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KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV)
Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 1999 Marmara
Depremi’nin ardından deprem bölgesinde sosyal ve
ekonomik açıdan zarar görmüş kadınlara destek olmak
amacıyla bir araya gelen bir kadın gurubu tarafından
kurulmuştur.
Bölgede kadınları güçlendirme çalışmaları 10 yıl
süren KADAV, meslek kazandırma kursları, toplumsal
cinsiyet eğitimleri, şiddet gören kadınlara psikolojik
ve hukuksal destek, gelir getirici faaliyetler ve üretim
atölyeleri gibi faaliyetler yapmıştır. Kocaeli bölgesindeki
faaliyetlerini 2010 yılı itibariyle sonlandıran KADAV;
• Kadınlara yönelik her türlü şiddet,
• Mülteci ve sığınmacı kadınlara yönelik her türlü
şiddet,
• Cinsiyet eşitliğine duyarlı afet yönetimi,
• Kadın emeği ve istihdamının desteklenmesi,
• Cezaevlerindeki kadınlarla dayanışma
Alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların
yanı sıra KADAV, kurulduğu günden buyana,
Türkiye Kadın Hareketinin ortaklaşa sürdürdüğü
önemli kampanyalar ve ortak çalışmalarda yer almakta, destek vermektedir.

WEQFA BI JINAN RE PIŞTGIRIYÊ (KADAV)
Weqfa Bi Jinan re Piştgiriyê, ji aliyê koma jinên ku bi
armanca di erdheja Marmarayê ya ku di sala 1999’an
de pêk hatî li herêma erdhejê piştgirî bidin jinên ku ji
aliyê civakî û aboriyê ve zerar dîtî, hatibûn ba hev hatî
avakirin.
KADAV’a ku xebatên wê yên hêzdayîna jinan a li vê
herêmê deh sal meşandiye, fealiyetên wekî, perwerdehiya cinsiyeta civakî, piştgiriya hiqûqî û psîkolojîk a ji
bo jinên ku bi şîdetê re rû bi rû mane, meşandiye.
KADAV’a ku fealiyetên xwe yên li Herêma Kocaeliyê
di sala 2010’an de bi dawî kiriye; xebatên xwe di qadên
wekî;
•Her cure şîdeta ku beraliyê jinan,
•Her cure şîdeta ku beraliyê jinên koçber, penaber
û penahende,
•Piştigiraya jinan a di felaketan de,
•Piştgiriya ji bo îstîhdam û keda jinan,
•Pişgiriya bi jinên girtî re
Dimeşîne.
KADAV bi van ve girêdayî, ji roja ku hatî avakirin
heta îro, di kampanyayên girîng ên Tevgera Jinên Li
Tirkiyê, hevpar dimeşîne û di xebatên hevpar de cih
digire, piştgirî dide.

Erkek doğmadık diye bazıları sevinmez, davullar
çalınmaz. Bir kız gibi büyürüz. Hiç kimse bize; göster
bakim çocuğum…..demez mesela. Oyuncaklarımız,
oyunlarımız, renklerimiz tee bebekken ayrılır. Sanki
suçumuzdur bazı uzuvlarımız, adıyla anmak bile
ayıptır. Biz büyürken anlamları değişir, namus oluverir.
Zaten çabucak büyürüz. Oğlanlar sokakta oynarken
biz annemizle evde çalışırız. Gidebilmişsek bir okula,
çoğumuz için o da çabucak biter. Memelerimiz namusluk ebatlara gelir gelmez, bizim için en iyisi hayırlı bir
kısmettir! İnce eleyip sık dokumadan evlenmeliyizdir.
Bedenlerimiz artık emanet edilmelidir. Bazılarımız
daha çocukken, kalabalıklar, törenlerle evlendiriliriz.

Ji ber ku em wek mêr nehatine dinê, hin kes şa nabin,
def û zirnê lênaxin. Em wek keçek mezin dibin. Ango tu
kes ji me re nabêje; ka kurê min nîşanî me bide... Pêlîstokên me, lîstikên me, rengên me taa ji pitiktiyê pê ve
têne veqetandin. Wek ku hin endamên bedena me wek
sûcê me be, navên wan gotin jî wek şerm tê dîtin. Bi mezinbûna me re wateyên wan diguherin, dibin namûs...

