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GİRİŞ
Dünyada bir organı farklı olması nedeniyle ikinci sınıf muamele gören tek canlı kadındır.
Anne karnına düştüğü andan itibaren; en yakınları olan ailesi tarafından istenmeyerek, daha
ana rahminde hayatına son verilmekte, biraz şanslıysa 1-0 yenik olsa da dünyaya gelmeyi
başarmıştır. Çocuklukta, gençlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta kadın; her zaman ailesi, sosyal
çevresi ve toplum tarafından farkında olarak ya da olmayarak- ki çoğunlukla güçlünün yanında
durmayı tercih ettikleri için- ihmal edilmekte, şiddet ve istismara maruz bırakılmaktadır.
Kadının merhametli, şefkatli, sevecen, sevdikleri için endişelenmesi, özverili olması
kadını daha da güzelleştiren özelliklerdir. Bunlar kadının mental veya ruhsal açıdan yetersiz
olduğu anlamını taşımamaktadır. Bunun farkına varmayan zihniyet hala kas gücü ile güçlü
olmanın aynı şey olduğunu sanmaya, gücü ve şiddeti kontrol mekanizması olarak kullanmaya
devam etmektedir. Baskı altında ve eşit fırsatlar tanınmayarak yetiştirilen kadınlar gelecekte
de hâlâ kader kurbanı- verilene razı gelen- sorgulamayan- araştırmayan- gelişmeyen bireyler
olarak yetişmektedir. Toplumda, erkeklerde; yukarıda sıralanan nedenlerle gelişemeyen
kadınları yönetmeye ihtiyaç olduğunu, kontrol edilmesinin şart olduğunu düşünerek sömürmeyi
ve baskılamayı şiddet uygulamayı kendine tanınmış bir hak ve sorumluluk olarak görmeye
devam etmektedir. Bu kısır döngü artık çözülmelidir.
Bu raporun yazımında şiddetin Mardin’ deki durumunu ele alarak farkındalık arttırmak,
kadınları destekleyici faaliyet örnekleri ile kadınlara yapılan şiddet ve ayrımcılığın giderilmesine
katkı sağlamak hedeflenmiştir. Okumakta olduğunuz rapor; dünya nüfusunun yarısı olan
kadınların maruz kaldığı şiddet ve istismar çatısı altında, dezavantajlı her kesimin insan
haklarına erişimi ve fırsat eşitliğinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır.
MOKİD 2007 yılından bu yana kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak için kadına
yönelik şiddet ile mücadele etmektedir. Ülkemizin ve dünyanın kanayan yarası olan, kadına
yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderebilmek adına çalışmalar sürdürmektedir.
2017-2018 yıllarında yürütülmüş olan “Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Projesinin
1. Fazı” süresince 6 ayda 1 olmak üzere 4 rapor yazılmıştır. Projenin devamı niteliğinde olan
“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla
Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Faz II Projesi” kapsamında 36 ay yürütülecek projede
6 ayda 1

rapor olmak üzere 6 raporun 4’ü yazılmış olup 2 rapor daha yazılması

planlanmaktadır. Düzenli aralıklarla yazılan bu rapor zaman içerisinde oluşacak değişikliklerin
izlenmesini kolaylaştıracaktır.
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Kadın danışma merkezi çalışmalarını kapsayan altı aylık

KDM raporları Sosyal

Çalışmacı tarafından yazılmaktadır. Bu rapor içerisinde; MOKİD Çalışmaları, MOKİD KDM’ye
Yapılan Başvurular ve Yönlendirme Yapan Kuruluşlar, Başvuran Profili, MOKİD KDM’ye
Yapılan Başvurularda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddeti Uygulayan Profili, Neden Şiddet
Uyguluyorlar, Maruz Kalınan Şiddet Türleri, Kadın Danışma Merkezine Başvuran Kadınların
İhtiyaç Duydukları Ve Talep Ettikleri Destekler,

MOKİD Kadın Danışmanlık Merkezi

çalışmaları, Danışan Yönlendirilen Kurumlar, İşbirliği Yapılan Kurumlar ve Yönlendirme
Yapılan Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK’lar ve Muhtarlarla İlişkiler, Mülteci ve Yerel
Kadın-Çocuklar üzerine izlenimler, Kadın Danışma Merkezi Çalışmaları ve istatistikî veriler
grafikler halinde yer almaktadır. Şiddet uygulayan profili, Şiddet ve baskılama neyi amaçlıyor,
Şiddet Döngüsü Nedir.” Başlıkları sunulmuştur. Kadınların refahı ve güçlü bir gelecek için katkı
sağlayan Hibe sağlayıcımız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna paydaşlarımız olan kamu
kurumlarına, Sivil Toplum Örgütlerine, muhtarlara, tüm eğitim etkinlik katılımcılarına MOKİD
ekibine ve bizlerle dayanışma gösteren tüm kadınlara teşekkür ederiz.

2. MOKİD’İN PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜĞÜ FAALİYETLER
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Farkındalık
Eğitimleri
 Kadınlara Örgütlenme Ve İstihdam Eğitimleri
 Kadınlarla Tematik Toplantılar
 Mahalle Çalışmaları ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
konusunda Eğitici Eğitimleri
 Mesleki Beceri Kursları (Kursiyerlere harçlık ödemesi yapılmaktadır.)
 Türkçe Okuma-Yazma Kursları
 Sosyal Uyum- Kaynaştırma Etkinlikleri
 Erkeklere, Muhtarlara, İlgili Kamu Kurumlara, Mardin Barosuna ve STK’lara Farkındalık
Arttırıcı Eğitimler
 Erkeklere Yönelik Eğitici Eğitimleri
 Oyun Odası Hizmetleri
 Kadın Danışma Merkezi Hizmetleri verilmektedir.
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3. KADIN DANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI
Haftanın 5 günü sosyal çalışmacı tarafından tüm danışanların başvuruları alınır.
Danışanın öyküsü dinlenip, gelen danışana MOKİD’te yapılan tüm faaliyetler anlatılarak,
danışanla birlikte ihtiyaçları belirlenir. Her danışan için ilk görüşme formu doldurulmaktadır.
Görüşmeler her zaman soru cevap şeklinde ilerlememektedir. Danışanın içinde bulunduğu ruh
hali gözetilerek, adı dahil istemediği hiçbir bilgiyi paylaşmak zorunda olmadığı belirtilip,
paylaşmak istediği bilgiler alınır.

Danışanın öyküsü dinlenip danışana yalnız olmadığı,

dayanışma ruhuyla, yaşadıkları durumların KYŞ ve TCE eksenindeki tanımı ve karşılığı
anlatılır. MOKİD’te yapılan faaliyetler anlatılarak danışan kadın ile ihtiyaçları belirlenir.
Danışanın talep etmiş olduğu danışmanlık, yönlendirme veya eğitimler ile ilgili kayıtlar alınır.
Danışanın talep etmiş olduğu destekler MOKİD bünyesinde verilemediği takdirde
danışan, desteğin sağlanabileceği STK veya kamu kurumlarına ilgili birime bilgilendirme
yapılarak, yönlendirme yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda kurumlara yönlendirilen,
iletişim bilgilerini paylaşmak isteyen kadınların, kurumlarda karşılaştıkları zorluklar ve aldıkları
destekler bir form üzerinden izlenmektedir. Tüm veriler gizlilik esaslarına uygun şekilde basılı
ve dijital ortamda arşivlenmektedir.
03.02.2020 itibariyle haftada bir gün ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık
verilmektedir. Sosyal çalışmacı tarafından hazırlanan danışmanlık randevuları psikolog ve
avukata bildirilmektedir. Sosyal danışmanlıkla ilgili detaylara 30. sayfada, Psikolojik
Danışmanlık Raporu 31. sayfada, Hukuki Danışmanlık Raporu 34. sayfada yer almaktadır.

7

01.07.2021-31.12.2021

Diğer yandan Kadınlara Yönelik Güçlenme Eğitimleri, Türkçe Okuma – Yazma Kursları,
Mesleki Beceri Kurslarına ve KDM’den danışmanlık almak için gelen kadınların çocuklarına,
çocuk oyun odasında çocuk eğitimcisi ve çocuk bakıcısı tarafından bakım ve eğitim desteği
verilmektedir. Çocuk odası faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri içeren Çocuk Eğitimcisi tarafından
yazılan rapor 35. sayfada yer almaktadır.
Rapor içerisinde yer yer danışanların hikayelerine yer verilmiştir. Danışanların hiçbir ayırt edici
özelliğinden bahsedilmemiştir. Mardin’in küçük bir il olmasından isim verilememekle birlikte
kişilerin tanınabilme olasılığına karşı, yaşanmış hikayelerden örnekleri ve ayrıntıları kısıtlı
tutmayı tercih edilmiştir. Kendilerinin toplum içerisinde tanınma olasılığı yoktur. Bu raporda
danışan hikâyelerinin ne şekilde aktarılacağının izni alınmıştır.

3.1 KDM’ye Yapılan Başvurular Verilerin Toplanması Ve Arşivlenmesi
Kadın danışman merkezinde başvuru formu üzerinde veriler toplanarak Excel tablo
üzerinde dijital ortama aktarılmaktaydı. Danışan takibi ve istatikleri bu tablo üzerinden
sağlanmaktaydı. Bu şekilde hazırlanan verileri ayıklayarak istatiğe dönüştürmek zaman ve
insan kaynağı tüketmekteydi. Aynı zamanda MOKİD’in yürütmekte olduğu faaliyetler ve hizmet
sunduğu kitlenin sayısı artması nedeniyle daha geniş kapsamlı bir veri tabanı sistemine ihtiyaç
duyulmuştur. Gelişmekte olan teknoloji birçok alanda hayatı kolaylaştırıp işlemleri
hızlandırmakta olduğundan bu gelişmelerden faydalanma ihtiyacı doğmuştur. Veri tabanı
sistemi üzerinden başvuruların işlenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi, daha geniş
yelpazede bilgi toplamak/işlemek, raporlamak ve istenilen bilgilere hızlı erişimin sağlanması
gibi birçok avantaj sağlayacaktır. 2021 yılının II. 6 ayında bu veri tabanı sisteminin sağlanması
için Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından Veri tabanı sisteminin oluşturulması
için teknik ve mali alt yapıyı hazırlayarak destek sağlamıştır. MOKİD’in ihtiyaçları belirlenerek
MOKİD’e özel veri tabanı sistemi hazırlanmıştır. Sistem geliştirilmeye devam edilmektedir.

3.2 İlk Başvurularda Görüşme Şekli
Görüşmeler çözüm odaklı ve destekleyici iletişimle sürdürülüyor olmasından dolayı
danışanlar talep ettikleri destekler konusunda kendilerini rahat ifade etmektedirler. Kadınlar
MOKİD KDM’den her istediklerinde, istedikleri her konuda ister yüz yüze ister telefonla görüşme
yapabilmektedir.
KDM’ye yapılan başvurular

büyük oranda yüz yüze sürdürülmekteyken, Kovid-19

Pandemisi nedeniyle telefon veya çevrimiçi kanallarda da görüşmeler artmıştır. Hem bulaş
riskini azaltmak hem zaman ve enerji bakımından telefon üzeri görüşmeler sıklıkla başvurulan
kanal olmuştur. Yüz yüze görüşmenin şart olmadığı durumlarda sıklıkla telefon kullanılmaktır.
Bir çok danışanın gelmeden telefon görüşmesi ve ilgili belgeleri göndermesiyle ihtiyaç duyulan
destek için hızlıca çözüm yoluna gidilmiştir.
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KDM’de görüşme şekli genellikle yüz yüze yapılırken pandemi sürecinde telefon ve eposta üzerinden görüşmeler artmış olup görüşmeler; (170) %51 yüz yüze, (160) %48 telefon
üzerinden, (3) %1’i ise e-posta üzerinden gerçekleşmiştir. Bkz. Grafik 1. Kaynak Bkz. 1

GÖRÜŞME ŞEKLİ
1%

48%

51%

YÜZ YÜZE
TELEFON
E-POSTA

Grafik 1

3.3 Başvurular Ve Dağılımları
2021 Yılının II. 6 ayında; KDM’ye danışmanlık ve destek talebiyle 333 kadın başvurmuştur.
Danışanlar farklı konularda farklı alanlardan hizmet talebinde bulunmuş, birden fazla görüşme
sağlanmıştır. Danışanlarla; sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulup, istihdam,
okuma – yazma / mesleki beceri kursları, sosyal etkinlikler ile ilgili konularda görüşmeler
geçekleşmiştir. Danışanların büyük bir kısmının ihtiyacının karşılanması için kayıt ve
yönlendirmeler yapılmıştır. Çoğunlukla, danışanların birden fazla konuda hizmet talebi
olmuştur. 783 Kadına talepleri doğrultusunda hizmet sağlanmıştır. Başvuruları alınmış olup
takip sürecinin devam ettiği danışanlarda mevcuttur. Zaman zaman ihtiyaç duyulan destekler
sağlanamamıştır. Hizmet verilen konular dışında olması, sınırsız ihtiyaç, kısıtlı kaynaklar ve
danışanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle destek verilememiştir. Bunlar genellikle nakdi
destek, avukat vekalet ücretleri, idari para cezaları, kaçak elektrik cezası, ülke dışında bulunan
ve haber alınamayan eşi ile boşanma işlemleri, eşleri ve kendileri için istedikleri istihdam
talepleri, öğrenci çocukları için burs ve yurt desteği, kadının istemesine rağmen okulda çocuğu
olması nedeniyle kurs ve eğitimlere gelememesi gibi konularda da maalesef ki tam olarak
destek olunamamıştır.
1

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği Kadın Danışma Merkezi verilerinden hazırlanmıştır ve veriler basılı ve dijital ortamda

arşivlenmektedir.
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Çocuk odasına annesiyle gelen 249 çocuk adına kayıt açılmıştır. Anneler, Mesleki
Beceri ve Okuma- Yazma Kurslarına, Farkındalık Eğitimlerine, Etkinliklere katıldıkları sırada
712 Çocuk, çocuk odasından faydalanmıştır.
2021 yılının II. 6 ayında MOKİD KDM çalışmalarından faydalanan danışanlardan; %31
Yerel, %66 Mülteci, %3’ü ise çifte vatandaştır. 783 kadın, 712 çocuk olmak üzere genel
toplam 1495 kişidir.
Projenin başından bu yana 24 aylık süreçte 3185 kadına, 2163 çocuğa kadın danışma
merkezinde hizmet verilmiştir.

3.4 MOKİD’e Yapılan Başvurular Ve Yönlendirme Yapan Kuruluşlar
MOKİD’in daha önce gerçekleştirmiş olduğu

faaliyetlerinden; Kadın Güçlenme

Eğitimleri, Erkek Eğitimleri, Okuma – Yazma kursları, Mesleki Beceri Kursları, Mahalle
Çalışmaları, Kaynaşma Etkinlikleri, Kamu Kurumu Çalışanlarına yönelik eğitim katılımcılarının
yönlendirdiği ve KDM’nin verdiği hizmetlerden faydalanan kadınlar başvurmaktadırlar. Daha
önce

MOKİD

faaliyetlerinden

faydalanan

danışanlar

çevrelerindeki

insanları

yönlendirmektedir. Bu doğrultuda yapılan ilk başvuruların (300) %90’ı doğrudan MOKİD’e
yapılmıştır. Diğer kurumlardan ve muhtarlardan yapılan yönlendirme sayısı (33) %10’ dur.
MOKİD’e başvuran kadınların (33) %10’u MOKİD’in KDM faaliyetlerini tanıyan ve işbirliği
yapılan kurum veya kişiler tarafından yönlendirilmiş olup yapılan yönlendirmelerin oransal
dağılımı; Türkiye Kalkınma Vakfı %3, Artuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve
Dayanışma Vakfı %14, Evrensel İnsani Yardım Derneği %10, Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu %4, WHH Alman Derneği %15, Gençlik Merkezi %6 Muhtarlar %48 şeklindedir.
Oransal dağılımı Bkz. Grafik 2’de verilmiştir.

