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19 Temmuz’da ‘Çocuk yaşta, erken 
ve zorla evlilikler’ başlıklı atölyemizi 
gerçekleştirdik. Kadın Dayanışma 
Grubumuzdan 9 mülteci kadının katılımı 
ile gerçekleşen atölyede; kadınlar çocuk 
yaşta, zorla v e erken evlilikler hakkında 
kendi deneyimlerini paylaştılar. Bu 
deneyimler üzerinden kavramları ve 
mülteci topluluklar içinde çocuk yaşta, 
erken ve zorla evlilikleri engellemek 
üzere kadınlar olarak neler yapabileceği 
konuşuldu. Kadınlar kendilerinin yaşadığı ya 

da akraba ve komşuları arasında yaşanılan 
deneyimleri paylaştılar.  Çocuk yaşta 
evliliklerde yaşadıkları zorlukları bunların 
onları hayatları boyunca nasıl etkilediğini, 
deneyimler üzerinden kendi çocuklarına 
yönelik tutumlarının geleneksel toplumsal 
ilişkilere göre nasıl değiştiğini ifade 
ettiler. Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi 
üzerine neler yapabiliri, birlikte konuştuk. 
Yine yapacağımız eğitim çalışmasına dair 
öneriler aldık.

Temmuz ayı grup güçlendirme atölyemizin teması ‘Çocuk Yaşta, Erken, Zorla Evlilikler’  idi.

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler 
İnsan Hakları İhlalidir
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28 Temmuz’da ‘Çocuk Yaşta, Erken 
ve Zorla Evlilikler’ başlıklı bilgilendirme 
atölyemiz 9 mülteci kadının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Çocuk yaşta, zorla ve 
erken evlilikler hakkında mülteci kadınların 
kendi deneyimlerini dinlediğimiz ilk 
çalışma sırasında, gördüğümüz eksiklikleri; 
örneğin Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerle 
ilişkili yasal prosedürü bilmemeleri gibi, 
tamamlamak ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dayalı bakış açısını pekiştirmek 
üzere gerçekleştirdik. 

Atölyede, kendileri çocuk yaşta 
evlendirilmiş olan kadınların çocuk 
yaşta evliliklere tepkisinin çok büyük 
olduğu görüldü. Katılımcılar, Türkiye’yi 
Suriye’ye göre olumlu bulduklarını, hatta 

Türkiye’de çocuk yaşta evlilik olmadığını 
düşündüklerini ifade ettiler. Bunun 
üzerine Türkiye’deki çocuk evlilik verileri, 
kadın hareketinin sürdürdüğü önlem 
politikaları ve eylemleri katılımcılarla 
paylaşıldı. Kadınlar, Türkiye’deki yasal 
durumu bilmediklerini ancak Suriye’de 
çocuk evliliklerin hala çok yaygın olduğunu, 
kültürün gerekçe gösterildiğini, kızların yaşı 
geçer ise bir daha evlenemeyeceğine dair 
korkunun olduğunu ifade ettiler.   Savaş 
sürecinde « güvende» olma kaygısı ile çok 
sayıda çocuk yaşta evliliğin gerçekleştiğini 
ama artık Türkiye’de yaşayan Suriyeliler 
için bu tehlikenin bittiğini, buna rağmen 
çocuk yaşta evliliklerin sürdürülmesinin 
doğru olmadığını ifade ettiler.
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9 Ağustos’ta ‘Bedensel ve Cinsel 
Haklar’ başlıklı bilgilendirme atölyemizi 6 
mülteci kadının katılımı ile gerçekleştirdik. 
Bedensel ve cinsel haklarımızı konuşmak, 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile 
kişisel deneyimlerimizi tartışmak, hem 
kadın hareketinin yarattığı değerler hem 
de uluslararası sözleşmeler ve ulusal 
yasalar bakımından sahip oldukları 
haklar hakkında bilgilendirmek amacı ile 
atölyemizi gerçekleştirdik. 