Birden üç-beş oluruz bir evin içinde. Sadece evimiz vardır artık, işleri bizim, tapusu
kocamız, babamız veya abimizindir. Ücreti, saati,
emekliliği yoktur o işlerin. Ömür boyu yaparız.
En fazla bir hediye alırız belki karşılığında,
bir anneler gününde, bir mutfak robotu mesela. O da yemeği daha hızlı yapmamız içindir.
Olurda ücretli, güvenceli bir işimiz olursa, iki
kere çalışırız hem evde hem de dışarıda. Gelirimizin adı ev bütçesine katkıdır. Zaten nerede harcayabiliriz ki? Evden öteye hayat yoktur çoğumuza.

Jixwe em zûzûka mezin dibin. Hîn kur li kolanan
dilîzin, em bi dayikên xwe re di mal de dixebitin.
Heke em bikarin biçin dibistanekê jî, ew ji bo me
di demeke kurt de diqede. Dema memikên me bi
qasî wek namûs bê dîtin mezin dibin mezin nabin, ji bo me tişta herî baş qismeteke bi xêr e! Bêyî
ku em bi hûrgilî tevgerin, divê em bizewicin. Divê
bedenên me êdî bê emanetkirin. Hinek ji me hîn
zarok in bi girseyî û merasiman têne zewicandin.

Bir yastıkta mutluluk hayalini unuturuz yavaş
yavaş. Artık, ne yaptığımız iş değerlidir ne de en
fazla belki hamileyken saygı duyulan bedenimiz.
Hep suçlarlar bizi, giydiğimiz, söylediğimiz,
yaptığımız her şey için. Ağız dolusu gülmek, bir
erkeğe kazara gülümsemek mesela, namusa, iffete
bağlanır bir çırpıda. Aşağılamalar, aldatmalar başlar.
Onun da suçlusu biz oluruz. Güzel olmadığımız, cilve
yapmadığımızdan aldatıldığımızı söylerler, inanırız.

Di malek de bi yekê dest pê dike pişt re dibe çarpênc. Êdî tenê mal a me heye, karên wê yên me,
tapûya wê jî ya mêr, bav an jî kekê me ne. Destheq, saet, malnişînbûna van karan tune ye. Heta
jiyana me ji dest da me pêk tînin. Dibe ku li hember van em di roja dayikan de diyariyek bigirin, ew
jî bi îhtimalek mezin robotê mutbexê ye. Ew jî jo
bo ku em xwarinê di demeke zûtirîn de çêbikin e.
Heke karek me yê bidestheq û biewlehî hebe
jî, em du caran dixebitin, hem di malê de hem jî
li der ve. Navê dahatûya me jî tevlîkerê butçeya
malê ye. Jixwe em dikarin li ku xerc bikin ku?
Ji bo piraniya me ji malê wêde tu jiyan tune ye.

Ne giysek, ne sürsek değişmez halbuki. Sebebi biz değiliz çünkü. Bir gün yemeğin tuzu
fazla oldu diye mesela, bir tokatla yıkılırız. Orada
kalmaz o tokat, giderek artar. Emanet bedenimiz, çizilse kıyamet kopardıkları arabalarından
değersizdir. Her şey bitsin isteriz defalarca. O bizi
törenlerle evlendirenlerin çoğu durmaz yanımızda.
Kaderiniz bu, fıtrat böyle derler çoğunca. Dayanır
katlanırız yıllarca. Biliriz hayır deyince ölmek bile
var ucunda. Ama boyun eğmeyip başaranlar da çok
aramızda. Şansla değil, dayanışma, cesaret ve akılla.
Hani sürekli bizde olmadığı söylenen cesaret ve
akıl. Öyle çok duyarız ki biz de inanırız bu yalana
sonunda.

