenmişler.” Aynur’un, 
artık, toplumsal barışın ne demek olduğuyla ilgili çok daha net bir 
fikri var. 
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Oyunların ardından gençler sahneye çıkıyorlar, hem karakterleri 
canlandırmaya hem de kendi aralarında sahnedeki olayları 
tartışmaya başlıyorlar. Sahne bu kez, herkesin kendinden bir şeyler 
katarak diyaloğa girdiği; sorunlar kadar çözümleri de konuştuğu 
bir alana dönüşüyor. Kocasından şiddet gören Hasene’nin 
Müsahipzade Celal tarafından 80 yıl önce kaleme alınan hikayesi 
gündeme yakın bulunmuş olacak ki, üzerine en çok konuşulan 
oyun oluyor. Kafes Arkasında isimli bu hikayenin sonunda, komşu 
kadınların desteğiyle özgürleşen Hasene karakteri, hem kadın hem 
de erkek öğrencilere, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir arada 
düşünerek tartışma olanağı sunuyor.  

Tiyatro, Mardin’e ilk kez gelmiyor fakat belki de ilk kez bu kadar 
öğretici bir yöntemin aracı oluyor. Şehrin gençleri, sahne tozu 
yutmuş olmaktan memnunlar. Aralarında, Molière okumaya 
başlayanlar ve hatta sene sonunda, okullarında bir Shakespeare 
oyunu sergilemek için kolları sıvayanlar bile var. Onlar, 
karşılaştıkları olayların, yalnızca kendi çağları, coğrafyaları ya da 
kültürlerine özgü olmadığını fark ediyor; hem kendilerini hem 
de yaşadıkları toplumu daha doğru biçimde değerlendirmenin 
yepyeni bir yolunu keşfediyorlar. Hiçbir şey için değilse bile, sanat 
bunun için vazgeçilmez değil mi sizce de?

Neden Mardin? 
Mardin çok dilli ve kültürlü bir şehir 
olmakla birlikte, gençler için sosyal ve 
kültürel imkanlar sunamıyor.

Neden Tiyatro?
Klasik bir ders anlatımında sorulan 
sorulara cevap vermemeyi tercih 
eden öğrenciler, sanatın dahil olduğu 
öğrenme süreçlerinde daha katılımcı 
hale geliyor; sorunlara çözüm üretmek 
için daha fazla çaba gösteriyorlar.

Mardin Kültür Derneği Ne Başardı? 
“Tiyatro Hepimiz İçin” Projesi ile 
Mardin’in 3 farklı ilçesinde, 2 bine 
yakın gencin tiyatroyla tanışması;
3 farklı okuldan 50’ye yakın 
öğrencinin, entelektüel bilinçlerini 
sanat yoluyla geliştirmesi sağlandı. 

BİLİYOR MUSUNUZ? 

MARDİN KÜLTÜR DERNEĞİ Tiyatro Hepimiz İçin
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Tiyatro Mardin’e ilk kez gelmiyor 
ancak, belki de ilk defa gençler 

hem kendilerini hem de yaşadıkları 
toplumu daha doğru biçimde 

değerlendirmenin yepyeni bir yolunu 
keşfediyorlar.





KAYBEDİLEN
ÇOcuKLuğuN PEşİNDE:
Erken Yaşta Evliliğe Karşı
Bir Arada
Okul dönüşü, evde tanımadığım misafirlerle karşılaştım. Kardeşim kulağıma, 
ablamı istemeye geldiler, diye fısıldadı. Nasıl olacaktı ki? Biz tül perdeyle 
oynarken bile duvak yapmadık birbirimize. Şakasını bile etmedik evlenmenin. Çok 
çalışıyordu ablam, kararlıydı; seneye bu zamanlar, kazandığı üniversiteye mutlaka 
kayıt yaptırıyor olacaktı. Hayallerin gerçek olabileceğini bana kanıtlayacaktı. 
Düğün yaptılar, ablam bırakıp gitti bizi. Çok geçmeden hamile kaldı. Bir gün anne 
olacaksam, önce bütün dünyayı öğrenmek gerek, derdi; öyle ya, yoksa ne anlatırım 
çocuğuma? Sahi ablam şimdi ne anlatacak çocuğuna? Kendisinin dinleyeceği 
hikayeler bitmemişken henüz?

Muş Kadın Çatısı Derneği Çocuk İstismarına Dur De!
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 ocukluk, herkes için, kaygı ve sorumluluğun uzağında geçirilen 
bir altın çağ değil. Bugün, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 18 
yaşın altındaki sayısız kız çocuğu, üstesinden gelemeyecekleri bir 
yetişkinliğe hapsediliyor: Evlendiriliyor. Berdel, kan davası, başlık 
gibi yıkıcı töreler altında ezilen bu çocuklar, daha kendi ailelerine 
duydukları ihtiyaç ortadayken, eş ve ebeveyn olmaya zorlanıyor. 