Katılımcılar, kendi çocukluklarında 

bedensel haklarına ve cinselliğe ilişkin 
bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, 
nasıl bilgilendirildikleri sorusuna; belirli 
bir yaştan sonra erkek çocuklarla 
oynamalarına izin verilmediğini, genel 
olarak sağlıklı bir bilgi almadıklarını eğer 
evde kendilerinden büyük kız kardeşleri 
varsa temel dönüşümleri onlardan görerek 
öğrendiklerini belirttiler.

16 Ağustos’ta ‘Beden farkındalığı ve 
Psikolojik Sağlığımız’ başlıklı psikolojik 
destek atölyesi gerçekleştirildi. 9 Katılımcı 

Ağustos ayında grup güçlendirme atölyemizin teması Bedensel ve Cinsel Haklar idi. 

Bedenimiz ve Cinselliğimiz Bizimdir! 
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ile gerçekleştirilen atölyede bedene yönelik 
toplumsal müdahalenin boyutları, güzellik 
kavramının tarihselliği ve toplum algısı 
ele alındı. Katılımcılar bedenleriyle ilgili 
zihinlerinde oluşan duygu ve düşünceleri 
ifade ettiler. 

Atölyede, katılımcıların bedenlerine 
dair daha fazla stres yaşadığı bilgisi açığa 
çıktı. Özellikle ergenlik döneminde bedenle 
ilgili algının daha olumsuzlaştığı yönünde 
deneyim aktarımı yapıldı. 

25 Ağustos’ta ‘Üreme Sağlığı 
Atölyesi’ ni 9 katılımcı gerçekleştirdik. 
Suriye’li hemşire Ahed Alhouri tarafından 
gerçekleştirilen atölyede kadın üreme 
organlarının tanıtımı, görevleri, kadın 

hayatının farklı dönemlerinde üreme 
organlarının geçirdiği değişiklikler 
anlatıldı. Atölyede Menstrüasyon nedir? 
Doğum kontrol yöntemleri nelerdir? 
Doğum kontrol yöntemlerine erişim, kadın 
üreme organlarında yaygın olarak görülen 
hastalıklar, kanser çeşitleri, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunma,  tedavi yöntemleri 
ve bu yöntemlere erişim başlıkları 
konuşuldu.

Katılımcılar, üreme sağlığı konusunda 
sorunlar yaşadıklarını ve sağlık sorunlarını 
ana dillerinde direk paylaşabildikleri sağlık 
çalışanlarına erişiminin kısıtlı olduğunu 
belirttiler. 
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6 Eylül’de Bilgilendirme Atölyesinde 
‘Eğitim Hakkı’ başlığını konuştuk. 9 katılımcı 
ile gerçekleştirilen atölyede çocuklar için 
temel bilgileri vermenin yanında kadınları 
eğitimlerini sürdürmeye teşvik etmek üzere 
haklar ve olanaklar aktarıldı. Türkiye’de 
zorunlu eğitim, örgün ve açık öğretim 
biçimleri, okulları, süreleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı.  Sosyal destek 
mekanizmaları tanıtıldı. Eğitim sürecinin 
tüm basamakları için; orta, lise, üniversite 
eğitimlerine devam etmek istediklerinde 
hangi aşamaları geçmelerinin gerektiği, 
ne tür belgelere ya da sınav başarılarına 
ihtiyaçları olabileceği hakkında sohbet 
edildi. Türkçe eğitim alabilecekleri yerler, 
mesleki eğitim konusunda halk eğitim 

merkezleri, İŞKUR merkezleri, İBB İSMEK ya 
da ilçe belediyelerinin sağladığı olanaklar 
ve nasıl yararlanabilecekleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

Kadınlar için eğitim hakkı tartışmasının 
sadece çocukları üzerinden değil kendi 
istekleri, hayalleri ve hakları üzerinden 
tartışılmasının önemi bir kez daha anlaşıldı. 
Kadınların hepsi eğitimlerini kendi istekleri 
dışında yarım bırakmak zorunda kaldıklarını 
vurguladılar. Yaşça daha büyük olanlar için 
evlilik, çocuk gibi faktörler eğitimlerini 
erken sonlandırmalarına neden olmuşken, 
yaşça daha genç olanlar özellikle savaş 
ortamı ve ardından göç süreci nedeniyle 
eğitimlerini sürdüremediklerini belirttiler. 
Yine Türkiye’ye yerleştikten sonra evlilik 

Eylül ayı grup güçlendirme Atölyelerinin teması Eğitim Hakkı idi.