Em giran giran dilşadiya li ser balîfek ji bîr dikin.
Êdî ne karê ku em dikin binirxe, ne jî bedena
me ya ku di dema ducaniyê de jê re rêz tê girtin.
Herdem me sûcdar dikin, ji bo her kincên ku em
li xwe dikin, gotinên ku em dibêjîn û tiştên ku
em dikin. Bi dengek bilind kenîn, bêhemdê xwe
ji mêrek re bişirîn, di heman demê de bi îfetê ve
tê girêdan. Biçûkdîtin, xapandin destpêdike.
Wek kiriyarên van jî me nîşan didin. Bi kesekdin re xapandina me bi nerindbûna me ve, bi
nazînekirina me ve girêditin em jî pê bawer dikin.

Halbuki biz kadınlar, yalnız olmadığımızı
ve dayanışmayı biliriz. Bütün canlıların
yaşama hakkına saygı duyulmadıkça ve
bütün kadınlar eşit koşullarda yaşamadıkça,
yeryüzünde özgürlük olamayacağını da biliriz.
Kadınların dayanışması kartopu gibi çoğalsın,
eşitlik mücadelesi, evde, işte, sokakta, tarlada
ve her yerde büyüsün dileriz. İllaki biz kadınlar
büyüteceksek çocukları, beraberce EŞİTLİK ve
ÖZGÜRLÜK büyütelim, dayanışma ve inatla.

Halbûkî em jin, dizanin ku em netenê ne, û piştgiriyê
dizanin. Em dizan ku; heta ji bo mafê jiyanê yê hemû
zindiyan rêz neyê girtin û hemû jin di şert û mercên wekhev de nejîn, li ser rûyê erdê azadî pêk nayê.
Ji xwe ji ber vê sedemê ye ku em dixwazin piştgiriya
jinan wek gogên berfê zêde bibe, têkoşîna wekheviyê, di mal de, di kar de, di kolanan de, di zeviyan de
û li her derî mezin bibe, di sala nû û salên nû de...
Heke teqez divê em jin zarokan mezin bikin,
em dixwazin bi hev re, WEKHEVÎ û AZADIYÊ mezin bikin di hemû salên nû de...

UNUTMAYALIM ! Şiddetin haklı gerekçesi olamaz…
bizim suçumuz değildir…Ve Şiddet kaderimiz değildir…
Pek çoğumuz sırf kadın olduğumuz için şiddet
görmekteyiz. İş yerinde, sokakta ama en çok evimizde.
Çünkü en yakınımızdakiler de dahil, erkekler kadınları
kendileri için yaratılmış köleler olarak görürler.
Şiddet sadece dayak atmak veya vurmak değildir; Hakaret etmek, tehdit etmek, istenmeyen zamanlarda ve
biçimlerde cinsel ilişkiye zorlamak, kazanılan paraya el
koymak gibi davranışlar da şiddettir. Gelenek, görenek,
gibi gerekçelerle zorla “razı edildiğimiz”, istemediğimiz
biriyle evlenmek, çocuk yaşta evlenmek de ağır şiddettir
ve YASAL DEĞİLDİR. Ancak yasalardan yararlanmamız
için bu yasaların bize tanıdığı haklarımızı çok iyi
bilmemiz ve uygulanması için çaba göstermemiz gerekir.
Ülkemizde, yukarıda bahsedilen tüm şiddet türlerine karşı bizleri koruyan yasalar mevcuttur.
Şiddete Maruz Kalıyorsak Ne Yapmalıyız?
Bulunduğumuz yerdeki Kadın Danışma Dayanışma
Merkezlerine giderek haklarımızla ilgili bilgi almak, bizlerle aynı sorunları yaşayan diğer kadınlarla
konuşmak gerekir. Biz boyun eğip ya da affettikçe
şiddetin artacağını akıldan çıkarmadan, sorunumuzu
yakınımızda güvendiğimiz kadınlara açmak gerekir.
Bunun dışında, evden aniden ayrılmamız gerekirse
kime sığınabileceğimizi belirlemek ve bu kişilerle
önceden konuşmak, ev içindeki tehlikeli aletleri ortada

