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Pandemi boyunca online yaptığımız Türkçe 
atölyelerimize, yaz ayları itibariyle yüz yüze 
atölyelerimiz de eklendi. Ağustos ayı boyunca 
dayanışma merkezimizden uzakta veya şehir 
dışında yaşayan toplam 25 kadın katılımcıyla, 
Zoom üzerinden her hafta bir araya geldik. A1 ve 
A2 gruplarında yer alan katılımcılarımız, evdeki 
iş ve bakım yüküne rağmen Türkçe atölyelerini 
aksatmadan dillerini geliştirmeye devam ettiler.

Öte yandan, pandemi sınırlamalarının 
hafiflemesiyle dayanışma merkezimizde 
buluşmayı iple çeken kadınlar, Ağustos ayında 
gerçekleştirdiğimiz yüz yüze Türkçe atölyelerine 
yoğun ilgi gösterdiler. Ağustos ayı boyunca 
pandemi tedbirlerine uygun sınıflarda, yine A1 ve 
A2 gruplarında yer alan 37 kadın katılımcıyla her 
hafta düzenli olarak buluştuk; sağlık önlemleri 
alarak düzenlediğimiz kreş ünitesi ile kadınların 

atölyeye katılımlarını kolaylaştırmayı hedefledik.

Bildiğimiz gibi göçmen kadınların 
sosyalleşmeleri, çalışmaları, şiddetle mücadele 
mekanizmalarına erişmeleri, haklarını 
kullanabilmeleri ve kamusal alandaki diğer tüm 
faaliyetleri için aynı dili konuşabilmek en önemli 
ihtiyaçlardan. Türkçe atölyelerine duyulan 
yoğun ilginin temel kaynağı bu olmakla birlikte, 
pandemi sınırlamalarının ve eve kapanma 
süreçlerinin ardından kadınlar birbirleriyle sosyal 
temas kurabilecekleri her olanağı değerlendiriyor 
ve dayanışma zeminleri oluşturuyorlar. 

Türkçe atölyelerimiz, katılımcıların yeterli 
sayıya ulaşmasıyla birlikte yeni sınıflar açarak 
ve var olan sınıflarını istikrarlı şekilde sürdürerek 
devam ediyor. 

Türkçe atölyelerimiz online ve yüz yüze 
sınıflarıyla devam ediyor

Dayanışma merkezimizde bulunan dikiş ve 
tasarım atölyelerimiz, pandemi tedbirlerine 
uygun olarak çalışmalarını Ağustos ayı boyunca 
sürdürdü.  Göçmen kadınların meslek edinme ve 
ücretli emek alanına katılımlarını desteklemek 
üzere yürüttüğümüz atölyelerde, kadınlar 
birbirlerinden öğreniyor, öğrendikleriyle üretiyor 
ve ürettiklerini paylaşıyorlar. 

Ağustos ayında yeni katılımcıları ağırlayan 
dikiş atölyemiz, iki ayrı grupta toplam 14 kadının 
katılımıyla, her hafta Salı ve Perşembe günleri 
düzenlendi. Birbirleriyle tanışma, makineleri 
tanıma ve alışma aşamalarını verimli şekilde 
geçiren kadınlar, ayın sonunda öğrendiklerini 
hayata geçirerek kendilerine ve sevdiklerine 
ürünler diktiler. Katılımcılarımızın bir kısmı dikiş 
atölyeleriyle birlikte kendilerini geliştirmek ve 
bunu meslek edinmek istediklerini ifade ediyor. 

Tasarım atölyemiz ise 5 yeni katılımcısıyla 
her hafta bir araya geldi. Aynı zamanda atölye 
ekibimiz,  kendi evlerinde tasarım ve dikiş 
uygulamalarını sürdüren katılımcılarımıza teknik 
destek veriyor. 

Dikiş ve tasarım atölyelerimiz, kolektif bir 
öğrenme ve üretim alanı oluşturarak kadınların 
kendi becerilerini keşfetme ve özgüven 
süreçlerini güçlendiriyor. 