 Eğitim Hepimiz İçin Bir Hak!
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ve çocuk bakım yükümlülüğü, kendilerine 
destek olacak yakınlarının olmaması ve 
yoksulluk nedeniyle eğitimlerini sürdürmeyi 
gündemlerine dahi almadıklarını ifade 
ettiler.  

15 Eylül’de ‘Eğitim Hakkı ve Psikolojik 
Sağlığımız’ başlıklı psikolojik destek atölyesi 
gerçekleştirildi. Psikolojik Danışman/
Eğitmen Dilek Çankaya tarafından 
gerçekleştirilen atölyeye 8 mülteci kadın 
katıldı. Atölyede yaşam hakkından sonra en 
temel haklardan birinin kendini geliştirme 
hakkı olduğu ifade edildi. Çocuklar ve 
yetişkinler için kendini geliştirebilmenin 
psikolojik sağlık açısından önemi 
vurgulandı. Mülteci çocuklar açısından 
eğitime erişememe istatistikleri paylaşıldı. 
Mülteci gençler açısından eğitime erişimin 
psikolojik ve sosyolojik koruyuculuğunun 
önemi üzerinde duruldu. Kız çocuklarının 
eğitim hakkına erişimlerinin önemi 
vurgulandı. 

Atölyede hem kırtasiye hem de 
eğitimin diğer giderleriyle ilgili zorluklar 
oldukça yoğun dile getirildi. Üniversite 
yerleştirmelerinde de yaşanan sorunlar ve 
hayal kırıklıklarından bahsedildi. 

23 Eylül’de Mesleki Eğitim Atölyesi 
gerçekleştirildi. İBB Göç Birimi/ Kadın 
İstihdamı Uzmanı: Peri Orun tarafından 

gerçekleştirilen atölyeye 21 mülteci kadın 
katıldı. Atölyede İBB Göç Birimi İstihdam 
projesi ve çalışmaları hakkında kısa bir 
bilgilendirme yapıldı. Bölgesel İstihdam 
Ofisleri Online Portalı görseli üzerinden 
iş başvurusu nasıl yapılır, adım adım 
bilgilendirilmesi yapıldı. Katılımcılardan 
Bölgesel İstihdam Ofisleri hakkında yorum 
ve soruları alındı.

Atölyede eğitim seviyesi, türkçe dil 
seviyesi ve kreş sorununun göçmen 
kadınların çalışması ve meslek edindirme 
kurslarına katılımı önünde önemli engeller 
olarak durduğu bir kez daha açığa çıktı.

26 Eylül’de Piknik yapıldı. 2022 yılında 
atölyelerimizi takip eden 40 Kadın ve 35 
çocuğun katıldığı pikniğimiz Avcılar sahilde 
yapıldı. Katılımcılarımızla açık havada bir 
araya gelmek oldukça pozitif bir enerji 
yarattı. Kadınlar kendi aralarında sohbet 
ettiler. Eğitmenler çocuklarla ‘Çevre’ temalı 
çeşitli oyunlar geliştirdiler. Hep birlikte 
yemek yenildi. Kadın katılımcılardan 
isteyenlerle iki grup oluşturularak voleybol 
oynandı. Dinlenmeden sonra toparlanılarak 
alandan çıkıldı. 

Pandemi nedeniyle birbirlerini yüz 
yüze çok az gören ya da hiç tanışma fırsatı 
bulamayan katılımcılarımız kaynaşmış oldu. 
KADAV ile ilk kez tanışan katılımcılar oldu. 
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4 Ağustos’ta ‘Bedensel Haklarımız Ve Kişisel 
Alanımız Bizim!’ başlıklı atölye gerçekleştirildi. 9 
katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz atölyemizde bedensel 
haklardan kısaca bahsettik. Kişisel alanımız ve beden 
algımız ile ilgili sohbet edip deneyim paylaşırken, çeşitli 
oyunlarla kişisel alanımızın nerede başladığını test 
ettik, bununla ilgili sıkıntılarımızı ve beklentilerimizi 
paylaştık. Kadın hareketinin bugüne kadar bu konudaki 
kazanımlarından bahsettik. Bunu yaparken de her 
zamanki gibi bir elişi çalışması yaptık. Tişörtlere baskı 
yaparak bugünkü konuşmalarımızı sembolleştirdik. 