MOKİD KDM' YE YÖNLENDİRME YAPAN STK VE KURUMLAR
TÜRKİYE KALKINMA VAKFI
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WHH ALMAN DERNEĞİ
10%
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15%

Grafik 2
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3.5 Hangi Mahallelerden Başvuru Yapıldı
Daha önce hizmet alanların yakınları ve internet üzerinden araştırma yapan kadınlar
Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ında içlerinde bulunduğu illerden de az sayıda da olsa
başvurular gelmiştir. Mardin’in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin ve Savur ilçelerinden
başvurular gerçekleşmiştir. Yukarıda belirtilen illerden %3 oranında, Mardin Artuklu’dan
%91, Kızıltepe’den %2, Midyat ilçesinden %2, diğer ilçelerden %2 oranlarında başvuru
gerçekleşmiştir. Merkez ilçe Artuklu dışından doğrudan iletişime geçen danışanlar;
genellikle Mardin’de bulunan kadınların sorunlarıyla ilgilenen derneklerini araştırırken
MOKİD’e ulaşmıştır.
MOKİD ofisinin de içinde bulunduğu Mardin’in merkez ilçesi olan Artuklu ilçesinden; 19
mahalleden başvuru gerçekleşmiş olup, en çok başvuru (%21) 13 Mart mahallerinden
gelmiştir. Erişimin diğer mahallelere nazaran daha kolay ve hızlı olmasından
kaynaklanmıştır.

“Geçerken tabelanızı gördüm sizleri tanımak istedim.” diyerek maruz

kaldığı şiddet hikayesini anlatanlar olmuştur. Merkeze uzak mahallelerden başvurularda
muhtarlarında iş birliğiyle mahallelerde yapılan eğitimlerden sonra başvurular artmıştır.
MOKİD KDM’ye başvuru yapılan mahalleler ve oransal dağılımı bkz. Grafik 3’te verilmiştir.

HANGİ MAHALELERDEN BAŞVURULDU
25%
20%
15%
10%

MARDİN/ ARTUKLU
MAHALLELERİ

5%
0%

Grafik 3

3.6 Başvurularda Yaş Dağılımı
MOKİD KDM’ye başvuru sırasında yaşlarını paylaşan 175 kadının yaşları baz alınarak
hesaplanmıştır. KDM’ye 14 -68 yaş aralığındaki kadınlar başvurmuştur. 14-18 yaş arası %8
oranında, 19-29 yaş arası %30 oranında, 30-45 yaş arası %28 oranında, 46-59 yaş arası %24
oranında, %10 oranında ise 60 yaş üzeri kadın başvurmuştur. Danışanlar daha çok üretken ve
hayata etkin katılmak isteyen kadınlardan oluşmaktadır. Biraz daha izole hayat sürdüren ya da
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ileri yaştaki kadınlar; girişimci ve lider ruhlu danışanlarımız tarafından yönlendirilerek KDM’ye
başvurmuştur. KDM’ye başvuran yaş aralığı bkz. Grafik 4’te verilmiştir.
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3.7 Başvurularda Medeni Durum
MOKİD KDM’ye başvuran

kadınların 114’ü medeni durumunu paylaşmıştır. 114 kadının

medeni durumundaki oranlar şu şekildedir; bekar (15) %14, resmi nikâhlı (70) %60, dini nikâhlı
(4) %3, eşi ölmüş (10) %9, boşanmış& terk edilmiş kadınlar (15) %14, şiddet nedeni ile 4 kişinin
boşanma davası açılmış olup mahkemeleri sürmektedir. Önceki KDM raporlarına bakılınca
resmi nikahlı evliliğin artmış olduğu görülmektedir. Özellikle mültecilerdeki resmi nikah
artışlarının aile fertlerinin kayıtlarına göre SUY vb. destekler veriliyor olması onları resmi nikah
işlemlerinin yapılmasına yönlendirdiği görülmektedir. Pandeminin yarattığı ekonomik ve evli
çiftlerin sadakatsizliği gibi nedenlerle boşanma sayısı artmıştır. Genellikle mülteciler de çok
karşılaştığımız eşini ve çocuklarını terk edenlerin sayısı oldukça yükselmiştir. Kadınlar; evin
geçimini

sağlamasıyla

ilgili

beklenen

sorumluluğu

yerine

getirmeyerek

genellikle

beraberliklerinin ilk 3 yılında eşlerinin terk ettiklerini dile getirdi. Son altı aydaki görüşmelerde
114 kadından 15’ i eşi tarafından terk edilmiş olup çocuklarına bakmak ile yükümlü olduğunu
dile getirmiştir. (Bu danışanlardan 2’si hamileyken terk edilmiştir. Sosyo–ekonomik seviyesi ve
yaşam becerisi düşük olan kadınlar; çocukları ile her türlü ihmal ve istismar riski taşımaktadır.
Başvurularda; Bekâr, Resmi- Dini Nikâh- Eşi Ölmüş Kadın- Boşanmış Kadın & Terk edilmiş
kadınların oransal dağılımı bkz. Grafik 5’te verilmiştir.
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3.8 Başvuran Kadınların Evlilik & Beraberlik Süreleri
Başvuran kadınlardan evli olanların %18’i 5 yıl ve daha az süredir evlidir.
Kadınların %25’i ise 6 ila 10 yıl, kadınların %57’si 11 yıldan daha uzun süredir evli/birliktedir.
5 yıldan daha az sürede evli olanların oranları azalarak %20’lere düşmüştür. 11 yıl üzeri evli
olanların oranları %61’ken %57’ye düşmüştür. Evlilik süresinde 10. yılın aşılması halinde
boşanma oranlarının azaldığı izlenmiştir. Fakat son zamanlarda gelen başvurularda boşanma
konusu içeren başvurularda sıklıkla boşanma nedeninin aldatma olduğu, eşlerinin sosyal
medya arkadaşlıkları kurdukları kişilerle alternatif ilişkilere yöneldiklerini ve eşlerine karşı
sadakatsizlik gösterdiklerini belirtmiştir. Danışmanlık sürecinde 20 gün içerisinde 5 danışan
eşinin kendisini aldatması nedeniyle danışmanlık almak istemiştir. Boşanma sürecine girecek
olunursa nasıl bir hukuki sürecin beklediğini, çocukları açısından bu süreci en az hasarla nasıl
atlatabilecekleri konularında danışmanlık almak istemişlerdir. Evlilik/ birliktelik sürelerinin
oransal dağılımı bkz. Grafik 6’da verilmiştir.
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4. CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE TÜRLERİ
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi:
Madde1: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla
donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2: Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya
da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım
gözetilmeksizin, Tüm insanlar bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
Kaynak Bkz.

2

İnsan hakları evrensel beyannamesi ve T.C Anayasasının 6284 Nolu yasada olduğu
üzere yasalar kadınlara gerekli güvenceyi sunmaktadır. Fakat yasalar uygulamaya geçmediği
sürece etkisiz kalmaktadır. Erkekler; ileriki sayfalarda belirtilen nedenlere sığınarak şiddet
uygulamaya devam etmektedir. Toplumda farkındalık yaratılmadığı, adaletin sağlamadığı,
fırsat eşitliğinin sağlanmadığı sürece de sürüp gidecektir.
2021 Yılının II. 6 ayında şiddet başvurusuyla gelen 112 kadından (74) %66 Mülteci, (38)
%37 Yerel kadınlardır. Şiddet başvurusunda bulunan kadınların (22) %20 Fiziksel şiddet, (38)
%34 Psikolojik Şiddet, Cinsel Şiddet (14) %12, Ekonomik Şiddeti dile getiren (38) %34
oranında başvuru gerçekleşmiştir. Aynı anda hem psikolojik hem ekonomik şiddeti dile getiren
kadınlar (59) %53 oranındadır.
MOKİD KDM’ye yapılan başvurular genel olarak değerlendirildiğinde;

2

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk
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Kadınlarla yapılan görüşmelerde kadınların %79’unun Psikolojik Şiddete, %79’unun
Ekonomik Şiddete, %35’inin Fiziksel Şiddete, %23’ünün Cinsel Şiddete maruz kaldığı
görülmüştür. Şiddete maruz kalan kadınlar eş zamanlı olarak farklı şiddet türlerini de
yaşamaktadır. Bu nedenle oransal olarak birbirinden ayırmak mümkün olmadığından şiddet
türlerini yansıtan her oran KDM’ye başvuru sayısıyla orantılandırılmıştır. (Örneğin; Fiziksel
şiddete maruz kalan bir kadının aynı zamanda psikolojik şiddete de veya cinsel şiddete maruz
kalan kadının aynı zamanda fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kalması kaçınılmazdır.)
KDM’ye başvuran kadınlarla yapılan görüşmeler sırasında tespit edilen ve danışanlar
tarafından bildirilen şiddet türleri aşağıda maddeler halinde açıklanarak örneklendirilmiştir.
Şiddet türleri ayrımında başvuruların dağılımı bkz. Grafik 7’te verilmiştir.
TCE ve KYŞ duyarlılığı olmayan kadınlar veya farkındalığa sahip fakat toplumun baskısı
nedeni ile maruz kalınan şiddeti dile getirmekten çekinen danışanlarımız bulunmaktadır.
Şiddetten ilk evrede bahsetmekte zorlanmaktadırlar. Eğitim, etkinlik veya danışmanlık alması
halinde şiddet farkındalığına sahip olmakla birlikte maruz kaldığı şiddeti anlatarak konu ile ilgili
destek almak istemektedir. MOKİD KDM’ye yapılan başvurularda şiddet başvurusu genellikle
kadın şiddette son evreye gelince, gerçekten ayrılma kararı aldıysa net bir dil ile şiddetten
kurtulma amacıyla başvurmaktadır.

Ya da maruz kaldığı şiddeti başka gerekçeler altına

gizleyerek, şiddet gerekçelerinin (kayınvalidesi – kuması- ekonomik nedenler- eşinin madde
kullanımı vb.) koşulların değişmesi halinde şiddete maruz kalmayacağına inanan kadın sayısı
oldukça fazladır. Görüşmeler süresince hayat hikâyelerini anlattıkça şiddeti ne kadar
normalleştirdiklerini ve kendilerinin de çocuklarına karşı benzer şiddeti uyguladıklarını dile
getirmişlerdir.
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ATAERKİL
TOPLUM YAPISI

KADINA VE
ÇOCUĞA
ŞİDDET

CİNSİYET
AYRIMCILIĞI

ŞİDDET MİRASININ
ÇOCUKLAR
ÜZERİNDEN
DEVREDİLMESİ

4.1 Fiziksel şiddet
Bedensel güç veya üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük
düşürmek, aşağılamak veya cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “fiziksel şiddet” söz
konusudur.
Bu şiddet biçimi,


Fiziksel üstünlük kurarak, bedene temas ederek ya da eşya kullanarak
uygulanabilir.



Yumruk atmak, tokat atmak, ısırmak, boğmak, tekmelemek, bıçakla yaralamak,
kafasına sandalye fırlatmak fiziksel temas içeren şiddet biçimlerine örnektir.



Bağırmak, yumrukla tehdit etmek, korkutucu şekilde bakmak, kapıyı
tekmelemek, eşya kırmak,



Sağlık sorunları olduğunda doktora gitmesine izin vermemek ise sindirmek
amacıyla fiziksel üstünlük kullanılarak uygulanan şiddet biçimlerine örnektir.
Kaynak Bkz. 3

Kadınlara Yönelik Farkındalık Eğitimleri ve danışmanlıklar verildikten sonra yaşadıklarını
erken evlilikten ve toplumsal çevre nedeni ile ne kadar normalleştirmiş olduklarını fark ettiklerini
dile getirmişlerdir. Görüşülen kadınların ilk aşamada şiddeti normalleştirdikleri ve hayatı
akışına bırakmış şiddet ile yaşamayı kabul etmiş olduklarını, hatta şiddeti problem olarak
görmediklerini belirtmişlerdir. Maruz kalınan şiddetin çocuklarına miras kalma olasılığının
yüksek olduğu gerçekleri ile karşı karşıya kalınca bir değişim ve mücadele gerektiğini

3Mor

Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
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kabullenip, yaşadıkları şiddetin çocuklarına kötü bir miras bırakmak istemediklerini, ilgili
konularda destek talep etmişlerdir.
Şiddet nedeni ile KDM’ye başvuran 112 kadından Fiziksel Şiddet gördüğünü belirtenlerin
oranı (22) %20’dir.
Danışanımızın yaşadıklarını kendi cümleleriyle okuyalım:
Eşimle evlendiğimden beri büyük beklentilerim hiç olmadı evimizin geçimini sağlasın, çocuklarına
babalık yapsın bana yeterdi. 3 çocuğum var ve eşim evi otel gibi kullanıyor. Yatmadan yatmaya
geliyor. Arada para bırakıyor ne benimle ne çocuklarımla hiç ilgilenmiyor. İlgi beklediğimizi,
ihtiyaçlarımızı söylediğimizde de şiddet uyguluyor. Uzun bir zaman değişir diye bekledim. Son
zamanlarda sosyal medyada eşimin adının bulunduğu, hesabında başka kadının fotoğrafını
gördüm. Tabi bunu da sorduğumda tekrar şiddet gördüm. Bu defa polise gittim ama darp raporu
alıp eşimden şikayetçi olmak istemedim. Oradaki polis evin üzerine şerh koydurursam ilerde eşim
bensiz evi satamayacağı ile ilgili bilgi verdi. Gittim şerh koydurdum. Yine şiddet uyguladığı için
aile büyüklerimiz araya girerek ondan yine evinin eşinin sorumluluğunu alacağı bir daha şiddet
uygulamayacağı hakkında söz aldılar. Barıştıktan sonra şerh konusunu öğrenince yine şiddet
uyguladı, her şey başa sardı. Şimdi o beni terk etti muhtemelen o kadının yanındadır.
Boşanmakta istiyor fakat bende mahkeme açmasını bekliyorum. Ben açarsam mahkemeyi
“Haksız olabilirsin.” dedi büyüklerimiz. Bende gelecek bir haber bekliyorum.” Şeklinde KDM’ye ilk
başvurusunu gerçekleştirdi. Kendisine danışmanlık verilerek geçirmekte oldukları bu süreçte
kendisine söz hakkı verilememesi, bundan sonra da başkalarının sunduğu hayatı yaşamayı
gerektirmediği, kendi hayatında karar almasının önündeki tek engelin kendisinin olanlara göz
yumması, kendi hayatıyla ilgili kararı başkalarına bırakıyor olması, bundan sonraki hayatında
artık kolları sıvayıp kendi hayatının sorumluluğunu üstlenerek karar verecek kişinin kendisi
olduğunun, teslim olan veya karar veren kişi arasındaki farklar üzerine konuşuldu. Kendi kaderini
tayin etmesi konusunda güçlendirildi. Süreç izlenmeye devam edilmektedir.

