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Sadrettin KARAHOCAGİL 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 

Tesadüfler, hep aynı; 
Almancada; zufall, 
Fincede; sattuman 
İngilizcede; coincidence. 
İspanyolcada; coincidencia, 
İsveç dilinde; tillfallighet. 
Türkçede; tesadüf... 
Her dilde farklı bir sözcük ama hep aynı sahneler .. 

Gizemli bir sırrı var tesadüflerin, evrenin gizemini bile içinde 
gizleyebilecek kadar büyük bır sır . 

Köyleri, kasabaları , şehirleri, cinsiyetleri, yaşları, gelirleri. 
kültürel değerleri, hayalleri farklı olan bireylerin buluştukları 
sözcuk; tesadüfler .. 

Birbirini tanımayan insanların, aynı dili konuşamasalar bi e, 
buluştukları noktanın adı; tesadüfler .. 

Dünya: kıtalara, devletlere. şehirlere, kasabalara 
bölünmüşken, bütün sınırları ortadan kaldırarak dünyanın 
bir bütün olduğunu hatırlatan sozcük, tesadüfler ... 

Bireyler; cinsiyetlerine, varsıl ya da yoksulluklarına. 
şehirlerine, köylerine ve kültürel değerlerine göre 
birbirlerinden kopmaya çalışırken, en uzak görünen bireyleri 
bile birleştirerek, hepimizin "bir" olduğunu gözler önüne 
seren sözcük; tesadüfler ... 

Bireylerin içine kapanıp. kendilerini terk edilmiş hissettikleri 
zamanlarda yeşeren. yalnızlıktan kurtaran anın adı; 
tesadüfler . 

En sıkıntılı olduğumuz, gülmeyi unuttuğumuz anlarda 
karşımıza çıkan, karamsarlığı dağıtan anın adı; tesadüfler .. 

Ölüm korkusuna kapılanların, yaşlanmanın hüznüyle 
yaşamdan kopanların, yaşları kaç olursa olsun yeniden 
hayata bağlanmasını sağlayan anın adı, tesadüfler. 

Nefretle birbirine bakan gozleri çalan bir şarkı melodisiyle 
birleştiren anın adı; tesadüfler ... 

Biribirine düşman, dostluğu imkansız görünen bireyleri 
birleştiren anın adı, tesadüfler . . 

Her dilde farklı bir sözcüğe bürünse de. tesadüfler, hep aynı 
ve hep var. 

Hiç ummadığımız bir anda; okul bahçesinde saklambaç 
oynarken bir bağda uzum toplarken. üniversite kampüsünde 
vururken, huzur evinde terk edilmişlik duygusuna 
kapılmışken. nefreti derinden hissederken, hastane odasında 
olumu beklerken, kitapçıdan çıkarken. bir mahallenin ara 
sokaklarında yürurken. duğünde halay çekerken. yalnızlık 
duygusunu yaşarken. bize ait olan her şeyi kaybetmişken. 
pencerenin önünde pembe duvarlı ev hayal ederken, 
dünyanın herhangi bir yerine yaptığımız gezide bizı bulmaya, 
gizemli gücünü hissettirmeye. yaşama olan bağlılığımızı 
arttırmaya devam ediyor . . 

Bu kitabın içindekı yaşanmışlıklar da en zor anlarda 

ÖNSÖZ 

karşımıza çıkan tesadüfler, hayata açılan yeni bir pencereye 
ait örnekler ve en zor anlarında cehalete, töreye, yoksulluğa. 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bile başarıyı 
yakalayabilen genç kız ve kadınlar var. 

Hani dokunurya bembeyaz bir sayfaya kalem, küçücuk bir 
dokunuşta olsa akar murekkebi kalemin ve istesek de 
silemeyiz o lekeyi. Hayatta bizim karşısında çaresiz 
olduğumuz kalem. Daha doğdumuz ilk andan itibaren bize 
dokunmaya başlıyor. her gün biraz daha bizi kirletiyor. Ne 
kadar temiz kalmaya çalışırsak çalışalım ona direnemiyor, 
hep kirleniyoruz ... 

Beyaz bir sayfa nasıl kalemle yazacaklarımızı kabul etmek 
zorundaysa. işte bizde hayatın bizim için yazdıklarını kabu 
etmek zorundayız Hepimiz için bambaşka şeyler yazıyor. 
birimiz gülerken birimiz ağlıyor, birimiz hastalanırken birimiz 
iyileşiyor, birimiz sevdiklerine kavuşurken. birimiz 
sevdiklerinden ayrılıyor. birimiz doğarken birimiz ölüyor . 

Bu hep böyle devam ediyor ... 

Kitabın içindeki karakterleri. karakterlerin yaşadıkları olayları. 
olaylar karşısındaki tavırlarını, hikayelerinin sonunu merakla 
okuyabilirsiniz. Her okuduğunuz yaşanmışlıkta yaşama bir 
tutunuş, her şeye rağmen bir direniş ve en zor anda yaşama 
renk katan tesadüfler var olacaktır. 

Bu kitaptaki genç kızların ve kadınların yaşadıklarında 
hepimizden bir parça var. Belki sevinçlerinizi. belki acılarınızı . 
belki yaşadıklarınızı , belki de yaşattıklarınızı hatırlatacak ... 

Kitap, güçlü ve yaşama tutunmaya çalışan. annelerimizin 
dediği gibi "çeyizi kalemi" olan genç kızların ve kadınların 
mücadelesini, hayal dünyalarının zenginliğini, eğer imkan 
tanınırsa neler yapabileceklerini. bir tesadüf sonucu 
karşılaştıkları ya da arkadaştan, komşudan duydukları Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri'nin (ÇATOM) onların hayatlarına 
neler kattığını ve yaşamlarındaki rehberliğini anlatıyor. 

Belki bu kitaptaki en zoru başarabilenlere ait yaşanmışlıklar 
hepimize bir kez daha bir toplumun gelişmesinde 
kalkınmasında kadının ne kadar önemli olduğunu. kadının 
eğitıminin insan hakları yönünden bir gereklilik ve bunun 
yanı sıra ekonomik ve toplumsal kalkınmayı güçlendirici bir 
faktör olduğunun anlaşılmasında yol gösterici olmuştur 

Küçuk tesadufler bile bazen yaşamları değiştirebiliyor, belki 
bizde bu başarı öykülerine sahip kadınların sayısının artması 
için ÇATOM gibi merkezlere daha fazla destek olmalıyız 

Belki bir yaşamı değıştirecek tesadufe de biz vesile oluruz; 

Belli mi olur. 

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere katkılarından 
dolayı teşekkür ederim. 
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ERl<EZLER : 

ATOMLAR • 

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM'lar), GAP İdaresi 
tarafından 1992-94 yılları arasında yapılmış beş temel 
araştırmanın bulgularına dayalı olarak hazırlanan GAP 
Sosyal Eylem Planı ile bu araştırmalardan biri olan "GAP 
Bölgesinde Kadının Statusü ve Kalkınma Sürecine 
Entegrasyonu Araştırması" bulguları doğrultusunda Eylem 
Planı'ndan rareketle ortaya çıkmıştır. 

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇA TOM'lar). GAP Bölgesi'nde 
1995 yılından itibaren açılmaya başlanmış olup, halen GAP 
Bölgesindekı 9 ılde 35 ÇATOM mevcuttur ÇATOM'ların 
hedef kıtlesi genç kız ve kadınlar olup, gelişmeler 
doğrultusunda bazı programlara çocuklar ve erkekler de 
dahil edilmektedir. 

Mevcut ÇATOM'lar 
Adıyaman (1): Fatıh Mahallesi 

Batman (3) Petrolkent. Yavuzselim, Yeşiltepe 
Maha'leleri 

Diyarbakır (5): Kayabağlar-Huzurevlerı 5 Nısan ve 
Fat•hpaşa Mahalleleri ve Silvan ve 
Çermik İlçelerı 

Gazıantep (1)· Şahinbey İlçesı(Merkez), 

Kilıs (2): lslambey ve Ekrem Çetin Mahalleleri 

Mardin (9): Meydanbaşı, Medrese ve Latifiye 
Mahalleleri, Dargeçit, Kızıltepe, Midyat. 
Nusaybin ve Ömerli İlçeleri ile Dargeçit
Kı lavuz Beldesi 

Siirt (4). Merkez, Kurtalan ve Şirvan İlçeleri, 
Kayabağlar Beldesi 

Şanlıurfa (5). Bağlarbaşı Mahallesi. Parmaksızlar Konutu, 
Bozova, Siverek ve Viranşehir ilçeleri 

Şırnak (5). Merkez, Cizre, Beytüşşebap, 
idil ve Uludere ilçeleri 

ÇATOM'larda Amaç 
ÇATOM'larda amaç: kadınların sorunlarının farkına 
varmalarına. tanımlamalarına ve çözümü içın inısiyatif 
kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kad ı nların kamusal 
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alana daha fazla katılımlar ı nı ve kamusal hizmetlerden daha 
fazla yararlanmalarını sağlamak; kadın istihdamını ve kadın 
girişimciliğini artırmak: kadını güçlendirerek toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin tüm kamu politikalarına dahil edilmesinın 
sağlanmasına katkıda bulunmak ve bu yolla yerel koşullara 
uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir 
model/modeller geliştirmektir. 

ÇATDM'larda temel ilke kadınlara ne yapacaklarını değil, 
hangi koşullarda neler yap ı labileceğini göstermektir. Çeşitli 
alternatifler içinden seçimi yapacak olan veya yeni 
seçenekleri ortaya koyacak olan kadınla rın kendisidir. 

Katılımcı Yönetim 
ÇATOM'lar kentlerin daha çok kırdan göç etmiş yoksul 
hanelerin yaşadığı mahallelerde ve ilçe merkezlerinde 
kurulan, topluma dayalı ve katılımcılığı esas alan 
merkezlerdir. ÇA TOM'un bulunduğu mahallelerde haneler, 
çoğunlukla çok düşük ücret/gelir karşılığı, marjinal alanlarda 
kayıt dışı geçici ya da mevsimlik işlerde çalışmaktadır 

Yerelden gelen talep üzerine kurulan ÇATOM'larda oncelikle 
kadınların sorunları, ihtiyaçları, potansiyellerini ortaya 
çıkarmak amacıyla odak grup görüşmeleri ve Kamu kurum 
kuruluş. yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve meslek 
odaları ile yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır 

ÇATOM'ların kuruluşunda yerel talep esas alınmakta. mülki 
idare ile işbirliği yapılmakta, Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) 
tarafından projeye teknik destek verilmektedir. ÇA TOM'larda 
~op~urı: ~.atılımının yanı sıra KURULUŞLARARASI 
IŞBIRLIGINE önem verilmekte yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde ORTAKLIK VE İŞBİRLİGİ ilişkilerinin yaratılmasına 
ve genışletilmesine çalışılmakta, ortaklaşa projeler 
uygulanmaktadır. 

Ç~TOM modeli, kadınlar için esnek ve bürokratik olmayan 
bır ?rg~tlenme biçimidir Model, kadınlar arasında iletişimi. 
etkıleşımı ve dayanışmayı geliştirerek sosyal değişimi 
kolaylaştırmak amacıyla geliştiri l miştir. Model bir bütün 
olarak topluluğun sosyal, kültürel ve ekonomik değişiminde 
ış l evsel olmuştur. 



ÇATOM'un yönetiminden o yörede yaşayan lise/üniversite 
mezunun bir kişi sorumlu olmakta ve ÇATOM'lar 
katılımcıların kendi aralarından seçtikleri ÇATOM KURULLAR! 
eliyle yönetilmektedir ÇATOM Kurulları 5-7 kişiden 
oluşmakta, ÇATOM Sorumlusu ve katılımcılar tarafından 
seçilen bir eğitici de kurulda yer almaktadır ÇATOM Kurulları 
eliyle kadınların yonetim kapasitelerinin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. ÇATOM'larda kurul uyeleri ile birlıkte 
HANE ZİYARETLERİ yapılarak komşuluk ilişkilerı 
geliştirilmekte, hanelerin ihtiyaç ve oncelikleri 
belirlenmektedir. ÇA TOM programlarının belirlenmesinde 
yerel koşul ve ihtiyaçlar ıle hedef grubun katılımı esas 
alınmaktadır. Entegre ve esnek bir yaklaşım benimsenmekte 
ve ÇATOM'a devam eden katılımcıların tum programlara 
katılması ozendırilmektedir Gel şmeler paralelinde ÇATOM 
programları kapsamına çocuklar da dahil edilmiş, okul oncesi 
eğitim programları başlatılmış ve okuma odaları açılmıştır. 
Sağlık, bilgisayar. okuma-yazma vb programlara kısmen 
de olsa erkekler de dahil edilmektedir. Sosyal destek 
programları ve kulturel-sosyal etkinliklerle hane bıreylerinın 
tumune ulaşılmaya çalışılmaktadır. Mulki idarelerle yapılan 
ışblrliği çerçevesinde eğiticiler ilgili kamu kuruluşları 
tarafından sağlanmakta ve görevlendirilmektedir 

ÇATOM Programla rı 
ÇATOM'a gelen bir katıl ı mcı aynı anda birden fazla programa 
katılabilmekte ve programların saatleri ve içerikleri 
katılımcıların koşullarına ve iht iyaçlarına göre 
dtlzenlenebilmekte ve esnetilebilmektedir. 

ÇA TOM'larda aşağıda belirtilen sekiz ana başlık altında 
programlar uygulanmaktadır: 
1. Eğitim Programları· Okuma-yazma. medeni hukuk ve 
yasal haklar, ev ekonomisı ve beslenme. anne eğitimi, 
bılgisayar, müzik lngilizce, genç kızların açık öğretime 
yönlendirilmesi ve desteklenmesi, öğrenci destek programları 
vb 

2 Sağlık Programları. Hiıyen, çevre temizliği. anne-çocuk 
sağlığı. genel sağlık vb. sağlık eğitim programları: kısmi 
polıklinık ve gezicı sağlık hizmetleri, kırsal alan ve mahalle 
çalışmaları. sağlık taraması, aşı kampanyaları vb. 

3 Gelir Getirici ve Kadın İstihdamını/Girişimciliğini 
Destekleyici Programlar: 

i) Meslek kazandırıcı ve gelir getirici alanlarda bilgi ve beceri 
gelıştırmeye yönelik eğitım programları; (el sanatları, trikotaj, 
bıçki·dikiş, nakış. mefruşat. keçe ışleme, gumuş işleme, 
tekstıl. hedıyelik eşya, sabun, kumaş boyama. kuaforluk, 
yöresel mutfak vb ). 

ıı) lnkübatörluk destekleri. (ÇA TOM'larda mesleki bılgi ve 
becerı kazanan kadınların ÇATOM'larda sipariş üzerine 
çalışmaları. girışımcılik eğıtımi verilmesi mikro 
fınasman/kredı desteğı sağlanmasına aracı olunması. 
bireysel danışmanlık vb. desteklerle kadın girişimciliğinın 
gelıştirılmesı). 

ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERi: ÇATOM
1
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iii) Pazarlama-satışa yönelik etkinlikler; (sergi, fuar vb) 
ÇATOM'da üretilen ürünlerin elektronik ortamda tanıtımı 
ve pazarlanmasına yonelik bir urun katalogu hazırlanmış 
ve WEB sayfasında sunuma açılmıştır. ÇATOM'daki 
programlarla yerel el sanatlarının yaşaması, geliştir ilmesi 
sonucu yapılan ürünlerle katılımcıların para kazanması 

sağlanmaktadır. 

4. Okul Oncesı Eğitım Programları : 4·6 yaş grubuna yönelik 

eğitım programları yürütülmektedir. 

5. Çocuk Okuma Odaları: 4-6 ve 7·14 yaş grubu çocuklara 
yönel kokul oncesi, açık kapı programları , sanat, muzik . 

spor ve bilişime erışim faaliyetleri yapılmaktadır. 

6. Sosyal Destek Programları : Nüfusa kayıt, resmi nikah. 

yeşil kart vb. konularda destek sağlanması. temel eğitim, 
YİBO ve açık öğretime özellikle kız çocuklarının 
yönlendirilmesi, çoğunluğu kız olmak üzere başarılı yoksul 
öğrencilere eğitim bursu verilmesine aracılık ed imesi, ihtıyacı 
olanlara ayni/nakdi sosyal yardım sağlanması, tekerlekli 
sandalye temini vb. konularda aracılık işlevi ustlenılmektedır 

7. Sosyal Sorumluluk Programları~ Eğitime destek 
kampanyaları , mahalle ve koy çalışmaları. yaşlıları ziyaret, 

çevre koruma ve ağaçlandırma. sağlık taraması , aşı 

kampanyası vb. toplum yararlı çalışmalara gönullulük temelli 

destekler sağlanmaktadır. 

8. Kulturel-Sosyal Etkınlikler: Semıner. sergi. etkileşim 
toplantıları, sinema ve tiyatro. önemli gün kutlama. tiyatro 
gösterisi, gezi ve piknik vb. etkilikerin yanı sıra katı lımcılar 

eğıticiler ve zaman zamanda ailler ile birl ikte bölge ıçı ve 

dışı illere geziler duzenlenmektedir. 

Ornek Proje: ÇATOM'lar Eylül 2002"de )ohannesburg'da 

gerçekleştirilen RİO+ 10 Sürdurülebilir Kalkınma Dunya 
Zırvesi'nde Türkiye tarafından sunulan en iyi 23 örnek proje 
içinde yer almıştır. Japonya Kyoto'da 3. Dunya Su Forumu 
(16-23 Mart 2003) kapsamında duzenlenen Su Eylem 
Yarışması 'nda ÇATOM Projesi 870projeden150'sı içine 

girmiştir. 

'Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi örnekler Konferansı' 
kapsamında 'Kadın' alanında en iyi ornek olarak 'Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri (ÇATOM'lar) Projesı seçildı ve Sabancı 

Vakfı Odulu'nu almaya hak kazandı . 

Ulaşılan Kişi 
Her yıl ortalama 10 bının uzerinde genç kız ve kadın ÇA TOM 

progra~larına katılmakta , 50-60 bın civarında kışi 
ÇA TOM lar aracılığıyla düzenlenen etkinlik ve hizmetlerden 

yararlanmaktadır. Ayrıca ÇA TOM larda her yıl ortalama 
5000'in uzerinde hane ziyareti yapılmaktadır. 

Bugune kadar çoğunluğu genç kız ve kadın olmak üzere 

yaklaşık 175 000 katılımcı doğrudan ÇA TOM programlarından 
yararlanmıştır. Bu sayı ÇATOM programlarına katılanları ve 
sağlık hizmetlerinden yararlananları içermekte olup 



mahalle/köy düzeyinde yapılan yaygın çalışmalar toplama 

dahil edilmemiştir. 

ÇATOM'ların Gelir ve İstihdama Katkısı 
ÇATOM'lar kadınların sosyal ve ekonomik yönden 

guçlendirildiği merkezlerdir. Her bir ÇA TOM, özel olarak 

kadınlar için oluşturulmuş bir mekandır ve bu mekan eğitim. 

gelir getirici etkinlikler ve kadınların orgutlenmesine yardım 

amacıyla kullanılmaktadır. ÇA TOM'lar kadın okur-yazarlığının 

yukseltilmesi, sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi, yasal 

hak ve özgürlüklerin oğrenilmesi vb. sosyal konularda olduğu 

kadar kadınların istihdama katılımının sağlanması açısından 

da önemli merkezlerdir. Gelir getirici bir programa katılan 

ÇATOM katılımcıları aynı zamanda diğer programlara da 

katılmakta ve bundan da onemlisi kendı aralarında 

haberleşebilmekte ve birbirlerinden öğrenebilmektedirler. 

ÇATOM'lar bu açıdan oğrenme merkezleridir. Çünkü bu 

merkezde öğrenilen bilgi eğitim donemi sonunda da ÇATOM 

açı k kaldığından sürekli olmakta, yenilenebilmekte ve 

katılımcıların kendi aralarında oluşturdukları iletişim ağı 

aracılığıyla güncellenebilmektedir Genç kız ve kadınlar gerek 

ÇA TOM'larda ve gerekse evlerinde üretim yaparak gelir elde 

etme olanağı bulmakta, son 7 yılda toplam 1464 katılımcı 

dikim/tekstil atolyesi, kuafor, market. telefon bayii vb 

mağaza. ev (çocuk bakıcılığı) vb. alanlarda iş bularak 

çalışmaya başlamıştır 

G i r işimcilik potansiyeli taşıyan bireylere verilen gırişimcilik 

eğıt im l ve mikro finasman/kredi desteği ile katılımcı genç 

kız ve kadınlar kendi işlerini kurmaktadırlar. Son 7 yıl içinde 

bireysel ya da ortaklık şeklinde 129 katılımcı tarafından 81 

işyeri açılmıştır özellikle son birkaç yıldır ÇATOM'larda her 

yıl ortalama 200'e yakın genç kız ve kadın iş bularak 

çalışmaya başlamakta. 8-10 kadın da işyeri açarak kendi 

işlerini kurmaktadır. 

İz leme ve Değerlendirme 
Katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş olan göstergelere göre 

hazırlanmış izleme formatına uygun, her bir birim ÇA TOM'lar 

tarafından. bilgisayar ortamında aylık, altı aylık ve yıl sonu 

faaliyet raporları hazırlanmaktadır. Bu raporların yanı sıra 

ÇATOM 'ların Sosyal Etki Oegerlendirmesi yapılmaktadır. 