Türkiye’de her 3 kız çocuğundan birinin yaşadığı bu gerçeklik, 
birkaç evin, birkaç köyün sorunu değil; tüm toplumun meselesi. 
Bir kız çocuğu evlenme gerekçesiyle okuldan alındığında, bu, 
yalnız ailesinin değil; o aileye karşı çıkmayan öğretmenlerin ve 
idarecilerin, evlendirilen çocuğun düğününe giden komşuların ve 
mahallelinin, bu işteki yanlışı görmeyen uzak-yakın tüm tanıkların 
da yarası. Muş Kadın Çatısı Derneği, iki yıldır bütün şehre bunu 
anlatıyor; çocuk istismarına dur demek için projeler üretiyor. 

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ Çocuk İstismarına Dur De!

zEHRA GÜNDoğDu
Lise Öğrencisi Bir Atölye Katılımcısı 

“Ben ileride hemşire olmak istiyorum. 
Benim gibi bir sürü kız çocuğu da 
hemşire olmak istiyor. Çevremizde 
erken evlenenler ve şu anda nişanlı 
olanlar var; bunun önüne geçmek 
istiyorum.”

ÖğRENCi vELiSi
Atölye Katılımcısı

“Çocuk yaşta veriyoruz ama çok yanlış 
yapıyoruz. Benimkiler de küçük yaşta 
gittiler ama çok üzüldük, şimdi çok 
pişman oldum.”

ÖğRENCi vELiSi
Atölye Katılımcısı

“Bu haklarımı öğrenmeden önce hiç 
kimse kız çocuklarını önemsemiyor 
diye düşünürdüm ama bu zamandan 
sonra anladım ki kız çocukları 
umursanıyor.”

Ç
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Bu yara hepimizin yarasıysa, onu iyileştirmek de hepimizin işi, 
diyen Dernek gönüllüleri, öncelikli olarak kadın rehber öğretmenleri 
sorumluluk almaya davet etti. Kız öğrencilerle daha yakın ilişkiler 
kurma olanağına sahip olan rehber öğretmenler, 16 hafta boyunca, 
Kadınların İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)’in katılımcısı 
oldular. Kimilerinin, kadının toplumdaki yeriyle ilgili ön kabulleri 
vardı; işe, bunları yıkarak başladılar. Zaman içinde hepsi, çocuk 
istismarının tespiti ve ortadan kaldırılması yolunda yeni beceriler 
edinerek donanımlı hale geldiler. 

Muş Kadın Çatısı Derneği, öğretmenler ne kadar güçlenirse, onların 
ulaşacağı kız çocuklarının da o kadar güçleneceğini biliyordu. Öyle 
de oldu. 11-18 yaş aralığındaki binlerce çocuk, Derneğin düzenlediği 
atölyelerde rehber öğretmenleriyle bir araya gelerek, yepyeni ve 
daha kuvvetli bağlar kurdu. Bu atölyelerde, oyunlar ve filmler 
eşliğinde, erken yaşta ve zorla evliliklerin neden zararlı olduğunu; 
başlarına böyle bir şey gelirse haklarını nasıl koruyacaklarını 
öğrenen kız çocuklarından 57’si, okullarına dönerek eğitime geri 
kazandırıldılar. Her şeyden önemlisi bu çocuklar, kendilerinin ve 
arkadaşlarının hayatlarında dönüşüm yaratabilme gücüne sahip 
olduklarının farkına vardılar.
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Derneğin, sayısı her geçen gün artan gönüllüleri, güçleri yettiğince 
kapıları çaldı, sadece anne babalara değil; amcalar, teyzeler ve 
babaannelere de doğru bildiklerini anlattı. Erken yaşta evliliklere 
dikkat çeken afiş ve billboardlar şehrin işlek geçiş noktalarını 
donatırken, çekilen kısa film için gösterimler düzenlendi; sosyal 
ve yerel medya kanalları kullanılarak konunun sürekli gündemde 
kalması sağlandı. Dernek, bir de masal kitabı yayınladı ve tüm 
çocukları, bu sonu olmayan hikayeyi hayal güçleriyle tamamlamaya 
çağırdı. “Masalını Kaybeden Prensesler” isimli bu kitap, kız 
çocuklarına, kendi hayat hikayelerini yazabilmeleri için cesaret ve 
ilham vermeye devam ediyor. 

Muş Kadın Çatısı Derneği şimdi, erken yaşta evlendirilme tehlikesi 
olan kız çocukları hakkında bilgi alınmak istendiğinde ilk aranan 
kurumlardan biri. Onlar bu güveni yaratırken, Muş’ta da çok 
şey değişti, değişiyor: Aldıkları eğitimle duyarlılığı artan rehber 
öğretmenler, öğrencilerini de daha duyarlı ve farkında kılıyor. 
Erken yaşta evlenmiş kadınlar, kendi çocuklarını evlendirmemek 
için gerçek bir direniş sergiliyor. Yerel basın, kadınların karşılaştığı 
hak ihlallerini daha çok haberleştiriyor. Ve elbette çocuklar, Muş’un 
güzel kız çocukları; onlar, çocukluklarını altın çağları yapabilmek 
için belki de ilk defa umut besliyor.