Ağustos ayında biri kamuya açık 
parkta, biri dayanışma merkezimizde 
gerçekleştirdiğimiz iki grup güçlenme 
atölyesiyle, Türkiyeli ve göçmen toplam 
25 kadına ulaştık. Çocuk bakımının da 
sağlandığı bu atölyeler çerçevesinde, 
merkezimizde ve dijital kanallarla 
kadınlara sağlanan hizmetler, koruma 
mekanizmaları, etkinlikler ve atölyeler 
kadınlara tanıtıldı. 

Grup güçlenme atölyeleri vasıtasıyla 
deneyimlerimizden yola çıkarak 
toplumsal cinsiyeti tarif ettik, bize 
dayatılan cinsiyet rollerinden söz ettik. 
Cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddeti hep 
birlikte tanımladık; gündelik hayatta 
başımıza gelen ya da çevremizde 
gördüğümüz şiddet biçimlerinden 
söz ettik; hangi dayanışma 
yöntemleriyle şiddete karşı birbirimizi 
güçlendirebileceğimizi konuştuk. 
Elbette kadınları şiddetten koruması 
gereken yasalar, haklarımız ve onları 
nasıl kullanacağımız da konuştuklarımız 
arasındaydı. Birbirimizin farkında ve 
yanında olmanın önemini vurguladık.

Aynı zamanda bu atölyelerde, 
Türkiyeli ve göçmen kadınlar olarak 
birbirimize merak ettiklerimizi sormayı 
da ihmal etmedik. Önyargılara ve bilgi 
kirliliğine karşı doğrudan temas ederek 
birbirimizi tanımaya çalıştık.

Dikiş ve tasarım 
atölyelerimiz yeni 
katılımcılarıyla 
buluştu

Kadın dayanışma 
atölyelerimiz 
uzun bir aradan 
sonra yüz yüze
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Çocukların pandemi sürecinde yaşadıkları 
stresten hızlıca arınabilmeleri, okul sürecine 
yumuşak bir geçiş yapabilmeleri ve okul 
başladıktan sonra da okula uyumlarının 
desteklenmesi için, oyun ve sanat ile 
harmanlanmış yüz yüze eğlenceli eğitim 
atölyelerimiz başladı. Çocuk destek atölyemiz, 
6-9 ve 9-12 yaş grubundaki göçmen çocuklara 
hitap etmekte. 

Pandemi tedbirleri alınarak sınırlı sayıda çocuk 
ile yürütülen çalışmalar, haftada iki gün iki ayrı 
sınıf şeklinde planlandı. 14 çocuğun katılım 
sağladığı Ağustos ayı etkinliklerinde iklim krizi, 
çevre kirliliği ve kaynakların doğru kullanımı 
konuları işlendi. “Çevre nedir? Çevremizi korumak 
için neler yapabiliriz? Çöp nedir? Neler çöp 
değildir? Geri dönüşüm nedir?” sorularının yanı 
sıra, insan-doğa ilişkisi ve tasarruf kavramları 
çocukların aktif katılımlarıyla tartışmaya 
açıldı. Bu etkinliklerin çıktısı olarak, çocukların 
evlerinden getirdiği atık malzemeler ile materyal 
üretimleri gerçekleştirildi. 

Çevreyi koruma, kaynakların verimli kullanımı, 
geri dönüşüm gibi kavramları duyan, öğrenen 
çocukların çevresine karşı daha duyarlı, bilinçli 
ve çevre konusunda inisiyatif alan bireyler haline 
dönüşmesinin amaçlandığı çalışmalar, yaklaşık 
olarak iki saat sürmekte. Okulların açılması 
ile birlikte yeni bir programla çocukların okula 
uyumunu destekleyen, ihtiyaç temelli eğlenceli 
eğitimlerimiz devam edecek.

Ağustos ayında göçmen ve Türkiyeli 
kadınlar, Dansla Temas atölyesi ile her biri iki 
saatten oluşan 3 oturumda bir araya geldi. 
Atölyemiz, beden hafızası kavramı etrafında 
bedeni anlamayı, farklı kültürlerle dans ederek 
tanışmayı, düşünmeyi ve kaynaşmayı hedefliyor.