ÇATOM'lar ulusal ve uluslararası duzeyde üniversite ve kamu 

kuruluşları tarafından da örnek olay olarak ele alınmakta , 

tez konusu olmaktadır. Her iki ayda bir İl bazında ÇA TOM'lar 

arası bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve ortak etkinliker 

düzenlemek amacıyla koordınasyon toplantıları 

yapı lmaktadır 

Ayrıca ÇATOM sorumlularına yönelik zaman zaman 

eğiticilerinde katıldığı yılda iki kez kişisel gelişimi destekleyen 

kapasite artırıcı -iletişim , toplumsal cinsiyet eşitliği. proje 

hazırlama. sosyal kalkınma vb.- " Eğitim ve ÇATOM 

Koordinasyon· toplantıları adı altında 2-3 günluk eğitim 

programları duzenlenmekte, eğiticiler ile sorumluluların 

yurt içi ve yurtdışı toplantı, sergi ve eğitimlere katılımları 

desteklenmektedir. 

Bazı Temel Kazanım lar 

• ÇATOM'larda sosyal dışlanmışlık ve yoksulluk riskinin en 

fazla olduğu kadın nüfus grubuna ulaşılmış: sosyal adalete 

katkıda bu l unulmuş; kamu hizmetlerine ulaşmakta güçlük 

çeken ya da bu hizmetlere ulaşamayan yoksul kadınların 

bu hizmetlerden daha fazla yararlanmala rında aracı olunmuş 

ve bu yolla katılımcı toplum kalkınmasına dayalı modeller 

ortaya konulmuştur. 

• Yerel topluluğun katılımına ve kuruluşlararası işbirliğine 

dayalı ÇA TOM modelinin yaratmış olduğu çarpan/çoğaltan 

etki ve toplam fayda: katılımcı toplum kalkınması temelli 

kalkınma projeleri için haklı bir dayanak/zemin 

oluşturmuştur. 

• ÇA TOM'lar aracılığıyla kadın sorunları tartışılır hale gelmiş ; 

kadınların kalkınma projelerine dahil edilmesinin insan 

hakları yönunden bir gereklil ik. ekonomik ve toplumsal 

kalkınmayı güçlendiren bır faktör olduğunun anlaşılmasına 

katkı sağlanmış; toplumsal cinsiyetin tum politik alanlara 

yayılması konusunda farkındalık yaratılmıştır. 

• 2005 yılından itibaren dernekleşme ve kooperatifleşme 

yonunde çabalara ağırlık verilmiş ve bu kapsamda 8 dernek, 

iki koopertaif ve iki şirket kurulmuştur. Saz konusu bu 

oluşumlar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına ve kadınların ve hanelerin kaynak tabanını 

güçlendirici gelir getirici projelerin uretilmesi ve 

uygulanmasına yonelik destekler verilmiştir. 

ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLERi: ÇATOM'LAR ---ı oıs I 





ÇATOM f{ADINLARININ 

l<ENDI AGIZLARINDAN 

EGITIM iLE iLGiLi GORÜŞLERI ... 

- "Ben 38 yaşındayım ama kendimi 80 yaşında hissediyorum. 
çunku çok acılar çekmişim ne anlatsam nerden başlasam 
Bekarken annem öldü. çok küçüktüm. babam evlendi. üvey 
annemiz oyle bizlere işkence yapmış ki çok acılar çektim 
ondan sonra beni benden 25 yaş büyük birine verdiler. bana 
sormadan ne olup bittiğini anlamadım. Beni okula bile 
gondermediler 10 yaşında iken bütün evin işinı bana 
yaptırıyorlardı. Sonunda 15 yaşındaydım 40 yaşındaki adama 
verdiler. adamın karısı ölmüş, 3 çocuğu vardı. Birde adamda 
çok cahildi beni öyle dovmüş ki ömrümce unutmam. Sonunda 
benim 2 çocuğum oldu. Biri özürlüydü ona bile sahip çıkmadı, 
sonunda ben bir bayan olarak şansım dönmeye başladı. 
Birinin sayesinde işe girdim sırf özürlü olan çocuğum için 
ona iyi bir gelecek sağlamak için, ama eşimin sayesinde onu 
da yapamıyorum Çünkü eşim çalışmıyordu bir gün çocuğum 
için para biriktirdim, çocuğumu ameliyat yaptırayım diye. 

- 'Ben hiç okul yuzuniJ görmedim. çünkü benim zamanımda 
aileler kızlarını okullara gondermezlerdi Günahtır kızlar okula 
gitmezlerdi. bizleri erkek kardeşimize bakmak için 
annelerimiz eve hapis ederdi sırf kardeşlerime bakmak için 
annem beni hıç dışarıya bırakmazdı. Öyle cahil kaldım kendi 
hakkımı bile soramaz oldum. Kadın hakları ne var ııe yok hiç 
bilmiyorum. Kendim çocukları okula göndereceğim, kara 
cahil kaldım onlar kalmasın en azından kendi haklarına 
sahip çıksınlar. çocuklarımı iyi yetiştirmek için devletten çok 
destek bekliyoruz. Neden sorarsanız 6 çocuklu bir aile hiçbir 

- "Başımıza ne geliyorsa iyi oluyor. Bizler aile kuran kadınlarız 
yuvayı ayakta tutan kadınlar. çocuk doğuran kadınlar, erkeğe 
değer veren kadınlar, hiç edilmeyi göze alan kadınlar. 
eşlerimizi rezil ve vezir eden kadınlar. kısaca bizler Evde kız 
ve erkek çocuk ayrımı yapmasak kimse bizi zorlamaz bizler 
kız olarak kuma üzerine gitmesek bizleri kimse oldürmez. 
Bizler her şeyi yapıyoruz. neden başkalarını suçluyoruz 
başkalarında hata arıyoruz. örneğin ben bekar bir kız iken 
evli bir adama aşık oldum üstelik adamın 4 çocuğu olmasın~ 

1 oıe f-- E!:ITIM 

Eşim biriktirdiğim paraları iş kurmak. dukkan açmak için 
istedi. Bende verdim. ne yaptı biliyor musunuz? Verdiğım 
parayı alıp kendisine bir kız istemış. nişan yapmış. bunu 
duyduğum zaman neredeyse intihar edecektim Erkekler 
bu kadar acımasız olmamalı idi. Birkaç gün sonra kızın 
ailesinin yanına gittim, kızın ailesine siz nasıl kızı verirsiniz 
diye bağırdım. çağırdım Kızın a·ıesi nişan gerı gonderdı, 
eşim kabul etmedi, gidip kızın ailesine benım yalan 
söylediğimi söyledi. Kızın abisi gelip araştırma yaptı. sonunda 
büyük bir kavga oldu Kızın abisi birini yaraladı ve adam 
öldü. Eşimin yaptığına ne demeli siz ne yapabılirsiniz sadece 
erkeklere iyi bir eğitim veriniz böyle şeyler yapmasınlar 
devlet bunları engellesin." 

(5. C .. Batman. Yeşiltepe ÇA TDM) 

gelirleri yoksa kızları okullara göndermezler ama erkek 
çocukları gonderirler çunku kızla• yarın ya da öbur gun evlenıp 
gider diye kızları gondermezler. ama kız çocukları zorunlu 
bir hale koysalar daha iyi olur. Çok sevınd.ğim bır şey oldu 
8 yıllık eğitım keşke liseyı de zorunlu bır hale getırseyd 
devlet çok iyı olurdu. En azından bız aıleler kız ve erkek 
çocuğu ayırımını yapmaz hale gelirız 

(N. G., Batman ÇA TOM) 

rağmen adamla evlend m. Her şeyi bildiğım halde adamla 
evlendim. Nasıl mutluluk beklerim hiçbir zaman mutlu olma 
ne devletten ve ailemden destek beklerım kendım ıstedim 
cezamı kendim çekerim." 

(F. A., Batman ÇA TOM) 
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"Bir metropolde doğmak. buyumek. eğitim görmek şüphesiz 
avantaj. Maddı ve manevi yıpratıcı unsurları da çok elbette. 
Ancak kişısel bıraz gayret ve ilgi gosterdiğiniz takdirde 
kendinizi eğ tmek ve pek çok anlamda geliştirmek için 
olanaklarınız sınırsız . 

Bugün memleketimizin doğup büyüdüğüm köşesinden çok 
uzak kuçuk bır ilçesindeyim. Eskiden beri bulunduğum yeri 
fiziksel özelliklerinden çok daha fazla, içinde yaşayanlardır 
güzel kılan diye düşünüyorum Uludere güzel bir ilçe .... 
İnsanoğlu nereye giderse gitsin gayri ihtiyari kıyas yapar. 
Geldiğim yer, bulunduğum yer! Orada bu işi böyle yaparlardı. 
burada böyleymiş. Oradayken şunları yapardık burada bunları 
yapabiliyoruz gibi. Ben de yaptım elbette. Kıyası 

Ben bir öğretmenim Genç kızlara. hanımlara el becerilerini 
geliştirmeyi öğreten . Yaygın tabirle altın bilezik kazandırmak 
amacım. Kıyasımı kendi alanımda da yaptım tabi öncelikle 
öğrencilerden yola çıkarak. Eğitim gördüğüm yerde 
öğrencilerin çoğunun yeni açılan Caferlerden, alışveriş 
merkezlerinden ve diskolardan vakit ayırıp bir kursa gelme 
lütfünde bulunmalarının ardından neredeyse zorlayarak 
eğitim verme çabalarım. 

Ve burada ki oğrencilerim! Hepsinin evde ki sorumluluklarını 
çok kısa sürede bitirip koşa koşa kursa gelmeleri. Attığım 
her yeni düğüme, vurduğum her değişik fırça darbesine, 
bilmedikleri ve onlara öğretebileceğim her yeni konuyu 
almak için gosterdikleri o azim. Bu gün başladığı yeni bir işi 
nasıl tamamlayacağını bütün gece düşünüp, sabah koşa 
koşa kursa gelen ve bana rüyasında dahi işini gördüğünü 
söylediğinde gozlerimin dolmasına mani olamadığım 
öğrencilerim Bir metropolde yapmaya karar verdiğiniz 
herhangi bır iş için malzeme almaya gitmek şöyle dursun. 
ayağınıza kadar getiren satıcılara rağmen bu şevkle eksik 
malzemeyle çalışıp. onun gelmesi için günlerce bekleyen 
buradaki öğrencilerim. İmkanlarının azlığına rağmen onların 
bu şevki bu azmi takdire ve olanaklarının artırılmasına 
muhtaç ve buna fazlasıyla layık. 

"Gittiğim bir hane ziyaretinde kadın ve eşi "Hocam bugün 
bilgisayar sertifikası töreni yapmışsınız. Televizyonda 
gördük." Dediler Ben şaka yapıyorlar sandım. Tabiı haberim 
yoktu. Basını çağırmıştık fakat bu kadar çabuk çıkacağını 
tahmin etmemiştim. Birçok yerel televizyonda alt yazıyla 
tekrar tekrar ÇATOM' da yapılan bu faaliyeti yazmışlar Beni 
çok onurlandırdı. En çok duygulandıran şey de beyefendınin 
yorumu oldu "Hocam" dedi, "İlk Nusaybın yazısını 
okuduğumda Allah korusun kötü bir şey var sandım. böyle 
güzel bir konuyla Nusaybin'in dile getirilmesi beni çok mutlu 
etti" dedi. Demek ki arkadaşlar bize gerçekten büyük işler 

1020 f-- EfülM 

Zaten zor olan şartlarını daha da zorlayıp yeni bilgiler edinme 
çabalarına en ibret verici örneğini ise geçen e.ğitim öğr~tim 
döneminde yaşamıştım. Bir bayan öğrencımız vardı Bır 
beyin ikinci eşiydi kendisi Bilinen tabirle kuma olarak 
evlenmişti. Çok zor şartlarda yaşayıp komşularının yardımıyla 
geçinmeye ve iki çocuğunu geçind rmeye çalışıyordu . . . 
Çocuklarının arasında iki yaş fark yoktu ve üçüncu bebeğının 
dünyaya gelmesine de az kalmıştı Eşi ise arada bir eve 
uğrar bunun sonucunda da zaten geçmemiş olan eılerinde. 
kollarında ve yüzündeki yara izleri ve morlukların yenilen 
oluşurdu. Evi kurs binasının yolu üzerindeydi. Her sabah o 
yaralı bereli yüzünde kocaman bir gülüşle "günaydın" deyip 
beni karşılar. çocuklarını uyutup arkamdan büyük bir azimle 
kursa gelirdi O benim için aslında çok büyük ama ezilmekten 
küçülmüş kızlarımızın bacılarımızın. analarımızın temsiliydi 
Çok iyi eğitilmesi gereken. gelecek neslimizin 
yetiştiricilerinden, analarından biriydi. Gelebildiği yer sadece 
kurs olan; ama toplumda çok iyi yerlere gelmesi gereken 
fedakar bir kadın. O kadın dahil diğer bütün kadınlarımıza 
çok üstün bilgiler öğretmeliyiz 

Şuna inanıyorum' Eğer siz öğrettiklerinızl öğrenenler varsa 
öğretmensiniz. Eğitici olarak buna layık olmayı da 
bilmelisiniz. Daha önce evden çıkamayan, içine kapanık. 
toplumdan kendini soyutlamış genç kızların kendilerine olan 
güvenleri artmış. sosyal bir arkadaş çevresi edinmiş, sosyal 
faaliyetlere ilgisi artmıştır. Beraber etkinlikler hazırlayarak 
sinema, doğum günü partileri, piknik ve gezi programları 
hazırlamaktadırlar. ÇA TOM'a gelmeden daha okuma yazması 
bile olmayan genç kızlar. şimdi ise açık öğretim okullarına 
kayıt yapmak istiyorlar. Dışarıya çıkmalarına bile izin 
vermedikleri kızlarının özgüvenini kazanarak bir dikiş 
atölyesinde veya bir evde çocuk bakıcılığı yaparak aı eye 
destek olmak istediklerını goren aileler kızlarını daha once 
göndermedıklerine pışmandırlar. · 

(N. İ., Batman. ÇATOM) 

düşüyor. İnsanlar her an bizimle ilgili haberleri takip ediyorlar 
Bi~i.Y?r~z ki hepimiz hassas bir konuda çalışıyoruz . KADIN 
EGITIMI. 

Çalışmalarımızın başkaları tarafından takdir edılmesi bızı 
daha çok motive ediyor. Ortopedik özürlüler derneğinden 
teşekkür belgesi aldım. Ardından İlçe kaymakamımız Sayın 
Ersın Emiroğlu takdirle onurlandırdılar. Bunlar gerçekten 
guzel şeyler. arkadaşlar darısı hepinizin başına" 

(M. 5., Mardin, Nusaybin ÇA TOM) 



- "16 yaşındayım annemin ikinci çocuğuyum 8 kardeşiz 
ÇATOM' a ilk geldiğimde annemle beraber dikışe geldim. bir 
geldim beceremedim. Sonra annem bana soyledi "ÇATOM' 
da mutfak açılacak sen oraya git" dedı . Bu sefer hayatım 
değişti. Ben ÇATOM' da her şeyi öğrendim. Arkadaşlarım 
oldu, kilim oğrendim, sımıt poğaça yapmayı oğrendim, 
çarşıya gitmeyi gelmeyi oğrendım Ben evdeyken hayatımda 
hiç çarşıya gitmedim. Evden dışarıya çıkmadım, ev işleri 
çocuklarla uğraşıyorum. Ben hiçbir yeri tanımıyorum ama 
ÇATOM' a geldim. arkadaşlarımla gıttim geldım, onlarla 
beraber her şeyı öğreniyorum. Mutfakta pasta kurabiye 
oğrenmek ıçın bır imalathanede eğitim almamız gerekirdı 
Arkadaşlarım gitti ama benım aılem ızin vermiyordu ama 
bırkaç kere arkadaşlarımla gıttim. Orası çok guzel bir ortam 
çok guzel pasta çeşıtleri vardı imalathanede çok guzel pasta 

Ben 7 çocuklu bır ailenin kuçük kızıyım O donemın şartları 
Plverişli olmadığından 5. sınıftan oku'u terk etmek zorunda 
kaldım Okulu çok sevmeme ve derslerımde başarılı olmama 
ağmen okuyamadım ama hıçbır zaman okuma ısteğım 
bıtmedi. Hala da o arzuyu içımde taşımaktayım ama daha 
sonrakı çabalarımla açık oğretim ortaokul diplomamı aldım 
Her okula giden oğrenci gibı sınava katılmak okul elbısesı 
gıymek. öğretmenler gununde öğretmenıme hediye almak 
ısterdim. Bugunku bir avukatın bir öğretmenin ya da bir 
meslek sahibinin yerinde olmasam da en azından ailem ve 
çevreme yararlı olmayı hedeflerdim. Ne kadar başarılı 
olurdum bilmem ama elimden gelenın en iyisini yapmaya 
çalışırdım. 

Kendimce duşundum çalışmalarım evle sınırlı kalmamalıydı 
guııden güne teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların 
kendısini geliştirmesi gerektiğini düşündüğümden ÇATOM'a 
gıtmeye karar verdim çünku ÇATOM' un isteklerime cevap 
verebıleceğımı duşundum Ben ıçine kapanık insanlarla 
ıletişimı olmayan kendi hallinde bir kızdım. ÇATOM a 
başladığımdan berı insanlara yakın olmayı, insanlar hakkında 
on yargılı olmamayı, insanları tanımayı, onlara güvenmeyı, 
yakın dost'uklar kurmayı öğrendim. ÇATOM' da dikiş 
bo umune gıdıyorum Biçki-dıkış. nakış. kilım, okuma-yazma. 

ÇATOM a 2 yıldır devam etmekteyım. Okuma-yazma. sağlık 
eğ tımı ev ekonomısı. beslenme eğitim programlarına 
katılıyorum 37 yaşındayım ve 3 çocuk annesıyim En güzel 
yanı eşimle benı daha bırbırımıze bağladı Bilinçlendim 
kend me olan ozguvenım arttı Eskiden dışarı çıkmaktan 
çekınırdım Otobus duraklarında muavinın bağırmasını 
beklerdım Şimdı her şeyı ögrendim kendımle gurur 

yapmayı oğrendim. Çok gitmedım ama çok guzeldı ben evde 
oturduğumda oyle sıkılıyordum ki şimdi hiç sıkılmıyorum 
Ben 4. sınıfa kadar okudum. Okumayı seviyorum ama evin 
en buyük kızı olduğum için beni çıkardılar, evde oturdum ev 
işleri ile uğraşıyordum. ÇATOM' a geldiğim ıçin çok mutluyum 
çunku çok iyi arkadaşlarım var. Ben ÇATOM' a geldigim içın 
alışmışım her zaman burada olmak istiyorum. Sonra 
Amerika'dan Nadia buraya geldi onunla tanıştık, bizim eve 
davet ettim onu Beraber yemek yaptık, onunla çok guzel 
gunlerimız oldu, onu çok sevıyorum. Sonra gitti ben çok 
uzuldum. Ama yine de benım çok iyı arkadaşlarım var ben 
onları çok seviyorum." 

(R. N .. Batman ÇATOM) 

sağlık eğitimı, bilgısayar, ev ekonomisi kurslarımız var. Biz 
bunların hepsinden faydalanabıliyoruz Ornegin ben dikiş 
bolumde olduğum halde nakış bölumu arkadaşlarımdan 
yardım alabıliyorum ÇATOM da yardımlaşmayı bırbirıne 
sevgi ve saygıyı oğretıyorlar. İçımde kalan oğretmen ogrencı 
ılişkisinı ÇATOM da ki oğretmenlerım sayesinde o zevki 
tattım. Bir sıkıntım varsa paylaştım bütun sıkıntılarıma 
çozüm buldum. 

Bize verdikleri guvenle bir şeyler başaracağımıza bızı 
inandırmışlardır. Bu guven çerçevesinde onları hayal 
kırıklığına ugratmamak ıçin el mizden gelenı yapacağız. 
ÇATOM' un sayesinde kendı ayaklarımın uzerınde durmayı 
kendime guvenmeyi ve kendimce bır şeyler yapabileceğımı 
oğrendim 

Benim ÇATOM' a gitmeyen arkadaşlarıma şu tavsıyelerım 
var. Eğer gerçekten hayatında yenilik. iyi dostluk, ıyı ortam 
istiyorsa ÇATOM' a gitmeliler. Eğer ÇATOM' a gitmeye karar 
verirlerse pişman olmayacaklar Az da olsa ailesine bir katkıda 
bulunduğu zaman mutlu olacaklar 

(R. A., Batman ÇATOM) 

duyuyorum. Mutluyum çunku bizim bir ÇATOM'umuz var 
koşup geleb lecegirniz bir yerımız var. Yaşasın ÇATOM. 

Beni gorgulu insanlara karşı sevecen bırı ettı. Sevgilerle" 

(B. B .. Şanlıurfa. Bağlar başı ÇA TOM) 

Ei:ITIM ~ 021 1 



- "ÇATOM bilgısayar öğrencısiylm. 5. sınıftan okulu terk ettim. 
Geleceğe aıt çok guzel hayallerım vardı Dargeçit dışına 
çıkacak unıversıte okuyacaktım. Fakat o çok sevdiğim 
okulumu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bırakmamla 
hayallerım yıkılmıştı. Her şey bitti diye duşundum artık ev 
kızı olmuştum Lakın ÇATOM sayesinde bir umut kapısı 
açıldı bana Ev ışi yapmaktan ate artık ÇATOM' a gidiyordum. 
Orada guzel el sanatları oğrendim Evden çıkabilmiş farklı 
bir ortama gırmiştim. Daha sonra bilgisayar kursunun 
açıldıgını duydum Oraya da kayıt oldum. Okulu bırakmıştım 
ama ÇATOM kendımi geliştirmem için bana imkan sağlıyordu. 