Neden Muş?
Erken yaşta gerçekleşen evliliklerin 
oranı, Muş merkezde yüzde 65; 
kırsalda ise yüzde 70’lere ulaşıyor.

Neden Kız Çocukları?
Çocukken evlenen kızların, okula 
gitmeme ve aile içi şiddete maruz 
kalma riskleri, erkeklere oranla 
çok daha fazla. Üstelik bu çocuklar, 
gebelik ve doğum sırasında 
yaşamlarını yitirme tehlikesiyle de 
karşı karşıyalar. 

Muş Kadın Çatısı Derneği 
Ne Başardı? 

“Çocuk İstismarına Dur De!” Projesi 
ile 2 yıl içinde, 7 bine yakın kız 
çocuğu, 900’e yakın aile ve 81 rehber 
öğretmenin hayatına dokunuldu.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ Çocuk İstismarına Dur De!
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Muş Kadın Çatısı Derneği şimdi erken 
yaşta evlendirilme tehlikesi olan kız 

çocukları hakkında bilgi alınmak 
istendiğinde ilk aranan kurumlardan biri.





tARLABAşI’NIN
uMutLu GENÇ 
KADINLARI EZBERLERİ 
BOZMAYA GELDİ
Artık çocuk olmadığımın uzunca bir süredir farkındayım. Öte yandan, henüz 
bir yetişkin de sayılmam. Ergenliğin, hayatımın en muhteşem zamanı olduğunu 
söylemeyeceğim. Aksine, belki de daha önce hiç bu kadar savunmasız ve zayıf 
hissetmemiştim. Göğüslerim büyümeye başladığında onları gizlemek için nasıl 
çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum. İlk âdet kanamamı geçirdiğimde kapıldığım 
utancı... Değişen yalnızca vücudum değildi üstelik; ailemin benden beklentileri de 
eskisinden farklıydı. Babam, giydiğim eteğin boyuna laf ediyor; annem, ev işlerine 
yardım etmemi istiyordu. Genç bir kadın olarak toplumda var olmaya ve yer 
edinmeye çalıştığım bugüne dek böyle bir kıyaslama yapma ihtiyacı duymamıştım 
ama şimdi merak ediyorum: Ergenliğe giren erkeklerin hayatında da mutlaka pek 
çok şey değişiyor. Peki onlar neden bizim kadar zorlanmıyor?

Tarlabaşı Toplumunu
Destekleme Derneği Genç Ses
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 ugün dünya üzerindeki milyonlarca genç kız, daha içinden 
geçtikleri değişime ayak uyduramadan ergenliğini tamamlamış 
oluyor. Yaşadıkları hakkında konuşmanın yasak, ayıp ya da günah 
sayıldığı toplumlarda baskı gören bu gençler, ayrımcılıkla nasıl baş 
edeceklerini bilmedikleri için giderek güçsüzleşiyorlar. İstanbul’un 
Tarlabaşı semtinde yaşayan pek çok genç kız için ise durum biraz 
daha zorlayıcı görünüyor. Onlar, aile baskısı ve ev işleri nedeniyle 
zamanlarının çoğunu evde geçiriyor; kendilerini ifade edecekleri 
sosyal imkanlardan yoksun yaşıyorlar. Dahası, okula devam 
etmemeleri halinde, erken evlilik, evden kaçma, sigara ve uyuşturucu 
madde kullanımı ile korunmasız ilişkiye girme gibi davranışlara 
daha açık hale geliyorlar.

Peki, bu durum tersine çevrilebilir mi? Genç kızlar, kendilerini ifade 
ederek toplumda var olmalarını sağlayacak donanıma erişebilirlerse, 
evet. Bunun için, onları bir araya getirecek güvenli ortamların 
yaratılması gerekiyor.

TARLABAŞI TOPLUMUNU DESTEKLEME DERNEĞİ Genç Ses

HiLAL TAkAk (19) 

“Öncesinde yalnız, sıradan, beceriksiz 
hissediyordum kendimi… Bu Projeyle 
kendime güvenim, cesaretim, azmim 
geldi.”

GÜLSÜmE DEmiR (20)

“Biz yıllarca jönleri çok sevdik, 
beğendik, imrendik hatta belki de 
böyle bir sevgilimiz olur diye dua da 
etmişizdir. Ama aslında bu “jön” çok 
masum değil, söylemlerinde bir sorun 
var. Filmim, Yeşilçam jönlerinin bu 
cinsiyetçi söylemlerini içeriyor.”

yASEmiN BuDAk (15)

“Futbolu hep erkeklerle eşleştiriyorlar, 
kadınlar futbol oynayamaz diyorlar. 
Amacımız bu algıyı kırmak. ’Kızlar 
Sahada’ turnuvasını öğrendik; gidip 
tanıştık; onlar da katılmamız için bizi 
yüreklendirdiler. Biz de mahalledeki 
arkadaşlarımızla 8 kişilik bir takım 
kurduk… Tarlabaşı’nı temsil etmek, iyi 
dereceler yapmak istiyoruz.”