Daha önce pandemi nedeniyle Zoom’da 
yaptığımız atölye, ilk defa bu ay dayanışma 
merkezimizde yüz yüze gerçekleşti. Türkiyeli ve 
göçmen 9 kadının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
atölyede kadınlar, kendi deneyimleri ile birlikte 
başka kadınların, başka kültürlerin deneyimlerine 
de tanık oldular ve deneyimler arasındaki 
ortaklıkları ve farklılıkları gözlemleme imkânı 
buldular. 

Atölyeler boyunca, beden hafızalarının tüm 
yaşamları boyunca, özellikle göç sırasında 
çıktığı yolculuğu fark eden ve bedenlerinin 
hatırladıklarına cevap ararken, farklılaşan 
kültürlere rağmen ortaklaşan deneyimler bulan 
kadınlar, dayanışmanın da bir başka halini 
keşfediyorlar.

Dansla Temas atölyemiz, heyecanla yeni 
katılımcılarını bekliyor.

Çocuklarla eğlenceli 
atölyelerimiz 
başladı

Birbirimize dansla 
temas ediyoruz

Göçmen kadınların toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet üzerine ortak bir yaklaşım 
geliştirmeleri, şiddete karşı haklarını ve 
başvuru mekanizmalarını öğrenmeleri, 
çevrelerindeki kadınlarla paylaşmaları ve 
dayanışma kurmaları hedefiyle düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimimiz 
kapsamında, Ağustos ayında Save the 
Children Zeytinburnu projesinde yer alan 16 
göçmen kadınla bir araya geldik. 

Online yaptığımız eğitimde kadına yönelik 
şiddet ve türleri tanımlandıktan sonra, 
Türkiye’deki yasalara göre şiddete karşı 
sahip olunan hakların, şikâyet ve başvuru 
mekanizmalarının örnek olaylarla birlikte 
aktarılarak içselleştirilmesi amaçlandı. 
Haklar ve başvuru mekanizmalarına dair 
bilgilere sahip olmak şiddetle mücadele 
açısından önemli bir yer tutmakla birlikte, 
kadın örgütlerinin ve kadınların kendi 
aralarında kurdukları dayanışma ağlarının 
güçlendirici varlığı, eğitimin sonunda en 
önemli çıktılarımız arasında yer aldı. 

Ağustos ayı için planladığımız etkinlik, 

20 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Göç Politikaları Uzmanı Papatya 

Bostancı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, bu kente ilk geldiğimiz günden 

bu yana hareket alanımızın ne kadar 

değiştiğinin, ilk zamanlarda mahallenin 

dışına çıkamazken, bildiğimiz birkaç yer 

dışında bu koca şehir içinde kaybolacağımızı 

düşünürken bugün ne kadar yol almış 

olduğumuzun farkına vardık. İstanbul’da 

yaşamanın keyifli yanlarını, en sevdiğimiz 

mekanları, mahalleleri, sokakları konuştuk. 

Ve elbette kadınlar olarak korkularımızı ve 

endişelerimizi de...

Etkinliğe katılan 15 göçmen kadın, 

kamuya açık alanlarda, sokaklarda, toplu 

taşımada hem kadın hem de göçmen 

olarak yaşadıkları ayrımcılığı ve şiddeti dile 

getirdiler. “Bakışlardan duyulan tedirginlik” 

belki de en sık ifade edilen duyguydu. Ne 

yazık ki sözlü, fiziksel ve cinsel şiddet de 

deneyimlerimiz arasındaydı. “Korkmadan 

her saatte dolaşabilmek hakkımız” dedik.

Bunun yanı sıra Papatya Bostancı, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 

vatandaşlık temelinde olmadan İstanbul’da 

yaşayan tüm kadınlara yönelik hizmetlerini 

aktardı, yeni planlanan hizmetlerden 

söz etti. Çok dilli uygulamaları, mahalle 

evlerini, bütün bu hizmetlerin nasıl 

geliştirilebileceğini, kadınların ihtiyaçlarını 

yerel yönetimlere nasıl iletebileceğini, 

stratejik planlara nasıl dahil edilmemiz 

gerektiğini konuştuk.