ÇATOM biz genç kızlar için kendimizi geliştireceğimiz bir 
merkezdir Gelir getirici kurslarıyla hem meslek edinme 
imkanı saglıyor hem de yaptığımız ürün karşılığında para 

- "18 yaşındayım Ev kızıyım. öncelikle eski hayatımdan 
bahsetmek ıstiyorum. Eskıden temizlik. bulaşık, ütü vb. 
işlerle uğraşıyordum. Bir gün çok sevdiğim arkadaşım bana 
ÇATOM'dan bahsetti Orada okuma-yazma, biçki-dikiş, nakış, 
el sanatları, ahşap boyama, kumaş boyama, ev ekonomisi 
ve beslenme, sağlık İngilizce ve bilgisayar gibi eğitimlerin 
ve gezilerin yapıldığından bahsedip bana tavsiye etti. 

İlk once "olmaz" dedim. daha sonra ise "neden olmasın" 
dedim Aileme söyledim beni göndermeleri için yalvardım. 
Ama maalesef tüm çabalarıma rağmen göndermediler. 1 yıl 
boyunca umudumu hiç kaybetmedim ve hep yalvardım. 
Daha sonra ı ay ağabeyimden ve babamdan gizli gittim. 
Daha sonra ÇATOM evim ze katkıda bulundu, hocalar ve 
sorumlumuz eve gelerek ailemle görüştü Ailem benı 
rahatlıkla gondermeye başladılar. Şimdi annem sabah fırına 
giderken bana da ekmek alıp ÇATOM 'a bırakıyor ve 
öğretmenlerimle sohbet ediyor. Bundan çok sevinç 
duyuyorum Ailem kapalı, dar görüşli.ı bir aileydı şimdi ise 
gitmediğim günler "geç kaldın neden bugün gitmedin" diye 
bana soru soruyorlar Artık özgürce gidip geliyorum. Burada 
butün faaliyetlere katılıyorum. En azından bir nakış mesleğim 
oldu. Ve burada çok isteyip de yapamadığım şeyi yaptım 
okudum Ailem beni okutmadığı için okuma-yazmam yoktu. 

- "Mahallede yapmış olduğumuz hane ziyaretlerinde 
bilgilendirmelerimiz bazı ailelerde önemli sonuç yarattı. 
örnek verecek olursak 9 çocuğu olan bir ailede 5 kız çocuğu 
okula gönderilmemişti. Bu ailenin hane reisi ile görüşülmesi. 
onun da gelip ÇATOM' u ziyaret etmesi katılanların hepsinin 
kadın olduğunu görmesi ve kızlarını rahatlıkla bizlere 
güvenerek 5 kızını da ÇATOM' a göndermesi bizlere büyi.ık 
bir başarı sağladı. Yakubiye 'de muhtarlık ve okullar 
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kazanıyoruz. Bilgisayar, okuma yazma vb. eğitici kurslarıyla 
da kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. 

En önemlisi ÇATOM sayesinde yine okula ba~ladım. Okula 
gitmek istediğimi ÇATOM' da ki öğretmenlerıme açtım. 
Onlar da kaydım için elinden gelenı yaptılar ama okul 
kaydımın silindiğini söyleyip alamayacaklarını soyled·ler 
Daha sonra bunu Kaymakamın eşine bildirdiler. Ricada 
bulundular ve böylece tekrar okula başladım. 

Her şey için teşekkürler ÇATOM. ÇATOM.' a gelm.:~iş . 
olsaydım belki de okula da gitmeyecektım. Ded.ı~.ım gıbı 
ÇATOM biz genç kızlar için umut kapısı demektır. 

(Z. A., Mardin, Oargecit ÇATOM) 

Kız çocukları okutulmaz hep itilip, kakılırdım. Ai'em beni 
çok ezdi Beni 19 yaşında birine vermek ıstediler ama artık 
gözlerim açılmıştı Direndim direndim. 

Beni veremediler başlık parasını alamadılar çok uzülduler 
ama zaman geçtikten sonra onlar da hatalarını anladılar. 
Evde gazete, dergi okuyabiliyorum. Otobüse bindığim zaman 
kara cahil değilim artık her şeyi öğrendim. Yarının iyi bir 
annesi olacağım ve ben çocuklarıma iyi bir gelecek 
hazırlayacağıml ve 2. kademe okuma-yazma belgelerinı 
aldım. Şimdi ÇATOM' a geldiğim için çok mutluyum. 

Hocalarımı çok seviyorum Çünkü onlar yen geldiği zaman 
bizlere annelik. babalık. ablalık, hoca değil de bizlerle 
arkadaşlık yapıyorlar. Derdimizi dinleyip bizlere yardımcı 
oluyorlar Gerekirse ailelerimizle görüşuyorlar. Onlara sonsuz 
teşekkürler. Şukranlarımızı borçluyuz sıze az ve öz olan 
hayatımı anlattım. Bu guneş benı çok ayd:'11attı. ÇATOM'ların 
çoğalmasını bızler gibı katılmalarını istiyoruz Benı aydınlatan 
güneşin onıarı da aydınlatmasını ıstıyo•um HaKkımı 
savundum hal< alınmaz verilir bunu öğrendim Yaşasın 
ÇATOM Sevgilerle. ' 

(N. Y., Şanlıurfa. Bağlarbaşı ÇATOM) 

tarafından toplu nikah konusunda duyurular yapılması ve 
muhtarların cuma vaazında mahalledekilere ÇATOM' u 
duyurması bizleri çok sevindirdi ÇATOM' a kadın, erkek 
herkesin destek vermesi ve burada bızlerle iç içe bir aıle 
olmamız onları ve bizleri çok mutlu etmektedir." 

(N. K., Şanlıurfa, Bağlarbaşı ÇATOM) 
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- Ben Kızıltepe de doğup buyuyeıı b r qe'1Ç kızım İlkokul S 

sınıfa kadar okuyabıldım ondan sonrasına aılem 

göndermedı Ben ve arkadaşlarım babama ısrar etmem ze 

rağmen babam be'lı okula göndermedı Şımd ıse pişman 

oldu~unu söyluyor Arkadaşlarıma göre çok özgur bır hayatım 

var bunu yabana atamam ıstedı~ırn gıbı gezıp dolaşıyordum 

ama benı'll ıstedığım bu değıldı Defalarca sordum kendı 

kendıme "be'lım aradığım şey nedı•' dıye Okul stiyordum 

ben. bır derse ça ışmak ıstıyordum arkadaş topluluğuyla 

piknığe gıtmek ıstıyordum el becerılerımın olmasını 

ıstıyordum farkl sahalarda eğıtım görmek ıstıyoıdum ve 

sonunda ıstedığı'Tl buldum Ben ÇATOM u arıyordum çunku 

aradığım her şey ÇATOM da mevcuttu El becerisı ıstıyordum, 

ÇATOM el sanatları bo umünde makine nakışları kursunda 

Pğit m gördum Çok ı:ıuzel nakış yapıyorum mutfak takımı 

yaptım. arkadaşlarım şaşırdılar bana 'bunlar gerçekten sen 

mı yaptın ınanmıyoruz 
1 diyorlardı Çunku ben daha once 

ı~ne tutmayı bile bilmiyordum Uzman doktorlardan eğıtim 

alıyoruz Normal zarranda hastaneye gıtsek bir psikolog 

bıze ancak yırmı dakikasını ayırabil r ama bize ÇATOM' da 

haftcının tam b:• gu.,unu ayırıyor ve ondan çok şey aıd ğıma 

il"anıyorum Haftada bır kitap bitiriyoruz. bu sayede 

psıkoloıının ne anlama geldığini oğrendık. 

-

Kadın doğum uzmanı geldı hastalıklardan korunmayı 

öğrendık ve en önemlısı ÇATOM Sorı..'Tllusu Leyla Hanım'dan 

çok şey aldım bıze soyledığı bır lafı vardı "biz burada sadece 

'ÇATOM da ıkıncı yıl iT' Bu ıkı yıl hayatıma çok şey kattı. 

Once arkadaş çevrem genışledı El becerım arttı. Dahası 

bugune kadar yaşad ğım bu kuçuk ılçeyi daha ıyı tarılT'amı 

sağladı lkı yıl oncesme kadar ömerli'y boyle bilmiyordum. 

ÇATOM gönüllu saha q<uburun bır uyesi olarak yaptığımız 

çalışrrıalar benırn ve arkadaşlarımın yaşadığımız bu yen 

daha ıyı tanımam zı sağladı Aılelerın yaşam rrıucadelesı. 

mağdur ınsanlar genç kızların yaşam sıkıntıları ve daha 

yazamadığım bırçok şey. Buqune kadar yaşadıgım yere ne 

kadar yabancı ve burada ollT'ama ragmen bunlarda'l 'le 

kadar uzakta yaşadığımı fark ettim. ÇATOM' u ta'l rrıamış 

olsayd.ım yaşadığı.m bu yerden bu ınsanlardan yaşadığ rr 

bu yerın gerçeklerınden kim bilir daha kaç yı uzak kalı•dı'll 

Sadece bu değil ÇATOM' da maddı ve manevı her şeyı görup 
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dikiş nakış kursu oğrenmıyoruz biz bu·ada hakkımızı aramayı 

ve savunmayı da oğreniyoruz Hakkınızi savunun" bu cumlesı 
günlerce beynimde çı!'!ladı ve ben bu lafı hıçbır zaman 

unutmayacağım Babam bana ne ko'luşuyorsun dıyor 
arkadaşlarım ÇATOM' a gittiğinden beri çok değıştığımı 

söyluyorlar Eskıden O'llar bana "eve gıdeceğız vaktımız yok' 

diyorlardı şimdi ben aynısını soylüyorum Bazen benı 
gerebilmek ıç n evımizde saat S'e kadar bek ıyorlaı ve bu 

benım çok hoşuma gıdıyor Artık benımde bır okul hayatım 

var. ÇATOM' u ben bir unıversıte olarak nıtelendırıyorum 

Geçer hafta psikoloji dersinde psıkolog B E dedı kı "sen 

kendını çok ıyı ıfade edebilıyorsun goruşunu açıkça 

belırtebilıyorsun" Bu demek oluyor kı ben ÇATOM'dan çok 

şey a'mışım. ÇATOM sorumlusu Leyla han mdan anlayış ve 

hoşgöruyu oğrendım 'ıocalarımızdan da sabrı ve birlığı 

öğrendim ÇATOM bıreyse göruşlerın değıl kolektıf 

gerçeklerin okuludur. Oku dan çıkıp eve gıttiğım de ıç 

muhasebe edıyorum kendi kendıme ve yuzumde sıcak bır 

tebessum kaldığını goruyorum 

Ben ÇATOM'dar çok şey aldığ ma ı"aıııyorum Bana sorsa ar 

hayatta yaptığın ve pişman olmadığın tek şey nedır dıye hıç 

tereddutsuz ÇATOM diye haykırırım ve ÇATOM da katılımc 

olduğum iç ın çok 'Tiutluyum ve ÇATOM un kuru1uşunda 

emeği geçen herkese sonsuz teşekkurlerımi sunuyorurr · 

(E. A., Mardin. Kızıltepe ÇA TOM) 

öğrenıyorum Mesela berı 8 Mart1ın benım gu'lum olduğu'lu 

bilmiyordum Ama ÇATOM sayesınde bu gunu öğrenmekle> 

kalmadım bu gunu butu kadın arla bırlıkte kutladım Sağlık 

dersinde öğrendıklerımın faydasını daha ş mdıden gorl'T"eye 

başladım. Ozellıkle ılerde kend yuvamı kurduqumda bıl nçlı 

bır anne ve bı•ey olacağım ıçın şimd den çok mutluyum 

Ayda b r aldığımız Huk1Jk Eqıtımı sayesınde medenı yasanın 

biz kadınlara tanıd ğı hakları öğren yor..ız ÇATOM da 

öğrendık erım n bunlarla s nırl olmayacağını da bı yorum 

Hayatımda yarın nelerın olacağını bılmıyorum tabı bunun 

garantısı de yok. ama şunu bılıyorum kı ÇATOM cıa 

ogrendiklerımın yarannı her zama'l goreceg mden el"'lın m 

(F. G., Mardin. Omerli ÇA TOM) 
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- "(O. ç. 17 yaşında. Mardin doğumlu. 6 çocuklu bir ailenin 
kızı. Baba inşaat işçisi. şu anda işsiz. 1997 yılından bu va.na 
ÇATOM da kilım. bilgisayar. sağlık eğitimi ev ekonomısı 
gibi çeşitli kurslara katıldı. Kilim kursundan aldığı sertıfıkayla 
Sakatlar Oerneği'nde usta oğretici olarak ~örev va.p~~.kta) 
ÇATOM' la nasıl tanıştığımı ve ÇATOM' un ınsan kışılıgı 
üzerindeki olumlu etkilerini sizinle paylaşmak istiyorum. 
ÇATOM'la tanışmam okulu bitirdikten bir yıl sonra oldu. 
Maddi durumumuz elvermediğinden dolayı ve çok istememe 
rağmen okuyamadım. ÇATOM'da kilim kursunda çalışmaya 
başladım. Ev Ekonomisi kursuna katıldım. şimdi çok güzel 
kekler. pastalar yapıyorum Sağlık dersinden, ana-çocuk 
eğitimi ve aile planl amasından edindiğim bilgileri önce 
anneme ve mahalle kızlarına, daha sonra köyde oturan 
teyzemlere ve koy kızlarına anlattım Günümüz koşullarında 
bilgisayar teknolojisinden faydalanarak dünyanın her yerinde 
gezinti yapma o l anağına sahip olduğumuzdan bilgisayar 
kullanmayı ögrenmek için ÇATOM' da açılan bilgisayar 

- "Bir çok örnek olay anlatabi lirim. O kadar güzel, bazen de 
üzücü olaylar yaşıyoruz ki. Diyorum ya mahalle arasında 
olmak çok farklı En güzel örnekler Hasine Abla'nın ev 
hikayesi Nasıl zor durumda kalıp bizden yardım etmemizi 
istemesi, Muzeyyen Abla'nın kendi ve çocuklarına 
bakabilmek için dikiş makinesi arayışına girmesi, Vahide 
Abla'nın çocukları okutamayacağına üzülüp, kahrolup bizden 
bir umut beklemesi ve daha binlerce örnek verebilirim. 
Vahide Abla'dan söz etmek istiyorum kısaca; Vahide Abla'mız 
okuma-yazma katılımcımız. Altı çocuklu bir anne Eşi inşaat 

işçisi, rahatsız olduğundan pek çalışamıyor. Bir gün ağlayarak 
benimle bir şey konuşmak istediğini söyledi ve anlatmaya 
başladı Meğer eşi artık iki kız çocuğunu okuldan alacağını 
artık okutamayacağını söylemiş O da "benim gibi kızlarım 
cahil olmasınlar okusunlar istıyorum. Bana bir yol göster ne 
yapabilirim" dedi. Ben onu görünce, hele anlattıklarını 
duyunca çok üzüldüm "Acaba ne yapabilirim" diye 
düşündüm ve aklıma Ana-Kültür Derneği geldi. Hemen 
onları arayıp halen burs verip vermediklerini sordum. Onlar 
da üç isim alabiliriz dediler. Hemen üç isim verdim. Ama 
şimdi o üç isim 16 kişi oldu. Vahide Abla'ya müjdeyi verince 
o kadar sevindi ki. O sevincini hepimiz birlikte yaşadık. Biz 
de onunla çok mutlu olduk. Hasine Abla'mız da bir gün bize 
geldi perişan bir durumda Evini yıkılma tehlikesi ile 
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kursuna katıldım. Diyarbakır Buyükşehir Tiyatrosu'nun 
sergilediği oyunu ÇATOM' da ki arkadaşlarla izlemeye gittik. 

Kurstaki arkadaşlarla beraber tiyatro grubu oluşturup 
amatörde olsa kendi çapımızda bir şeyler üretmeye çalıştık 
ÇATOM' da bulunduğum süre içe~isinde sosyal ilişkileri~in 
geliştiğine inandığımdan burada ınsanları.n duşunc~le~ı~e 
saygı göstermeyi. toplum içi davranışları ve ınsanlarla ıletışım 
kurmayı öğrendim ördüğüm kilimin parasıyla Açık 
İlköğretime kaydımı yaptırdım ve en önemlısı Sakatlar 
oerneğ 'nde kilim hocas olarak çalışıyorum Çevremdeki 
insanlar. ailem, arkadaşlarım her konuyu bana danışıp 
benimle paylaşıyorlar. bundan dolayı çok mutluyum Ben 
ÇATOM' un eseriyim Ben ÇATOM'un başarısının açık 
örneğiyim. Bundan dolayı ÇATOM' a ve ÇATOM' a destek 
veren herkese teşekkür ediyorum. Nice Leyla'iarın nice 
Ozlem'lerin ve nice Zahide'lerin yetiştirilmesi dıleğiyle • 

(Ö. ç. , Mardin ÇATOM) 

mühürlemişler ve beş çocukla dışarıda kalmış. Bizden yardım 
istiyordu. Çok zor durumdaydı Hemen Valinin yanına çıktık. 
ÇATOM okuma-yazma katılımcımız olduğunu soyledik ve 
durumu anlattık. Okuma-yazma katılımcısı olmasına çok 
sevindi ve ona bir yıllık ev tuttu Ona giyim, qıda kömur 
yardımı yaptılar Hasine Hanım hepimize dert olmuştu Bir 
şeyler yapmalıydık Bir de en çalışkan katılımcılarımızdand . 
Ve başardık. O da oyle sevindi ki. Bır şeyleri başdrdıgımızı 

görmek, hele on ar• mutlu etmek biz inanı'maz sev.ndirıyor. 
çalışma şevkımizı arttırıyor. Muzeyyen ablamız bıçki-dık şe 
geliyor. Eşi ustüne kuma getirmış kend.sırıe ve çocuklarına 
bakmıyor Bir gun TRT'den çekıme geldıler O da durumunu 
anlattı. 50 Mi yon lı•aya bır dikiş makinec;i qordJ~urıu, amd 
alamadığını, şayet alabılseydı dikış dıkip, çocuklarına 

bakacağını söyledi. TRT'dekı er de o parayı bana verıp ona 
o beğendiği makıneyi almamızı ve ÇATOM' da dıkme5 nı 
istediler. Şu an makinesini" ustünde ve harıl harıl çalışıyor 
Eskiden arada bır gelen Muzeyyen Abla mız şımdi her qun 
geliyor. Ve çok mutlu Onu '.11a1<irıerin baş nda çalışırken 
göruntüleyip bır teşekkur mektubu ıle TRT ye gö'"derd k 
Sevgiler." 

(Ö. A .. Mardin ÇATOM) 
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Yıl içınde okuma-yazma ku~su katılımcımız Fatırıe 

ablamızın A·le Haftası nedenıyle n k:ihınııı kıyılması bizim 

ıçın çok önemlı ve anlamlı ıdı Oncelıkle eşi bunu kabullenmek 

ıstemedı B z eğıtıcılerle biri kte onu ıkna etmek ıçin ziyaret 

ettık 2 çocuklu Fatıme ablan n nıkahı kıyıldı 

Katılımcılarımızla bırl kte o mutlu anda onun a olrrak bızı 

çok sevındırdı Hele bızım vesile olmamız. Duygularını nasıl 

dile getıfeceqını bılemıyordu Çok guzel eğlence duzenlendi. 

Bol bol hedıyeler aldı Bu o'ay bızım ıçin çok önemli idı Guzel 

bir başarıdan örnek vermek ıstiyorum Okuma-yazma 

kursumuza gelen b r katıl mcımızdan Sultanı Abla 32 

yaşında Kendı kendine evde okuma yazma öğrenmiş. Aılesı 

lstanbul da Onlara mektup yazarken noktalama ışaretlerini 

nerede kullanacağını bılmiyormuş öze'likle ımla kurallarını 

öğrenmek ve kendıni ~eliştirmek için buraya geldiğini söyledi. 