4.2 Ekonomik şiddet
Maddi güç ve üstünlük, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük
düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kullanılıyorsa “ekonomik şiddet” söz
konusudur.
En yaygın ekonomik şiddet biçimleri arasında,


Kadının çalışmasına, Meslek edinmesine, okulu ya da kursu bitirmesine veya işinde
yükselmesine engel olmak,



Gelir ve birikimine el koymak, borçlandırmak (kadının adına kredi çektirmek, senet
imzalatmak, şirket açtırmak ve kredi kartını kullanmak gibi),



Para biriktirmesine, hesap açmasına ve yatırım yapmasına engel olmak,

17

01.07.2021-31.12.2021



Oldukça düşük miktar harçlıklarla günlük yaşamını sürdürmesini istemek ve bu
olmadığında ise fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamak,



Para için yalvartmak,



Kadının maddi gelirini sömürmek,



Maddi ihtiyaçlarını kadını denetlemek adına keyfi ve tutarsız bir şekilde karşılamak yer
alır. Kaynak Bkz. 3

Şiddet nedeni ile KDM’ye başvuran 112 kadından Ekonomik Şiddet gördüğünü belirtenlerin
oranı (38) %34’tür.
Danışanlarımızın aktardıkları;
Kadınlar, boşanma halinde eski eşleri tarafından kendilerinin ve çocukların nafakalarının
ödenmediği, her türlü istismara açık halde terk edildiklerini dile getirdi.
Ekonomik destek talebinde bulunanların büyük çoğunluğunda aslında eşlerinin çeşitli
bahanelerden çalışma sorumluluğunu yerine getirmeyip kadınları bakıcılık, temizlik vb. işlerine
göndermeleri ve kadının el emeği ile kazandığı parayı zorla elinden aldıklarını belirttiler.
Mülteci kadınlar ile yapılan görüşmelerde eşinin çalışma durumu sorulduğunda büyük oranda
eşinin “sırt ağrısı” nedeni ile çalışmadığını dile getirmektedirler. Kadınlar, eşlerinin çalışmayı
reddettiğini; çalışmak, ev geçimini sağlamak, ev işleri ve çocuk bakımının yine kadının
yapmasını beklenmekte kendilerine çok fazla sorumluluk yüklendiği belirtilmiştir.
Erkekler, kendilerinden beklenen evin geçimini sağlama konusunda yetersiz kalması
durumunda eşlerini sosyal destek bulmak için kurumlara ve STK’lara giderek destek bulması
için yönlendirmektedir. Kadınlar bu destekleri toplayamayıp gıda- mama-bez gibi beklentilere
girmeleri halinde, eşlerini ve çocuklarını terk ederek her türlü istismara maruz bırakmaktadırlar.
112 Şiddet başvurusu içinden 5 kadın eşi tarafından çocuklarıyla birlikte terk edildiğini dile
getirmiştir.
Geçici Koruma Kapsamındakilere Mültecilere yönelik SYDV ve Kızılay işbirliği ile, ilgili
kriterleri sağlayan sığınmacılara kişi başı 155 TL SUY (Sosyal Uyum Yardımı) desteği aile
reisine verilmektedir. KDM’ye başvuran 3 danışanımız eşi SUY desteğinin ödendiği kartları
yanına alarak eşini ve çocuklarını yoksulluğa terk etmiş olup her türlü istismara açık hâlde
bırakılmıştır. Resmiyette hâlâ evli oldukları için işlemleri tamamlanması kadın ve çocuklarının
mağduriyetlerinin giderilmesi epey zaman almıştır.
Bazı babaların ve ağabeylerin kızlarının güvenliğini sağlamak ve ‘‘NAMUS’’ bahanesi ile
12 yaş üzeri genç kızlarının okumasını engellemeye çalışmakta olduğu ve bu konuda ısrar
etmeleri halinde hanedeki herkese şiddet uygulayacağı tehdidi ile baskılamaya çalıştığı dile
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getirildi. Zaman zaman “Nasılsa erkek olmaz düşüncesiyle” MOKİD bünyesinde açılan kurslara
ve kız ortaokulları- liselerine gönderim konusunda esneklik göstermektedirler.
Yerel kadınlarda; erkeğin Mardin’de ekonomik yönden güçlü, eğitim düzeyi iyi belli bir
statü sahibi olmasına rağmen ekonomik yönden kadına baskı ve kısıtlama yapmakta olduğunu
kadın ihtiyaçlarını çocuklarının harçlıklarından sağlamaya çalışmakta olduğunu belirtilmiştir.

4.3 Cinsel Şiddet
Cinsellik, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak
amacıyla şiddet aracı olarak kullanılmasına “cinsel şiddet” denir. Kadınlar, sıklıkla fiziksel
şiddet sonrası cinsel şiddete maruz kalırlar. Ancak utandıkları ve kendilerini suçlu hissettikleri
için çoğu kez cinsel şiddeti açıklayamazlar. Bu yüzden, evlilik içinde ve dışında cinsel şiddet
çok yaygın olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda cinsel şiddet oranının diğer şiddet
biçimlerine göre daha düşük olduğu görülür. Tecavüz etmek, cinsel ilişkiye zorlamak,
istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, “Hayır” dendiğini duymazdan gelmek, rızası olmadığı
halde hoyratça ve acıtarak cinsel ilişkiye girmek, zorla ilaç, alkol veya uyuşturucu madde
kullandırarak cinsel ilişkiye zorlamak, istemediği şekillerde, istemediği zamanlarda cinsel
ilişkiye zorlamak ve cinsel bölgelerine dokunmak, cinselliği bir ceza/ödül yöntemi olarak
kullanmak, başka kişilerle cinsel ilişkiye girmeye zorlamak, seks işçiliğine zorlamak, başka
kişilerle cinsel ilişkiye girerken seyretmeye veya seyredilmeye zorlamak, cinsel ilişki için
kadının rızasını tehdit, korkutma gibi yollarla inşa etmeye çalışmak, cinselliği kendi zevkine
yönelik yaşamak, karşıdakinin ihtiyaç ve beklentilerini görmezden gelmek, sözle ve fiziksel
yolla taciz etmek, teşhircilik yapmak, pornografik görüntüler izlemeye zorlamak, sürekli takip
ederek telefon, internet gibi teknolojik araçlarla cinsel içerikli materyaller ya da konuşmalarla
rahatsız etmek, onay almadan çıplak cinsellik içeren görüntüler çekmek ve cinsel içerikli
görüntüleri yaymak ve yaymakla tehdit etmek, kadın bedenini ve cinselliğini aşağılayacak
şekilde konuşmak yaygın görülen cinsel şiddet biçimleridir. Kaynak Bkz. 3
Şiddet nedeni ile KDM’ye başvuran 112 kadından Cinsel Şiddet gördüğünü belirtenlerin
oranı (14) %12’dır.
Danışanlarımızın aktardıkları;
Daha önce anne ve babası boşanmış olan danışanımız, 13 yaşındayken intikam
düşüncesi güden akrabası tarafından tecavüze uğramıştır. Tecavüz sonucu hamile kalan
danışanımız 14 yaşında anne olmuştur. Devlet korumasına alınmışken dedesinin teminat
imzalaması üzerine dedesinin korumasına geri verilmiştir. 20 yaşında, arasında 15 yaş fark olan
2 çocuklu bir erkekle evlilik gerçekleştiren danışan evliliği sırasında eşinden her türlü işkence
ve şiddet görmüştür. Eşinin 2 yetişkin yaşta çocuklarının da babaları gibi uyuşturucu madde
kullanımı nedeniyle kızının da risk altında olduğunu 5 yıl süren evliliğini 11 yaşındaki kızının
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benzer bir istismara maruz kalmasından korktuğundan dolayı bitirdiğini belirtti. Boşandıktan
sonra yakın aile üyelerinden hiçbir yakını desteği kalmamıştı. Danışan SYDV tarafından risk
altındaki bireylere sunulan 1+1 evlerde yaşamakta, biriken elektrik icra borçları nedeniyle uzun
bir süre karanlıkta bomboş evde açlık eşiğinde yaşıyordu. Uzun bir süre yıkanma imkânı
olmadığı içinde kendisi ve kızı bitlenmişti. Bu koşullar nedeniyle intihar girişiminde bulunmuştur.
Psikolojik danışmanlık sırasında intihar riskinin yüksek olduğu

Psikolog tarafından

gözlemlemiştir. Bunun üzerine kadının hayatındaki bir çok problemi ilgili kamu kumları ve
STK’larla işbirliği yapılarak, kadının evine; yatak- baza, oturma Grubu, ocak – tüp, halı, perdenin
de ve ihtiyaç duyduğu gıda- kıyafetler sağlanmış olup elektrik borcu sıfırlanmıştır. Devletin
sağladığı

desteklerle

ve

gündelik

gittiği

işlerden

kazandığı

paralarla

ihtiyaçlarını

giderebilmektedir. Psikolojik Danışmanlık, Hukuki danışmanlık almıştır. Eşi ile ilgili adli süreç
devam etmektedir
Danışan ilk kez 4 yaşındayken uykusunda 17 ve 18 yaşlarındaki kardeş olan 2 kuzeni
tarafından ensest& tecavüze maruz kalmıştır. Yaşadıklarını kimseyle paylaşma cesaretinin
olmadığını, 8 yaşına kadar sürekli olarak takip ederek yalnız yakaladıkları her fırsata sırayla
tecavüz etmeye devam ettiklerini, kimseyle paylaşırsa öldürecekleri konusunda tehdit ettiklerini
belirtmiştir. “Daha önce kimseye ispatlayamam yaşadıklarımı söylersem beni öldürürler diye
korktuğum için şuan failler namuslu iyi aile babası kisvesi altında hayatlarına devam etmekte
olması çok ağrıma gidiyor.” Şeklinde duygularını belirtmiştir. Yaşadıklarından kaynaklı kaygı
bozukluğu depresif duygu durum bozukluğu gibi psikolojik sorunlar nedeniyle hayatta istikrarı
yakalayamadığını kurduğu işleri, ilişkileri sağlıklı sürdüremediğini psikolojik desteğe ihtiyaç
duyduğunu belirtmiştir. Aldığı psikolojik danışmanlıklar sonrası psikolojisinin daha iyiye
gittiğini, kendine yeni bir işyeri kurmayı başarmış olup hayatını daha güçlü adımlarla
sürdürmektedir.
Bir danışanımız; abisi taraflıdan maruz kaldığı sözlü olarak belirtememiş not olarak
kâğıda yazmak istemiştir. Abisinin 1. Sınıftan 8. Sınıfa kadar sürekli olarak sürtünme dokunma
vb. davranışları içeren cinsel tacizine maruz kalmıştır. Bu durumu babası fark etmiş olmasına
rağmen net bir çözüm getirmemiştir. Ama babasının bu durumu biliyor olması abisinin daha
fazla ileri gitmesine engel olduğunu belirtmiştir. Bu durumun abinin evlenerek eden
ayrılmasıyla son bulmuştur. Bu yaşadıklarının kendisinde ağır psikolojik travmalar bıraktığını
belirten danışan hayatının geri kalanını çocukların bu tip olayları yaşamaması veya yaşayanlar
olursa en az hasarla korunabilmesi için geçireceğini belirtmiştir. Bu sebeple öğretmen
olduğunu belirtmiştir.
Tabu bir konu olduğundan ensest ilişkiler konuşulmamakta ve örtbas edilmektedir. Ama
konuşulmayan önlem alınmayan bu tür cinsel şiddet, konuşulmadığı için yaşanmıyor değildir.
Özellikle kırsal kesimlerde giderilemeyen cinsel ihtiyaçlar ve psikolojik sorunlar nedeni ile
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birçok çocuk risk altındadır. Konuşulup çözüm aranmaması bu tür davranışların son
bulmamasına neden oluyor. Yapılan başvurularda; zayıf annelerin olması, çocuğun
savunmasız kişilikte veya engelli olması bu davranışları sergilemeleri konusunda
cesaretlendirmekte olduğu izlenmiştir.
Evli kadınlar tarafından anlatılan; eşleri tarafından maruz kaldıkları cinsel şiddetin aslında
şiddet olmadığını eşlerine karşı sorumlulukları olduğunu düşündüklerini kendi düşüncelerini
önemsemediklerini, dile getirerek uğradıkları şiddetin bilincinde olmadıkları görülmüştür.
Özellikle Kovid-19 salgını nedeni ile yaşanan sosyal izolasyon süresince sürekli evde
bulunan eşlerinden dolayı cinsel şiddetin boyutunun artmasına neden olmuştur.
Bakamayacakları kadar çocuk doğurmak zorunda bırakıldıklarını, bütün bu koşullara itiraz
etmeleri durumda kuma getirilme ile tehdit edildiklerini dile getirmişlerdir. SUY (Sosyal Uyum
Yardımı) desteğinden faydalanmak için çok sayıda çocuk doğurmaya zorlanma, doğum kontrol
yöntemlerinden yararlandırmama da görülmüştür. Örneğin sosyal destek talebiyle başvuran
en büyük çocuğun 12 yaşında olmakla birlikte 8. Çocuk doğuran danışanlarımız olmuştur.) Bu
görüş SUY desteğinin bağlanması ile ilgili birimde çalışanlar tarafından doğrulandı.
“Müracaatçıların; kritere uyulmaması veya daha yüksek destek alınması amacıyla gebeliğe
zorlandırıldıklarını ifade ettiklerini.” belirtmişlerdir.
Cinsel şiddete neden olan etmenlerden biri olan erken evlilikler adölesan gebeliklerle
sonuçlanmaktadır. Adölesan gebeliklerle ilgili detaylara 29. sayfada yer verilmiştir.

4.4 Psikolojik Şiddet
Duygusal güç veya ihtiyaçlar, kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak,
cezalandırmak amacıyla şiddet aracı olarak kullanılıyorsa “psikolojik şiddet” söz konusudur.
Fiziksel şiddetin aksine psikolojik şiddeti tarif etmek daha zordur.
Psikolojik şiddet biçimlerinin bir kısmını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
●

Duygusal ihtiyaçların (sevgi, ilgi, destek, değer vb.) kontrol sağlamak için keyfi şekilde
karşılanması veya karşılanmaması,

●

İstediklerini yaptırmak için cezalandırıcı, küçük düşürücü, yaralayıcı, tehdit edici davranış ve
tutumlar sergilemek,

●

Duygu sömürüsü yapmak, suçlu hissettirmek, utandırmak, küsmek, surat asmak, alay
etmek, küfür ve hakaret etmek,

●

Kıskançlık adı altında, nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını ne giydiğini “Bu elbiseyle
dışarı çıkamazsın” gibi baskıcı ya da “Kendi iyiliğin için onunla görüşmeni istemiyorum” gibi
karşı tarafı düşündüğünü ifade eden sözler ve davranışlarla denetlemek, sosyal ilişkilerini
kontrol altında tutmaya çalışmak,
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●

Beceri ve yetilerini küçümsemek, karar mekanizmalarına dahil etmemek, bireysel haklarını
yok saymak, yaptıklarını sürekli eleştirmek ve kendisini akılsız, aciz, yetersiz, beceriksiz,
zayıf, muhtaç ve bağımlı hissettirmek,

●

Yalnızlaştırmak; ailesi veya arkadaşları başta olmak üzere yakınlarından fiziksel veya
duygusal olarak uzaklaştırmaya çalışmak, maddi ve manevi destek alabileceği bütün kişiler
ve kuruluşlarla arasını bozmak ve bunlara ulaşımını engellemek; sevilmediğini,
istenmediğini söylemek,

●

Hasta, sorunlu ya da deli olduğunu hissettirmek,

●

Kişiliği, fiziksel görüntüsü, ailesi vb. ile ilgili hakaret etmek,

●

Gerçekleştirilmesi imkânsız taleplerde bulunmak, yerine getirildiğinde ise talepleri
değiştirmek,

●

Ne düşündüğünü ne hissettiğini ne istediğini, onun için neyin iyi olduğunu kadın adına
tanımlamak, onun adına kararlar almak,

●

Kadının sahip olduğu evcil hayvanlara, kadını cezalandırmak ve kontrol etmek amacıyla
şiddet uygulamak,

●

Çocukları suçlu hissettirmek için kullanmak, çocukların kaçırılacağı, gösterilmeyeceği,
elinden alınacağına ilişkin tehditler savurmak; çocuklara şiddet uygulamak.