Kadına yönelik
şiddetle 
mücadeleyi kadın 
dayanışması ve 
haklarımız ile 
sürdürüyoruz

Aylık Etkinliğimiz: 
İstanbul’da Kadın ve 
Mülteci Olmak
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Yazın sonuna yaklaşırken, iki dilde yayınlanan 
dergimiz Mor Ahval’in üçüncü sayısı elimize ulaştı. 
Korona virüs kâbusu sürerken, hayatlarımızın 
büyük bölümü mümkün olabildiğince evlerde 
ve dijital ortamlarda geçerken, dayanışmayla 
hazırlanan bu dergiyi fiziksel olarak elimize 
alabilmek ve Türkiye’nin pek çok kentinde 
kadınlara ulaştırabilmek ayrıca heyecan vericiydi.

Bu sayıda yine ve elbette İstanbul Sözleşmesi 
var: Hem İstanbul Sözleşmesi’nin göçmen 
kadınlar açısından önemine değindik, hem de 
şöyle bölgesel bir bakış sağlamaya, bilhassa 
Doğu Avrupa ülkelerinde Sözleşme bağlamında 
yapılan tartışmalara göz atmaya çalıştık. 
KADAV’lı kadınların ürettiği “Gücünü Gör” 
aynalarımızın hikâyesini anlattık; pandeminin 
Ortadoğu coğrafyasında kadınların hayatını 
nasıl etkilediğine göz attık; kitap eleştirisi 
bölümümüzde Persepolis’i ele aldık; Suriyeli 
arkadaşımız Ekhlas’ın portresine yer verdik; 
yerinden edilen çocukluk yazımızda, çocuk yaşta 
evlilik araştırmamızın raporuna dikkat çektik; 
çağlar öncesinden bir kadın cinayetiyle Hypatia’yı 
andık; sınır ötesi dayanışmanın gücünü hissettik; 
dansın gücüyle bedenlerimize odaklandık; tarihte 
insanlığa kök söktüren salgınlara bir göz attık; 
Filistin’de işgal ve ateş altında hayatı yeşerten 
kadınlara kulak verdik.

Dahası, dayanışma grubumuzla bu sayının bir 
değerlendirmesini yaptık, önümüzdeki sayı için 
birbirinden ilginç öneriler geliştirdik. Bizler 4. 
sayıyı iple çekerken, sizler 3. sayımızı KADAV’dan 
ücretsiz edinebilirsiniz.

13 Ağustos’ta Yereliz Yerel İzleme 
Araştırma ve Uygulamalar Derneği iş 
birliği ile Esenyurt Belediyesi’ne yönelik 
bütünleşik iki eğitim gerçekleştirdik.

Esenyurt Belediyesi’ne bağlı çeşitli 
müdürlüklerde görev yapan toplam 22 
çalışanla gerçekleştirilen eğitimlerde, 
toplumsal cinsiyet kavramı ve cinsiyet 
rolleri üzerinde duruldu. Cinsiyet temelli 
şiddet tarif edildi ve şiddetin çeşitli 
biçimleri ayrıntılı bir biçimde aktarıldı. Başta 
6284 Sayılı Kanun olmak üzere Medeni 
Kanun ve Ceza Kanunu’nda kadınları 
koruyan maddelerin yanı sıra, CEDAW 
ve İstanbul Sözleşmesi gibi kapsayıcı ve 
bağlayıcı uluslararası metinlere de yer 
verildi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
kararının geri alınması ve Sözleşme’nin 
uygulanması halinde kadınların hayatında 
neler değişebileceğinin de altı çizildi.

Bunun yanı sıra Esenyurt’un 
İstanbul’un en çok göçmenin ikamet 
ettiği bölgelerinden biri olması sebebiyle, 
göçe dair temel kavramlar, küresel rakam 
ve eğilimler ve göç temelli yasal çerçeve 
üzerinde duruldu. Göçmen kadınlarla 
çalışırken dikkat edilmesi gereken 
hususlara, uygulanması gereken ilkelere 
ek olarak, göçmen ve kadın dostu yerel 
yönetim, kent hakkı, hak temellilik gibi 
kavramlar derinleştirildi.

Mor Ahval’in
3. Sayısı Çıktı

Yerel yönetimlere 
yönelik 
eğitimlerimizde 
bu ay: Esenyurt
Belediyesi

KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI
0212 251 58 50 | kadav.org.tr | info@kadav.org.tr