"Mektuplarımı daha güzel yazmak istiyorum" dedı Ama 

kendıne inancı yoktu "Ben bunu öğrenemeyeceğım" diye 

ı:.ımitsız idi Bizde ona "Bak sen okuma yazmayı kendi kendıne 

evde ö~renmışsın. bunu da başaracaksın" dedik Hocamızın 

çabalarıyla ve bızım ilgimızle. Bir gün evde kendı kendine 

ailesine mektup yazıp bize getirdi Kendisi okuyup bize 

"Kız çocuğunun okutulmaması ve çalışan çocuklarla ılgili 

duşuncelerımı aktarma!<, sizlerle paylaşmak istiyorum 

Yaptığımız hane ziyaretleri ve gozlemlerim doğrultusunda 

varmış olduğum kanı gerçekten çok önemli bir ış yapıyor 

oldu~umuz Kutsal bır ış ÇATOM içten bır iş. Bu nedenle 

çok fazla dıkkatlı olma. ızleme durumundayız. Mahallemizde 

kız çocuğunun okutu'rramasının en onemli nedenleri 

kalabalık aıle yapısı kız çocuğunun ev işlerinden yükumlu 

olması, kardeşlerine bakmaktan sorumlu tutulması 'Yarinın 

annesi, ev işını en ıyi şekilde ogrenmeli" duşuncesı. okula 

gittiğı takd rde başörtuyü çıkartacak, erkek öğrenciyle bır 

sırayı paylaşacak olmasının gunah olacağı duşuncesi, ya da 

"Mühendıs mı olacak' Çalışmasa da olur" g.bı goniş ve 

doşuncelerden kaynaklanmaktadır. Erkek çocuklar ise bi• 

işte çalışıyor olmaları (simitçi çocuklar. tatlıcı çocuklar 

herhangi bir restoranda çalışan çocuklar vb.) kalabalık aıie 

yapısı içinde kendilerıni çalışmakla yukümlu goruyor olmaları, 

bır yandan okumaya çalışrıaları bir yandan da bır işte 

"Okuma-Yazma 1. Kademe ve 2. Kademe kurs oğretmeniyım 

Sınıf oğretmenliğinden emekliyim. ÇATOM' da 1QO'den fazla 

katılımcıya okuma yazma öğrettiğim için çok mutluyum 2 

kademe okuma yazma kursundan 18 mezun verdim. Mezun 

olan bu katılımcılar yine ÇATOM' dalar ve açık ilköğretime 

devam ediyorlar Bu benim için büyük bir başarı. Okuma 

028 f-- El:ITIM 

"Noktalama işaretleri doğru olmuş mu?" diye gösterdı 

Herkes kendisıni alkışıadı Bu ablamız lıalen kursumuza 

devam etmekte. ÇATOM' da farklı etkınlık erin olduğuru 

görünce (sağlık. hukuk eğitımi vs) çok sevıııdi. Duzenlı olarak 

diğer etkınliklerımize katılıyor. Yine okuma-yazrraya yeni 

bir aydır gelen bır erkek katılımcımız daha var Ad Ufuk 

Kendisi spastik Ailesı kend elleriyle bıze getırdi 'Ne 

olursunuz bu çocuğu da alın Butun okul ara goturduk ama 

hiç biri onu almadı Okuma yazmayı çok öğrenmek ıstıyor'' 

dedıler. Hocamızla göruştukten sonra onu kabul ettik Ama 

ayrı ı saatini ona ayırdı hocamız Han dığerlerı rahatsız 

olmasınlar dıye. İlk günler ablası ıle geliyorken artık tek 

başına gidip geliyor Evde sabah erkenden kalkıp 'Ben okula 

değil, Burhan oqretmene gideceğim" dıyormuş Babası gelıp 

"Sizin sayenızde oğlum okuma-yazma öğrenecek Hıç 

kımsenin yapmadığını sız yaptınız. Oğlumu defterının
 

başında gorunce gozlerım doluyor. S•ze dua edıyorum" dedi 

Ufuk'u herkes çok seviyor İnanılmaz özel ılgı var ona O da 

bizi çok seviniyor Ona çok faydalı olacağ mıza inarnyorum · 

(Ö. A . Mardin ÇA TOM) 

çalışmalarının okullarını aksatmalarına, devams
ız ık 

yapmalarına ve okul başarılannın duşmesine neden olması 

vb. nedenlerden dolayı oku a gıdememekte ya da okulu 

bırakmaktadırlar Mahallemızdeki kadınlar soru
nlarının 

farkında artık Aı!e planlamasın n önemını bı ıyor ilk önce 

okuma yazmayı oğ~endı 1er. sonra da çocu~una "Dersırn 

yaptın mı bakayım'" dıyebilecek duru'lldalar Okuma yazma 

konusunda tıkandığı roktaoa çocuğundan "Şunu göstersene' 

Nasıl okunuyordu'" dıyerek yardım ıstıyor Kendın 

yerıileyebilmek ıçın gazete dergı ne bulduysa okuyor 

Sorunlarını bızımle paylaşıyor Çozum arayışına ÇATOM la 

birlikte gidıyo~ Bu durumda onların özguven!erın somut b r 

şekilde ortaya koyuyor Aklıma gelenlef bunlar ÇAT0\1 çok 

onemli Sevmek ve ılerlemek ÇATOM dan uzanan samımı 

ve sımsıkı b:• el bızimkısı . Sevgılerımle . 

(O 5., Mardin ÇATOM) 

yazmayla beraber aı e p anlaması resmı nıkahın öne"lı 

ok~ma ya~~a'lın önemı ve sosyal ı şkı er ıle lg ı e~ıtını de 

verıyorum 

(ÇATOM Okuma-Yazma Programı Eğıticisı, 

Şanlıurfa. Bağlarbaşı ÇATOM) 
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''Ben 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdum. 13 yaşındayım. ismim 

Hatice G 7. sınıfa gidıyorum. Yakubiye İlköğretim Okulu'nda 

okuyorum ve okumayı çok seviyorum Bizim buralarda kız 

çocuklarını okula gondermezler. Ben S.sınıfa kadar devam 

ettiğim için çok şanslıyım ama daha fazla okuyamayacağım 

için de şansızdım. Durmadan üzülüyor ve ağlıyordum. 

Ailemin de yapacağı bir şey yoktu. Çünkü babam terzi. gün 

oluyor hiçbir şey yapmıyor. bazen eve hiçbir şey bile alamıyor. 

Babamı öyle gördukçe ben de üzülüyorum Bizler kenar 

mahallede oturuyoruz fakiriz ama mutluyuz. huzurluyuz. 

Mahallemizde ÇATOM denilen bir yer vardı. Mahallenin kızları 

oraya dikiş dikmeye. nakış işlemeye, okuma-yazma 

öğrenmeye geliyorlardı Bu yerin bir gün benim derdime 

derman olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Şans yine bana 

güldü. Bana burs verilebileceğini duydum. Annemle gittim. 

Çok mutluydum. Şimdi okuyorum. okuluma gidebiliyorum. 

Merhaba Ben lise 3. sın ıf öğrencisiyim. Bu yı l üniversite 

sınavına hazırlanıyorum ve benim de herkes gibi hayalimde 

canlandırdığım bir mesleğim var Mesleğimi soracak olursanız 

RESSAM (Guzel Sanatlar) olmak. Belki benim yerimde olmak 

isteyen çok kişi var ama ellerinde böyle bir imkan 

olmadığından okuyamıyorlar Ben kendimi bu konuda çok 

şanslı buluyorum. Neden diye soracak olursanız bana 

yakınlarımdan sağlanmayan yardım hiç tanımadığım. 

görmediğim bir ablamdan Sn. Nara Karataş'tan burs yardımı 

gördüm ve burs sayesinde benim hayallerim değişti. Hayata 

bakış açım bambaşka oldu. Kendimi daha çok derslere 

kaptırır hale geldim Burs sayesinde kendime bembeyaz bir 

sayfa açtım ve sınavı kazanmaya yöneldim Tabi böyle 

değişmemi sağlayan ve bursu bana sağlamak için elinden 

gelen yardımı esirgemeyen ÇATOM sorumlusuna sonsuz 

teşekkurlerimi sunarım. Eğer bu sağlanan burs sayesinde 

değiştiğimi biliyorsam kı ben isterim bu burs tüm okuma 

hayali olan genç kızlara sağlansın. Bursun sağlanması inanın 

bana çok yararlı oldu. İnanıyorum ki onlara sağlanan bu tür 

burslar eğitimlerine yararlı olacaktır. Bana birçok yararı 

dokundu. Universite hazırlık kitaplarımı alarak eksikliklerimi 

tamamladım Mardin Merkez'deki Mehmetçik Dershanesi'ne 

"Ben Adıyaman'da Orta 2 sınıfta okuyan Zehra T 13 

yaşındayım. Babam görme özürlü, hiç görmüyor. 3 kardeşiz. 

Babam gözlerinden dolayı çalışamıyor. Defter, kalem. kitap 

almakta çok zorluk çekiyorduk. ÇATOM' un aracılığıyla bana 

sağlanan burs imkanından sonra eğitimim düzeldi. Okulun 

onurluk öğrencisiyim. Her şeyden önce ailem, okulum, 

l o30~ EfüiM 

sevindim. Çok sevindim. ÇATOM' a gelerek kütüphaneden 

yararlanıyorum. Eğiticilerimiz ö.dev~me yardımcı ~luyor~ar. 

Benim resim kalemim yoktu. Şımdı burada renklı renklı 

kalemlerle resim yapıyorum. Masal kitaplarını ve romanları 

ödünç alıp eve götürüp okuyorum. Ben çok şanslıyım. Bir 

melek gibisiniz. sizi görmek. öpmek. kucaklamak istiyorum 

Size melek diyorum çünkü sizi tanımıyorum Görmüyorum 

ama çok seviyorum Teşekkürler sonsuz teşekkürler. Bir gün 

ben de büyüyüp iş sahibi olup çalışacağım Size söz. ben de 

okumak isteyip okula gönderilemeyen. fakir benim gibi kız 

çocuklarına sizin gibi burs vermeyi amaç edindim. ÇATOM 

a teşekkürler. MELEGIME teşekkurler Ellerinızden 

öpüyorum." 

(H. G .. Şanlıurfa Bağlarbaşı ÇATDM) 

ücretsiz olarak gidiyorum. Gidiş geliş yol paramı burs 

sayesinde sağlıyorum. Benim için yardımlarını esirgemeyen 

ve bunları her şeyden önce benim iyiliğim ıçin, kazanmarıı 

için benim hayatımın ve geleceğimin parlak olması için çaba 

gösteren çok sevdiğim Nara Karataş ve ÇATOM sorumlusu 

için bu sınavı kazanacağım. Sevdiğim insanların emeklerini 

isteklerini ve benim için kurdukları hayalleri 

gerçekleştireceğim. SOZ VERİYORUM ... ÇATOM sayesinde 

sağlanan burs benim için çok iyi oldu inanıyorum ki sadece 

bu yardımı ve iyiliği yapmıyorlar her iyilıği ve her eğitimı 

sağlıyorlar. Her ilçede böyle bir idarenin olması bence çok 

iyi ve yararlı özellikle Guneydoğu Anadolu Bölgesı'nde 

kadınların ve kızların eğitim alabileceklerı en yararlı yer 

ÇATOM dur. Kendime olan guvenım burs sayesinde arttı. 

Bu sınavı kazanacağım. Hiç kendime olan guvenım bu kadar 

doruk noktada olmamıştı Bana harcanan emeklerin 

mükafatını emin olun sınavı kazanarak vereceğ m inanın 

bana hayatta yapılan en buyuk iyilik. yardım ve yarar bu 

oldu. Tekrar tekrar sızlere sonsuz teşekkurlerımı sunuyorum 

Saygılar" 

(E. G .. Mardin. Omerli ÇA TOM) 

öğretmenlerim benimle iftihar ediyor. Ben de Adıyaman 

ÇATOM' la iftıhar ederek bana yardımcı olan tum 

büyüklerimin ellerinden öpuyor, saygılar sunuyorum 

(Z T., Adıyaman ÇA TOM) 
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- 15 YAŞINDAYDI SADECE 15 YAŞINDA 

Sıradan bir gunun öğlenden sonrasıydı O'nu ilk 

gördüğumuzde orta sıralarda oturmuş önundeki kağıda bir 

şeyler çızmeye çalışıyordu. sılıyor 
tekrar çizıyor. olmadı bir 

daha Çok fazla özeniyor gıbıydı, sanki hata yapmaya, yanlış 

yapmaya hakkı yokmuş gibi Çocuk Okuma Odamızda daha 

öncede resım çızenler vardı ama bu öncekilerden farklıydı, 

çünku kımse o·nun kadar özenmıyordu. Sessizce yanına 

sokulduk dıkkatinı dağıtmadan. O'nu urkutmeden. Resmi 

bıtırdikten sonra bize gösterdi. çok güzel bir resim yapmıştı. 

Tam beğenimızı dıle getirecekken ağzından #Boyamadan 

kimseye satamam kı. boyamda kalmam ı ş." sozcukleri 

dökuldü. 

Bu sozcuklerın altından derın anlamlar olduğunu fark ettik: 

öğrenmemiz fark etmemiz kadar kolay olmayacaktı. Sohbet 

etmek istedik ama annem beni evde bekler diyerek hızlı 

adımlarla evın yolunu tuttu. 

Okuma salonuna gelen diğer öğrencilere Ufuk'un hikayesini 

öğrenmeye karar verdik Aynı gunün akşamında Ufuk tekrar 

okuma salonundaydı ama bu sefer elinde resim kağıdı değil 

okul kitapları vardı. Dersini bitirdikten sonra bir bardak sıcak 

çayın eşliğınde tekrar konuşma denemesinde bulunduk, bu 

sefer Ufuk ılki kadar urkek değildi. Daha 15 yaşındaydı ama 

gözlerinde derin anlamlar vardı. daha 15 yaşındaydı ama 

konuşurken dunyanın bütün yuku sırtında sanırsınız. 

Evet. 15 yaşındaydı ve dunyanın butun yuku sırtındaydı. 

Daha bebekken babasını kaybetmiş Ufuk BAL. annesi ve 

anneannesı ile beraber yaşıyor Başka kardeşı olmadığı içın 

ve annesının hıçbır sosyal güvencesinin olmamasından 

dolayı evın geçımıni daha çocuk yaşta kendisi ustlenmiş. 

Kumaş uzerine yaptığı resimleri boyayarak satıyor okul 

masrafları ile beraber ev geçindiriyordu Ufuk Anadolu Teknik 

Tıcaret Meslek Lısesi 9 sınıf oğrencisı olan Ufuk derslerindeki 

başarı ile beraber resim yeteneği onun bu hayattaki tek 

mutluluğu Biliyor ki resim yapamaz olsaydı eve ekmek 

goturemeyecekti. İkincı çayı doldurduğumuzda Ufuk çayını 

- BENİM HAYATIM 

1984 :ılı.nda Şanlıurfa'nın Bağlar başı mahallesinde doğdum. 

Aılenın ılk çocuğuyum. 8 kardeşiz. Eğitimimde sadece 

ilkokulu bitirebildim. İlkokuldan sonra hem okulun uzak 

olmasından hem de ailesel olaylardan dolayı gönderilmedim 

ÇA TOM a katılan kursiyer arkadaştan bir teklif aldıktan sonra 

hayatım değişti diyebilirim. Bana ÇATOM' da bilgisayar ve 

kuaför kursuna katılabileceğimi söyledi onun aracılığı ile 

kurslara yazıldım. 

ÇAT.o:-1: la tanıştıktan sonra eğitim hayatımda büyük 

~eğışıklık oldu. ÇATOM 'da bulunan eğiticiler sayesinde açık 

ılkoğretıme kayıt yaptırdım. ÇATOM' da açılan açık öğretime 
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içmeden masadan kalktı ve eve gitmesi gerektiğini soyledi. 

Çünkü erken büyümüştü, erken olgunlaşmıştı. hayata erken 

başlamıştı yaşından büyuk sorumlulukları vardı. O gun 

arkadaşlarla karar verdik hayata erken başlayan Ufuk ıçin 

hiçbir şey geç değildı önce boya temin ettik gözlerindeki 

ışıltı guneşten bile daha parlaktı boyaları aldığında Artık 

resımlerıni yaparken bızim fikrimizi de sormaya başlamıştı. 

Ama bu yeterli değildı çunku Ufuk çok utangaç ve 

konuşurken bile insanın yuzune bakmaya korkuyordu. 

Yetişkin bireylerle buyümüş olması ve çocukluğunu 

yaşamamış olması O'nun sosyalleşmesinin önune geçmiştı. 

Çocukların Diliyle Çocuk Hakları projesi kapsamında 

oluşturulan bando takımına kabul edildi, kendi yaşıtlarının 

ağırlıkta olduğu bu oluşumda Ufuk uzun zamandır 

eğlenmediği kadar eğlendi ve mutluluğu görulmeye değerdi. 

Ufuk yetenekliydı. Bunun fakındaydık bunun farkında olan 

da resimlerini satın alanlar ve sadece bizlerdik Bunun Ufuk 

için haksızlık olduğunu duşünup teşvikım
ızle bölgemizde 

duzenlenen Çocuk Hakları konulu resım yarışmasına katıldı. 

Sonuç bizleri şaşırtmadı Ufuk bu yarışmada birinci olmuştu 

Çocuk hakları eğitim i kapsamında Ufuk ve diğer katılımcılarla 

beraber katıldığımız sosyal faaliyetlerde Ufuk bu dunyada 

yaş ıtlarının olduğunun farkına varm
ıştı ama Ufuk 

yaşıtlarından farklıydı. Çünku Ufuk 15 yaşındaydı ve onu 

bekleyen bir annesi ve bir anneannesi vardı 

Ve artık Ufuk'un başka bır aılesi olmuştu ÇATOM onu 

anlayabilen. onunla birlikte bir şeyler yapabilme çabası ıçinde 

olan ablaları ve ağabeyleri vardı 

Hayata adı gıbı başka bır ufuktan bakmaya ve başkalarının 

da sorumluluklarını omuzlarında taşıma
ya başladı artık O 

15 yaşında adam gıbi bır çocuk hayat ile mucadelesınde 

yanında olan yenı ailesı ıle mutlu ve umutlu kuçok yureklı 

kocaman çocuk geleceğin ressamı ve sanatçı olmaya aday 

o artık hepimızın umudu oldu. 

{U. B .. Mardin Latifiye ÇATOM Çocuk Okuma Odası ögrencısi) 

destek matematık kursuna da katılıyorum Bu kurs benım 

eğitimıme buyuk katkıda bulunmuştur Kendıme olan 

özguvenim arttı. 

Bura.daki ortam aile ortamımı aratmadı Herkes çok ıyı dığer 

kursıyerlerle kardeş arkadaş gibıyız. Bılgısa
yar kursuna 

katıldıktan sonra açık öğretımde ilk defa kendı başıma sınav 

sonuçlarına ve sınav yerıne ınternette bakabıldım Kuafor 

kursuna katıldıktan sonra dış görünüşümde değışıklık oldu 

Daha bakımlı bır genç kız oldum. ÇATOM sayesınde 

paylaşmayı, arkadaşlığı ve dostluğu öğrendim 

{P. D .. Şanlıurfo, Bogtarbaşı ÇA TOM) 



- ÇATOM'DAKİ HAYATIM 
ÇATOM 'un hayatımdaki değişiklikleri saymakla bitmez. Ve 
biliyorum ki azim ve istek birleşince insanın yapamayacağ ı 
bir şey yoktur. 

Daha önceleri bilgisayar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Açıp 
kapatmasını bile bilmiyordum. Açık öğretim öğrencisiyim 
sınav yerime sınav sonuçlarıma derslerimle ilgili bilgilerime 
bakmakta çok zorlanıyordum Ama şimdi hocamızın 
oğrettikleriyle ilk defa kendim hiç kimseden yardım almadan 
açık öğretim ile ilgili bilgilerime ulaşabiliyorum . 

Burs almama vesile olan GAP-Ömerli ÇATOM ve değerli burs 
verenim: 
Ben sekız çocuklu bir ailenin altıncı çocuğuyum. Annem ev 
hanımı babam sakat olduğu için çalışamıyor. Maddi 
sıkıntılarımız olduğu için abım ve ablalarım öğrenimlerinı 
tamamlayamadılar. Bende ilköğretimi zorluklarla bitirdim 
Okumak ıstiyordum ancak. ailemin maddi durumu iyi değildi. 
B:.ltün zorluklara rağmen liseye kayıt yaptırdım. Lise birinci 
c;ınıfın ikinci döneminde maddi sorunlarımız arttı, bazı günler 
Jkula gidemiyordum. Derslerimde gerı kaldığım için başarım 
'.luştü Bütün engeller ve zorluklara rağmen lise birinci sınıfı 
rntirdim. Ama önumde 3 yılım daha vardı. 

Yaz tatilinde bir gün kapımız çalındı, evimize birkaç abla 
~eldi Gelen ablalar ÇATOM'dan geldiklerini söylediler. O 
zaman ÇATOM' u tanıma imkanım oldu. Bende kısa bir süre 
sonra ÇATOM' a gittim. Beni güler yüzleriyle karşıladılar. 

Okuyabilmem için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. 
ÇATOM kadınların ve kızların her yönden gelişimini sağlayan 
bir kurumdu. Bende ÇATOM' tanıma fırsatı bulmuştum artık 
o ailenin içindeydim 

ÇATOM aracılığıyla bana burs bağlandı. Hiç bir maddi sıkıntı 
çekmeden okuluma devam ettim dort yıl boyunca. Lise 
dörduncu sınıfa geçtiğimde dershaneye başladım. Bu benim 
ıçın büyük bir şanstı Çok iyi hazırlandım ve ÖSS sınav günü 
geldı çattı. Sınav umduğumdan zordu ve umudum azalmıştı 
sonuçlar açıklanıncaya kadar İyi bir puan almış ve ilk tercihim 

VEYSIYE'NİN DİLİNDEN ÇATOM. 
Ben Veysıye 17 yaşımda annemi kaybettim ve kendi mı yalnız 
hıssediyordum ama ÇATOM a geldikten sonra o kadar mutlu 
oldum ki anlatamam Çünkü yem arkadaşlar edindim. Hele 
dunya tatlısı bir hanım var ki bizim mudi re Sayın Seylan 
Hanım onu tanıdıktan sonra daha da mutlu oldum ve Emine 

Ve bunun yanında çok değerli hocalarımızı tanıma fırsatı 
buldum kendime ozgüvenim arttı Guzel arkadaşlıklar 
edindim. Girdiğim ortamlarda artık kendimı daha iyi ifade 
edebiliyordum. 

DİLEGİM BÖYLE KURSLARIN ARTMASIDIR.BİLİYORUMKİ 
BİZİM GİBİ İÇİNDE OGRENME İSTEGİ OLAN ÇOK İNSAN VAR 
VE ONLARIN FARKINDA OLAN ÇATOM VAR.İYİKİ DE VAR. 

(5. O., Mardin. Ömerli ÇATOM) 

olan Gaziantep üniversitesi Eğitim fakültesini kazanmıştım. 

Bu bana ve aileme büyük sevinç yaşattı. Universiteyi 
kazanmıştım ama nerde kalacaktım yol ve kayıt paramı 
nasıl karşılayacaktımJ Tekrar ÇATOM a başvurdum beni 
Kaymakama yönlendirdiler. Kayıt ve yol ücretim 
Kaymakamlık tarafından karşılandı. 

Hayatım her yönünde artık arkamda ÇATOM vardı. Yurt 
başvurumu ÇATOM çalışanları yaptı. İlçede yurt kayıtları için 
sisteme girilmemesine rağmen günlerce uğraştılar ve 
başvurumu gerçekleştirdiler Guzel bir haber daha almıştım 
ve yurtta kalmaya hak kazanmıştım Diyorum ya hayatımın 
her anında yanımdaydılar. 
Bugün hıçbir sıkıntı çekmeden liseyi bitırdim ve en buyuk 
hayalim olan Üniversiteyi okuyorum Kaç kız bu hayalini 
gerekleştirebiliyordu, ben çok şanslıydım. 