B
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Bu fırsata sahip olan genç kızlar, tüm yasaklara rağmen bedenlerini 
ve kimliklerini sorgulama cesareti gösteriyor; ancak o zaman, en az 
akranları erkekler kadar yeterli olduklarına inanıyorlar. Yani sonunda 
kendi seslerini buluyor; artık onlarla konuşmaktan korkmuyorlar. 
Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 8 genç kız, Tarlabaşı Toplumunu 
Destekleme Derneği’nin desteğiyle, bir süredir bu yolda ilham verici 
adımlar atıyor. 

Derneğin cinsel sağlık, üreme sağlığı, kadın hakları ve toplumsal 
cinsiyet alanlarında verdiği eğitimler, “Genç Ses” Projesinin birinci 
adımını oluşturuyor. Eğitimlerde, önyargı ve tabular olmadan 
bedenlerini keşfetme imkanı bulan Tarlabaşı sakini genç kızlar, 
toplumun erkek ve kadınlara biçtikleri rollerin de farkına varıyorlar. 
Daha da umut verici olanı, kendi hayatlarında bu rollerin içine 
hapsolmak zorunda olmadıklarını, her zaman başka seçeneklerin 
de bulunduğunu öğreniyorlar. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme 
Derneği’nin gönüllüleri, gençleri sık sık sinema ve sergilerde bir araya 
getiriyor; toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşünüp tartışmaları 
için ortam yaratıyor. Bu süreç, genç kızların zamanla, kendi yaşam 
deneyimlerini ifade etmek için daha çok istek duymalarının da 
önünü açıyor. 
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Eğitimleri, genç kızların video çekip montajlamayı; farklı araçlarla 
hikaye anlatabilmeyi öğrendikleri dijital medya atölyeleri takip 
ediyor. Ekibin üyeleri, bu sayede kendi filmlerinin yönetmeni 
oluyorlar. Kimi, bazı şeyleri ancak bir arada ve art arda gördüğümüzde 
fark ederiz, diyerek Yeşilçam jönlerinin cinsiyetçi söylemlerini 
derliyor; bir başkası, kadın ve erkeklerin cinsel istismarına kadar 
her türlü tacizin alışılmaması gereken doğasını konu ediniyor. 
Fakat nihayetinde hepsi, bu yolculuğa çıktıkları günden beri, daha 
özgüvenli hissetmeyi, genç bir kadın olmaktan mutluluk duymayı 
deneyimliyor. Şimdi ise, daha çok gence ilham olabilmek adına, “Jin 
Fikirler” isimli blogda, kendi dijital hikayelerini biriktiriyorlar. 

Genç Ses ekibinin üyeleri, bir aradayken hiçbir şeyi dile 
getirmekten çekinmiyor çünkü bu ortamda anlattıkları yüzünden 
yargılanmayacaklarını biliyorlar. Örneğin, televizyonda kadınları 
aşağılayıcı sözler duymayı yadırgamayan insanların, neden bir kadın 
şoför ya da boksör gördüğünde bu durumu garip karşıladıklarını 
anlamaya çalışıyorlar. Cinsellik hakkında merak duymanın, 
kendilerini neden suçlu hissettirdiği üzerine düşünüyorlar. 
Akşamları belli bir saatten sonra sokakta olmanın, neden kadınlar 
için daha zor ve tehlikeli sayıldığını tartışıyorlar. 

Tarlabaşı’nın genç sesleri, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme 
Derneği’nin destekleriyle, dünyanın bilmedikleri yarısını keşfetmek 
yolunda epey mesafe kat etti. Aileleri, arkadaşları ve aslında tüm 
topluma soracakları sorular ise henüz bitmedi. Nasılsa kendi seslerini 
buldular... Şimdi önlerinde korkusuz bir gelecek var.

Neden Tarlabaşı? 
Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı; 
göç kaynaklı uyum sorunlarının, 
yoksulluğun, kayıt dışı ve yasadışı 
ilişkilerin yoğun olduğu İstanbul’un 
Beyoğlu-Tarlabaşı bölgesi sakinleri, 
toplumsal hayata eşit katılım 
sağlayabilmek için desteğe ihtiyaç 
duyuyor.

Neden Ergen Kadınlar? 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından ergen olarak 
tanımlanan 10-19 yaş aralığındaki 
gençlerin; güvenli, sağlıklı ve başarılı 
bir geleceğe adım atabilmeleri için, 
özellikle risk altında bulundukları 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
alanlarında güçlendirilmeleri 
gerekiyor.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme 
Derneği Ne Başardı? 