30 Eylül’de Üretim Atölyemiz ‘Bugünden geçmişe 
mesajımız var!’ etkinliğini gerçekleştirdi.  6 katılımcı 
ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde, önceki aylarda 
yaptığımız masal atölyelerinden de yola çıkarak kadınlara 
şu soruyu sorduk: ‘Şu anki sen geçmişteki/ergenlikteki 
sana bir mesaj gönderebilsen ne derdin, neler önerirdin? 
Kadınların mesajları daha çok; örgün eğitime devam 
etmek, erken evlenmemek ve eşini kendi seçmek, ekonomik özgürlüğünü kazanmak 
çizgisinde ortaklaştı. Bu öneriler oldukça umut vericiydi.

Kişisel Alan ve Beden Algısı

Bugünden Geleceğe Mesaj Var

Üretim Atölyelerinde ‘Kişisel Alan ve Beden Algısı’ başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. 

Üretim Atölyelerinde ‘Bugünden Geleceğe Mesaj Var’ başlıklı etkinlikler gerçekleştirildi. 
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Covid-19 Pandemesi sonrasında yapar mıyız, yapamayız 
ya da hayata geçirsek de devam ettirebilir miyiz? Kaygısıyla 
yola çıktığımız Mor Ahval’in 7.  sayısına ulaştık.

Hepimizin dergisinde, hepimizi dört bir taraftan 
kuşatan ve bin bir kimlikle dayatılmaya çalışılan ayrıştırıcı 
ve adeta düşmanlaştırıcı görüşlere karşın, bilinçle, sabırla 
dokuduğumuz dayanışmayı anlatmayı ilke edindik. 

Peki, yedinci sayımızda bakalım kalem arkadaşlarımız neler yazmışlar: Av. Arzu 
Aydoğan’ın kaleminden “Geri Gönderme Sürecinde Hukuki Haklarımızı” öğrenirken, Özgül 
Kaptan’ın “Kadınların Seçimi” yazısından dersler çıkartarak, Esin İleri’den “Simone de 
Beauvoir”u bir kez daha alkışlayarak, Nurten Demirbaş’tan “Tituba”nın yazgısında cadı 
avını ibretle okuyarak,  Özge Ozan’dan “Çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilmelerin 
Kader” olmadığını, yine Nurten’nin mülteci bir kadınla söyleşisini, Sanem Öztürk’den 
İran’daki gelişmelerle ilgili iki yazıyı ve İnci Bacacı’dan Feminist İkonlar, “Frida Kahlo’dan 
Feride’ye” yazısını ve gölgede bırakılmaya çalışılan kadınlardan “Büyük Gözler”in ressamı 
Margaret Keane’yi okuyacağız. 

İnteraktif yöntemle yapılan atölyeler, online olarak haftada 6, yüz yüze ise 4 
saat, yani ayda toplam, 40 saat; 1. 2. Ve 3. (A1-A2-B1) seviye olarak gerçekleştirilmiş ve 
toplamda 35-40 kadına ulaşılmıştır.

Temmuz’un ilk haftasında 1. ve 2. seviye atölyeler bitirilmiş, zoom üzerinden yapılan 
3. seviyeye ise, görülen lüzum üzerine yaz aylarında da haftada 1,5 saat olarak devam 
etme kararı alınmıştır. 

Yeni dönem için şimdiden başvurular alınmaya başlanmış, kadınların Türkçe 
öğrenmedeki istek ve hevesleri bizleri bu hizmeti devam ettirme yolunda 
heyecanlandırmakta ve motive etmektedir. 

Mor Ahval’in 7. Sayısı Çıktı

Türkçe Atölyelerimiz Devam Ediyor
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