Burs verenlerimin ve ÇATOM' un hakkını ödeyemem Onlar 
sayesinde hayatım değişti. 

Benim için güzel bir örnek teşkil ediyorlar. Bir gün hedefime 
ulaşacağım Bende onların yaptığı gibi okumak isteyen 
birilerine destek olacağım. 

Her şey içın sonsuz teşekkürler. 

(O. K .. Mardin. Ömerli ÇATOM) 

hocamıza da teşekkür ederım Çünkü o bize boya yapmayı 
ve her şeyi öğretti. Bütün hocalardan ve bütün arkadaşlardan 
çok memnunum çok sağ olun. 

(Mardin ÇA TOM) 
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- ÇATOM' UN KAZANDIRDIKLARI YADİGAR'IN DİLİNDEN 
Ben Yadigar Sevinç 01.01.1979 Mardın doğumluyum. Evin 6. 

çocuğuyum Okul okuyamadım bildiğimiz kızlar okuyamaz 

sebebinden dolayı, ilkokulu bitirdim sonra şansımı deneyeyim 

dedim bizım mahallede bir ilkoğretim okulu açıldı ben okula 

bir sene ara vermiştim aileme çok direttim okula gitmek 

istediğimi bır şekilde ikna edip ortaokulu da okudum. Evin 

en buyuk kızı olduğum için evin butun işlerini benim yapmam 

gerekiyordu Akşam işimi yapıp sabah erkenden okula 
gidiyordum yine de mutluydum okuluma gidebiliyordum. 

Çok iyiydim. arkadaşlarım gibi okuyordum ailede okuyan 

benden buyuk bir ağabeyim vardı yüksek okul mezunuydu 

oda trafoda işe başladı. Yaklaşık bir yılı olmuştu yeni evliydi 

onu da bir trafo patlamasında kaybettik. Diğer 4 ağabeyim 

serbest çalışıyordu babam da serbest çalışıyordu ama oda 

şuan artık çalışmıyor bizim şuan oturduğumuz evimizi 
babam inşa etti Babam ve anneme çok şey borçluyuz ama 

annemin babamın çok çocuk getirmesini hata olarak 

görüyorum. 11 kardeşiz onları ne okutabildiler nede yaşama 

dair bir iş imkanı yapabildiler Ben ortaokuldan sonra tekrar 

lise için direttim okul müdürü öğretmenlerim benim okumam 

için çok uğraştılar ailemle konuşmaya kadar geldiler ama 

babam ve bir ağabeyimi kimse ikna edemedi. Aradan seneler 

geçtikten sonra dışarıdan lise diploması aldım ama okumak 

gibi değil Ben bu arada boş durmadım İlk mahallemizde 

açılan Halk Eğitim adı altında açılan dikiş nakış kursuna 
gittim ama ne güçlı.iklerle sonra başka bir mahallede açılan 

ÇATOM' a gittim. Orda her şey vardı. Hayatımda ilk defa 

ÇATOM sayesinde ilimin dışında Şanlıurfa Harran' a 
gitmiştim. İnanılmaz güzeldi yani artık bazı şeyleri aşmıştım 

en öncesi kendimi aşmıştım aileme kendimi ispatlamıştım 

benim ailemin düşünecekleri gibi dışarıya bıraktıklarında 

hemen başına bir şey gelecek diye düşünmüyorlardı. Sonra 

biz dikiş nakış kursundan başka arayışlar içine girdik farklı 

dallarda eğitimler istedik bilgisayar istedik geldi. Bilgisayar 

kursuna gittik bu seferde Merkez ÇATOM' a gelmişti. Yani 

bize 2-3 mahalle uzakta olan bir kursa yani ÇA TOM' a 

gönderdiler beni aynı mahalledeki okula göndermezken 
uzaklıktaydı ve gönderdiler dedim ya artık eskisi gibi 

- Merhabalar adım Türkan 39 yaşında Kızıltepe doğumluyum. 

Evli 4çocuk annesiyim. Benim ÇATOM' a gelişimin 3. yılı 
oluyor. Oncelik ÇATOM' a başlayıp bazı faaliyetlere 

katılmamın en büyük sebebi bir kadın kuruluşu olmasıydı. 

Ben şuan Kişniş Ev Mutfağın' da 3 bayan arkadaşımla birlikte 

çalışıyoruz. Hayatıma kazandırdığı çok şey oldu. El becerilerim 

gelişti. kendime olan güvenim arttı. özel hayatımda 
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düşünmüyordular. Bilgisayar kursundan sonra yine kuaförlük 

kursu istedik oda kuruldu ve ilk kuaför ve bilgisayar kursu 

mezunlarıydık. İşi başarmanın mutluluğunu yaşıyorduk 
Çünkü artık bir şeyler öğrenmiştik daha sonra voleybol takımı 
kurduk Haftanın belirli günleri spor salonunda çalışıyorduk. 

Yani ne istediysek ÇATOM bize onu verdi. Ben bütün gittiğim 
kurslarda başarılı oldum Oda bana ayrı bir heyecan hayatıma 

ayrı bir güzel bakmamı sağlıyordu ve en önemlisi yine beni 

eğiten kuaför hocamın yanında işe başlamamdı. En güzel 

ve en heyecanlı bölümü artık para kazanıyordum. Bu beni 

çok farklı bir dünyayla tanıştırmıştı. Bu şekilde 1 yıl geçmişti 

Bir gün yine ÇATOM da değişik bir kurs daha açıldı. 
Gaziantep' de estetiysenlik kursu açıldı buna sadece 4 kişi 

gıdebiliyordu. Onlarda seçilmişti ve ben aralarında yoktum 

Sonra Gülseren Büyükyıldız beni bu konuda uyardı Bende 

gereken kişilerle görüşüp gereken yapıldı. Buna vesile olan 

Gülseren Büyükyıldız' a teşekkür borçluyum. Sonra 

Gaziantep' de 6 ay olmak üzere haftanın 2 gunu Gaziantep' 

e gidip geldik. 6 ay sonunda güzellik uzmanı oldum. Bu daha 

büyük bir mutluluktu artık hem kuaför hem de güzellik 

uzmanıydım. Yaşama dair daha güzel hedeflerim vardı Tabi 

bunu yazarken de boş değilim yine Gülseren Buyükyıldız 

yani Ömerli ÇATOM müdiresi yine bana yapmış olduğu bir 

şey daha vardı Eğer okusaydım olmak istediğim meslek 

öğretmenlikti ve bu sevinci de tattırdı. Ömerli ÇATOM' da 

2 yıldır kuaförlük öğretmenliği yapıyorum. Bu duyguların 

tarifi o kadar büyük ki bunu cümlelere sığdırmak neredeyse 

benim için imkansız. Şimdı Ömerli ÇATOM. da sosyal 

yardımlaşma dayanışmadan aldığım krediyle kuçük bir salon 

açtım Salonum Ömerli ÇATOM' un bir bölümünde, içınde 

hem eğitimi hem de işletmemi yapıyorum. Ben buradan bu 

yazıyı okuyan herkese sesleniyorum. İnsan istedıkten sonra 

yapamayacağı hiçbir şey yok engel diye hiçbır şey engel 

değildir yeter ki isteyelim. Son olarak buna vesile olan 

Gülseren Büyükyıldız'a, Omerli kaymakamına, İlçe jandarma 

Komutanı Fatih Yılmaz'a ve destekleyen herkese ayrı ayrı 

teşekkür ederim. 

(Y. 5., Mardin, Ömerli ÇATOM) 

yaşadığım bazı sorun ve sıkıntılarımın çoğunu unutup geride 

bıraktım her şeyden daha çok maddi anlamda kendı 

ekonomik özgürluğumu kazandım. Şuan toplumda ÇArDM 

kuruluşu adı altında çalışdn bir bayan olduğum için çok 
mutluyum 

(T. G., MardiN ÇA TOM) 
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- Mevsım kış aylardan ocaktı Dondurucu bır hava Siverek ı 

dört bır taraftan kuşatmış öylesıne bir soğuktu ki 

kurumumuzun penceresınden içerıye sızıyordu Sobalarının 

önunde oturan bızlerı bıle kendı h~kımiyetıne alıyordu 

Sıverek böyle bır kış bu denli bir soğuk görmemişti Siverek 

Çatom da bundan nasibini almaktaydı Çunkü Binamız bayağı 

eski. ahşap pencerelerımız şışmış haldeydi. Bundan dolayı 

kurumumuzu tadilata almıştık. Bilgısayarlara format çekiyor 

bir yandan da elektrik tesisatını değişıyorduk. Çunkü o gun 

tesisat yanmış elektrık sayacı patlamıştı. Neyse ki tadilat 

işlerı bitmış çıkma vaktı gelmişti Gunlerin kısa oluşu erken 

karanlığı getirmişti Elektrik olmadığından hiçbi~ şey fark 

edılmiyordu . Merdivenlerin başındayken basamaktaki bez 

parçası dikkati mı çektı ilk aklıma gelen katılımcılarımızın 

duşurduğu bır el ışi olduğunu zannederek eğilip almaya 

çalıştım Bez parçası sandığım şeyin bebek kundağı olduğunu 

görünce korktum. O an içimden şunu geçirdim. İnşallah 

içinden bebek çıkmaz Bezi aç ınca içinde yeni doğmuş bebeği 

gördum. Soğuktan moraran vücuduyla Siverek ÇATOM'un 

merdıven basamaklarında oylece duruyordu. Dondurucu 

soğuk çocuğun ağlamasını kesmişti. Hemen kucağıma alıp 

sobanın önune koştum Ben ve yanımdakileri bir telaş 

sarmıştı. Genelde cami avlusuna bırakılan bebekler nedense 

bu sefer Siverek ÇATOM'un merdivenlerine bırakılmıştı. Ne 

yapacağımızı bilmiyorduk istediğimiz tek şey onun soğuktan 

moraran bedenını ısıtmaktı Ortam ısındıkça merdivenlere 

bırakılan dunya tatlısı kızımızda hareketlenmeler başlamıştı. 

-

-

İstanbul Buyukşehır Beledıyesı ve GAP İdaresi tarafından 

hazırlanan böyle buyuk bır organizasyona ılk defa katılmanın 

heyecanını yaşadım. Fuara gıderken ilk defa uçağa bindim. 

Çok heyecanlandım. Daha once uçakla seyahat etme 

imkanım olmamıştı 

Sergi boyunca Yapılan urunlerin tanıtımının sorum1uluğunu 

taşımak benım içir bir ilkti. Sergiye katılmadan once kendime 

çok fazla guvenmiyordum Endişelerim vardı acaba nasıl 

geçecek, tek başıma ustesinden gelebilir mıyim diye kendi 

kendime söylenip durdum. ÇATOM sorumlusunun bana guç 

ÇATOM:a başladığım~a beni daha güzel günler bekliyordu. 

ÇATO~ da çok değer~ı arkadaşlar oldu bize verilen bilgiler 

sayesınde çok gıJzel bır meslek sahibi olacağını duşunüyorum 

burada bulanan hocalarımız bize bir arkadaş ve bir abla 

oluyor. Ben 8 yıl once okulu bırakmak zorunda kalmıştım 

Hocamızın bana okula devam edebileceğımi soyledi ve 

şuanda açık oğretimle kaldığım yerde devam ettim. Hocamın 
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Saatler ilerliyordu ve bizim ne yapacağımıza karar verme 

vaktimiz de gelmişti 

Ouşündükçe fikırlerımız değişkenlik gosterip hatta çakışmaya 

başlamıştı. Kimımız biz bakalım, kimımiz karakola verelim 

diye duşuncelerini söylerken aklıma annem geldı Hemen 

arayıp durumu izah ettım Anneme bulduğumuz bebeğe 

bakabilir miyız diye teklıfte bulundum Annem ılk başta 

sıcak bakmasına rağmen geleceğıni duşunup. sorumluluk 

alma kaygısı onu bu düşunceden vazgeçirdı. Bu durumda 

tek şık elimizde kalmıştı Bulduğumuz kız çocuğunu göturup 

karakola teslım etmektı Hemen karakolun yolunu tuttuk 

Bızlerı ve kucağımızda kı bebeği gören polisler çok şaş•rdılar 

İfadelerimiz alınıp bebeğin sağlık kontrollerının yapıl
ması 

için bizi hastaneye göturdüler Doktor tarafından bebeğın 

sağlık kontrolu yapıldı . İki gunluk olduğu açıklandı Sağlık 

durumu iyiydi. İki gun bebeğin hastanede kalma kararı alındı 

Belki annesı vazgeçıp alır dıye. Arna hiç kımse ge'ip almadı 

İki gunü dolunca çocuk esırgeme kurumuna teslim ed ld 

Yaşadığımız bu olayı aylarca unutamamıştık Bebek, 

muhtemelen güven uyandırdığı ıçin kurumumuzun 

merdivenlerine bırakılmıştı Guven duyulması elbette ki 

onur ediciydı fakat h çbirimız bunu bir ınsanın hayatına 

tercih etmezdik. 

(O. E .. Şanlıurfa. Siverek ÇA TOM) 

ve destek vermesı sergı boyunca benı yalnız bırakmaması 

ve de sergiye katılan arkadaşların yardımıyla üstesinden 

geldım Allah'a şOkur 

Sergiyı ziyarete ge en bırçok ınsanla tanışma ve ış bağ ama 

fırsatım oldu. Benım ıçın buyuk bır deneyım oldu inşallah 

başka etkin!ı klerde de yer alma ımk~nım olur 

Emeğı geçen herkese çok teşekkur edıyorum 

(S. C .. Mardin, Mıdyat ÇA TOM) 

bana verdığ guven ve destek sayesinde daha da başarılı 

olacağımı duşunuy?rum. ÇATOM"un verdığı bı gıler sayesınde 

yaratıcılık ve kendı duşOncelerimı ortaya koyuyorum 

ÇATOM un bırçok mahallede olmasını dılıyorum Teşekkurler 
ÇATOM. 

(N Ç .. Diyarbakır, Silvan ÇATOM) 



- MEl/S M K İŞ;; DRAMI 
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- ÇATOM demek belkı ılk bakışta basıt bir cumle olsa da bernm 
ıçı~ yem bıf hayat demek ÇATOM' un bana katkısı. olduğu. 
kadar ortamda bu'unan butun katı ımcılara maddı manevı 
e~ıtım el becerısı vs gıbı katkısı vardır 

ÇATOM a başlamadan önce ortaöğretimı bıtırip eve kapanan 
monoton bır yaşam sürduren birıydım Kendınden emın 
olmayan. yolda tek başına yurumekten korkan bıriydim 
Keııdıne o an guveıı nı kaybetmış. içine kapanık. ken~ı . 
ha ınde sessız bırıydım Şimd ise ÇATOM demek yenı bır 
berı demek ÇATOM da uzuntü ve sevinçlerimizi pay.~şan. 
çözumler bulan buyük bır aile gibıy 1 z Şen şakrak esprı dolu 

- Urfa yasaklar şehrı 
Bır ucu kuru topraklarda 
Bır ucu masal hayal dıyariarında 
Sen de~ıl toprağır hiç değil 
İnsanların suçu as ında 
Hala kadınlar ıkıncı sınıha 
Bırıncı sınıftaysa baş edemedığımız bizden guçlu becerıkli 
ded ~ımiz erkeklerımız var aslında ama bütün bun' arı bende 
dahıl bız yapmıyoruz Sabah ışe giden akşam emir yağdıran 
bu gun çok yoruldum bunun suçlusu bizmış gibı ustumuze 
ustumuze ge'en erkeklerimize bile diyemeyen bizler değ 1 

i"l"lyız mal gıbı satılan soma sen şu fiyata gittin diye sohbet 
eden ağ'anacak ha imıze gulerı zavallılar değimiyız. Bir film 

- 'ÇATOM deyince aklıma ılk gelen değişimdir. İnsanın her 
gunu değışık modeller değ şik ınsanlar tanıyorum . Duz bır 
kağıttan modeller çıkarmayı oğrendim. Gormediğim ı1sanlar 
yaşanmad k hayatları tanıyo~u-n kendi'lli tohumu topra~a 
veri'mış bır çıçek q bı göruyorum Yoğrulmuş hamur1.ı bıçım 
vermeye çalışıyorum Guzel so~bet er yapılıyor hıçbır 

- M Y 33 yaşında ve 2 çocuk Annesi. Akrabaları aracılığıyla 
izmirl ve lzmir'de oturan bir adamla evlenı• Mehtap 
evlendikten sonra kocasının yanına İzmir e gider Fakat 
adam alkolık esrar ve uyuşturucu kullanan, karısını ve 
çocuklarını surekli döven ve eve erkeklen alarak evde de 
alem yapan bır adam Zaman zaman arkadaşlarıyla bırlıkte 
alem yaparken karısını Dansöz gibı oynatır ve her tur 1.ı 

rezilliğı ve şiddetti çocuklarına ve karısına yaşatır Mehtap 
Hanım bu durama daha fazla dayanamayıp çocuklarını alır 
ve kendi memleket• olan Kızıltepe ye Baba evıne done•. 
Kendi ailesı de derkı, Sen kabul etmemız ıçın çocuklarını 
babalarına vermelisin yoksa bız senın çocuklarına bakamayız 
der. Mehtap Hanım çocuklarından vazgeçmez Kızı'tepe de 
komşularının yardımlarıyla bir ev k·ralar ve kocasından 
boşanmak iç n dava açar. Kocası çocuklarını talep eder 
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k b a gibi Makine nakış.bölumunde olmama 
sıca ır yuv · . · d' 
ğ h Calarımız çok amaçlı bır şekı de eğıtmekte ır. El 

ra men o f 'k' ı ı 
becerilerim zin gelışmesi ıle birlikte daha yaratıcı ı ır ere 
daha guzel çalışmalarımızı Mardin halkına sun~aktayız 
Şimdı hayata emin adımlarla yuruyorurn. Kendı~e olan 
ozguvenımı kazandım. ilk defa annemın merakı ışe yaradı 
ÇATOM' a annem sayes nde katıldım 

ÇATOM un kurulmasında yara~ı ~lan herkese katılımcı ar 
adına teşekkurlerımı bir bmç bılırım Saygılarımla 

(5. G .. Adıyaman ÇA TOM) 

seyrederken ayrılan ve kavuşan sevgıl~ri görunce ağlamayız 
ama aslında biz reye ağlarız bılır mısınız yaşamadığımız 
veya yaşamak ısteyınce suskun kaldığımız aşkımıza ve 
aşklarımıza ve asla yaşayamayacağımız hayatın hep boylemı 
geçecek diye kara duşunurken hayatımın dönum noktası 
olan ÇATOM la tanıştı'll ÇATO'v1 kadınların kalkınması ve 
gelişmesı içın kurular b r kuruluş şımdı hayata daha pozıtıf 
bakıyorum onun sayec;ırde bir meslek sahıbı olmayı ve en 
onemlısi haklarım dara iyi bıl yorum ÇATOM sayesınde 
hayata daha sağlam adım~arla ılerlıyorum bundaı sonra 
benim iki1cı evım olan ÇATOM'a çok teşekkür ederım 

(G. 5. Şonlıurfa. Bağlarbaşı ÇATOM) 

bilmediğim hayat hkayelerı oğrenıyorum Geleceğ n terzısı 
olarak kendımı gelıştırıyoru"'l ÇATOM a ve hoca•arımıza 

teşekkur edıyorum 

(M. K., Mardin. Dargeçıt ÇATOM) 

Mahkemeden ~ehtap Hanım Mahkemenın çocuklarırtı 
Babaya verrıes nden korkar çunl<ü çocuklarına bakacak 
maddı olarakları ve ışı yok Bu aşamada Mehtap Hanım 
Kızıltepe ÇATOM a mur acaat ede~ ve bızden bır ış ıs ter 
Mehtap Hanım daha önce Tekstıl Atolyelerınde çalıştı~ı ır 
Kızıltepe dekı Akar Tekstı' Atölyes ı e görı...şup Mehtap 
Hanıma orda Kalite Kontrol bölurrunde ış bulunur Ve ordcı 

çalışmaya başlar Me'ıtap Hanımın bır ışı oldu~u ıçı 

Mahkemenın çocukları kendısıne verme ıhtırııalı daha da 
yukse di En buyuk kızı Anası'lıfına g dıyor Kendısıne bu 
bağlanması ıçın gırışımlerde bulunuldu Ayrıca Oenız F-ene 
Derneğıne ve Kız !tepe Sosyal Yardımlaşma Vakfına yard rr 
içın muracaat edıldı TRT Ek bı Mehtap Hanım a Röporta 
yaparak, butun hayat hikayesıni kaydett 



- Adım M.A. 21 yaşındayım 6 kardeşiz ve en buyuklerı benim 
Cumhuriyet mahallesinde oturuyorum. aslında ÇATOM'a da 
çok uzak Kocatepe ilkoğretım okulunda okuyan kardeşim 
sayesinde Seylan hanımla tanışmıştım Daha once hiçbır 
yerde çalışmadım ama çalışmaya da ihtiyacım vardı okuyan 
kardeşlerim vardı, bir keresinde Seylan Hanım bana bir yerde 
ış buldu aslında maaşı da ıyiydi babamla gıttik goruştuk 
ama sonra annem babam orası çok uzak gondermeyız dedıler 
ve gidemedim. 