Psikolojik şiddetin olduğu her ilişkide fiziksel şiddet olmayabilir ancak, fiziksel şiddetin olduğu
her ilişkide psikolojik şiddetin bazı öğeleri bulunur. Psikolojik şiddet sıklıkla fiziksel şiddetten
önce başlar ve tecridin eşlik ettiği yoğun psikolojik şiddet, fiziksel şiddetin uyarıcısı olabilir.
Kaynak Bkz. 3
Şiddet nedeni ile KDM’ye başvuran 112 kadından Psikolojik Şiddet gördüğünü belirtenlerin
oranı (38) %34’tür.
Bir değil birçok danışanımız ortak dile getirdikleri konuları tek paragrafta aktaracak olursak;
Eşlerinin üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyip, sorumluluklardan kaçarak ekonomik
ve sosyal tüm görevlerinden kaçınması durumuna alıştıklarını, eşlerinin, kendilerine hakarette
bulunmaları, küçümseyen davranışlar sergilediklerini, ihmal edildiklerini, eşlerinin kendilerini göz
göre göre aldatması ve buna göz yummalarını beklemeleri, kendini geliştiren fakat eşlerinin
akademik yönden gelişimini desteklemeyen (içlerinde STK yöneticilerinin de olduğu) erkekler
eşlerini küçümsemekte kendilerine layık olmadıklarını dile getirdiklerini” belirtmiştir.
Kadınlara karşı çok büyük psikolojik baskı ve şiddet olduğunu, eşlerinin sadakatsizliklerini
öğrenmelerine rağmen gidecek yerleri olmadığı, eşlerinin yaptıkları kötü muamelenin bir
yaptırımının olmayacağı rahatlığıyla bu davranışlarını sürdürdüklerini belirten kadınlar,
boşanmak istemediklerini eşlerinin bir gün döneceği konusunda umut besledikleri belirtilmiştir.
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Araştırmaların gösterdiği üzere, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşların var olan potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en önemli engellerden
birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle kız çocukları ve kadınlar, çekirdek aile içinde, geniş
aile bağlamında, sokakta, okulda ve iş hayatında fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete
maruz kalmakta; yaşanan şiddetin kız çocuklarının okuyamamasından kadınlar şiddetten
toplumsal hayata etkin katılamamalarına, kadınların çocuklarına uyguladıkları şiddetin
artmasından istenmeyen evliliklere, sakatlıklardan ölümlere kadar çok kapsamlı sonuçları
olmaktadır. Namus adına işlenen cinayetler bu şiddet türünün en ölümcül ve görünür
biçimlerinden biridir. Ancak daha az görünür biçimleriyle de kadına yönelik şiddet, Türkiye'de
yaşayan milyonlarca kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Aile içi şiddet,
özellikle koca şiddeti, kadınların yaşamlarının “belirleyici bir boyutunu” oluşturmaktadır.
Kaynak Bkz.
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5. Şiddeti Uygulayan Profili
Kadına yönelik şiddet kadınlara en yakın erkekler tarafından uygulanmaktadır. Büyük oranda
kadının; babası, ağabeyi, eşi ve sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığı ifade edilmektedir.
Danışanların; (47) %41’inin eşlerinin şiddeti uyguladığını belirtilmektedir. Hayatını birlikte devam
ettirdikleri eşlerini hayat arkadaşı değil erkeğin hayatta sunduğu her koşula göz yuman, itaat
eden hizmet eden ve her türlü ihtiyacını gidermekle yükümlülüğe boyun eğmek zorunda olduğu
görüşündedir. Kadınların özverili, fedakâr, şefkat içgüdüsü ve itaatkâr yetiştirilme şekli erkekler
tarafından suistimal edilmektedir.

4

(Bora ve Üstün 2005, 18)
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Eski eşleri & Daha önce beraber oldukları erkekler tarafından uygulanan şiddet (21) %18’lik bir
dilimi göstermektedir. Danışanlarımızdan eşinden boşanmış fakat ayrılığı- kadının yeniden düzen
kurmasını sindiremeyen, kendileri evlenmelerine rağmen eşlerini kontrol etmek isteyen erkekler
şiddet ve baskısını sürdürmektedir.
Erkek arkadaşı & Flörtü tarafından şiddete maruz kalan kadın oranı (13) %11’dir. Genç
danışanlarımızdan, erkek arkadaşları tarafından şiddet ve baskıya uğradıklarına dair başvurular
artmış bulunmaktadır. Beraberlik süresince kadınları ilişkiye zorlaması ayrılık istedikleri tehdit ve
baskı ile ilişkiyi sürdürme çabasına gitmektedir.
Babalar (13) %11, Erkek Kardeşler (8) %7, Kayınvalideler (5) %3

ve Diğerleri (10) %9

oranlarında şiddet uygulayıcılardır. Daha çok kadınların hayatlarını kontrol altında tutmayönetme ve baskılama şeklinde eğitime –sosyalleşmeye ve istihdama engel olma şeklinde şiddet
göstermektedirler. Bir danışanın şiddet uygulayıcısı çifte fail olabilmektedir. Aynı zamanda destek
verip çözüm bulması gereken aile üyeleri ve yakınları maruz kaldıkları şiddete göz yummalarını
ve şiddeti normalleştirdikleri ifade edilmiştir.
Şiddeti uygulayan profili oransal dağılımı Bkz. Grafik 8’de verilmiştir.

“13 Yaşında zorla demek biryana evliliğin ne olduğunu

bilmeyecek yaşta evlendirildim. Eşim o sırada çalışmak için
şehir dışındaydı. Evlendiğim adamı evliliğimin 1. yılından
sonra gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki eşin yok ne diye

evlendirildin! Ev işini göreyim, erkenden evlenirsem o evin
terbiyesini, âdetlerini alırım diye evlendirilmişim. Geçen o bir
yıl içerisinde kayınvalideme, kayınbabama ve eşimin

kardeşlerine hizmet ettim. Ettim de memnun edemedim sürekli
olarak eşimin ailesi tarafından hem fiziksel şiddet gördüm hem
hakaret işittim. Dayanamayıp ailemin evine döndüm “ki hala

bakireydim” ailem “Gelinlikle çıktın kefenle dönersin”
diyerek. Beni geri çevirdiler. Eşimin evine döndüm de ne
dönmek! Eşim geldi bir de o dövdü. Beni gelin diye değil köle
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Şeklinde yaşadığı şiddeti aktardı ve maalesef ki bu danışanın hikayesiyle benzerlik gösteren
hikayelerden yüzlercesi var. Hikayesi örnek verilen danışanda tek bir şiddet uygulayıcısı yok,
kök ailesiyle başlayan şiddet eşinin ailesi ve eşinin uyguladığı şiddetle devam etmiştir. Topyekûn
şiddete dur denilmediği, zihniyetlerin değişmediği sürece yukarda anlatılan örnek gibi yeniden
yüzlerce binlercesi yaşanmaya devam edecektir.
Danışmanlık alarak geçirmekte oldukları bu süreç aşamasında

kendi

hayatlarının

sorumluluğunun sadece kendi elinde olduğu artık kolları sıvayıp kendi hayatı ile ilgili karar
verecek kişinin kendisi olduğuyla ilgili psiko-eğitim verildi. Süreç izlenmeye devam edilmektedir.

ŞİDDET UYGULAYAN PROFİLİ
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6. Şiddet ve Baskılamayla Ne Amaçlanıyor?
İlkel çağda hayatta kalmak için insanoğlunun savunma mekanizması olan kaba kuvvet,
insanlık uygarlaşmaya çalıştıkça kullandığı baskı ve kontrol aracına dönüşmüştür. Şiddetin
haklı hiçbir gerekçesi olamayacağı bilinmekle birlikte, şiddet uygulayıcılarının bahanelerini (ne
ile mücadele ettiğimizi) bilmeden, şiddeti destekleyen nedenleri ortaya koymadan şiddetle
mücadelemiz eksik kalacaktır. KDM’ye yapılan başvurular ve yapılan eğitimler sırasında şiddet
uygulayıcıların bahaneleri/ gerekçeleri sorulduğunda genellikle benzer cevaplar alınmıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği altında birçok kişi ve kesim tarafından kadına yönelik şiddet
uygulanabilmektedir. Kadına yönelik şiddeti uygulayanlar genellikle kadına en yakın erkeklerdir.
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Ataerkil toplumlarda erkek şiddeti toplumsal bir norm görüp kabul edildiğinden bu şiddeti
uygulayan erkekler çevre ve toplum tarafından eleştirilmek bir yana “Elinin kiri”, “Namusumu
temizledim.” gibi söylemlerle uyguladıkları şiddet ve cinayetler takdir edilebilmektedir.
Araştırmalara göre şiddet uygulayan kişinin psikolojisinde genelde yetersizlik duygusu
hakimdir, ancak şiddet uygulayarak kişiliğini ortaya koyabileceği inancındadır. Komplekslidir,
ancak bu kişilik özelliği ve toplumsal bakış açısı değişmediği sürece şiddet uygulamaya
devam edecektir. Bilindiği gibi kıskançlık ve reddedilme, toplumda kabul görmediğini düşünme
en sık rastlanan nedenlerdir. Bunu dile getirmeyenler çok basit nedenlerle şiddet uygularlar.
Burada daha ziyade ev dışında erkeğin yaşadığı kişiliğine yönelik yaralanmaların öfkesini
evdeki kadına, bazen de çocuklara yöneltmesi söz konusudur. Örneğin; yemeğin
beğenilmemesi, çamaşır, temizlik, ütü gibi ev işlerinde kusur bulunması gibi.
Bir erkeğin, eşini akşam yemeği hazırlamaması nedeniyle dövmesi sadece bunu bir kez
daha tekrarlamamasını tembih yöntemi değil aynı zamanda kendisine hizmetçilik edilmesi
gerektiği algısının bir göstergesidir. Bir başka örnek ele almak gerekirse; bir erkeğin
randevuları esnasında bir kadına cinsel taciz/şiddet uygulaması erkeğin fiziksel tatminin hakkı,
tek taraflı bile olsa, olduğu algısından kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, bir çok kadının
ifade ettiği gibi, şiddete yol açan sadece iktidar paylaşımındaki eşitsizlikler değil aynı zamanda
erkeklerin bilinçli ama çoğunlukla bilinçsiz biçimde ayrıcalık taşıma hakkına sahip oldukları
algısıdır.

-

Kaynak Bkz. 5

KDM’ye yapılan başvurular ve yapılan eğitimler sırasında şiddet uygulayıcıların
bahaneleri/ gerekçeleri sorulduğunda genellikle benzer cevaplar alınmıştır;

5

(Kaufman-erkek-kaynakli-siddetin-7-nedeni S.2)
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≠ İTAATSİZLİK
≠ GEÇİMSİZLİK
≠ PSİKOLOJİK SORUNLAR & ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ
≠ KONTROL VE ÜSTÜNLÜK SAĞLAMA AMACI
≠ ACİZ VE GÜÇSÜZ KİŞİLİK YAPISI
≠ GELENEKSEL TOPLUMSAL NORMLAR
≠ KISKANÇLIK
≠ AŞIRI BEKLENTİ
≠ REDEDİLME
≠ AYRICALIK HAKKI

7. Şiddet Döngüsü Nedir?
GERGİNLİK DÖNEMİ
Şiddet

uygulayan

kişi

çeşitli

sorunları

bahane ederek gerginlik yaratır. Şiddet
uyguladığı

kişinin

davranışlarını

PİŞMANLIK DÖNEMİ

kontrol

etmeye çalışır. Yapması ve yapmaması

Şiddet uygulayan, pişman olup veya pişman

gerekenleri söyler. Mağdur kendini endişeli

olduğunu

hisseder, gergin atmosferi hafifletmeye,

almaya çalışır ve olumlu bir tutum sergiler.

sözleri ve davranışları konusunda dikkatli

Mağdur,

olmaya çalışır.

olumlu karşılar.

söyleyip
şiddet

mağdurun

uygulayanın

gönlünü
çabalarını

KRİZ DÖNEMİ
Şiddet uygulayan, sözlü, psikolojik, fiziksel,
cinsel veya ekonomik olarak karşısındaki

BAHANE DÖNEMİ

kişiye saldırır. Mağdur kendini aşağılanmış,
Şiddet uygulayan, davranışları için

üzgün hisseder ve haksızlığa uğrar.

bahaneler üretir. Mağdur, şiddet
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uygulayanın bahanelerini (gerekçelerini)

eder, kendi algılarından şüphe eder ve

anlamaya çalışır, değişmesi için yardım

durum için kendini sorumlu hisseder. 6

GERGİNLİK
DÖNEMİ

KRİZ
DÖNEMİ

BAHANELER
DÖNEMİ

PİŞMANLIK
BALAYI
DÖNEMİ

Ruh sağlığı alanında birçok uzmanın ortaklaştığı bir gerçek; kişiler çocukluğunda babasının
annesine ve kendisine uyguladığı şiddeti öğrenilerek aynı şiddeti kendi eşine ve çocuklarına
yaşatabilme olasılığı çok yüksektir. Bu döngü kırılmadığı sürece gelecek nesillere istenmeyen
miras olarak aktarılmaya devam edecektir.
Şiddet döngüsünü etkileyen en önemli etmenlerin biri de çocuk durumudur. Kadınlar
Çocuklarının yüksek yararını sağlamak niyetiyle şiddete göz yummaları gerektiğini düşünmekte
veya çocukları için şiddetten kurtulmaya karar vermektedir. İstek ve ihtiyaçlarının farkında
olmaları, nitelik ve ekonomik yönden yetebilecekleri kadar çocuk doğurma konusunda
farkındalık kazanmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda hem psiko-sosyal hem sağlık yönüyle çift
başlı eğitimlerin verilmesi elzemdir.
Şiddetin olmadığı adil bir dünya için şiddet döngüsünün kırılması ve gelecek nesillerin bu
farkındalığı kazanmış nesiller olarak yetişmesi gerekmektedir. Önce kadınları eğitilmesi ve
istihdamın

bu döngünün kırılması için önemli bir adım olduğundan, bu nedenle eğitim ve

istihdamın arttırılması gerekmektedir. Bu sırada kadınların istihdamının önündeki en önemli
engellerden biri olan çocuklar için kadın istihdamı sırasında çocuk dostu alanların göz önünde
6

Şiddet
döngüsü.
Kaynak:
https://evicisiddet.adalet.gov.tr/SIDDET_NEDIR.html
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bulundurulması, bu sırada yaşları ve gelişim düzeylerine göre bakım- eğitim almaları
gerekmektedir. Lakin çocuklar sadece o ailenin değil toplumun geleceğidir ve sorumluluğu
altındadır.

8. Çocuk Yaşta Zorla Evlilik
Erken ve zorla evlilikler şiddetin hem nedeni hem sonucu olmuştur.
Yerel ve mülteci danışanlarımızın belirttiği üzere toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı olmaması
ve genellikle evliliğin bir sosyal güvence olarak görülüyor olması nedeni ile ekonomik zorluk
çeken kızlar, aileye daha fazla yük olmaması gerektiğini düşünerek erken evlendikleri
belirtilmiştir.
Ataerkil düzenin getirdiği düzeni yaşayan- yaşatan, çok çocuklu ailelerde kızların evde kardeş
bakımı, yemek yapımı, temizlik vb. konularda katkı sağlaması beklenmekte, hanenin kalabalık
olması ve erkek çocuklarına öncelik verildiğinden duygusal ihtiyaçları başta olmak üzere birçok
ihtiyacının zamanında karşılanmadığından dolayı genç kızlar; sevildiğini düşündüğü erkeklerle,
çocuk yaşta olmasa da erken yaşta evliliklere karar vermektedir. KDM’ deki görüşmeler sırasında
yukarıda belirtilen nedenlerle evlilik gerçekleştirdiğini belirtenler son 6 aydaki başvuruların (47
kadın) %14’ünü oluşturmaktadır. Bazıları boşanma kararı almış, yeni düzen kurmak istemekte,
Diğerleri kurulan düzene zamanla alışmış olduğunu ya da alışmaya çalışacağını belirtmiştir.
Çocuk & Erken yaşta yapılan bu evlilikler yanlış eş seçimine ve genç kadınların eşlerine karşı
savunmasız kalmasına, eğitim hayatından uzaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Kendi
ayakları üzerinde durmak, hakkını aramak ve savunmak gibi becerileri kazanamamakta, kendini
ifade edememekte yaşam becerileri kazanamamaktadır.
Adölesan döneminde (10-19 yaş arası) gerçekleşen doğumlar sağlıklı nesillerin oluşmasında ve
ülkelerin gelişmesinde önemli bir sorun oluşturduğundan günümüzde dikkatle ele alınması
gereken toplumsal sorunlardan birini oluşturmaktadır.
Adölesan dönemi geniş anlamıyla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle çocukluktan
erişkinliğe geçiş dönemi olup adölesan gebeliği de 10-19 yaş arasındaki kızların gebeliği
anlamında kullanılmaktadır. Adölesan dönemde gerçekleşen gebelikler hâlen tüm dünyada
önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Adölesan gebeliklerin riskleri yüksektir.
Adölesan gebeliğin

risk

faktörleri

çok

yönlü

ve

karmaşıktır.