“Genç Ses” Projesi ile Tarlabaşı’nda 
yaşayan 15-20 yaş arasındaki 20 genç 
kıza, toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla 
mücadele edebilmeleri yolunda 
donanım kazandırıldı.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

TARLABAŞI TOPLUMUNU DESTEKLEME DERNEĞİ Genç Ses
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Tarlabaşı’nın genç sesleri, 
dünyanın bilmedikleri 

yarısını keşfetmek ve kendi 
seslerini bulmak yolunda 

epey mesafe kat etti.





ENGELLİ BİREYLER 
HAYAttAN 
ENGELLENMEsİN DİYE, 
sİvİL tOPLuM İZLEMEDE!
Tekerlekli sandalye kullanmaya başladığımda liseye gidiyordum. Okulun 
basketbol takımındaki ilk yılımdı. Sporu bırakmadım. Neden bırakacaktım 
ki? Yalnızca bacaklarımı kaybetmiştim; yeteneklerimi değil. Engelli takımına 
yazıldım ve oynamayı sürdürdüm. Tekerlekli sandalyem hayatımı yaşarken 
beni hiç engellemedi ama kaldırımdaki tek geçiş rampasının önüne park edilen 
araba yüzünden engellendim. Tümsek yolları, dik merdivenleri, daracık kapıları 
kullanamadığımda engellendim. Otobüs ve dolmuşlara binemediğimde; bir 
sinema salonu ya da alışveriş merkezinin kapısından asansör olmadığı için geri 
döndüğümde, engellendim. Oy kullanacak yaşa geldiğimde, seçim sandığının 
bulunduğu kata nasıl çıkacağım düşünülmediği için vatandaşlık görevimi 
yapamadım ve engellendim. Takımımda bir yıldız olmak için mücadele etmeye 
hazırım. Ama herkes kadar hak sahibi olduğum bir yaşam için neden mücadele 
etmem gerektiğini anlamıyorum. 

Toplumsal Haklar ve
Araştırmalar Derneği (TOHAD) Engelli Hakları İzleme Grubu 
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 ütün insanlar özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 68 yıldır bunu söyler. T.C. 
Anayasası, ‘’engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine 
aykırı olamayacağı’’nı belirtmiştir. Yasaların da ortaya koyduğu 
üzere, insanların sahip olduğu hiçbir farklılık, hak ve özgürlüklerden 
eşit biçimde yararlanmalarına engel değildir. Peki gerçek hayatta da 
böyle midir? Görme engelliler şehir kütüphanelerinde aradıklarını 
bulabilir mi? Cadde ve sokaklar, tekerlekli sandalye kullananların 
kısıtlanmadan hareket edebilmesi için elverişli midir? Bir işitme 
engelli genç, eğitimini zorlanmadan tamamlayıp iş sahibi olabilir mi? 

Bu sorulara verilen cevaplar, yasalarda tanınan hakların ne ölçüde 
hayata geçtiğinin göstergesidir. Göstergeler bir araya geldikçe, engelli 
bireylerin yaşama katılırken hangi alanlarda, hangi şekillerde ve 
ne boyutta ayrımcılığa uğradıkları bir harita gibi ortaya çıkar. Bu 
harita ne kadar doğru çizilirse, sorunlar o kadar net görünür; engelli 
haklarını savunmak, işte o zaman, ezbere değil bilgiye dayalı hale 
gelir. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelli 
haklarını daha güçlü savunabilmek adına, devletin yasaları 
uygulamakla yükümlü kurumlarına yönelik izleme çalışmaları 
yapıyor; mevcut durumu eğrisi ve doğrusuyla fotoğraflıyor.

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ (TOHAD) Engelli Hakları İzleme Grubu

mEHmET kARAvuRAL
Türkiye Sakatlar Derneği Antalya 
Şubesi Başkanı

“Hazırladığımız raporları, ilgili 
kurumlar, bölge milletvekilleri ve 
valimizle paylaştığımızda ciddi geri 
dönüşler aldık. Çalışma yöntemimiz,  
bölgedeki yetkililer üzerindeki etki 
gücümüzü artırdı.”

AHmET TAyfuR ASLAN
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Engelli Öğrenci Birimi

“Samsun’da izleme ve raporlama 
yapan ilk sivil toplum kuruluşuyuz. 
Proje sayesinde izleme ve savunuculuk 
çalışmaları konusunda ilimizdeki 
diğer sivil toplum kuruluşlarında da 
ciddi bir farkındalık ve ilgi geliştiğini 
gördük.”

AHmET ÜzÜmCÜ
Aktif Engelliler Derneği 

“Bu tür faaliyetlerin bir ekip çalışması 
ile kotarılabileceğini; fakat en 
önemlisi, hak temelli yapılan 
çalışmalar sonucunda, mutlak başarı 
elde edilebileceğini gördük.”