Babam, annem daha dogrusu ailem benı ÇATOM'un guzel 
ve başarılı olan kadınlara yonelik faaliyetlerini çok beğenip 

Ben Nilgun, ÇATOM' la kızıma verilen burs sayesınde 
tanıştım Seylan Hanımın aracılığıyla faalıyetlerıne katıldım 
ve çok memnunum Evde yapacak bir şeyim yoktu, ev işlerı 
yemek, çocukları okula göndermek ve kendım içın hıçbır şey 
yapmıyordum. Şimdı hediyelik eşya atolyesinde para 
azanarak çocuklarımın ufak tefek ihtıyaçlarını karşılıyorum 
Eskıden her gun değil ama eşımle tartışmalarımız oluyordu 
unku butun ıhtiyaçlarımızı karşılamıyordu oyle olunca da 

Ben ÇATOM katılımcılarından Gonul, ÇATOM' la 2 yıl once 
tanıştım. Buradaki ortamı çok benimsedim ve sevdim 
Ac;lında bende yıllarca kurs oğretmenliği yaptıktan sonra 
bazı sebeplerden dolayı işıme ara verdim. Sürekli evde 
oturmak, çocuklarla uğraşmak ve ev işleriyle uğraşmak 
canımı sıkıyordu Ureten bır kadın olmak istiyordum. 

ÇATOM sayesinde bunu başardım Ortaya çıkardığım urünlerle 
hem ev ekonomisıne hem de kendime faydalı oldum. 

ÇATOM' da kadına ve kadının verdiğı emeğe çok buyuk onem 
venld ğıni gördum ve buda benı çok sevindirdi 
Takdır edersinız ki burası kuçuk bır yer kadınların dışa açılımı 

1961 Yılında Hatay Kırıkhan da doğumdum Kırıkhan Gazı 
Lısesi mezunuyum 1984 yılında evlendim 3 çocuğum oldu 
ancak bir çocugumu kaybettım ve psikolojim çok bozuldu. 
Bu acıyla yaşamak istemedığim günler çok oldu Şimdi 

2çocuğum sağlıklı Hayattakı yaşam kaynağım eşimin işinden 
dolayı Kılıse geldik Farklı bır çevre ve insanlar olduğundan 
evde sıkılıyordum daha sonra Kilis te kadınların sıkıntılarını 
gıderdiklerı. Eğıtımler aldıkları ve aile butçesine katkıda 
bulunmalarına ya•dımcı olacak bir yer olduğunu öğrendım 
burası EKREM ÇETiN ÇATOM muş buraya hem arkadaş 
edınmek, sıkıntılardan bıraz uzaklaşmak hem de aileme 
katk da bulunmak ıçin geldım ve çok sevdim başta ÇATOM 
UN yetkılısı Nıgar hanıma sordum ÇATOM nedir diye? Oda 

yararlı olduğunu görduklerı içın benı de destekleyip şu an 
ÇATOM Kişniş Ev Mutfağında çalışmaya sevk etıler Daha 
önce başvurduğum yerde kazanacağım kadar kazanmıyorum 
ama burası gl.ivenılir bir yer ve ortamını çok seviyorum Şu 
an benım burada ilk iş deneyimim olmasına rağmen her şey 
yolunda gidiyor.Bende burada kendımi geleceğe hazırlamam 
ıçın iyi bır başlangıç oldu.Çok guzel bir ortama girerek guzel 
arkadaşlıklar kazandım Kendime her anlamda guvenim 
arttı.şu anda okul okuyan kardeşlerime maddi anlamda çok 
bı.lyuk bir desteğim oluyor.Bu durumdan çok ta memnunum. 

(M. A.. Mardin, Kızıltepe ÇA TOM) 

kavga edıyorduk işte. Ama ben ÇATOM' a geldıkten sonra 
kazandığım parayla eve katkı sağlıyorum. kendı paramı 
kazanıyorum ve bunun sayesınde tartışmalarımız da azaldı. 
ÇATOM' da para kazanmak yanında stresimi atıyorum, 
bılmediğım çok şey ogrenıyorum. arkadaşlarıma ıyı zaman 
geçirıyorum ve dıyorum ki iyı kı ÇATOM la tanıştım 

(N. Ç .. Mardin ÇA TOM) 

çok zor. Oysa kadın en buyuk emekçi, bu anlamda ÇATOM 
kadına buyuk destek veriyor Evde boşa zaman geçıreceğıne 
kadınlar, ÇATOM' a gelerek hem para kazanıyorlar hem de 
kendı ayaklarının uzerinde durmanın hıçte zor olmadığını 
oğreniyorlar Buda kadının özguveninl arttırıyor dolayısıyla 
topluma daha faydalı oluyorlar 

Kısacası ÇATOM da olmaktan. ÇATOM sayesinde sosyal 
faa'iyetlerde bulunmaktan oldukça memnunum Sizin 
nezdinız de ÇATOM a sonsuz teşekkurlerımı sunuyorum 
Saygılarımla. 

(G. Y. Mardin ÇATOM) 

bana çok neler yaptıklarını anlattı ve bende onlara gonullu 
olarak destek vermek istediğimi söyledim. Yapılan İlk ÇATOM 
kurul seçimi toplantısında adaylığımı koydum ve şimdi aktif 
olarak ÇATOM'a destek vermekteyım Görduğüm o ki 
ÇATOM cular ordu gibi karınca gibı çalışıyorlar ve bende 
onlarla bırlıkte olmaktan çok mutluyum Ben ÇATOM ailesıne 
böyle bır çalışmayla buton kadınlara örnek oldukları ıçın 
mınnettarım Bız kadınlar böyle kurslar ve yerler sayesınde 
kendımıze olan özguvenımız arttı ve bazı konularda 
kendımizı daha ıyı ifade etmeyı öğrendık 

(H. A .. Kilis. Ekrem Çetin ÇATOM) 
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1962 Yılında Kıl ıs te dogdum Lise 2. sınıfa kadar oğrenimimi 
devam ettırdı'T' Fakat ailemın kararı ile 1980 yılında 
evlendırılmek zorunda kaldığım ıçin okumaya devam 
edemedim. Bu evliliğımden 3 tana çocuğum dünyaya geldı. 
Fakat ilk çocuğumun 2 yaşından sonra hareketlerinde 
farklılıklar hıssettim Çocugum zihinsel engelliydi. neyse ki 

aılemın ve çevremın desteğı ile kızımı ilkokul çağına kadar 

buyuttum. Daha sonra çok şukur Devletimizin bizlere 
sağladığı imkanlar sayesınde engelliler için açılan okulda 
okuttum. Hayatımızı biraz toparladıktan sonra evde 
oturmaktan sıkılmıştık hem kızım için hem de benim için 

farklı bir çevre edinmek hem de evimizin ekonomisine 
katkıda bulunmak için E.Ç. ÇATOM 'a gelmeye başladık. Ben 

burada açılan Biçki-Dikiş Kursuna kızım da bilgisayar kursuna 

kaydımızı yaptırdık. Bu durumdan çok memnunuz Kızım 
ÇATOM'un duzenlediği Çanakkale gezisine gittı düzenlenen 

1970 yılında Kilis de doğdum İlkokulu Cumhuriyet İlköğretim 
okulunda okudum.Okul hayatına devam etmek istiyordum 

fakat ailem okumama izın vermediği içın ev kızı olmak 
zorunda kaldım Daha sonra ailem sadece çeyiz yapabilmem 
içın biçkı-dikiş kursuna gönderdi.Ne kadar evlenmek erken 
gözüyle baksak da ailem 18 yaşında beni evlendirdi.Bu evlilik 

olayında çevrenın aileye çok etkisi var.Erken yaşta evlenmek 
zorunda kalıyoruz Acı gerçekler.Yinede acı şeylerden 
guzellıkler çıkarmak da önemli dünyalar güzeli 3 evlada 
sahibim Kendim de özlemini tattığım yapamadıklarımı ve 
içımde bastırdığım duyguları çocuklarıma yaşatmamaya 

ozen gosterdım Eğitımlerine destek verdim ölene kadarda 

1982 yılında Gaziantep-Nizip ilçesinde doğdum. 5 kardeşız 
okul hayatım lıse 2. sınıfa kadar okudum ailemin baskısıyla 
sona erdi. Ailem beni istemiyordu sürekli dışlıyorlardı. Tek 
başıma benı ayrı bir odaya hapsediyorlardı. İşe yaramaz 
asalak bir insan muamelesi gördüm. 23 yaşında babamı 
kaybettim. Babam oldükten sonra kendimi çok yalnız 
hissetmeye başladım. Bir gün kadınlar mahallede 
ÇATOM'dan bahsediyorlardı evden kaçarak ÇATOM a geldim 

ve çok sıcak karşılandım. Doktorlar bana şizofren tanısı 
koymuştu ve ben çok ağır ilaçlar kullanıyordum ama artık 
evden çıkmamın zamanı gelmişti. Daha sonra ÇATOM'un 

Size bu mektubu yazarken bilmenizi isterim ki size olan 

sev~im ve say~ım ne satırlara ne sayfalara benim için ve 
butun _Nusaybın Halkı için o kadar çok güzel şeyler yaptınız 
kı ve sız benım için iyilik meleğisiniz. Sizin yardımınız 

olmasaydı inanın Şu an okuyamazdım Kayıt parasını siz 
oduyorsunuz Yardımınızla 

(S. o .. Mardin, Nusaybin ÇATOM) 
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piknik ve sosyal etkinliklere katıldı. Ayrıca ÇATOM'un bir 
projesinde Suriye'deki Halep şehrine gitti Bu etkinliklere 

katıldıktan sora engelli kızımın titreyen ellerinin hiç 
titremediğini ve hiç kimseyle konuşamazken herkesle rahat 

konuştuğunu gördük. İnşallah bundan sonrası daha da iyi 

olacak umudundayım ve asla ÇATOM'a gelmekten 

vazgeçmem 

Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum ki: yakın ilgısıyle 
kızımın daha fazla hayata dönmesine vesile olan ÇATOM 

Yetkilisi Nigar ÇERKEZOGLU'na teşekkurlerimi bir borç 
bilirim. Kızım ÇATOM'a geldiğı zaman kendin· daha mutlu 

hissediyor. ÇATOM kurucularına ve bızlere bu imkanı 

sağlayanlara çok teşekkur ederim 

(H. ç., Kilis, Ekrem Çetin ÇATOM) 

destek vereceğim.Kendileri ıstediği sürece.Evde oturmaktan 

sıkılıyor hem kendim için bir meşgale hem de aile butçeme 

katkıda bulunmak için ÇATOMA gelmeye karar verdim 
Buradan öğrendiklerimle hem kendime güzel şeyler yapıyor 

hem de yaptıklarımı satarak aileme maddi katkıda 
bulunuyorum. İşte bu mutluluğu hiç bir şeye değişmem. 

Ekrem ÇETİN ÇATOM bana ve aileme çok büyük katkıları 

oldu Bize bu imkanı sağlayan ÇATOM ailesine teşekkur 

ederım, iyi ki varsınız 

(H. Z. Ç. Kilis. Ekrem Çetin ÇATOM) 

kurslarına başladım ve psikoloıım duzelmeye başladı 
Hayatımdakı bırçok duzensızlıkler Nıgar Hanım ve ÇATOrv. 

sayesinde düzene gırdi. Daha oncelerınde birçok kez ıntıha 

etmeye kalkışt.rrı ama ölmedim Aılemın boşluguru ÇATO 

ailesı doldurdu Nıgar Hanım ve ekıb benı her zaman gule 

yuzle karşıladı ar onlara çok teşekkurler Hala ÇATOM'a 

gitmeye devam ediyorum ve orada kendimı çok ıyı 
hissediyorurr Sağ ığıma kavuşmak ve bende guzel şey 
uretmel< istıyorum 

(O. K .. Kilis, Ekrem Çetin ÇA TOM) 
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ÇATOM l(ADINLARININ 

l(ENDİ AGIZLARINDAN 

GİRİŞİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. .. 

- "Ben 8 yıldır Tekel de çalışıyorum. para kazandığım için 

çevrem aılem bana değer verıyor ama 8 yıl once kimse benı 

sevmez saymazdı, çunku ben bir kızdım evde oturmaya 

mahkum olmuş birıydım. Şımdi ıse herkes benı sevıyor ve 

sayıyor çunku bende bır erkek kadar para kazanıyorum 

Kendım aı emde bır şeyler fark ettim. Ben çalışmadan once 

hep benı ezerlerdı Kız erkek ayırımı ailem yapardı, ne 

- 'Benım GAP'tan çok beklentim var. Seyitler Mahallesi'ni 

bılıyorsunuz altyaı:: sı hıç yok her taraf çamur pısl kıç nde 

kış aylarında yaz aylarında karasinek. sivrisinek hayvan 

pıslığı ne ıstersenız var Ben dul bır kadırı ııı S çocuğum var 

hıçbır gelırımız yok Ne kerıdim okula gittım ne büyük kızımı 

okula gönderdı'Tl tek bır goz odamız var Kuçuk bır 

mutfağımız va• Tuvaletırrızde d şarıdad r Neredeyse 

evımızde ustumuze duşecektı bır gun ÇATOM a gıttım 

kendırnı anlattım ewnı anlattım Bana bir d tekçe yazdılar. 

elıme verdıle• beraber Valılığe gıtt k. Hayatımda ılk kez 

va' liğe gıtmıştım Vali Yardımcısı'na dilekçeyı verdım benımle 

gelen kışı buraya yazdıkların doğrumu diye sordu Valı 

Yardımcısı bana evımın damını yapacak para verdi Birde 

hoca benım bır ışte çalışmanı ıçin teklıf ettı. Nası bır ış dıye 

- "45 yaşlarında 7 çocuk annesı olan olan Yusra Y ad kadın 

eşinin çocuklarına bakamamasından dolayı 6 ay g;bi bı· sü•e 

ıçerısınde ev•nden ayrı yaşamaktaydı ama ortada bakıma 

muhtaç 7 tane çocuk vardı Okuma yazması olmayan Yusra 

Han.rn ın ay•ıca Cızre gıbı kapaıı bir ortalT'da çal şıp para 

kazanma i:rıkanı da hıç yoktu Çocukları duşunerek tekrar 

eşıne dondu Sonra eşı yuklu bır borç bırakarak memleketı 

terk edip onları kaderlerıyle baş başa bıraktı Geç rmış olduğu 

sorunlar Yusra Hanım'ın psikolojik sorunlar yaşamasına neden 

o~du Gitm ş oldugu bir doktor tarafından çevre değiştır p 

dınlenmesı gerektığı söylendi ama buna imkan yoktu. 

1044 r--- GiRiŞiMCi KAOINLAA 

yapsaydım ayıplanı•d . her şey gunah dıye her zaman 

azarlanırdım. şımdı artık pa•a kazanıyorum kırnse benı 

ayıplamıyor, istedığım zaman ıstedığım yere gıdıyorum 

istediğilT' zaman gece sokağa çıkabil yorum Kımse benı 

ayıplamıyor" 

(Batman ÇA TOM) 

sordum Yatılı okulda mutfakta çalışacağım aylık 500 YTL 

Valilik tarafından odenecektı Bırde çocuklarımı okula kay 

edecektim sonunda işı kabul ettım 8 ay çalıştım artık bırazdd 

olsa evım ze sıcak yemek gırmeye başladı ÇATOM un 

sayesinde artık kendı haklarımı araya bı ırdım Bazı şeye 

oğrendırıı Kadın haklan ı'e ılgılı nereye gıdebılırım kım er 

bana yardı'Tlcı olabılır GAP ldaresı nder kırsal kesımde 

ÇATOM tarın sayısın art rıp ÇATOM tara daha çok destek 

vermes nı ıst yorum Çunku ÇATOM bızım dertlerımıze ortd 

o'uyor Bızlere ne konuda olursa olsun yardımcı o uyor ar 

ıster doktor ıster ılaç ıster ış ıster çocuk kaydı ıste• para 

ıster egıtı'Tl konusunda her şeye yardımcı oluyorla 

(Batman ÇATOM) 

Sız yaptığımız mahalle çalışma arı sırasında tanıştığ m 

Yusra Hanım'ı ÇATOM la tanıştırdık ve amaçlarımızı an a 

Yusra Hanım artık dıkış makınesı kullanabıl yor S par ş 

para kazan p çocuklarına ve ev ekonomısıne katkıda 

bulunuyor Bıııun yarımda psıkoloı sı de duze meye baş 

Yaşça katılımcılardan buyuk oldu~u çır. onu herkes hd 

dıye çağırıyordu Artık ÇATOM un da bır halası vardı 

(H. Ş .. Şırnak, Cızre ÇATOM) 
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- "Ben eskıden ÇATOM katılımcısıydım lşyerı açma konusunda 

hayalım bıle yoktu ÇATOM da b!r eğitici tarafından keçeden 

heybeler yaptırılmaktaydı . Eğıtıci haftada ıki gun keçe işleme 

üzerine eğıtım verıyordu Eğıtici ile ÇATOM' da bırkaç ay 

çalıştım Bana ÇATOM da el sanatları eğıtıcısi olmam teklif 

edıldi. ÇATOM' da eğıtıc ı olarak 1999 yılında göreve başladım. 

Eğitıcı bir sure sonra ayrıldı Keçeden nihale ve heybe 

yapıyorduk. Ancak bu yeterlı değildi Kuçuk terlıkler ve 

nazarlıklaf da yapmaya başladık. Katılımcı sayısı 400'e 

ulaşmıştı Katılımcılar para kazanmaya başlamışlardı 

Katılımcılara her gün "Keçeden başka ne yapabilirsıniz? 

Düşunon" dıye soruyordum Onların yapmış oldukları işlerı 

hor görmuyordum. "Daha gelişmiş hale getırerek insanların 

gözune nasıl hoş gosterebilırım?" diye her gun kendi kendime 

soruyordum. ÇATOM' da keçe üzerine el işlerim ÇATOM 

katılımcılarına göstermekte ve onları eğitmekteydim. Bir gün 

Amerika'dan bir grup geldı. Yıldız Hanım, Denız Hanım ve 

Mehmet Bey bizi zıyarete geldiler. 'ÇATOM' da genç kızlarla . 

kadınlarla ne yapabilirız?" diye sordular "İstediğiniz şeyleri 

gönderin Bız yaparız" diyerek onları yanıtladım. "Beğenirlerse 

devamını getiririm Beğenmezlerse vazgeçeriz" diye 

duşondom. Yıldız Hanım ÇATOM' a keçe parasını verdi. İşlenen 

motifler alındı ve örnek olarak Amerika'ya götüruldu GAP 

İdaresi benı ÇATOM Sorumlusu olarak görüyordu Toplantılara 

beni de davet ediyorlardı Her yerde beni takdir ederlerdı. 

F.M H. Hanım'la bırlıkte Mardın'e gittik Arabanın arkası dolu 

doluydu Fatma Hanım bize Mardin'de eğitim verecektı. Fatma 

Hanımın elinde noel çorapları vardı. Bize "Bunu yapabilir 

misiniz'" diye sordu iş deyınce uzerimde gelinliğım olsa 

dururum Bu nedenle "İş mı bu? Biz bunun alasını yaparız." 

diye yanıt verdım Biz Fatma Hanıma bir hafta içinde birkaç 

tane örnek hazırlamıştık Mahalle ve yoksul insanlar adına 

ben burada varım. Fatma Hanım bize eğıtım verdı. Eğitımden 

ence bız kırmızı ve yeşıl noel çorapları uzerınde çalışıyorduk 

Sipariş uzerine ça'ışıyor. eğitimini alryorduk. Çok çok 

mutluyduk. Hem eğitim hem siparış aldık Cıvıl cıvıl bir ÇATOM' 

du. Herkes mutluydu Akşam 9'a kadar kalırdık orada. 2001 

yılı Ağustos ayında siparişı gönderdik. 600 büyuk, 1200 koçuk 

noel çorabı sıparışı göndermiştik. Toplam 150 kişi yararlanmıştı 

12 000 Dolar tutarında siparişi yerine getirmıştık Yerimizı 

büyuttük ÇATOM' un alt katındaki atölyeye taşındık. Ben 

hemen her gun radyo ve televizyon programlarına 

katılmaktaydım Ankara' dan aranıyordum. Canlı yayına konuk 

oluyordum CNN. Star. ATV. Show TV. TRT geliyordu. Başka 

insanlar da ÇATOM' a ilgi gösteriyorlardı. "Bizlere de yol 

gösterin Biz de aynı şeyleri yapalım" diyorlardı. Biz ÇATOM' 

da insanlara yapabilecekleri şeyleri göstererek onların sevgisini 

kazandık. Eve para girmesi gerekiyor Eğitim. sağlık sorunu 

her şey maddiyattan geçiyor. Katılımcıların hiçbirinde hiçbir 

şey (para) yok. 

Ben lise mezunuyum. Açık Öğretimde Sosyal Bilimler okuyarak 

üniversıte eğitimime devam ediyorum. ÇATOM' dan Ocak 

2003'de ayrıldım. O zaman üretkenliğimi bırakmıştım. Benimle 
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iş yapan kadınları bırakmıştım . Ben ÇATOM ' da ki i şimden 

ayrılınca kanadı kırık kuş gibı oldum. Ocak ve Şubat ayları 

işsiz olarak geçtı Elimde bir tek son aldığım maaşım vardı 

Bu parayla geçımimi mi sağlayacaktım. yoksa iş mi 

kuracaktım? Kredi alarak iş kurmayı duşündüm Ama bu rıske 

giremedik "Krediyi gerı odeyebilir miyim?" diye çok düşündum. 

Gece uykularım kaçıyordu "Keşke gece olmasa" diye 

duşunuyordum. Çunku gundüz daha iyi duşunuyordum Her 

gun bu çarşıya geliyor burada dolaşıyordum Benim savaşım 

kadınların kazanması içindi Kendi kendime "Yasemın bu 

eğitimleri boşuna mi aldın?" diye d~ş.o~urdu~. A~a.tol. an 

Artisans Vakfı tarafından verı en GiRiŞiMCiLiK EGmMI' ne 

katılmıştım Kendi kendıme eğitımde yer alan tıp lemelerden 

"Akilli Aynur mu olsam, Tasarrufçu Tayyibe mi olsam'"derdim 

Sokak tezgahı açmayı düşunuyordum . Ş imdi bulunduğum 

dukkanın sahibi Tevfik Ağabey aklıma geldı Kendisı devlet 

dairesinde çalıştığı için dukkanı ancak hafta sonları açıyordu. 