Erken

doğum

tehdidi, gebelikte hipertansiyon, anemi, düşük doğum ağırlığı, konjenital anomali riski,
müdahaleli doğum gibi riskler bulunmaktadır. Kaynak Bkz. 7

7https://www.researchgate.net/publication/290303425_ADOLESAN_GEBELIK_VE_ADOLESAN_ANNELIK
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Erken evlilikler çocuk gelinlere ve doğan çocuklara biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden
ağır sonuçlara neden olmaktadır. Kadın ve çocukların nezdinde tüm topluma ve gelecek
nesillere aktarılacak hasarlara neden olmaktadır.
Bu konuda çalışılan son vaka;
15 ve 16 yaşında 2 genç kız; babaları tarafından zorla nişanlandırılmak istenmiştir.
Kızlardan biri okulda başarılıdır ve okumak istemektedir. Çocuk yaşta zorla evlendirilmek
istenen kızlar, MOKİD faaliyetlerini tanıyan danışan aracılığıyla iletişime geçmiş olup.
MOKİD’in yetkili mercilere haber vermesi üzerine, nişan törenine güvenlik güçlerince
müdahale edilip engel olunmuştur. Aile Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünce konu yakından
takip edilmektedir. Güvenlik güçleri amiri ;danışanın ve ihbar edenlerin herhangi bir
problemle karşılaşmaması için çalışmayı incelik ve hassasiyetle yürütmüştür.

9. Kadın Danışma Merkezinde Sunulan Destekler
9.1 Sosyal Danışmanlık
MOKİD KDM’de haftanın 5 günü Sosyal danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışana
sorulan hiçbir soruyu açıklamak zorunda olmadığı ve gizliliğin öncelikli ilkemiz olduğu
açıklanmaktadır. Danışanın ruh haline göre gerekli durumlarda danışanın ihtiyaçlarını
karşılayabilmek adına demografik bilgiler vb. soruları görüşmenin sonuna doğru sorulmaktadır.
Görüşmeler sadece soru-cevap şeklinde değil sohbet şeklinde de yürütülmektedir. Kendilerini
dayanışma ruhuyla dinleyecek birilerinin varlığını bilmek görüşmeleri kolaylaştırmaktadır.
İlk görüşmede danışanın anlatmak istediği konu ve ihtiyaçları dinlenir. Danışanın hayat
koşulları, ihtiyaçlar, haklar ve destekler hakkında birlikte ihtiyaçlar ve çözümler sıralanır.
Danışana MOKİD’in tüm faaliyetleri anlatılarak talep ettiği destekler üzerinde planlama yapılır.
Danışanın talep ettiği destekler MOKİD bünyesinde sağlanamadığı durumlarda da destek
sağlayabilecek kamu kurumları ve STK’lara, bilgilendirme formu iletilerek yönlendirme
yapılmaktadır. Yönlendirme yapılan danışanların durum takibi yapılmaktadır. Kaydı ve takibi
yapılan tüm veriler gizlilik ilkelerine uygun olarak MOKİD KDM’de arşivlenmektedir.
Suriyeli mültecilerle tercümansız doğrudan Arapça danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Danışanların hastane vb. kurumlarda ihtiyaçları halinde telefon üzerinden tercümanlık desteği
verilmektedir.
Yerel ve mülteci kadınlardan psikolojik ve hukuki danışmanlık almak isteyenler için
sosyal çalışmacı tarafından, psikolojik ve hukuki danışmanlık randevuları düzenlenip ilgili
bilgiler verilir.
Okulların açılmasıyla birlikte

çocukların kırtasiye ihtiyaçları doğmuştur. Bunun üzerine

ebeveynlerden gelen taleplerden sonra çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları olduğu ebeveynlerin
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maddi yetersizlikten dolayı çocuklarına kırtasiye malzemeleri alamadıklarının belirtilmesi
üzerine MOKİD sosyo-ekonomik düzeyi düşük dezavantajlı çocuklar için 59 adet kırtasiye
kitinin çocuklara dağıtımını sağlamıştır. 8 Yaşında olup dil bariyeri nedeniyle okul fobisi olan
mülteci kız çocuğu; bu verilen kırtasiye kitini almasından sonra okula gideceğine söz vermesi
bu çalışmadaki en değerli çıktı olmuştur. Çocuk arada devamsızlık yapıyor olsa da okul
hayatına başlamıştır. Bu çok büyük bir mutluluk vermiştir. Çocuğun annesiyle görüşmeler
devam etmekte devamlılık durumu sorulmaktadır.
02.01.2020-30.06.2021 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte Sosyal Danışmanlık alan 1560
kişinin %57’si Mülteci %43 Yerel halktan danışanlardı.

01.07.2021 tarihi itibariyle 536 kadın Sosyal danışmanlık talebiyle başvurmuştur.
%72 Mülteci, %28 Yerel halktan danışanlardı. 284 Kadınla bireysel görüşme yapılarak
sosyal danışmanlık verilmiş olup, destek, bilgilendirme ve yönlendirme yapılmıştır. Bu
danışanlardan 252

kişi doğrudan kuruma bilgi paylaşımı yapılarak yönlendirme

yapılmış olup, destek alması sağlanmıştır/sağlanmaktadır. Diğer kurumlardan verilen
desteklerle ilgili detaylara ilerleyen sayfalarda yer verilmiştir. 02.01.2020-31.12.2021
tarihlerini kapsayan projenin 24 aylık sürecinde 2096 kişi Sosyal Danışmanlık alarak, nakdi
destek, medikal malzemeler, kırtasiye kitleri, kira desteği, bilgilendirme ve yönlendirme
hizmetlerden faydalanmıştır.
9.2 Psikolojik Danışmanlık

“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Bakış Açısıyla Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Faz II Projesi” kapsamında
projenin 4,6 aylık döneminde 01.07.2020 tarihinden itibaren psikolojik danışmanlık
hizmeti verilmeye devam edilmiştir. Proje başlangıcından itibaren toplamda 180
kadına ve 17

çocuğa psikolojik destek sağlandı.31.06.2021-31.12.2021 tarihleri

arasında 86 kadın ve 1 çocukla görüşme yapıldı. Her danışan ile devam eden seanslar
halinde 4-6 seans arasında görüşmeler yapılmış olup intihar durumu ağır olan
vakalarla bu görüşme sayısı 10-12 seansa kadar çıkmıştır. Kovid-19 ve son dönemde
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sosyal, psikolojik ve ekonomik koşulların
ağırlaşması sonucunda ev içi şiddetin artması KDM’ye başvuran kadınların psikolojik
danışmanlık taleplerinin çoğalmasına neden olmuştur. Artan psikolojik danışmanlık
taleplerinin karşılanması için haftanın 1 günü yapılan randevulu günlük görüşme
sayısının 10 görüşmeye kadar yükseldiği olmuştur. Psikolojik danışmanlık hizmetinin
günde 4-5 seansın üzerine çıkması etki ve sonuçları istenilen seviyede olmayacağı ve
bir psikoloğun günde 4-5 seanstan fazla danışmanlık almasının etik bir uygulama

31

01.07.2021-31.12.2021

olmayacağı

görüşüyle

ihtiyacın

çözümü

için

toplantı

yapılmıştır.

Psikolojik

danışmanlıkların yetersiz gelmeye başlaması üzerine projede 1 gün olarak belirlenen
psikolojik danışmanlık günü haftada 2 gün olarak düzenlenmiş ve haftanın 1 günü
psikolog gönüllü olarak danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Psikolojik
danışmanlık talep eden kadınların bir çoğunun durumu ağır olduğu için ertelenmesinin
olumsuz sonuçlar doğurabileceği öngörülerek danışmanlık talepleri devam eden
seanslar halinde haftanın 2 günü olarak randevulu sistemle devam etmektedir.
Görüşmeler Kovid-19 pandemisi nedeni ile aşı kartı olan bireylerle yüz yüze, aşı
yapmamış bireylerle ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Suriyeli mültecilerle
tercümansız doğrudan Arapça danışmanlık hizmeti verilmesi kadınların kendilerini
ifade etmelerini ve duygu aktarımını kolaylaştırması açısından önemli bir etken
olmaktadır.
Başvuruda bulunan kadın ve çocukların ihtiyaçlarına göre seanslar tekil veya
çoğul olarak yapılmıştır. Danışanlar; ekonomik zorlukların kadınların yaşamını
olumsuz bir biçimde etkilemeye devam ettiği, kadınların kendilerinin ve çocuklarının
temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği, çalışmak için iş bulamadıkları, çalışma
hayatına katılmış olan kadınların da aldığı ücretin kendilerini ve ailelerini geçindirmekte
yetersiz olduğu sıklıkla paylaşmışlardır.
Son altı ay içerisinde çeşitli ruhsal sıkıntılar nedeniyle başvuruda bulunan
kadınların semptomları ele alındığında çocukluk dönemine dair cinsel şiddete maruz
kalmış oldukları gözlemlendi. Son 6 ay içerisinde psikolojik danışmanlık için başvuruda
bulunan kadınlardan 16’sı çocukluk döneminde aile bireyleri tarafından enseste maruz
kaldıklarını

paylaşmışlardır.

Yaşadıkları

taciz

ve

tecavüzü

kimseyle

paylaşamadıklarını, cinsel şiddeti yaşadıkları dönemde ne olduğunu tam olarak
kavrayamadıklarını, yaşları büyüdükçe ters giden bir şeyler olduğunu fark ettiklerini
ancak yine de bunu anlattıklarında kimsenin onlara inanmayacağından korktuklarını ve
hatta bu durumun ortaya çıkması durumunda hayatlarının tehlikeye gireceğini
düşündükleri için sessiz kaldıklarını paylaştılar. Ensest failleri ise dede, öz baba, üvey
baba, erkek arkadaşları, ağabey, kuzenler, komşular, aile dostlarıydı. Kadınlar
yaşadıkları cinsel şiddet nedeniyle psikolojik birçok sorunla yaşamaya çalışıyor, failler
ise kendi yaşamlarına devam ediyor. Kadınlar travma sonrası stres bozukluğu,
aksiyete bozukluğu, depresyon vb. semptomlarla boğuşuyor. Çocukluk döneminde
cinsel şiddete maruz kalan 5 kadın psikoterapi sonrası faillerden şikayetçi olma kararı

32

01.07.2021-31.12.2021

aldı. Adli süreçleri devam eden kadınlar psikolojik destek almaya devam etmektedir. 2
kadın sığınma evine gitme kararı aldı, 5 kadın ise kendilerine yeni bir hayat kurmak için
harekete geçti.
Kuzeninin cinsel istismarı

sonucu

15 yaşında hamile kalan, aile bireyleri

tarafından durumun bilinmesine rağmen, çocuğu doğurması için baskı yapılan bir
danışan ve çocuk doğduktan sonra kendisinden 16 yaş büyük bir adamla 2. Eş olarak
evlendirilmiş, dini nikah altında evlilik sürdüren ve ekonomik, fiziksel, psikolojik şiddete
maruz kalan danışan, kızının da eşi ve eşinin çocukları tarafından fiziksel şiddete
maruz kalması ile birlikte psikoterapi sürecinden sonra bugün 13 yaşındaki çocuğu ile
birlikte yalnız başına yaşamına devam etmeye çalışıyor. Adli süreç devam etmektedir.
Cinsel istismara maruz kalan kadınların şikayetçi olma konusunda çok korktuğu,
erkeklerin ceza almadıklarına dair haberler izlediklerini, öldürülen kadınların
hikayelerini basın tarafından her gün anlatıldığı ve kendilerinin de o kadınlardan biri
olmaktan çok korktuklarını söylediler. Adalet duyguları hasar almış kadınlar bu
örneklerin kendilerini sessiz kalmaya zorladığını anlattı.
Yapılan görüşmelerde kadınların eğitim haklarının ellerinden alındığı, erken
yaşta akraba evliliğine zorlandığı, şiddete maruz kaldıklarında sessizliğe mahkûm
olduklarına inandırıldıkları, kadına yönelik şiddetin oldukça artmış olduğu, kadınların
yaşamlarını tehdit eden duruma geldiği, ekonomik problemlerin kadınların önündeki en
olumsuz engellerden biri olduğu gözlemlendi.
Psikolojik danışmanlık almakta olan danışan içinde bulunduğu ruh halini aşağıda yer
alan resmi çizerek anlatmak istemiştir.
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Resim 1

9.3 Hukuki Danışmanlık
“Artuklu’nun Kadın Mültecileri: Kadın Mültecilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısıyla
Güçlendirilmesi ve Toplumsal Kaynaşma Faz II Projesi” kapsamında projenin 4,6 aylık
döneminde 01.07.2020 tarihinden itibaren psikolojik danışmanlık hizmeti verilmeye devam
edilmiştir. 01.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 143 kişiye bireysel,18 kadına da yasal
bilgilendirme toplantısı şeklinde olmak üzere toplam 161 kadına danışmanlık hizmeti
verilmiştir. KDM’ye gelen başvurular doğrultusunda yasal bilgilendirmeye ihtiyaç duyan
kadınlara yasal hakların ve 6284 Nolu yasanın anlatıldığı bir toplantı yapılmış ve toplantıya 18
kadın katılım sağlamıştır. Danışanların durumları ve kurumlara yapılan başvuruların takibi için
her danışan ile ortalama 2-4 arası görüşme yapılmıştır. Proje kapsamında haftanın 1 günü
olarak uygulanan hukuki danışmanlık çalışmaları başvuruların artması nedeniyle haftada 2
güne çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Projede istihdam edilen avukat danışmanlık taleplerini
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haftanın 1 günü proje kapsamında 1 günü ise gönüllü olarak haftada 2 gün kadınlara desteğini
sürdürmüştür.
Görüşmelerde hukuki destek başvurusu yapanların evrakları incelenerek konularına
göre göç idaresi veya ilgili diğer kurumlara yönlendirilmiş ve işlemlerin takibi yapılmıştır.
Hukuki destek için başvuranların sorunları tespit edildikten sonra öncelikle konunun
araştırılması ve yerinde destek sağlanması amacıyla ilgili kurum ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Görüşme yapılan kişilerin talepleri doğrultusunda kurumlarla boşanma talebi, yaşanan şiddet
olayı nedeni ile uzaklaştırma kararı, geçici koruma kimlik sorunları, işçi hakları ile ilgili
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Başvuruda bulunan kadınlar Mardin Barosuna yönlendirilerek
hukuki sürecin takibi sağlanmıştır.
24 Kasım 2021 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesinde yaklaşık 1400 kişinin çevrimiçi
olarak aktif katılım sağladığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi youtube kanalında canlı olarak
yayınlanan “İnsan, Toplum ve Medeniyet” dersine MOKİD adına konuşmacı olarak MOKİD
hukuk danışmanı katılım sağlamış ve “Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki boyutu
aktarılmıştır. Bu bilgilendirme semineri sonrasında MOKİD’in psikolojik ve hukuki danışmanlık
hizmetlerinden haberdar olan gençlerden çok sayıda başvuru gelmiştir. Katılımcılar arasından
istismar, flört şiddeti ve dijital takip konusunda danışmanlık talep eden kadınlara randevulu
olarak psikolojik ve hukuki danışmanlık verilmiştir. Danışmanlık taleplerinin her seminer veya
bilgilendirme toplantısı sonrasında yoğunlaşması kadınların hukuki hakları konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadığı, bilgi sahibi olsalar dahi bu tür faaliyetler sonrasında haklarını arama
konusunda cesaretlenerek başvurucu oldukları görülmektedir. Bu nedenle belli aralıklarla farklı
gruplara yasal bilgilendirme toplantısı yapılması önem taşımaktadır.
Yapılan bütün görüşmeler mahremiyet dâhilinde olup, görüşme formları gizlilik ilkesi
dâhilinde Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneğince arşivlenmektedir.