“B
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Engellilerin maruz kaldıkları hak ihlallerinin yanı sıra, elde ettikleri 
kazanımları da tespit ederek yetkili makamlara raporlayan TOHAD 
bu sayede, engelli politikalarının iyileştirilmesine önemli bir katkı 
sunmuş oluyor. Dernek, izleme çalışmaları ne kadar çok sivil toplum 
kuruluşu (STK) tarafından benimsenip uygulanırsa, engelli hakları 
için verilen mücadelenin de o kadar güçleneceği görüşünde. Engelli 
Hakları İzleme Projesi, işte bu anlayışla hayata geçirildi. 

Engelli hakları sorunu, bir insan hakları sorunu. Bu yüzden 
ancak hakların kazanımına odaklanmış çalışmalar, ayrımcılıkla 
mücadelede çözüm getirebilir. Ülkenin dört bir yanından bu 
fikri paylaşan 15 sivil toplum örgütü, engelli haklarını öğrenmek, 
savunmak ve izlemek için TOHAD’ın düzenlediği eğitimlere katıldı. 
Katılımcılar, Türkiye’deki engellilerin eğitim, sağlık ve çalışma 
hayatındaki haklara erişimini; taciz, kötü muamele ve işkenceye 
maruz kalma oranlarını haritaladı. Elde edilen veriler, Birleşmiş 
Milletler (BM), Avrupa Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili 
bakanlıklara raporlandı. STK’lar, ortak bir amaç doğrultusunda ve 
dayanışma içinde çalışmayı deneyimlemelerinin ardından, kendi 
bölgelerinde yaptıkları mikro izleme faaliyetleri ile öğrendiklerini 
pekiştirdi.

Kimi, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi gibi, Antalya’daki 
toplu taşıma araçlarının engelli bireylerin erişimi için uygunluğunu 
araştırdı; kimi ise, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin 
yaptığı üzere, engelli mahpusların haklarına ne kadar erişebildiğini 
inceledi. Bilgi edinme başvurusundan, medya taramasına; mevzuat 
incelemesinden, yerinde gözleme kadar birçok farklı yöntem 
denediler. Pek çoğu, bu yöntemleri doğru ve düzenli biçimde 
kullanmanın karşılığını aldı.
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Örneğin, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği’nin izleme 
çalışması sayesinde, Harran Üniversitesi binalarında, engellilerin 
fiziksel erişimlerini sağlamak amacıyla tadilatlar başladı. Sorunları 
açık seçik ortaya koymak, çözüm için atılan adımları da beraberinde 
getirdi. Kamu Denetçiliği Kurumu, gerekçeli kararlarında izleme 
verilerine atıfta bulundu; İçişleri Bakanlığı, kaymakamlık ve valilik 
binalarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için ayırdığı 
bütçeyi iki katına çıkardığını duyurdu. Bu kazanımları çoğaltabilecek 
daha çok STK’ya rehber olmak amacıyla, izleme ve savunuculuk 
deneyimlerinin aktarıldığı bir kılavuz oluşturmaya bile zaman kaldı.

Projeyle ilgili çalışmalar sürerken, TOHAD’ın BM’ye yaptığı 
akreditasyon başvurusunun kabul edildiği haberi geldi. Dernek 
artık, BM’nin, gerektiği durumlarda bilgi ve görüş talep edeceği bir 
dernek pozisyonunda; yani, uluslararası kuruluşların Türkiye’ye 
yönelik uygulanabilir tavsiye kararları almasına etki edebilecek güce 
kavuştu. Bu karar, yasaları iyi yönde etkileyeceğe benziyor. Peki, 
gerçek hayatı da etkileyecek mi? Kesinlikle. Kaldırımlardaki rampa 
sayısını bir gecede artırmayacak olsa bile bu Proje, eşit haklar için 
verilen mücadele adına çok büyük bir gelişme.

Neden Engelli Hakları? 
Engelli bireylerin yaşadığı sorunların 
kaynağı engelleri değil; haklarından 
mahrum bırakılmaları. Engellilerin, 
haklarına eşit koşullarda erişmeleri 
engellendiğinde, ayrımcılık ortaya 
çıkıyor. 

Neden Kamuyu İzleme Çalışması? 
Ülkeler gerek iç hukuklarında yasa 
çıkararak gerekse de uluslararası 
sözleşmelere taraf olarak engelli 
haklarını koruma altına alırlar. Bu 
korumanın hangi oranda hayata 
geçtiğini ölçmek için yapılan kamuyu 
izleme çalışması, devlete, geliştirdiği 
politikaların ne derece etkili olduğunu 
gösterir; eksik ve sorunlu alanlarla 
ilgili doğru mercilerin harekete 
geçirilmesine aracılık eder. 

TOHAD Ne Başardı? 
“Engelli Hakları İzleme Grubu” Projesi 
ile, 3 yıl içinde 15 STK ile birlikte, 
Türkiye’deki engellilerin haklara 
erişimini tespit etmek üzere, 81 ilde 7 
binin üzerinde bilgi edinme başvurusu, 
30’dan fazla raporlama yapıldı. Birçok 
bakanlık, TOHAD’ı çalışmalarında 
danışman kuruluş pozisyonunda 
konumlandırdı.