Bır de okul dışi saatlerde oğlu açıyordu . Ama bu dukkan 

çoğunlukla kapalıydı. Ona bir gun "Beraber çalışmaya ne 

derslnız?" diye sordum O da "Olur yarin sabah 9'da gel" dedi. 

Anahtarı elime verdi. Biz şimdi beraber çalışıyoruz. Bana 

"Dükkan benim değil sizin istersen kadınları topla, burada 

çalış, istersen eve iş ver" dedi. Dükkan bizim ama iş yapacak 

hammadde yoktu. Elimde 3·4 parça iş vardı. Ama ben bununla 

iş yapamazdım. Kız kardeşim bir markette 100 bin YTL aylıkla 

çalışıyor, onun parası evin geçimıne gidiyordu Evde kız 

kardeşim ve annem dışında 15 yıl önce felç geçirm iş yatalak 

durumdaki babam ile buyukannem ve buyukbabam var. Kendı 

kendıme "Başka herkesi boş ver. Sen KENDi GUVEN KREDi' 

ni kullan" dedim. Boncukçuya gıttim . Boncukçu "Hoca dukkan 

senin, hiç vermesen bacım helal olsun " dedi Keçeci " Sana 

istediğin kadar keçe helal olsun." dedi. Boyacı da ayn ı şekilde. 

Ben şok oldum. Kadınların yanına gittim. "Alın sıze malzeme 

İşe girışıyoruz Paranızı ödeyemezsem " dedım Kadınlar da 

helal olsun" dedi. Hammadde borç. Sure isteyen yok 

Hammadde, malzeme, el emeği dahil 5 bin YTL: lik işe girdin" 

Bu ışin yari gıderıni el emeği oluşturuyor. Ben şu anda 400 

katılımcının 90'ı ıle çalışıyorum Onları gruplara ayırdım . 

Kanaviçe işleyenler. çevre yapanlar boncuk dıkenler. keçe 

kesenler, boya yapanlar. keçe üzerine aplike çalışanlar vb. Be 

bu ışi kadınlara verdığım zaman önce onlarla konuşuyoru ıı"' 

Çocuklarını okutmaları şartıyla onlara ış verıyorum. Bana 

çocuklarını ozellikle kız çocuklannı okutacaklarına da ır saz 

veriyorlar Okutma şartını yerıne getirmeyenlere "size iş yok 

diyorum Onların çocukları için kışilerden kırtas ye, giyecek 

yardımı alıyorum Bu yardımlar bana kalı ıle gelıyor Ben ba 

kişilerden on'ar için eğıtım bursu alıyorum. Şu anda çalıştığır 

90 ailenin 20 kız çocuğuna burs buldum. ilkokulda okuyanı 

için 20·25 bin YTL. ortaokul ve lise için 50-100 bin YTL. 

üniversite için 120-150 bin YTL arasında kişi başına burs 

veriliyor. Bursu verenler kişiler ve şirket sahıpleri. Giysi yardırr 

daha çok benım çalıştığım kadınların çevresındekı çalışmc 

gücu olmayan aileleri tespit ederek verıyoruz. Para yardım 

yapmıyoruz. Yardım yapmaya çalıştığımız insanlar koyde b 

geçim yapamayıp kentin en i.JCra yerinde yaşayan insanla• 
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"1965 yılında Mardın'ın Omerlı ılçesinın Kocasırt köyunde 

doğdum Beşi erkek ikisi kız 7 çocuğum var 22 yaşındaki 

en büyük oğlum Açıköğretlm Fakultesl'ne devam ediyor. 

Onun kuçtlğu olan 21 yaşındaki oğlum unıversite sınavına 

hazırlanıyor. 20 yaşındaki ve 18 yaşındaki diğer oğullarım 

da universite sınavına hazırlanıyor Yani dort oğlum da bu 

sene Oniversıte sınavına girecek Kızların buyüğu orta bir, 

kuçuk olanı ise ilkokul Oçoncu sınıfa devam ediyor. En küçuk 

oğlum ise seneye okula başlayacak. 

Daha önce Merkez ÇATOM' da kilim ve hediyelik eşya kursuna 

devam ediyordum. Proje tarafından Mardin Kişnış Restoran 

kurulduktan sonra resmi açılışı olan 2006 Haziran'ından beri 

"1968 yılı Kızıltepe doğumluyum 1 kız uç erkek olmak uzere 

4 çocuğum var Çocuklarımın en büyüğü olan 18 yaşındaki 

kızım bu sene universiteye hazırlanıyor. 17 yaşındaki oğlum 

da lise sonda okuyor o da bu sene üniversite sınavına 

hazırlanıyor. Diğer oğlum orta ikiye gidiyor, en küçük oğlum 

ise seneye okula başlayacak . 

Kişniş Restoran'da çalışmaya başlamadan önce hiç çalışma 

deneyimim olmamıştı Restoran resmi olarak açılmadan 

önce burada kuru gıda satışında çalışmaya başlamıştım.
 

Daha sonra burada eğitım yemekleri çıkarmaya başladık . 

Akabinde de burası restoran oldu ve burada çalışmaya 

başladım Çalışmaya başlamadan
 once para yuzunden aile 

içi kavgalar oluyordu. Hatta kavgalar o kadar büyümuştu ki 

neredeyse boşanma aşamasına gelmıştik . Çocuklarım para 

ıstedığinde para veremiyordum. Eve bir şey alınması 

"2000 yılından bu döneme kadar Kilis ÇATOM'un çeşıtli 

faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden, A.V. bu zaman 

içerisınde kendini yetiştirerek (Açık Öğretim lise bitirmeleri 

, sosyal etkinliklerde aktif rol alışı v.b.) ve topluma kendini 

kabullendirerek (3 dönem kurul uyeliğine seçılişi. görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmedeki sorumluluk bilinci) ustun 
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bu restoranda çalışmaktayım Burada çalışmaya başladıktan 

sonra hayatımda çok onemli değişıklikler oldu: Hayatımda 

ılk defa para kazanmaya başladım. Ve gelecekle ilgili daha 

umutlu oldum çunku bu sene üniversite sınavına hazırlanan 

4 yetişkin oğlum var. Bunların hepsinin birden Llniversiteye 

başlaması durumunda daha once Hne yapacağım" diye 

düşünürken şimdi daha cesur hissediyorum. Çunku artık 

evde para kazanan birisi var. Ve bundan dolayı çok mutluyum! 

Burada çalışmaya başladıktan sonra kendime guvenim 

olmaya başladı. Bize bu restoranın açılmasında emeği geçen 

herkese çok teşekkur edıyorum ." 

(F. B .. Mardin ÇA TOM) 

gerektiğinde eşimden istemek zorunda kalıyordum ve bu 

da kavga sebebi oluyordu. 

Çalışmaya başladıktan sonra aile içi kavgalar neredeyse 

sonlandı. Artık eşimden para istemek zorunda kalmıyordum, 

çocuklarım para istediğinde onlara harçlık verebıliyordum 

Böylece geleceğe daha umutlu bakmaya başladım Artık 

çocuklarımın geleceğiyle ilgili de daha olumlu bakıyorum . 

Umarım bu restoran başarılı şekilde devam eder ve daha iyı 

yerlere gelir ve geleceğe daha umutla bakarız. Bu projede 

bize yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Umarız 

bu projenin devamı gelir ve başka arkadaşlar da bizim gibi 

faydalanır." 

(T. G .. Mardin ÇA TOM) 

bir başarı göstermiştir Bunun olumlu sonucu olarak da şuan 

Şube YOYAV ÇATOM koordinatörü olarak görevlendırilmıştir. 

Oldukça da başarılı çalışmalarına devam etmektedir" 

(A. Y., Kilis ÇA TOM) 
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- Hepımız hayatımız boyunca bırçok roman hıkaye 

okumuşuzdur Hepımızın hayat hakkında bırçok duşüncesi. 

yaşayışı. deneyımı vardır Pekı, ama okuduğumuz onca öyku. 

hikaye denemesı sadece okumak ıç ı n mı okuyoruz yoksa 

ders çıkarabilıyor muyuz? Hayatımız bır sınav pekı bu sınavı 

kaçımız geçebıliyoruz Tek suçumuz kad n olmak dıye 

horlanıyor. itılıyor zorla evlendirilıyor. okumak ısterken 

okuyamıyor, kendı ısteklerımız yuzenden ınanışlarımızdan 

dolayı bencilce ikinci sınıf muamelesi görüyoruz. Ama buna 

dur demek ıçın okumalı kendimizı geliştirmelıyiz Yaşınız n
e 

olursa olsun kım ne derse desin kimseye aldırmadan hayal 

ettıklerinızln ardından gidin Şunu unutmayın inanmak 

başarmanın yarısıdır Berı de hayalleri arkasından giden 

birıyım ve başardım Allah ızin verdiği surece devam 

edeceğim Ben. Z D. Benim annem ve babam ayrı. 

parçalanmış bır aılenın çocuğuyum ama onların ayrı olması 

beni yıldırmadı aksine daha da kamçıladı . Ben 11 yaşında 

çok buyuk bir rahatsızlık yaşadım. Arkadaşlarımla top 

oynarken kafama sert bir şekilde top geldi ve beyin 

damarımda kop:'la oldu Doktorlarım bana okumanın yasak 

olduğunu söyledı beynımi yormamam gerekiyormuş buna 

ınanmak çok zor oldu Çunku okumak ben demek Kendi mı 

bulmaktı Kımseye söylemeden lise sınavlarına 

hazırlanıyordum bu arada hastalıkla da mücadele ediyordum. 

Saçlarımı sevmeme rağmen dökulmuştu çok uzulüyordum 

Kendımle dalga geçen kendimle barışık biriyim Okula 

gıdiyordum annem Hastayım diye liseye yazd rmayacaktı . 

Ben sınavlara gırıp kazandım ve evde uç gıln aç kalmama 

dayanamayan annecım sonunda liseye yazdırdı Hava~arda 

uçuyordum çtlnku ıstedığim olmuştu. Bu arada annem tek 

başına bana ve kız kardeşime bakıyordu. Oku a giderken 
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zorlansam da maddi yon den sıkılsam da aldırmıyordum 

Okuyordum çunkü hiç unutmam annemle bir gun yayan 

okula gid p akşamda eve dönmuştuk. Ne gunlerdı ama 

guzeldı mutluyduk. Daha sonra universıte kazandım ama 

bır turlu gidemedım Annemin çalıştığı yetmıyordu ben 

çalışmak ıstesem de çalışamıyordum çunku doğuştan ve 

sonradar gelişen bir engel vardı ayağımda. Ama ben engel 

olarak görmedım hiçbır zaman Gunluk her şeyımi 

yapıyordum sadece merdiven inerçıkarken zorlanıyordum. 

Ama bunu engel olarak germedim Daha sorıra annemı de 

ıkna ederek çalışmaya başladım Bu arada her yıl un versıte 

sınavına girmeye devam ediyordum ve kazanıyordum ama 

ayakta kalmak o kadar zor ki he'e kı 3 kadınsanız bu daha 

zor ama sonunda Unıversite kaydımı yaptırdım artık 

universite derslerıne gidıyordum sosyal ortam, arkadaşlar 

İzmir doğduğum buyuduğum yer Bambaşkaydı okulda eıı 

çok beni etkıleyen okumanın isteklerinin yaşının olmadığın 

gösteren 45 yaşında bır ablamız vardı Ben onu çok 

sevmıştım sanıye ablacım benım. hayat çok garıp bır gün 

buradasınız bır gun bambaşka yerde. Bu arada annem evleıır 

ve biz Mardın'e geldik doğduğumuz buyuduğumuz yer 

değişmişti artık Kız kardeşim ve ben Mardin'deydık ve b:: 

burada ÇATOM sorumlusuyla tanıştım ve arda insanıara 

faydalı yararlı neler yapabilıriz' Ben nasıl faaliyetlere art< 

olabilirim bunu tartıştık Bana hayat hikayemi mucadeıe,...... 

çok zor olduğunu ama guçlu olduğumu ve kitapta yer al 

alamayacağımı sordu bende varım dedim Sizlerle hayatı rr 

kısa bır kesit ni paylaştım şuna inanınkı hıçbir şey ıç n gE 

ve imkansız değildif 

(Z. O .. Mardin, Kızıltepe ÇATOM) 
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l(ENDİ AGIZLARINDAN 

İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. .. 
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"Ne geliyorsa başımıza iyi oluyor. kendi kocamı insan içine 
koydum, ona saygı gosterdim, yemedim ona verdım. kendim 
gıymedim onu giydirdım, en sonunda benim uzerime evlendi. 
Ne bana ne çocuklarıma bakıyor. buna rağmen boşanmadım 
sırf mahalle dost ve akraba dedikodusu olmasın hep içime 

'Ne gerek var bunları yazmaya, bızim sorunlarımız çok çok. 
Kim bızlere yardımcı olacak kimse bu yazdıklarınızı bile 
okumayacak boşu boşuna yoruluyorsunuz. Sizlerde 
yazdıklarınızı bır kenara atarsınız. Kendi mahalleme çıktığım 
zaman çamurdan pıslıkten geçilmiyor o yetmıyormuş gibi 
çoK sesiz olduğum için butun komşular bana haksızlık 
yapıyorlar Ne kadar mahallede çap varsa kapımın onu ne 

"Kızım, yavrum ne hep boşuna yazıyorsunuz hep boşuna 
yoruluyorsunuz Sankı kadının sorunu hiç biter mi? Kadıı 
acı çeken kadın ne zaman gelip size derdinı anlatır 
Anlatmaz anlattığı zaman sevenleri uzulur duşmanları 
mutlu o'ur. hıçbir zama'l kadın hıçbir konumda da olsa 

"Bir gun hastaneye gıttım Kapıyı çalmadan ıçerıye gırd mde 
kadın doktor hemen beni dışarı çıkarttı. ağladım. Ben cahıl 
olabilırım ama doktor benden daha cahildi. Ben yaşl başlı 

bir kadınım bana bu kadar bağırmasına gerek yoktu. Öyle 

"Ben 9 yıldır Tekel'de çalışıyorum 14 yıldır annemi kaybettım 
9 kardeşım var, babam evlendı. Kardeşlenme sahıp çıkmak 
için kendimi feda ettim, gece günduz çalıştım, onlar 
okutmak evlendirmek için, çünku üvey anne hiç bır şey 
yapmaz hatta çocukları ezmek ıçın elinden geleni yapar. 
çalıştığım ıç n para kazanıyordum. her kazandığımı kuruşuna 
kadar kardeşlerime harcıyordum, ama ağabeyim hiç bıze 
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attım iş arkadaşlarıma da anlatmadım Çunku 
arkadaşlarımda benimle dalga geçerlerdi alay ederler 
fırsat da dedikodumu yaparlardı." 

(Teke/'de çalışan bir kadın. Batman ÇATOM) 

dokuyorlar. Allah aşkına gelin bakın kış ortası o 
rağmen karasineklerden içeride oturamazsınız 
ne belediye sahip çıkıyor bu mahalleye kım kıme 
herkes fırsat kolluyor." 

(Batman ÇATOM) 

konuşmaz. Ben bıle o kadar derdım var içım ka 
acı çekıyorum ama bir şey anlatmam çunku hep 
hiçbır konuda bana yardım edemezsınız 

(Batman ÇA TOM) 

bir zamandayız kı kadın kadını ezmeye çalışıyor 
kadın okumamış kadını ezmeye çalışıyor 

(Şırnak ÇATOM) 

sahıp çıkmadı Ağabeyım evlendı bızden ayrıldı e 
çıkmadı. bense evlenmedim kız kardeşlerımın 
evlendırdım Ş mdı herkes bana evde kaldı dıye 
duruyorlar" 

(Batman ÇATOM) 



- "Kızım güzel bugün bizi bu evde toplamanız hayatta bir gun 
k•mse bizim dertlerimizle ilgıli bızi toplamadılar Ama inşallah 
her derdimize bize yardımcı olursunuz Ben kendim dulum 
5 çocuğum var ne evim ne destek olan belkı sizin sayenızde 
bana yardım eli uzanır. Çok yoksul bir mahallede yaşıyorum 
inşaat halinde olan bu evde kalıyorum sıvası bile yapılmamış 
tek b·r odanın kapısı ve camı takılmış vaziyettedir Gelin 
gön.ın hef tarafı çamur ıçindedir. Komşuların bizlere verdikleri 
zekat yada fıtre paralarıyla geçımimızı yapıyorum. Dul 
o du~um için her işte de çalışamam sırf dedikodu olmasın 

- 8 Köyden geldım gidecek bir yerimız yoktu Ne kendim 
ça .,ıordum ne eşim çalışıyordu Sonunda kendimıze bır ev 
kır Jık kıraladığımız evin sıvası bı'e yoktu. 2 odalı mutfak 
ve yosu da dışarıdadır Evın ıçinde çeşme bıle yoktu 
K m eve 20 mılyon kıra verıyoruz. 5 çocuğum var hıçbır 
gE ız yoktur. Mahallemiz de çok çamur var her tarafı 
pı e çöp içinde ne muhtar ne belediye temizlik yapıyor. 
Sı bir şey istiyorum ne olur işe eşi mı koyun eşim günlerce 
ış bulamadı, bazen ekmek bulamıyoruz yemek için 
ar- '\TOM sayesınde aş evlerinde bizlere yemek vermeye 
ba ar Allah razı olsun ÇATOM sorumlusundan onun 

- "8 
za 
çcıl 

Gur 
öd 
ÇA 
gö 
gıy 

- 2 ç 
d 
o 
b 
h 
b 
g 

ul bir bayanım 3 tane çocuğum var eşim ölduğu 
hıçbir gelirimiz yoktu günlük işçi olarak eşim 

Jrdu. Eşimin akrabaları bizlere sahip çıkmadılar 
e aç kaldık evimiz bıle kiraydı 4 aylık kirayı 

"lıyordum. Sonunda Seyitler Mahallesi'ne taşındım 
1' a geldım. ÇATOM sorumlusu beni evlere temızliğe 
meye başladı Ne olsa bana yardım yapıyor. Gıda, 
e bazen de ilaç yardımı yapıyor. Ayda birkaç kez de 

ndayım kendimı çevreme 16 yaşında tanıtıyorum 
1 yaşında olduğumu duyan evde kalmış dıye söyleyip 
u yapacaklar. Kendim çok acılar çekiyorum ev 
da annem ve yengem ben ezıyorlar hele yengem 
metçı olarak göruyor. bizim babamız ça'ışmıyor. 
ı bır gelırimız yok ama ağabeyim çalışıyor bizlere o 
bızlere baktığı için yengemın istediği gibı olmamız 
r Butun gun çalışıyorum ev temiziiği, yemek, 

ya yaz aylarında pamuk toplamaya gıderım oda komşularla 
giderım kışken bana da bır sıgortalı bir iş bulsaydınız en 
azından çocuklarıma sahip çıkardım GAP ldaresı'nden 
doğuda kadınlar için ış sahaları açmasını. açtıkları iş 
sahalarının da cahil okumamış kişiler için olmasını 
istemekteyim. Çünkü ben çok cahil kaldım okumadım. Ama 
bana sahip çıkın bende çocuklarımı okutayım." 

(Diyarbakır. Huzurevler ÇATOM) 

sayesinde sıcak yemek yemeye başladık. inşallah artık eşime 
de bır iş bulursa bende guzel bır eve taşınıp çocuklarımın 
sağlığı ıyi olur kaldığım ev çok kötudur. Sağlık açısından hıç 
uygun değildir Sobamız bıle yoktur Kaçak elektrık 
kullanıyorduk ama şımdı çok araştıfma yapılıyor. Bende 
koktuğum içın kaçak elektnkten vazgeçtım şımd odun 
sobası kurdum ama sobanın ıçınde tezek kullanıyorum bana 
yardımcı olun." 

(Diyarbakır, Beşnisan ÇA TOM) 

olsa temizliğe gittiğım zaman ev kırasını karşılayacak. tup 
şeker. ekmek alacak param oluyor. Şimdiyse sizden tek bır 
isteğim var ne olur bana başımı koyacak bir ev verilseydı erı 
azından kira derdinden kurtulurdum Devlet bana sahıp 
çıksın" 

(Batman ÇA TOM) 

çamaşır, ekmek pişırmesi, hamur yoğrulması hepsını tek 
başıma yapıyorum. Çok acı çekıyorum o yetmezmiş gibı 
yengemın evın bıle temiz• yorum Omın çocuğuna bakıyorum 
ustelık yengem benı hızmetçi olarak göruyor. Ben bu 
ortamdan kurtulmak hayatımı duzene sokmaK ıstıyorum 
ama nasıl?" 