9.4 Çocuk Odası Etkinlileri
MOKİD’in çocuk odasından 01 / 07 / 2021 – 31 / 12 / 2021 tarihleri arasında 249
çocuk için kayıt açılmış olup, çocukların tekrar eden katılımlarıyla toplam 712 çocuk
faydalanmıştır. Bu çocukların %77 ‘si mülteci %21 yerel %2’ si çifte vatandaştır. (125) %51 ‘i
erkek (124) %49’ u kız çocuklarından oluşmaktadır. Bu çocukların yaş aralığı 1-6 olup yaş
ortalamaları 5.6’dır. Çocuk odasından yararlanan çocukların 54’ü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu,
195’i Suriye uyrukludur. Çocuk odasından Okuma ve yazma kursu, Mesleki beceri kursları
(Çanta Yapımı, Yiyecek- İçecek hizmetleri Türk Mutfağı, Kaynaştırma Etkinlikleri, Tematik
Toplantılar, Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler Seminerlerine katılan ve ayrıca Kadın
Danışma Merkezine gelen kadınların çocukları faydalanmışlardır.
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MOKİD’in çocuk odasından faydalanan bu çocuklar Kovid-19 pandemi sebebiyle kurs
ve etkinliklerin farklı saatlerde olmasına özen gösterilerek sosyal mesafe, maske ve hijyen
kuralları çerçevesinde bir arada bulunuldu.
Mesleki Beceri ve Okuma Yazma Kurslarına düzenli olarak katılım gösteren kadınların
çocuklarına MOKİD çocuk odasında okul öncesi eğitim programı uygulanarak sonraki süreçteki
eğitim hayatlarına katkı sağlanmaktadır. Eğitim programı; çocukların gelişimini desteklemek
amacıyla uygulanan etkinlikler, sorun çözme becerilerini geliştirme, kavramları tanıma, özel
gün ve haftaları öğrenmelerini içermektedir. Çocukların bedensel, psiko-motor, bilişsel, dil,
sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak faaliyetler çocukların yaş ve gelişim düzeyleri
dikkate alınarak yapılmıştır.
Yapılan etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymasına yardımcı olacak şekilde
düzenlenip çocukların, problem çözme ve neden sonuç ilişkileri kurma gibi bilişsel becerilerini
geliştirici yönde olmuştur. Yapılan faaliyetler basitten zora, somuttan soyuta, genelden özele
ve yakından uzağa ilkeleri göz önünde bulundurularak eğitime devam edilmiştir. Çocuğun;
görerek, dokunarak, işiterek ve tadarak çok yönlü duyular ile aktif katılımı önemsenerek
destekleyecek şekilde uygulanmıştır. Ayrıca; her çocuğun gelişimi hakkında çocuğun annesine
geri bildirimler sağlanmıştır.
Çocuk odasında yapılan faaliyetler;
Drama etkinliklerinden (selamlaşma vb.), dil etkinliklerinden (öykü tamamlama, masal
anlatma, bilmece, tekerleme, şarkı söyleme) ve hareket etkinliklerinden (hızlı-yavaş yürüme,
yer değiştirme, atlama, koşma ve denge çalışmaları) matematik etkinliklerinden (eşleştirme,
gruplama, sıralama, örüntü oluşturma, ritmik sayma çalışmaları) boyama etkinliklerinden (sulu,
kuru, parmak, ve pastel boya) fen etkinliklerinden (Tatları keşfetme, mevsimler, fasulye
çimlenmesi vb.) ve kavramlar (uzak yakın kısa uzun vb.) ince motor gelişimlerini destekleyecek
etkinliklerden ( ipe boncuk geçirme, mandal dizme vb.) origami (kesme, yapıştırma, bölme,
katlama) çizgi film izleme, oyun hamuruyla çeşitli şekiller yapma, ulaşım ve iletişim araçlarını
tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca çocuklara bireysel etkinlikler yaptırılıp çocukların sahip
olduğu yetenekleri geliştirmesine ve öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmaktadır.
Çocukların bireysel etkinliklerde bulunması boyama yapması, resim çizmesi, yap-boz
oynaması vb. sahip olduğu yeteneklerini geliştirmesine ve öğrendiklerini kalıcı hale getirmesine
yardımcı olmaktadır. Ayrıca; bu tür etkinlikleri çocukların arkadaşları ya da aile bireyleriyle
birlikte yapması sosyal becerilerini de geliştirmesine yardımcı olduğu annelere aktarılmıştır.
MOKİD çocuk odasındaki çocuklar hem yerel hem de mülteci olduğundan dolayı
çocukların bireysel farklılıkları ilgi, istek ve hazırbulunuşluk düzeyleri göz önünde
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bulundurularak faaliyetler yapılmıştır. Çocukların makası tutma korkusu, yanlış çizgi üzerinden
kesim yapmaları, çocukların kendi başlarına kesim yapmaya cesaret edememeleri nedeniyle
deneme ve yanılmalar ile öğrenmesine fırsat verilmiştir. Çocukların yapabildikleri becerilerden
yola çıkarak yapamadıkları becerileri başarmalarına olanak sağlanmış ve çocuklar bu yönde
cesaretlendirilmiştir. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyerek ilkokula uyum
sağlamalarını kolaylaştıracak ve bu kademedeki bilgi, beceri ve deneyimler için hazır
olmalarını sağlayacak çalışmalar yapılmıştır. Buna benzer etkinliklerin de evde ebeveynleri ile
pekiştirmesi konusunda annelere önerilerde bulunulmuştur.
Çocuğun kendi bedenini ve beden mahremiyetini, kendi cinsiyetinin fiziki ve sosyal
olarak farkına varması, başkalarının cinsiyetlerini ayırt edebilmesi amacıyla çocuklara cinsel
kimlik gelişimlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Eğitim ve kurslara katılan kadınların çocukları yeni normalleşme dönemiyle birlikte
kısıtlamadan sonra dışarı çıkabilmekte ve anneleriyle birlikte ev, bahçe, park gibi mekanlardan
farklı olarak ilk defa vakit geçirmekte olduğu gözlemlendi. Çocuklar, anneleri eğitim veya
kurslardayken ilk geldikleri gün annelerinin kendilerini bırakıp gitmelerini düşündüklerinden
dolayı üzgün ve kaygılıydılar. Ancak birkaç gün sonrasında çocukların çocuk odasına gelme
istekleri, akranlarıyla paylaşım, iletişim ve işbirliği içinde olmaları çocukları keyifli, heyecanlı ve
ilgili hissettirdiği gözlemlendi.
Okuma yazma kursuna katılan bir kadının çocuk odasından yararlanan ikiz çocuklarında
sözlü iletişim kurmama veya yapılan etkinliğe hiç katılım sağlamama, sorulan sorulara cevap
vermeme gibi problemlerle karşılaşılıp anneleriyle bu durum paylaşıldı. Anneleri çocukların
evde aile veya kardeşleriyle iletişim içinde olduğunu ancak ilk defa farklı bir sosyal ortamda
bulunduklarından dolayı bu şekilde davrandıklarını belirtti. Çocukların alışma süreci bu soruna
uygun olarak desteklenmiş ve çocuklar kısa süre sonra eğitmen ve akranları ile iletişim
kurmaya başlamışlardır. Okuma yazma kursunun devam ettiği süreçte kursa gelen kadınların
çocuklarında olumlu gelişmeler fark edildi. Kurs tamamlanıncaya kadar geçen süreçte çocuklar
sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişim gösterdikleri gözlemlendi. Çocuklar kendilerini daha net
ifade edebilecek, akranları ile paylaşımlarda bulunabilecek, empati kurabilecek, karşılaşılan
problemi çözebilecek ve grup olarak hareket edebilecek düzeyde gelişim göstermişlerdir.
Anneler de çocuklarının gelişimlerini gözlemleyerek çocukları hakkında MOKİD’e olumlu geri
bildirimlerde bulunmuşlardır.
MOKİD çocuk odasından yararlanan çocuklar genellikle iki dil (Arapça-Türkçe; KürtçeArapça) bilen çocuklardan oluşmaktadır. İki dil kullanan çocukların genellikle sözlü iletişim
kurarken karşıdakinin iletişim dili ne olursa olsun baskın olarak kullandığı dille cevap verdiği
gözlemlenmiştir.
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Çocuk oyun odasından düzenli olarak yararlanan mülteci çocuklarda çocuk odasına
geldikleri ilk günler Türkçe bilseler dahi her zaman kendilerini ana dillerinde ifade etmeyi tercih
ettikleri gözlemlendi. Bu tutum; çocukların içinde büyüdükleri iki dilden, iki kültürden birine
kendini daha yakın hissetmesi dil kullanımında da bu dile yönelmesinin etkisi olduğunun
göstergesidir. Eğitim esnasında çocukların anlamadıkları bir ifade olduğu anlaşıldığı
durumlarda çocuklardan kelimeyi Arapça olarak dile getirmeleri istenmekte, anlaşılmayan
cümleler Arap dilinde çocukların anlayacakları şekilde tercüme edilmiştir. Bunun sonucunda
çocuklar Türkçe kullanma becerilerini geliştirmiş ve zamanla mülteci çocuklar sabah
geldiklerinde “Günaydın ben geldim öğretmenim” öğlen eve gittiklerinde ise “İyi günler
öğretmenim” gibi sosyal iletişim için önemli cümleleri kullanabilir düzeye geldikleri için MOKİD
çocuk oyun odasından mutlu ayrılmışlardır. Mülteci çocukların ana dillerinin yanı sıra Türkçe
dil becerilerini geliştirmeleri okul öncesi çocukların temel eğitim seviyesine hazır hale
gelmelerine olanak sağlamaktadır.
Kovid-19 pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ilk döneminde çocuklar için
uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal izolasyon sürecinde çocukların davranış ve
gelişimlerinde gerileme olduğu gözlemlenmişti. Ancak; Kovid-19 pandemi normalleşme
dönemiyle birlikte çocuklar ebeveynleriyle artık rahat dışarı çıkabilmekte, park ve bahçelerde
zaman geçirmektedir. Ev ortamından sıkılan çocukların artık ev dışındaki ortamlarda daha
fazla vakit geçirmek istedikleri gözlemlendi. MOKİD proje ofisinin bahçesi olması avantajıyla
çocuklarla birlikte bahçede çeşitli oyunlar (tavşan kaç tazı tut, tilki tilki saat kaç? mendil al, kim
yok, top vb.) oynanmasına, etkinlikler yapılmasına, enerjilerini boşaltmalarına olanak
sağlamıştır.
3-6 yaş aralığındaki çocukların meslekleri tanımasının önemli olduğu düşüncesiyle
çocuklara yönelik olarak “Çocuklar Mesleklerle Tanışıyor” adlı kaynaştırma etkinliği yapıldı.
Çocukların yaparak yaşayarak daha iyi anlayabileceği ve kendilerine olan özgüvenlerinin
artacağı düşüncesiyle, çocuklar farklı meslek atölyelerinin olduğu “Afacanlar Dünyası” çocuk
kulübüne götürüldü. Çocuklar; doktorluk, itfaiyecilik, aşçılık, sanat, mimarlık, akıl oyunları gibi
atölyelerde etkinliklere katıldılar. Yerel ve mülteci çocukların meslek atölyelerinde meslekleri
birlikte oyun oynayarak ve eğlenerek öğrenmesi, aktivite oyunlarını birlikte yapmaları
çocukların kaynaşmasını sağladı. Çocuklar akranlarıyla bir arada olup kendi elleriyle pizza
yapmaları ve yaptıkları pizzayı yemeleri çocukları mutlu etmiş olup etkinlik bitiminde çocukların
eve gitmek istemediklerini biraz daha akranlarıyla oyun oynamak istedikleri görüldü. Etkinlik
sonunda Afacanlar Dünyası tarafından çocuklara tüm meslek atölyelerinde oyun oynamayı,
öğrenmeyi ve eğlenmeyi harmanlayarak gösterdikleri başarı için çocuklara “İlk Meslek
Sertifikası” verildi. Çocukların aldıkları bu sertifikadan çok mutlu oldukları ve özgüvenlerinin
geliştiği gözlemlendi.
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Ülkemizde özellikle son aylarda ekonomik sıkıntıların artması nedeniyle hem yerel ve hem
mülteci kadınlar tarafından geçim sıkıntıları da artmış olduğu ve bunun etkisi ile çocukların
gelişimlerini destekleyecek oyun ve öğrenme materyalleri ihtiyacını karşılayamadıkları oyun
materyalleri yerine sadece çocuklarının beslenebilmesi için öncelikli gıda ihtiyacını karşılama
çabası içinde oldukları, gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çektikleri ifade edilmiştir.
Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin çocuklarında giyinme, barınma ve beslenmeden
kaynaklı sağlık sorunları olduğu görülmüştür.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem yerel ve hem mülteci ebeveynlerin alım gücünün
azalmasının etkileri çocuklarda; çocuk oyun odasında verilen ikramlara daha fazla ilgi
gösterme, verilen ikramlardan daha fazla yemek isteme ya da evdeki diğer kardeşlerine de
götürüp paylaşmak isteğinde olmaları şeklinde görülmüştür.
Çocuklar kış gelmesine rağmen ince kıyafet giyinmeleri ve birçok çocuğun ayağında bot
bile olmadığı görüldü. Bu durumun derinine inildiğinde ailelerin ekonomik koşullarının her
geçen gün daha da zorlaştığı ebeveynlerinin birçoğunun işsiz olduğu, koşulları sağlayan
mülteci ailelerin sadece SUY desteğiyle geçinme zorunda kaldıkları öğrenildi. MOKİD KDM’ye
gelen kadın danışanlardan da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başvuru sayısı arttığı
görülmektedir.
Çocuk Odası Bakıcısı:
Çocuklar karşılanarak çocuk odası tanıtılmıştır.
Beslenme; çocuklara kek, kurabiye, simit, poğaça, meyve suyu, süt vb. atıştırmalıklar
verilmiştir. Beslenmelerine destek olunmuş ve tüm eğitimler sırasında çocuk eğitimcisine ve
çocuklara destek verilmiştir.
Eğitim ve eğlence; günün ilk aşamasında yakınlık hissetmeleri amaçlı kendi kültürlerinde
çizgi film ve şarkılar dinletilmesi ile başlandıktan sonra Türkçe selamlaşma kendini tanıtma ve
nezaket kuralları anlatılmıştır. Yüz boyama, oyun hamurları, boyama faaliyetleri, makas
etkinliklerinde, kalem tutma, çizgi birleştirme çalışmaları, fen ve drama etkinliklerine çocuk
eğitimcisine ve çocuklara destek olundu. Çocukların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine
katkı sağlamıştır.
Bakım; tuvalet ve temizlik eğitimleri, üstlerinin değişimi bakıcı tarafından yapılmasıyla
beraber, yaşı gereği uyuması gereken çocukların uyutulması da sağlanmıştır. Kovid-19
pandemisi nedeniyle

öz bakım ve hijyen eğitimleri verilmiştir. Çocukların pandemi sürecini

kavrayabileceği şekilde oyun veya drama yöntemi ile çocukların kendilerini virüsten nasıl
korumaları gerektiği ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
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Virüsün zamanla yok olacağını ancak normalleşme dönemiyle birlikte maske, mesafe ve hijyen
konusunda halen dikkatli davranmaları gerektiği vurgulanmıştır.
Çocuk Bakıcısı tarafından; çocuk odasının temizliği düzenli olarak yapılıp oyuncaklar
dezenfekte edilmiş,
9.5 Danışan Yönlendirilen Ve İşbirliği Yapılan Kurumlar
KDM’ye başvuran yerel ve mülteci kadınlarla yapılan görüşmelerde, kadınların
Türkiye’deki yasal düzenlemeler, kadına yönelik şiddet mekanizmaları, sosyal hizmetle
bağlamında başvurulacak kurumlar, kurumların verdikleri hizmetler, ayrıca; mülteci kadınlara
yönelik mülteci hakları, Mardin’de mültecilere destek sağlayan kurum ve kuruluşlar hakkında
bilgi ve danışmanlık paylaşımına ihtiyaçları olduğu görüldü. Proje kapsamında ilgili başlıkları
içeren bilgiler hem yerel kadınlar hem de mülteci kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak
hazırlanmış olan broşürler kadınların ulaşabileceği noktalara dağıtıldı. Proje kapsamında
hazırlanan, Kadın Danışma Merkezi Başvuru Formunda yer alan, danışan yönlendirilen
kurumlar, aldığı/alamadığı hizmetler, iyi kurum uygulamaları, karşılaşılan problemler başlıkları
altında iletişim bilgilerini paylaşan danışanlar izlendi.
MOKİD KDM tarafından 252 kadın STK ve kamu kurumlarına yönlendirilmiş olup işbirliği ile
sağlanan desteklerin oransal dağılımı Grafik 9’da verilmiştir.
●

Mardin Valiliği İl Göç İdaresi; Geçici Koruma Statüsüne ilişkin sorunları için 7 kadın
Mardin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi. MOKİD avukatı tarafından
işlemleri hızlandırmak için telefonla ya da doğrudan İl Göç İdaresi Müdürü ile görüşülerek
sorunun çözümüne destek olundu.