BİLİYOR MUSUNUZ? 

TOPLUMSAL HAKLAR VE ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ (TOHAD) Engelli Hakları İzleme Grubu
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Engelli hakları sorunu, bir insan hakları 
sorunu, bu yüzden ancak hakların 

kazanımına odaklanmış çalışmalar, 
ayrımcılıkla mücadelede çözüm getirebilir. 





vAN HAKsIZLIğIN 
FARKINA vARIYOR:
Erken Yaşta Evlilikler
Kader Değil!
Ben bu eve geleli otuz yıl oldu. Otuz yıldır ekmek pişiririm bu tandırda. Şu bahçede 
otuz yıldır çocuk büyütürüm. Aslında ilk önce kendimi büyüttüm. On beştim 
geldiğimde buraya, şimdi bana kalırsa, dünyadaki bütün kadınlardan daha 
yaşlıyımdır. Gençken çok insan tanımak, çok yer gezmek isterdim; bugün çeşme 
başında birkaç komşu, arkadaş görürsem ne ala, işte hepsi bu kadar. Tarlada 
yapılacak işler bittiyse mutlaka evde vardır. Kötü söz de vardır evde, koca dayağı da, 
aşağılanma da vardır. Sabahları, hiç gidemediğim okulların zil sesleri odalara dolar. 
Yabancı bir yataktaymışım gibi uyanırım her sabah otuz yıldır. Yanımda yatan 
adam, babamdan bile ihtiyardır. Kızlarımı okutmaya yanaşmaz, evlensinler diye 
gün sayar. Ama ben hiçbirine nakış işlemedim, çeyiz hazırlamadım. Onların kaderi 
de benimkine benzeyecek diye korkarım.

S.S. Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve
İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

Van’da Çocuk Evlilikleriyle
Mücadele



52

 ürkiye’de henüz reşit olmadığı halde evlendirilen 200 bine 
yakın kız çocuğu yaşıyor.1  Bu sayı, büyük bir ilçenin nüfusuna eşit.
Doğurmak ve ev işlerini yapabilmek için okullarını terk eden bu 
çocuklar, henüz yeterli fiziksel olgunluğa erişemeden hamile kalıyor; 
genellikle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Pek çoğu, 
sıkıntılarını paylaşmaya çekiniyor; hastaneye gitmek yerine tedavi 
için kendi yöntemlerini geliştiriyor. Aralarında, hayatları boyunca 
şiddete maruz kalanlar; ruhlarında açılan yaralar yüzünden intiharı                         
seçenler var.

Sayıları her geçen gün artan bu çocuklar, eğitim hakkından mahrum 
kalarak büyüyor; onların yetiştirdiği kız çocukları da çoğunlukla 
okuyamıyor, hatta bazıları başlarına geleceklerden habersiz, 
üzerlerindeki aile baskısından kurtulmanın yolunu, yine erken yaşta 
evlenmekte görüyorlar. Bu döngü böyle sürüp gidiyor. Ta ki, birileri 
haksızlığın farkına varıp ses çıkarana kadar. 

1 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2011 verileri

YAKA-KOOP Van’da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele

BÜşRA NuR şAHiN (18) 

“Seminer olduğunu duyunca 
merak edip gittim. Dinledikçe 
ilham geldi, bir umut geldi içime. 
Sonra kızların okuması için 
yardım edeceklerini söylediler, 
ben daha çok umutlandım. Önce 
aramayacaklarını sanmıştım ama 
o akşam aradılar. İki güne kalmadı, 
okula kaydımı yaptırdık.”

SEmiNER kATILImCISI
BiR kADIN

“Çocuk yaşımda gelin geldim ben bu 
köye. Geldikten iki ay sonra hamile 
kaldım. Erken yaşta evlendim ama 
işin doğrusu hiçbir şeyin farkında 
değildim elbette ama şimdiki aklım 
olsaydı asla evlenmezdim.”

GÖRÜşmE yApILAN
BiR kADIN 

“Gerçekten bizim için mi geldiniz? 
Kimse daha önce hayat hikayemi 
merak etmemişti kızım.”

T
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Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Erçek Mahallesi’nde okuyan 
kız öğrenciler, bir gün öğretmenlerine giderek, erken yaşta 
evlendirildikleri ihbarında bulundular. Bu sarsıcı haber, Van’da 
kurulan ilk kadın örgütü Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme 
Kooperatifi (YAKA-KOOP)’u harekete geçirdi. Yola çıkarken 
yalnızlardı fakat bu mücadelenin hep birlikte kazanılabileceğini 
biliyorlardı. Yanılmadılar. YAKA-KOOP’lu kadınların öncülük ettiği 

“Van’da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi”, başta kadınlar ve kız 
çocukları olmak üzere sayısız insanı, projenin hem faydalanıcısı hem 
de savunucusu yaptı.