bırakmamak, kendimize bir acil durum çantası yapmak, geçici olarak durdurmayı sağlayan gereçler edinmek, 24 saat destek alabileceğimiz telefonları ezberlemek veya bir yere kaydetmek gibi önlemler alabiliriz.
Tüm bu önlemleri almış olmak bizim şiddet anında
sakin olmamızı, doğru hareket etmemizi kolaylaştırır.
Destek Alabileceğimiz Kurumlar ve İletişim Bilgileri:
Acil durumlarda ve günün her saatinde Alo 183,
155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma ve Hürriyet Alo
Şiddet Hattı’nı (0212 656 96 96) arayabiliriz. En yakın
polis ya da jandarma karakolu, Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezi (KOZA), Cumhuriyet Başsavcılıkları,
Kaymakamlık
veya
Valiliklere
başvurabiliriz.
Korunmamız ve haklarımızı elde etmek için
bir avukatımızın olması şart değil. Ama mümkünse bir avukattan yardım almak sonuç almamızı
kolaylaştırabilir. Bunun için bulunduğumuz yerdeki Baro’nun Adli Yardım Servisi’ne başvurulabiliriz.

DIVÊ EM JI BÎR NEKİN! Hinceta ku şîdetê mafdar derxîne
divê tunebe... Ev ne sûcê me ye. Û şîdet ne çarenûsa me ye..
Piraniya me ji ber ku jin in bi şîdetê re rû bi rû
dimînin. Di kar de, di kolanan de lê belê bi piranî jî di
malên xwe de. Yên herî nêzî me jî di nav de, mêr jinan wek koleyên ku ji bo wan hatî afirandin dibînin.
Şîdet ne tenê lêdan an jî lêxistin e; tevgerên wekî, lê
heqaretkirin, tehdîtkirin, di demên nayê xwestûn û bi
şêwazên nayên xwestin mecbûrê têkiliyê cinsî kirin,
dest danîna ser pereyên ku hatî qezenckirin jî şîdet e. Bi
hincetên wêki dab û nêrît, bi darê zorê “razîkirina me”,
bi kesê ku em naxwazin re zewicandina me, di zaroktiyê
de zewicandin jî şîdet e û ne QANÛNÎ YE. Lê belê ji bo
ku em ji qanûnên heyî sûdê wergirin, divê mafên xwe
yên di van qanûnan de baş bizanin, ji bo bêne sepandinê jî hewl bidin. Qanûnên ku bikare li hember şîdetên
ku li jor hatî vegotin me biparêze li welatê me mevcûd e.
Heke em bi şîdetê re rû bi rû bimînin divê em çi bikin?

Divê em biçin navendên şêwirê û piştgiriyê yên
cihên ku em lê ne û em derbarê mafên xwe de agahiyê bigirin, bi kesên ku şîdeta ku me jiyane re biaxifin. Bêyî ku em her ku serê xwe li ber wan bi
tewînin dê şîdet jî zêdetir bibe ji bîr bikin, divê em
pirsgirêkên xwe ji jinên em pê ewlene re vebêjin.
Ji bilî vê jî divê em dema ji nişka ve mecbûr man ku
ji malê biçin em ê biçin ku diyar bikin û divê kesên ku
em ê biçin ba wan re, ji mêj ve biaxivin, navgînên xetere yên li malê ji holê rakin, ji bo xwe çenteyek lezgîn
a rewşê amade bikin, navgînên ku bi awayek demborî

kesan dide sekinandin bi dest bixin, telefonên ku em dikarin bîst û çar saetan jê piştgiriyê bigirin ji ber bikin
an jî li cihek qeyd bikin û tedbîrên bi vî rengî bigirin.
Saziyên ku em bikarin jê piştgiriyê bigirin û agahiyên
ragihandinê
Di demên lezgîn de û di her saetê rojê de em dikarin li;
elo 183, 155 hawar polîs, 156 Elo Cendirme û xeta şîdetê
ya elo azadiyê (0212 656 96 96), bigerin. Em dikarin
serî li; qereqolên polîs û cendirmeyan ên herî nêzîk,
Navenda pêşîlêgirtin û şopandina Şîdetê (KOZA), serdozgerê komarê, qemeqamtî û walîtiyê bidin. Ji bo ku
em bikarin xwe biparêzin û mafên xwe bi dest bixin
ne hewce ku em parêzer bin. Lê belê heke mumkun
be em bikarin ji parêzerek piştgiriyê bigirin em dikarin bi hêsanî encam bigirin. Ji bo vê jî em dikarin serî
li servîsa alîkar a Adlî ya baroyê ya em lê ne bidin.