●

WHH- Welt Hunger Hilfe Derneği’ne; Kira Desteği- Tıbbi Materyal Desteği- Çocuk
Psikolojik danışmanlıkları (Mental problemlerle ilgili ölçeklendirmeler için), konularında
24 danışan yönlendirilmiştir. Yönlendirilen danışanlara desteklerin 4 kişi için destek
sağlanmış olup, çalışma programları çerçevesinde desteklerin sağlanacağı belirtilmiştir.

●

Kızılay Toplum Merkezi Mardin Şubesi; 13 Danışan gıda kira ve psiko-sosyal
destekler için yönlendirilmiştir. Danışanların bir kısmı destek almıştır işlemleri devam
eden danışanlarımızda mevcuttur.

●

Mardin Baro; 8 Kadın için velayet, ev içi şiddet ve boşanma davaları için Mardin Baroya
Yönlendirme yapılarak, adli yardım talebinde bulunarak Kadın Komisyonu ve Mülteci
Komisyonundan destek alınmıştır. Adli yardım kapsamında talep edilen avukatlar
atanmış, avukatlar tarafından mahkeme süreci takip edilmiştir.

●

ŞÖNİM- Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi; 4 Kadın için aile içi şiddet yaşadığı süre
zarfında acil güvenlik desteğinin ulaşabilmesi ve takip eden sürede de ASHB
desteklerinden faydalanabilmesi için yönlendirildi.
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●

TKV- Türkiye Kalkınma Vakfı: 18 Danışan yönlendirilmiş olup; Hijyen malzemesi, gıda
malzemesi sağlanması için işlemler devam etmektedir. Ayrıca danışların çocukları da
kurumun yürütmüş olduğu Okul öncesi, Psiko-sosyal aktiviteleri ve okul destek
programlarına dahil edileceğini belirtildi.

●

BMMYK- Birleşmiş Milletler Mülteci yüksek Komiserliği: BMMYK tarafından
yapılması planlanan Kovid-19 acil nakdi yadım programı kapsamında tarafımızdan 100
kişilik liste talep etmiş olup, 54 kişi için danışanlara hanedeki kişi sayısına göre destek
yatırılacağı belirtildi. Danışanlara mesaj ulaştıktan sonra danışanların PTT şubesine
giderek paralarını çekmeleri gerekiyordu. Mesaj alanlar parasını çekemedi, mesaj
ulaşmayan danışan sayısı oldukça fazla durumdadır. Sağlanmaya çalışılan destek
henüz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamamıştır. İşlemlerin hala sürdürüldüğü belirtilmiştir.

●

MAREV- Mardinliler Eğitim Ve Dayanışma Vakfı: Risk altında olan yalnız yaşayan 5
danışanın durum bilgisi paylaşılarak her kadının 2.000 TL nakdi destek almaları
sağlandı. 7 Kız öğrenciye eğitim bursu verilmesi sağlandı. Toplamda MAREV tarafından
12 kişiye destek sağlandı.

●

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi: Gençlere yönelik yapılması planlanan
spor aktivitelerine ve açılacak kurslara katılım sağlamaları için 9 kişi yönlendirilmiştir.

●

SYDV- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına: 35 Danışan yönlendirilmiş olup
danışanları SUY ve ŞEY desteklerinin aksamadan yatırılmaya devam etmesi için, hızlı
çözüm önerileriyle danışanlara destek verilmiş olup danışanlarında bizim de işimizi
hızlandırıp kolaylaştırılmıştır.

●

TOBB– Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği: Ayni/Nakdi destek vermek için 10 kişilik
liste talep etmiştir.

Ekonomik yönden risk altındaki kadınların listesi paylaşılmıştır.

Destek süreci tamamlanmamıştır.
●

Milli Eğitim İl Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezine 4 kişi yönlendirme yapılmıştır.

●

İş- Kur: İstihdam edilmek isteyen 8 kadın İŞ-KUR’ a yönlendirildi.
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DANIŞAN YÖNLENDİRDİĞİMİZ KURUMLAR
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10. Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, STK’lar ve Muhtarlarla İlişkiler
∞ STGM tarafından MOKİD’in kurumsal kapasite güçlendirilmesi için eğitimler verildi.
Niteliksel araştırma ve daha verimli raporlar yazılabilmesi adına uzman desteği
sağlanarak raporlama eğitimleri sağlandı. 2021 yılının II. 6 ayında

bu veri tabanı

sisteminin sağlanması için Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından veri
tabanı sisteminin oluşturulması için teknik ve mali alt yapıyı hazırlayarak. MOKİD’in
ihtiyaçları belirlenerek MOKİD’e özel veri tabanı sistemi hazırlanmıştır. Geliştirilmeye
devam edilmektedir.
∞ Gençlik ve Spor Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Kovid-19 nedeni
ile sosyal mesafeyi sağlamak için büyük salonlara ihtiyaç duyulmuştur. MOKİD eğitim ve
etkinliklerini Gençlik Merkezi salonlarında yapma imkânı bulmuştur. Ulaşım sorunu
nedeniyle Okuma -Yazma kursuna katılamayan dezavantajlı kadınların kursa katılımını
sağlamak amacıyla servis desteği sağlanmıştır.
∞ Mardin Barosu’na yönlendirilen danışanlarımız için avukat görevlendirilmesi hızla
sağlanmıştır.
∞ Türkiye Kalkınma Vakfı Mardin Şubesi tarafından iş birliği halinde çalışılmakta ve TKV
tarafından danışan yönlendirilmesi yapılmaktadır.
∞ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na başvuru yapan ve

Mardin dışından

başvuran danışanlar TKDF tarafından MOKİD’e yönlendirilmekte ve danışanlara ilgili
destek sağlanmaktadır. TKDF ile paylaşılmakta olup, destek sağlayabilecek STK ve
kurumlar konusunda bilgi alışverişi yapılmaktadır.

42

01.07.2021-31.12.2021

∞ Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
Halk Eğitim Merkezinin modüllerine uygun olarak Mesleki Beceri Kursları ve OkumaYazma Kursları açılmıştır/açılmaktadır. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslar için
ihtiyaç duyulan ağır makineleri ve mutfak materyallerini kullanmak amacıyla MOKİD
Mesleki beceri kurslarının halk eğitim merkezi binasında açılması için iş birliği
gerçekleşmiştir.
∞ Muhtarlar; Mahallelerde MOKİD faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına
destek olmuşlardır. Mahallelerinde kadınların yaşamış olduğu şiddet vakalarında
MOKİD ile bilgi alışverişine girmiş, destek talep etmiş ve kadınları MOKİD’e
yönlendirmişlerdir.
∞ Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı: Vakfa yapılan yönlendirmeler ivedilikle
çözülmekte çoğu zaman telefondan danışanın kuruma gitmesine gerek kalmadan ilgili
işlemler takip edilebilmektedir. Ayrıca kurumdaki kriterlere uymaması nedeniyle destek
alamayan risk altındaki bireyler MOKİD’e yönlendirilmekte. MOKİD bünyesinde nakdi
destek hizmet bulunmadığından destek sağlanabilecek diğer kurumlara transfer
edilmektedir.
∞ Örnek hikayesi paylaşılan danışanımız için Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet
Dairesi, MAREV, DEDAŞ, SYDV, Artuklu Sosyal Hizmet Merkezi ve İsmini paylaşmak
istemeyen giyim mağazası yetkilileri danışanın hayat standartlarının iyileştirilmesi için
güçlerin yettiğince katkıda bulunmuştur. Tek bir danışan için bir çok mekanizma bir araya
getirilmiş olup, desek sağlamıştır.

11. Başvurularda Karşılaşılan Sorunlar Ve İhtiyaçlar
❖

Mültecilere yönelik değişen sağlık hizmetleri prosedürleri nedeni ile muayene/tedavi ve
tıbbi materyallere erişimde zorluk çeken mülteci kadın ve çocuklar olmuştur. Fizik tedavi,
hasta alt bezi, hasta Yatağı, rehabilitasyon merkezi desteği, şeker/tansiyon ölçüm cihazı
ve tekerlekli sandalye ihtiyaçları vardır. Bazı STK’ların mülteciler için bu ihtiyaçlara yönelik
destekleri sağladıklarını öğrenen aynı ihtiyaçlara sahip yerel halktan danışanlarda
başvurmaya başlamıştır.

❖

Sahada karşılaşılan sorunlardan biri de engelli veya hasta danışanların engellilik oranı
%80’lerde görülmekte ve sağlık kurulu tarafından alınan sağlık raporunda ağır hastalık
sorusuna ‘‘Hayır’’ yanıtının verilmesi hastaların bir çok hasta hakkından mahrum
kalmasına neden olmaktadır. Bu durumdaki hastalara sadece rapor yenileme işlemine
yönlendirilmektedir.

❖

Suriyeli kadınlar Türkçe bilmemelerinden kaynaklı çocukların ödevlerine destek
olamadıklarını belirtmiştir. Dil bariyeri çocuklarının çevrimiçi eğitimlerini takip etmelerine
engel olmuştur.
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❖

Kadınların, boşanma halinde eski eşleri tarafından kadınların ve çocukların nafakalarının
ödenmediği, kadın boşanma sonrasında yeni düzen kurmak ihtiyacından dolayı bebek
maması ihtiyacı- gıda gibi hayati konularda da zorluk çeken danışanlarımız olmuştur.
Yeniden düzenlerinin kurulması aşamasında gıda, ilaç, kira ve iş imkânı sağlanması risk
altındaki kadınlar ve çocukları için hayati önem taşımaktadır.

❖

Kadınlar aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla iş imkânları arayışında bulundu.
İşsizlik – yoksulluk yerel halkın olduğu gibi mültecilerinde büyük sorunu olması nedeniyle
iş kuma ve sürdürülmesi üzerine bilinçlenip kendileri bu işleri yürütmek istemektedir.

❖

Kira ödemelerinin uygun olması bakımından çürük, rutubetli ahırdan bozma evlerde
yaşamaları

sağlık

sorunlarına

neden

olmaktadır.

Evlerinin

tadilatına

ihtiyaç

duyulmaktadır.
❖

Salgın koşullarından dolayı ekstra hijyen gerektiren bir dönemde olduğumuzdan hijyen
malzemeleri kaynaklarına başta ekonomik sebeplerden dolayı erişim sıkıntısı
çekilmektedir.

❖

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya hak kazanmış Suriyeli danışanlar; Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle SUY desteğinin kesilmesinden dolayı
vatandaşlık aldıklarına pişman olduklarını, ekonomik yönden zorluk çektiklerini
belirtmişlerdir.

12. Mülteci Çocuklara Yönelik İzlenimler
MOKİD çocuk odasından faydalanan mülteci çocukların genellikle dil bilmemenin de
etkisiyle içe kapanık, sessiz, sakin, yerel akranlarıyla paylaşımda bulunmaya çekindikleri,
sorumluluk almak istemedikleri, fikirlerini söylemekten çekindikleri ve kendini ifade
edemedikleri gözlemlenmiştir.
Çocuklar, akran zorbalığına maruz kalmakta ve kendilerini her zaman dışlanmış olarak
görmektedirler. Yerel akranları ile yaşadıkları iletişim sorununun temelinde Türkçe dilini
yeterince kullanamamalarının etkisi olduğu görülmektedir.
Çocuklar sosyal ortamlara uygun bir şekilde davranmamakta, toplum içerisindeki kurallara
uyma ve kişilerarası ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesinde zorluk çekmekte olduğu
gözlemlendi. Çocuklar akranlarıyla problem yaşadıkları durumlarda kolay öfkelendikleri, şiddet
göstermeye meyilli oldukları görüldü.
Yerel ailelerin yaşadıkları ekonomik yoksunluklar gibi mülteci ailelerde aynı yoksunlukları
yaşamakta bunun da sonucunda çocuklar yetersiz beslenmeden kaynaklı sağlık ve gelişim
sorunlarıyla sık sık karşı karşıya kalmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin çocukların
motor becerilerinin yanı sıra algı, dikkat ve öğrenmeyi olumsuz etkilediği görüldü.
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Çocukların öz-farkındalık, çatışmayla başa çıkma, problem çözme, arkadaşlık / ilişkiler
kurma ve sürdürme, akranlarıyla iş birliği yapma ve empati gibi yaşam becerilerinin tam olarak
gelişmediği gözlemlendi.
Çocukların serbest resim etkinliğinde duygu ve düşüncelerini aktardıkları, çocukların resim
kâğıdına babaları olmasına rağmen anne ve kardeşlerini figürlerini yansıttığı, babayı aile
bütünü içerisinde resmetmediği gözlemlendi. Bu durum mülteci çocukların genellikle anneye
daha bağlı olduğu, baba figürüne aile içerisinde farklı konumlandırdığı gözlemlendi. Bu
durumun aile içi şiddet, babanın iş veya başka sebeplerden dolayı ev içinde sıcak bir iletişim
ortamı kuramamasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

13. Yerel Çocuklara Yönelik İzlenimler
Sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarında güven ve korunma iç
güdüsünden kaynaklanan utangaç hissedip veya çekingenlik davranışları gözlemlendi.
Ebeveynlere ilk olarak kendilerinin çocuklarına güven duymasını sonrasında ise çocuğun
kendine güven duyması şeklinde bunun önüne geçilebileceği ifade edildi.
Çocukların kendi akranlarıyla iletişim kuramaması, oyun esnasında oyuncaklarını
akranlarıyla paylaşmaması çocuğu yalnızlaştırıp çocukların sosyalleşmesini olumsuz
etkilediğini bunun sonucunda çocukların içe dönük, kendisiyle barışık olmayan, kendine güven
duymayan bireyler yetiştiği gözlemlendi. Ebeveynlere; çocuklarına güven ve saygı duyan,
destekleyici ve olumlu anlamda yol gösterici olmaları için önerilerde bulunuldu.
Sosyo-ekonomik düzeyi daha iyi olan ailelerin çocuklarında kişisel, sosyal, bilişsel,
duyusal alanlarda psiko-sosyal davranışlarının iyi olduğu gözlemlendi.
Çocukların aile ile olan ilişkilerinde anneye bağlı oldukları kadar babaya da bağlı
oldukları gözlemlendi. Aile içerisinde şiddet hisseden veya tanık olan çocuklarda ise
yaşadıkları durumun ağırlığına göre değişen güvenli bağlanma sorunu, kendini ifade etme
biçiminde şiddet eğilimi, akran iletişiminde olumsuz davranışlar gibi sorunlar yaşandığı
gözlemlendi.
Çocuklar Kovid-19 pandemi döneminde ev ortamında daha fazla vakit geçirmeleri hem
mülteci hem de yerel çocuklarda içe kapanıklık, davranış ve gelişimlerinde gerileme, duygu
durum bozukluğuna neden olmuştu. Ancak yeni normalleşme dönemiyle çocuklar duygu,
davranış ve gelişimlerinde iyileşme olduğu gözlemlendi. Çocuklar ebeveynleriyle park, bahçe,
açık havada, sokağa çıkma saatlerinde kısıtlama olmadan akranlarıyla vakit geçirmeleri
kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamıştır.
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Pandemi sürecinde yerel ve mülteci çok çocuklu aileler çocuklarına eşit zaman
ayıramamaktaydı. Çocukların tablet, televizyon, teknolojik cihazlara bağımlılıkları artmış
durumdaydı. Millî Eğitim Bakanlığının okullarda eğitime devam edilmesi sebebiyle ebeveynler,
okul çağı çocuklarını okula gönderip erken çocukluk dönemindeki çocuklarıyla daha fazla
ilgilenme fırsatı bulmalarının çocukları daha mutlu ve keyifli hissettirdiği gözlemlendi.
Yerel ve mülteci çocukların MOKİD çocuk odasında serbest zaman etkinliğinde
oyuncakları ellerinden bırakmak istemedikleri başka bir etkinliğe geçişte çocukların
zorlandıkları gözlemlendi. Çocuklar evde bu çeşitlilikte oyuncaklara sahip olmadıklarını dile
getirdi.