Erçek Mahallesi’nde başlayan çalışmalar Van’ın 6 köyünde devam 
etti. Ekip önce muhtarlar, imamlar ve öğretmenler başta olmak üzere, 
köyün önde gelenleriyle tanışıp bir araya geldi; onlara bu işi neden 
dert edindiklerini anlattı; hem güven kazandı hem sonraki adımlar 
için destek istedi. Görüşmeleri, köydeki kadınları tanımak üzere 
gerçekleştirilen ev ziyaretleri izledi. Ziyaretlerde, sohbet edilip çay 
içiliyor; görüşülen kadının isteği doğrultusunda küçük ölçekli bir de 
anket uygulanıyor; erken yaşta evlilikleri ve kadına yönelik şiddetin 
hangi boyutlarda yaşandığı tespit ediliyordu. Ziyaretlerin ardından, 
bazen bir köy evine, bazen camiye, bazen de köy okuluna yapılan 
çağrıyla, bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
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Köyün muhtarı ve imamının yanı sıra; genellikle Halk Sağlığı 
İl Müdürlüğü’nden bir hekim, Diyanet İşleri Başkanlığı İl 
Müdürlüğü’nden bir yetkili, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden 
bir sosyal hizmet uzmanı ya da gönüllü bir avukatın katıldığı bu 
buluşmalarda kadınlar, İslam’ın erken evliliklere bakış açısını, bu 
evliliklerin sağlık bakımından zararlarını ve zorla evlendirilmeleri 
halinde haklarını nasıl kullanacaklarını öğrendiler.

Belki de ilk kez yalnız olmadıklarını hissederek dinlemeye ve 
anlatmaya başlayan katılımcı kadınlar, seminer salonundan 
ayrılırken, çocuk evliliklerin kendileri ve kızları için bir haksızlık 
olduğunun farkındaydı.

YAKA-KOOP’un yarattığı bu rüzgar, yalnızca kadınlara değmedi; önce 
tüm köy ahalisine sonra bütün Van’a ulaştı; herkesi dönüştürdü. 

“Bizim böyle bir sorunumuz yok!” diyen erkekler, köylerden çıkan 
anket sonuçlarını görünce fikir değiştirdi; erken yaşta evlilikleri, bu 
veriler sayesinde medyada daha görünür hale geldi. İl genelinde 
düzenlenen erken evlilik temalı resim yarışmasına katılan çocuklar, 
konuyla ilgili daha çok düşünmeye ve araştırmaya başladılar. 
Kendileriyle yapılan çalıştayın ardından kuaförler, 18 yaşından 
küçük çocuklara gelin başı yapmayacaklarını ilan ettiler. Haksızlığın 
farkına varan ve alışılmış döngüyü kıran genç kızlar çoğaldı. Engelli 
kardeşine bakabilmek için okulu bırakan Büşra Nur, on dördünde 
evlenen arkadaşlarının yaşadığı hayatı reddetti; sonunda babasının 
da desteğini alarak açık öğretim fakültesine kayıt yaptırdı.   

Türkiye’de, henüz reşit olmadığı halde evlendirilen bir ilçe dolusu kız 
çocuğu yaşıyor. Van’da ise, bu gerçekliği tersine çevirmeye hazır bir 
şehir dolusu insan... İşte bu haber, hepimizi umutlandırmaya yeter.

Neden Van’ın Köyleri? 
Van, Türkiye’de 15-19 yaş arası 
yapılan evliliklerin en yoğun olduğu 
ilk 10 il arasında bulunuyor. Köyde 
yaşayan kadınlar ve çocuklar 
geleneksel ve ataerkil aile yapıları 
nedeniyle, şehir merkezinde 
yaşayanlara göre daha çok hak 
ihlaline uğruyor ve daha çaresiz 
hissediyorlar. 

Neden Erken Yaşta Evlilikler?
Erken yaşta yapılan evlilikler, her 
gün daha çok kız çocuğunun eğitim 
hayatına son vermesine; şiddet, sağlık 
sorunları hatta ölümle burun buruna 
yaşamasına sebep oluyor.

YAKA-KOOP Ne Başardı? 
“Van’da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele” 
Projesi ile, Van’a bağlı köylerde 
yaşayan 500’e yakın kadın ve kız 
çocuğu, erken yaşta evlilikler, kadına 
yönelik şiddet, cinsel sağlık gibi 
alanlarda bilinç kazandı; haklarını 
kullanmayı öğrenerek yalnız 
olmadıklarını hissetti. Binlerce 
köy sakini, erken yaşta evlilikleri 
engellemek için sorumluluk sahibi 
olduğunun farkına vardı. 

BİLİYOR MUSUNUZ? 

YAKA-KOOP Van’da Çocuk Evlilikleriyle Mücadele
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YAKA-KOOP’un yarattığı bu rüzgar 
sayesinde binlerce köy sakini, erken yaşta 

evlilikleri engellemek için sorumluluk 
sahibi olduğunun farkına vardı.
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