14. Artuklu’nun Mülteci Kadınları
Verilen farkındalık eğitimleri değişen koşullar katkıları ile ve ekonomik zorluklar kadınları
iş hayatına katılmakta teşvik edici olmuştur. Aynı zamanda erkeklerin savaştan dolayı sağlık
sorunlarının olması nedeni ile yaşadıkları sakatlanmalar, kadınların iş hayatına atılmasında
itici güç olmuştur. Kadınların ucuz iş gücü oldukları noktalarda kadın veya çocuk çalıştırmak
tercih sebebi olmaktadır. Kadının ekonomik yönden güçlenmesi olumlu bir hareket olsa da tek
başına kadının evin geçim sorumluluğunu üstlenmesi kadın açısından yeni bir dezavantaj
doğurmaktadır. Kısıtlı istihdam alanında kadınlar iş arayışını; mesleki beceri kursları, günlük
temizlik vb. işlerde sürdürmektedir.
Son zamanlarda genç ve eğitimini ülkesinde yarıda bırakmak zorunda kalmış olan
mülteci kadınlarda yüksekokullara katılımın yükselmeye başladığı görüldü. Ekonomik yönden
çok zorluk çektiklerini iş imkânı bulmak yâda ülkelerine dönmeleri halinde eğitimleri üzerinde
ilerleme kaydetmiş durumda gitmek isteyenler olmuştur. Artuklu Üniversitesi'nin Arapça eğitim
vermesi Suriyeli kadın öğrenci sayısını arttırdığı gözlenmiştir. Danışanlardan dar gelirli olup,
üniversite okuma çabası içerisinde olanların sayısı da yükselişte olduğu gözlemlenmektedir.
Okudukları üniversite bölümleri Arapça dillerinde, İşletme- İktisat–Sosyoloji- İlahiyat ve Tarih
bölümleridir.
Eşlerinin çalışmama sebepleri sorulduğunda “sağlık sorunları nedeniyle” çalışmadığı
belirtilince, sağlık sorununun ne olduğu sorunca “SIRT AĞRISI” nedenini belirtenlerin oranı
6/4’tür. Mülteci erkekler ucuz iş gücü görülme nedeni ile çoğu zaman iş güvenliği olmayan
işlerde çalışmaktadırlar. Bu durum iş göremezlik seviyesinde kazalarla sonuçlanabilmektedir.
Kadınlar zaman zaman eşlerinin sadece çalışmak sorumluluğundan kaçmak için bu nedenlerin
altına sığındıkları da belirtilmiştir. Eşlerinin iş kazası sonucu çalışamadığını ve kendilerinin de
küçük çocukları olması nedeni ile çalışamadığını belirten kadınlar ekonomik yönden açlık
sınırında yaşamaktadırlar.
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Mülteci kadınlar doğum kontrolü ve planlı gebelik konusunda yeterli bilgiye sahip
olmalarından dolayı çok çocuk sahibi olmaktadırlar. Bazı danışanlar ve eşleri çocuk sayısını,
özellikle erkek çocuğa sahip olmayı sosyal statü olarak görmektedir. Bu kültürel bilincin yanı
sıra SUY desteğinin çocuk sayısına göre bağlanması ve ona göre yükselmesi durumu,
kadınların çok çocuk doğurması ve eşleri tarafından da zorlanmasına neden olmaktadır.
Eşi ölmüş kadınlar kendisinin ve çocuklarının ekonomik yönden ihtiyaçlarının
giderilmesi için resmi nikâhsız beraberlikleri tercih edebilmektedirler. Erkeğin sosyal güvence
olduğu düşünülerek resmi nikâhsız yapılan evliliklerde erkekler bağlayıcı bir yaptırımın
olmaması nedeni ile eşlerine gerekli yükümlülükleri yerine getirmemekte, şiddet uygulamakta,
kuma getirebilmekte veya evi terk edip başka kadınlar ile yaşayarak eşlerini ve çocuklarını
maddi / manevi risk altında bırakmaktadır.
Erkekler; mülteci kadınlara potansiyel “ikinci eş- kuma” gözüyle bakması hem yerel hem
mülteci kadınlar üzerinde baskı ve gerginlik oluşturması konusunda bir iyileşme henüz
gözlenmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, başlık parası karşılığı resmi nikâhsız
birliktelikler- ikinci eş- kumalı evlilikler, hâlâ gerçekleşmektedir. Mülteci kadınların yoksul ve
istismara açık olmaları erkekleri cesaretlendirmektedir.

15. Artuklu’nun Yerel Kadınları
Yerel kadınlarda ataerkil yapının kültürel tabularının henüz yıkılmamış olması, şiddet
döngüsünün içinden çıkılamamış olması, bazı alışılagelmiş cinsiyet eşitsizliğine dayalı
tutumların şiddet olarak tanımlanmıyor olması (kız çocuklarının okutulmaması, ailenin geçim
kaynaklarından yararlanma konusunda erkek çocuklarına öncelik verilmesi, miras hakkı vb.)
gelenek ve göreneklerin sorgulanmadan kabul ediliyor olması gibi nedenle zaman zaman
dirençler karşılaşılmaktadır. (Öneri: diğer raporda karşılaşılan zorluklar kısmına bu paragraf
eklenebilir.)
Eğitimlerin ve danışmanlıkların ilk aşamasında yerelde özellikle yaşı ilerlemiş olan
kadınlar ataerkil sistemi ve şiddeti içselleştirmiş olduklarından ataerkil hayatın gerekliliği otorite
için şiddetin gerekebileceğini, kadınların kendilerini korumamaları halinde şiddet, taciz ve
tecavüzün kaçınılmaz olduğu, çözüm için kadının izole hayat sürdürmesi, baba, abi ve eşine
itaat etmesi halinde sorun yaşamayacakları inancında olan kadın sayısı oldukça fazlaydı.
Örneğin ‘‘Kadın erkeğe itaat etse şiddet uygulanmaz’’, “Kadınların okutulması bilinçlenmesiyle
öz güven kazanması iyi bir şey değil”, “Özgüvenli bilinçli kadın söz dinlemez, itaat etmez,
yoldan sapar.’’ gibi yorumlar yaparak şiddete karşı durmak yerine toplumsal cinsiyet kalıplarına
uygun söylemlerde bulunmuşlardır.
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Bir danışanla görüşme sırasında danışan kız ve erkek çocuklarından beklediği rol ve
sorumluluklarının 2 uzak kutup gibi aktarmasıyla yapılan bu ayrımı uzak doğu ülkelerindeki
sınıf ayrımına benzeyen yanları aktarılarak, kadının bir ebeveyn olarak eşit sevdiğini belirttiği
fakat eşit olmayan statüler verdiğini dirençli bir görüşme sonunda kabul etti. Bunu değiştirmeyi
deneyeceğini fakat çok zor olduğunu belirtti. Eğitim ve etkinliklere katılan kadınlara, kadına
yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yasal düzenlemeler üzerine verilen bilgiler sonucu
bu dirençlerinin de kırıldığı görülmüştür. Yerel kadınların, MOKİD’in yürütmüş olduğu projeler
kapsamında yapılan eğitimler, mesleki beceri kursları ve etkinliklere katılımlarını arttırarak
kadınlarda bu toplumsal baskının kırılması, kadınların şiddeti tanımlayarak şiddet
döngüsünden çıkması, kadınların bilinçlenerek güçlenmesine zemin oluşturmuştur.
Görüşmeler sırasında yerel kadınlar, kendi ailelerinin kendilerini toplumsal cinsiyet
rollerini gerekçe göstererek okutmadığı, okula gitmeyi istedikleri halde gönderilmedikleri, bu
duruma direndiklerinde ise ağır fiziksel veya psikolojik şiddetle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Kadın danışma merkezine başvuruda bulunan yerel kadınların en büyük sorunlarından biri de
toplumsal baskılardır. Toplumsal normlar bütün kadınları otoritesi altına almış olup bu normlara
uyulmadığı takdirde; kınama, hor görme, iletişim kurmama, kadının eşi, babası ve erkek
kardeşlerine toplumsal alanlarda ağır sözler sarf ederek küçük düşürme gibi durumlarla
karşılaştıklarını belirtmiştir. KDM’ye başvuru yapan yerel kadınların mülteci kadınlara oranla
yaşadıkları zorlukları anlatmakta, kendini açmada direnç güçlük çektiği, daha önce yaşanan
bu zorlukları kimseyle paylaşamadıkları, gizlilik ve güvenlik kurallarına oldukça önem verdikleri
gözlemlenmiştir.
Yerel kadınlardan MOKİD’in eğitim ve etkinliklerine katılanlar, danışmanlık almak
isteyenler, çoğunlukla hayatlarında devam eden şiddet unsurlarının farkında olmayıp bunu
günlük hayatın koşulları olarak değerlendirmekte oldukları yapılan görüşmeler sırasında fark
edilmiştir. Eğitim imkanlarına erişim, ailenin maddi imkanlarından eşit yararlanma, evlilik
kararlarında söz/tercih hakkı, sosyal alanda ve aile içerisinde alınan kararlarda söz sahibi olma
vb. konularda kültürel öğretilerin normalleşmesi ile maruz kalınan kadın erkek eşitsizliği dile
getirilmemektedir. Eğitimler ve etkinliklerde üzerinde durulan konular bu anlamda etkili
olmuştur.
KDM’ye başvuran yerel kadınlarda yaşadıkları şiddete boyun eğmelerinde ekonomik
bağımsızlıklarının olmaması önemli bir rolü olduğu gözlemlenmiştir. Yerel kadınlarda dikkat
çeken bir husus da başvuruya gelen evli ve çocuklu, yaşça daha büyük kadınların iş hayatına
katılma istekleridir. İş başvurusu, kendi yeteneklerini nasıl fark edecekleri ve geliştirebilecekleri
ile ilgili bilgi almak istemeleri, iş başvurusu yapmaları kadınların ekonomik olarak
bağımsızlıklarını istediklerini göstermektedir.
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Danışmanlık alan yerel kadınların bazıları ise sosyal ve ekonomik statüleri iyi
olmasından ve fiziksel, cinsel, sosyal, ekonomik ve duygusal şiddette maruz kalmalarına
rağmen

sahip oldukları statüler nedeniyle bunu dile getirememekte veya bilinmesini

istememektedir. Bunun bir etkisi olarak çevrelerinde şiddete uğrayanlar konusunda daha
hassas ve savunucu roller üstlenmekte oldukları gözlemlenmiştir.
KDM’ye başvuran mülteci kadınlar ile yapılan görüşmelerde yerel kadınların kendilerine
“potansiyel kuma gözüyle” baktıklarını ve mülteci kadınları eşlerini ellerinden almaktan sorumlu
tuttuklarını dile getirmektedirler.

16. Sonuç
Yüzyıllardır süregelen ataerkil yapılın hazırladığı, erkeklerin kadının üzerinde sınırsız haklara
sahip olduğu düşüncesiyle kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği artarak
devam etmekte dönüşen dünya küreselleşmiş, bilgiye, bireye, kuruma erişim hızlanmıştır.
Gelişen bunca teknoloji ve bilimin yanında, kadının; gelişimini, hayata etkin katılması,
öğrenmesi, gelişmesi, haklarına erişmesi kısmına gelindi mi en uygar geçinen toplumlarda
kadına karşı cinsiyetçi baskıcı ve ayrımcı tutum sürdürmeye devam etmekte, kadınların
refahına direnmekte, cam tavanlara8 maruz bırakmaktadır. Yasalara dayanarak haklarını
arayan kadınlar tekrar erkeğin daha büyük bir öfkesine ve şiddetine maruz kalmaktadır. Bu
koşullara çanak tutan medya ve kamuoyu yapılacak bir şey yokmuşçasına, kadınların her
gün öldürülmesini izlemeye devam etmektedir. Bir kadın; eşi- sevgilisi- babası- abisinişanlısı tarafından öldürüldü.” maalesef ki artık “Hamsi fiyatları yükseldi. & Hamsi fiyatları
düştü.” Haberleri gibi rutin bir habere dönmüş olup haber değerini yitirircesine
normalleştirilmeye başlanmıştır. Bir kadın eşi- sevgilisi- babası- abisi- nişanlısı tarafından
öldürüldü! Değil. Bir kadının; eşi- sevgilisi- babası- abisi- nişanlısı KATİL OLDU! En sevdiği
Kadının / Onu en çok seven kadının/ Bir zamanlar en çok sevdiği- sevildiği/ hiç olmadı, en
sevdiklerini doğurduğu kadının/ hayatına son verdi şeklinde haber yapılması bir nebze
kendilerini de doğuranın bir kadın olduğu hatırlatır umudu taşıyorum.
Yukardaki paragrafta sevdiği sevildiği kadınlar diye bahsettim. Acaba sevgi dilimizde
mi problem var demekten kendimi alamıyorum. “Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların
savaşları mahvetti.” 9 Sevgisiz büyüyen kişiler, sadece kendine değil, çevresine de zarar
verir. Bu zarar, ancak sevgi ile önlenebilir. Bu nedenle çocukluk döneminde verilen sevgi,
dünyayı da kurtaracaktır. Günümüzde davranış bilimleri otoriterleri bu noktada
birleşmektedir. Bu görüşün bilimselliği de kanıtlanmıştır. Bir çok bilim/ilim insanı sevginin

8

Cam tavan 1970'li yıllarda ABD de ortaya çıkan bir kavramdır. Örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların iş
hayatına atılmalarına, üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engeller olarak tanımlanmıştır.
9

Dizi repliği
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iyileştirici gücünden bahsediliyor. En büyük sorunumuz sevgi. Ya sevmeyi bilmiyoruz ya da
sevginin zorla elde edilemeyeceğini. İnsanın önce kendinin sevilmeye layık olduğuna
inanması kadar karşısındakinin de onu sevmek zorunda olmadığı inancını taşıması
anayasanın 4. maddesi kadar çok kıymetlidir.
Şiddete uğrayan kişide ise özgüven kaybı oluşmakta ve gitgide kendini koruma adına eyleme
geçme cesareti de kalmamaktadır.

Eğitime erişemeyen, şiddete maruz kalan rehabilite

edilemeyen çocuklar üzerinden ihmal istismar, gelecek nesillere aktarılmaktadır. Daha
yozlaşmış maneviyatını yitirmiş, bağlarını koparmış nesillerin yetişmesi ve çocukların
gelecekte öfke kontrol sorunu, depresif, kaygı bozuklukları, fuhuş, madde bağımlılığı gibi bir
çok zorlu yaşam koşullarına sevk edilmesi ve kendi kaderini tayin edemeyen bireyler olma
olasılığı kaçınılmazdır.
Görüşmelerde özellikle kırsal kesimden yerel kadınların ve mülteci kadınların kültürel
yönden toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmadıkları görülmüş olup; toplumsal
cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, T.C. Medeni Haklar, erken yaşta ve zorla evlilik
konularında kadınların bilinçlendirilip, güçlendirilmesi, meslek edindirilmesinin ne kadar hassas
ve önemli konular olduğu, bu alanda yürütülen bütün çalışmaların arttırılarak sürdürülmesi
gerektiği yeniden görülmüştür.
Kadınların refahı ve güçlü bir gelecek için katkı sağlayan hibe sağlayıcımız Avrupa Birliği
Delegasyon’ununa, paydaşlarımız olan kamu kurumlarına, Sivil Toplum Örgütlerine,
muhtarlara, MOKİD ekibine ve bizlerle dayanışma gösteren tüm kadınlara teşekkürlerimizi
sunar,
İlk çağdan kalma kadına yönelik şiddetin son bulmasını, gelecek nesillere geliştirilmek üzere
gelişmiş toplum olması yolunda katkı sağlamış olmayı dileriz.
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