(Diyarbakır. Fatihpaşa ÇATOM) 
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- "Kendı iş arkadaşım kocamla evlenmiş, kocamda Tekel'de 
çalışıyordu 11 çocuğumuz vardı. Arkadaşım utanmadı 11 
çocuğu olmasına rağmen, gelıp eşımle evlendı. Ne geliyorsa 
kadınların başına iyi oluyor Kadına bekar erkek yok muydu 
evli adamla evlendı" 

(Tekef'de çalışan bir kadın, Batman ÇATOM) 

- "Ben kendimi anlatayım benim babam 1 yıl ence rahmet 
ettı. Babam olmeden önce hayvan alıp satardı geçimimiz 
hayvancılıktı. Babam oldüğü zaman bir evimiz bile yoktu 5 
kız 2 erkek kardeştik ağabeylerim evliydiler. Bense 27 yaşında 
bır kızdım bir suru borç altındaydık . eyle bir evde yaşıyorduk 
ki evimizin sıvası bile yoktu, tek bir pencerede cam vardı, 
dığer pencerelerde camsızdı. Ne yapabilirdik? Hepimizin 
çalışması gerekiyordu. Karnımızı doyurmak için 
ağabeylerimizde bizlere bakamazlardı. çünkü onlarda 
çalışmıyorlardı. Ben 27 yaşına gelmiş, evde kalmış bir kız 
olarak gorüldüğum için ağabeyim diğer mahallede karısını 
doğumda kaybetmiş 6 çocuklu bir adama verdi. Adamın 
bebeğı 15 günluktu Beni sabah istediler akşam yuzük takıldı 
dığer gun beni 2 bayan gelip adamın evine gotürdüler. 
Ağlayıp kendi mı oldu reyim mi? Ne yapabilirim ki? 

- "Batman'da bir dernek tarafından bize yönlendirılen bir 
kadın, ikinci evlilığini yaptıktan sonra. kocası tarafından 
çocuklarına şiddet uygulanmış. Buna dayanamayan kadın 
yoksulluk ve eğıtimsizliğin etkisiyle bunalıma gırmış, intiharın 
eşığine gelmiş ve kadın en sonunda bileklerini keserek 
hayatına son vermeye karar vermiş Bunu yaparken çocukları 
gormuş ve komşulara haber vermiş. Mahalle sakinleri 
tarafından hastaneye yetiştirilmiş. Üç gun yoğun bakımda 
kaldıktan sonra tekrar eve getirilmiş. Sınır damarları kesildiği 
ıçin ellerinı tam olarak kullanamaz hale gelmiş. Bu durumda 
bıze gelen kadının rahatlaması için ılk once sohbet ettık. 

- "2007 yılı içinde hukuk eğitiminde "Ailenin Korunması, Aıle 
İçi Şiddet. Boşanma ve Nafaka" konuları anlatılmıştır. 
Eğitime 60 kadın katılmıştır. Eşi tarafından terk edilen ve 
boşanma davası açmak isteyen 3 kadına da bir avukat 
tarafından ız lemeleri gereken yol hakkında bilgiler verilmiştir 
Ayrıca 5 yıl once evlenıp İstanbul'a yerleşmiş. fakat evlendiğı 
kişinın imam nikahıyla başka bir kadınla evli olduğunu 
öğrenince babasının evine geri dönmuş ve iki yıl önce ÇATOM 
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Ağabeylerim çok yoksul ben çalışıyorum hiçbır gelirımız yok 
Kardeşlerimin durumu inşallah benimki gibi olmaz ÇunkJ 
beni 6 çocuklu babaya verdikleri zaman adamda 
çalışmıyordu. Bir yoksulluktan çıktım daha buyük yoksulluga 
girdim sırf birkaç milyon için bunu yaptılar eğer ben ıyı b r 
eğitim alsaydım belki kendime iyi bir iş bulurdum kercıı 
ayaklarımın üzerinde dururdum. Kımsenın mınnetıne g r 
kalmazdı çok hasta olmama rağmen bir gun dokto•a 
göturmediler Çünku en kuçük kız kardeşım çocuk fel 
geçirmişti. Yatalak durumdaydı. Bıze yapacakları ma 
küçuk kardeşime yapabilmek ıçin hiç birımizı dokto 
goturmediler. Ailemin yaptığı bir hata yuzunder kı 
kalmış." 

(Şırnak, Uludere ÇA TOM) 

Esas sorunun açığa çıkmasını sağladık. Bu sayed 
biraz rahatladı. Daha sonra çocuklarına giyim yard 
ve burs bağladık. SYDV' ye başvuru yaparak yardw 
açtık Bundan sonra Vakıf tarafından da yardım y 
Tum bunlardan sonra kendini toparlamaya baş 
çalışmak istediğıni soyledi Biz de onu ÇATOM k 
kayıt ettik Eğitımini bitırdikten sonra ona bır d n 
açacağız. Artık yuksek moralle ÇATOM' a gele'1 b a 
hayata bağlanmış oldu· 

(Batman ÇA TOM) 

da hukuk eğitimine katılmış olan İlknur, avukatın 
gostermesi sonucunda eşine dava açmıştır Eşird 
TL tazminat 225 TL nafaka almaya hak kazanmışt•r 
avukatı olmadan ÇATOM' da aldığı hukuk eğıtım y 
mucadelesini ve böyle sonuçlandırmasını herkes r .ı 
dinlemiştir" 

(Mardin, Ömerli ÇATOM) 



- "Batman Çarşı Mahallesi'nde yaşayan ve kocası tarafından 
şiddete maruz kalan bir kadın artık intiharı bile 
düşünmekteydi. ÇATOM' u bi len biri durumu bize bildirildi . 
Bunun üzerine kadının evine gittik ve gördük ki durumu çok 
kotü ve kadında depresyon belirtileri başlamış. Kadının 
herhangi bir geliri olmadığı gibi 4 aylık kirayı 
ödeyemediğinden dolayı ev sahibi tarafından evden 
çıkartılmak isteniyor İlk once kendisine bir aylık kuru gıda 

- "Sıze bifaZ ıçimi dokmek, bıraz da benim durumumu 
yaşayanlar adına başımdan geçenleri paylaşmak istedim 
H dtım boyunca okul sıralarına hep hasret kaldım , aılem 
o rııama asla ikna olmadı 18 yaşında aılemın isteğı ozerine 
g u usuluyle evlendım Bu evlıliğlnden bir kız çocuğu 
d aya getirdim. Eşım bana surekli şiddet uyguluyordu. 
K ıç in katlanmak zorundaydım Bir gün yine beni döverek 
e kovdu . Buna inat kendimi eğitmeye karar verdim. 
2 2004 yılları arasında ÇATOM' da açılan okuma-yazma 
k rıa katıldım . Bunu duyan eşım beni tekrar eve aldı. 
G k ıstemesem bile buna mecburdum ailem bile bana 
b dya pek gönüllu değildi. 

Çf -1 'da aldığım bilgiler sayesınde kendime guvenim 
b Ja olsa artmıştı. Ama kısa surdu Eşim eğıtimli ve 
bı bır kadın olmamdan yana değildi Çünku artık ona 
ce verebiliyor, haksızlık ve hakaretlerine göz 
yu uyordum. Bütün bunlar bir kenara eşimin amcakızını 

- ·y a yurürken bir bayan sordu bana, "ÇATOM nerede, 
yer biliyor musunuz?" diye şaşırdım karşısında, ÇATOM' 
da fü, neresıdir'J Nerden bilirdim ÇATOM' un kaderim 
olac 1ını Bir gun babam işten gelirken Anneme "Hanım" 
kız bır şeyler öğrenebılecekleri sadece kızların gittiği bir 
yer t dum ·.Annem "iyi de neresi?" dedi. Babam. "ÇATOM" 
dec u benim ikınci duyuşum, hayret ettim birincisi 
bcı n bizleri bir yere gondermek istemesi. ikincisi ÇATOM 
ke , ni tekrar duymak ÇATOM" a ıki ablamla beraber 
ka duk. ÇATOM, Çok Amaçlı Toplum Merkeziymiş. 
Çı a ilk gittığimde Merkezin Sorumlusu Leyla Hanım'a 
so . o söyledi ÇATOM benim için bir fırsattı okuyup 
A olmak istiyordum. Bir davayı su yuzune çıkarmak. 
rn olan insanları özellikle kadınları savunmak ve 
k ak kendılerinı ifade edebilecek kadar konuşmak. 
A olamadım ama ÇATOM' da bu çok sevdiğim mesleği 
k rı. yasaları. hakkımı nasıl savunabileceğimi 
o 1ilme fırsatını buldum. Bir avukat haftada bir kez 
gr e ikı saatini ayırıyor. Medeni kanunu, evlenmeyi 
be ayı. aile içi şiddeti mal rejim ni yani kadınlarla ilgili 
he ondan ogreniyoruz. Ben ve arkadaşlarım sanki 

yardımı yaptık. Dernek olarak kiranın odenmesi için yardım 
kampanyası başlattık. Daha sonra SYDV' ye başvuru yaparak 
bir yardım dosyası açtık . Vakıf tarafından kira yardımı 
yapılacak. intiharın eşiğine gelen kadın artık rahatlamaya 
başladı ve kendini tam toparladığı zaman ona gundelikçi 
olarak çalışması için destek olacağız." 

(Batman ÇA TOM) 

sevdiğini duydum ve daha sonra eşim beni beğenmediğıni 
kendine layık görmediğini ve yakıştırmadığını söyleyerek 
tekrar evden kovdu. Resmi n i kahım olmadığından dolayı 
boşaması çok kolay oldu Uğruna her şeye göz yumduğum 
kızımı da benden aldı . B r gun karşı mahalleden duğün sesleri 
duyuluyordu. Kimin duğünu diye sormaya gerek kalmadan 
eşimin amcasının kızıyla evlenip iç guvey gittiğini duydum. 
Bir kez daha yıkıldım. Bunlarda yetmezmiş gibı ailem de 
ustume gelmeye başladı ve beni bır kez daha ölume yolladılar 
tekrar evlendirdıler. Hiç tanımadığım biriyle. Bir kadın olarak 
ayakta kalmanın ozellikle Guneydoğu Anadolu gibı bir 
bölgede ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladım ve 
kaderime gözyaşlarımla sitem ettim. Kendi kendime hep 
bunu sordum acaba butun bunları hak edecek ne yaptım 
ben. Tek dileğim bu durumu duşmanım bıle yaşamasın 

(F., Ş!fnak, İdil ÇATOM) 

Hukuk Fakültesi'nde ders gorüyormuşum gibi geliyor bana. 
Gözlerimi her kapattığımda bunu hissediyorum Kızıltepe 
ÇATOM' da geçen sene arkadaşlarım tarafından kurul uyesi 
seçildim ve ben ÇATOM' a daha çok bağlandım. ÇATOM 
vesilesiyle Deniz Feneri'ne uye oldum. Gonullu çalışmak, 
insanlarla bire bir iletişim kurmak, muhtaç olan bir insana 
yardımcı olmak ne kadar gurur vericidir. Bunu ÇATOM' a 
gittikten sonra öğrendim . Her geçen gün kendime daha çok 
guveniyorum. Sağlık eğıtimi dersinde ebeye veya doktora 
kafamıza takılan soruları rahatça sorabiliyoruz. Bu yaşa 
kadar yaşamak zorunda kaldığımız bazı kurallardan 
kurtulmuş olduk. Artık neyin nasıl oldugunu öğrendim Eve 
geldiğimde evli ablamlara "hayır bu böyle değildir, bu 
yanlıştır" diyebiliyorum Rahatça konuşabilmemizin 
etkenlerinden bir tanesi de ÇATOM sorumlusudur. Bu çatıda 
bizlere bu rahatı , bu guvenı vermeseydiler biz de boyle 
kendımizi iyi ifade edebılen. esprili rahat bir soyleşi 
yapamazdık . ÇATOM ıyi kı varsın , iyı ki benimlesin" 

(E. A .. Mardin, Kızıltepe ÇATOM) 

İNSAN HAKLAR! ---ı 057 ' 



- "ÇATOM 'da makıne nakışları kursuna iki yıldır devam 
edıyorum. ilkokul mezunuyum Ben iki yıldır ÇATOM' da 
yaşadığım ve gözlemledığım başarıları sizlerle paylaşmak 
istiyorum Hayatın kımseye kolay gulmediği ve özellikle 
kızların okutulmadığı, umutların yıtırildığı boyle bir yerde 
ÇATOM herkese umut ışığı olmaya çalışıyor Sadece erkeklerin 
özgurce dolaşabıldiği bu yerde her alanda yaptığı çalışmalarla 
ÇATOM bütlln kadın ve genç kızların sorunlarına tercoman 
oldu Okuma yazma eğıtımı. bilgisayar kursu. sağlık eğıtimı, 
gelir getirici kurslarıyla beraber sosyal anlamda birçok faaliyet 
sayesinde kadın ve genç kızlarımız kendilerine olan 
özguven!erını ÇATOM sayesınde kazanmış oldular Bizlere 
bayan olduğumuzu daha doğrusu insan olduğumuzu 
hatırlatan ÇATOM sadece açtığı kurslarla değil okumayı 
isteyıp imkanı olmayan kızlarımıza umut ışığı olarak temin 

- "Fatma Ç. 22 yaşında, kilım atölyesı katılımcısı. Ailesi onu 
amcasının oğluyla evlendirmeyi düşünüyor, Fatma'ya baskı 
uyguluyorlardı Aslında Fatma'nın istediği akrabası olamayan 
bir başka kişiydi ve asla akraba evliliği yapmak istemiyordu. 
Ayrıca ablası da akraba evlilig yapmıştı ve çok mutsuzdu. 

-

-

Fatma bunları bızimle paylaştı. Fatma'nın ailesini ziyaret 
ederek ÇATOM olarak aileden olduğumuzu belirttik, aile 

"Şu anda 23 yaşındayım. ılkokul mezunuyum, 7 yıllık 
evlilıkten sonra eşimden boşcındım. 2 çocuğumla beraber 
annemın yanındayım şimdı. Evde 7 kardeşiz. 14 yaşında 
gorücuyle evlendırıldım Evlendikten sonra geçım 

sıkıntısından dolayı İstanbul'a göç ettık. Bir varoştan çıkıp 
metropolde yaşamak çok zor. Birçok eksiklik var bızim 
buradakı yaşantımızda Metropole gıdince bırden yaşamaya 
başlıyorsun. oraya ayak uydurmak zorundasın ve oradaki ış 
imkanları gerçekten çok zor Eşim taksi şofori.ı olarak çalıştı, 
ben de ara sıra ış buldukça bır şeyler yapıyordum. Ama arda 
sureklı para kazanmak zorundasın içtiğin suya dahı para 
verıyorsun. Yaşam şartları oyle gerektiriyor; bır gun para 
kazanmazsa'l o gun açsın Adam sürekli çalışıyor. tek 
mucadelesi para kazanmak. Öylelikle aile dengemiz bozuldu: 

:·Hep nakış ışleyecek değıliz ya, daha değişik şeyler ıstıyoruz . 
ilkokul diploması alıp dışarıdan bitirmek istiyorum. İçimde 

yara oldu. diplomamın olmaması. Ailelerimiz bize gelecek 
saglamadı, şimdi olgunlaştık ve kendi ayaklarımızın ustunde 
durmak istiyoruz, evlenip boşanırsak ortada kalacağız.. 
Dıploma olmayınca her kapı yüzümuze kapanıyor Okumak 

isterdim. araştırmacı- kaşe yazarı olmak isterdim, en doğru 
haberi yazmak ısterdim . ÇATOM'un toplu bir yer olması ve 

kadınlarla ilgıli olması hoşuma gidiyor. Kadınların ezilmesı 
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ettiği burslarla okumalarını sağlıyor. Sadece ÇATOM da 
kurslara katılan bizlere değıl, taşımalı eğitimle köylerdeı 
okuma uğruna ilçeye gelen kız oğrencilerine kendi imkanları 
ve ilçedeki hayırsever esnafla yaklaşık olarak 40 öğrencının 

yemek ve yemek yıyebilecekleri mekanı sağladı Eskiden bu 
öğrenciler öğlen arasını okul bahçesinde aç ve soğukta 
uşüyerek geçirırlerdi Şimdi hem karınları doyuyor hem de 
öğlen arasını sıcak bir mekanda geçirıyorlar Böyle bir olaya 
onderlik eden ÇATOM' u dığer kurumlarda ornek alarak onlar 

da bu öğrencilere destek çıktılar. Bolgemiz kızlarına umut 
ışığı olan ÇATOM bızlere bu toplumda var olduğumuzı.. 
hissettirdi. Butun bunlar bizler için buyuk başarı ve ılçe ıçın 

büyük gelişme. iYİ Kİ VAR SIN ÇATOM." 

(A. Y.. Mardin.ômerli ÇATOM) 

bize Fatma'yı evlendireceklerini amcasının oğlura verılen 

bir sözlerınin olduğunu söyledı. Bizler de Fatma'nın f krın n 
alınması gerektiğini anlattık. Aile vermiş olduğu ya lış 

kararın farkına vardı. Fatma yan l ış bir evliliğin eşiğınden 
döndü Fatma ıstediği kışiyle, doğru bır evlilik yaptı" 

(O. 5 .. Mardin ÇATOM) 

karı koca olmamıza rağmen hiç bir şey paylaşamaz du urr 

geldik Bu kadar buyük zorluklar ıçinde aradakı sevgı de 
bitiyor, hem sevgı hem saygı. Doğudan oraya gıden b r 
erkeğın büyuk şehirde gözu açılıyor, kendi ev ortamı artık 
kendıne yetmemeye başlıyor Burada goruyorsı..nuz ço15 
bayan kapalı ama arda tam tersine, çok rahat bay nla• 

var her turlu su var ve bırden buyuk bır çeşıtl lığın ( ne 
giriyor, ve adamın arda gözu açılıyor. O ozgur yaşayab ld 
halde ben ozgur yaşayamıyorum çunku arda da ben m 
çevrem var cıkrabalarım var, laf oluyor filancanın gel "I b 
nasıl değıştı diye· 

(Siirt ÇA TOM) 

kader olmasın dıyorum. Kadınlar horlanmaktadı• lnsd 
kendını değıştırdıği takdırde karşısındakinı de değışt e 

Guneydoğu'da sadece erkek kadırı ezmiyor. kadın da k 
eziyor. Bir yerde okumuşlarsa doktor ya da henışıre 

olmuşlarsa. bizi laflarıyla eziyorlar. kovmaktan beter ed 
Benı ne hakla eziyorsun? Benim diplomam yok, ama kJ 
varl" 

(A. B .. Batman ÇATOM) 



- ş 

\ 

b 
g 

En cm si de ö~e 
rn q M 

(K C Mmc•n Omer.'· Ç4TDı'.f 

Mrm:hrı Krz ltepe ÇATOMJ 

E G Mrmhıı Omffı'ı ÇA TD '.f) 

EKKUR 

iNSAN HJıMIJIRI ~ ı:ıııııı I 



- "O kadar karmaşık duygular içerisindeyım ki şimdi neler 
yazabıleceğimi bilemiyorum Bu nedenle rastgele yazacağım 
Ben ÇATOM la gelen dostluğu. heyecanı ve bılgı paylaşımını 
anlatmak istiyorum. Geçen dönem benım halam. ÇATOM 
da makıne nakışları programına geliyordu Bır gun ısrar ettı 
ve ben de onunla beraber ÇATOM' da yapılan bir kutlamaya 
katıldım Artık çoktan ÇATOM' la ilgilı hayaller kurmaya 
başlamıştım Ama evımiz ÇATOM' un çok uzağındaydı ve 
bu yüzden annem gitmemi istemiyordu. İçimdekı istek bu 
engeli de aştı ve şu an ÇATOM'dayım . Arkadaşlarım ve 
hocalarımla paylaşımlarımız çok guzel. Ben yaklaşık beş 
aydır buradayım. İlk geldiğim aylarda kurul diye bir şeyden 
söz edildı. ünce ne olduğunu öğrendim Hemen sonra 
seçimler başladı Ben de seçimlerde üye oldum ve seçimi iki 
a rkadaşım la beraber kazandım. Yani kocaman ÇATOM' un 
kocaman kararlarına ben de katılıyorum Burada birçok şeyi 
bir arada öğrendım Bazen kuaförlük, bazen el sanatları, 

- ·9 çocuklu bir ailenin yedincı çocuğuyum ve ilkokul 
mezunuyum. 25 yaşındayım . Cizre ÇATOM' a geldikten sonra 
yaşadığım guzel surprizlerden birinı size anlatacağım Belki 
de Cizre gibi bır yerde hıçbır kıza nasip olmayacak kadar 
guzel bir olay. 28.11.2002 tarıhinde, TRT GAP'ta yayınlanan 
"Gide Gide GAP" programına, canlı telefon bağlantıs ı ile 
katıldım ÇAfOM da ki ortamı, yaşadığım olayları anlatarak. 
Cızre deki genç kızların yaşamış oldukları olayları belki de 
hayatımda ilk ve son kez televizyonda canlı olarak anlattım. 

Bana gösterilen ılgi ve şefkat karşısında çok duygulandım. 

- 'Uç beş yaşımdan beri itilip kakıldım. önceleri ıtaat etmesını. 
sonra da sadık kalmayı öğrendim. On beş on altı yaşlannda 
kendıme geldim Pekı ama ben neden okula gıtmiyorum? 
'Nerede görulmuş kızların okula gittıği? Evinde oturursun. 
yemektır. çamaşırdır oyalanırsın. Öyle birini munasıp gorursek 
seni evlerıdirırız" dedıler. On yedide evlendim şetıre gelin 
gittim Yüzunu hiç gormediğim birine eş gittim. Hemen 
çoluk çocuğa karıştım Gordum, evet gördüm. Televizyonda 
gördum. alışveriş yaparken gördüm, doktora gıderken 
gordum. Birçok yerde çalışan , okuyan başarılı kadın, kız 
gördüm. Bize neden bunlar oğretilmedi? Gozyaşlarım sıler 
mi geçmişimi. geri getirir mi çektiklerimi? Haykırış var içimde. 
Haykırsam duyar mı sesimi kimse? Yoksa "köyludur cahildir" 
diye gulup geçerler mi acaba? Doğarken herkes saf bir 
bebektir, boş bir sayfa gibidir İyi yazarsan iyi olur. kötu 
yazarsan kotü olur. Peki, ama bunda suçlu kim? Suçlu annem 
mi suçlu babam mı. yoksa eşim mi? Hayır sadece onlar 
değil, siz hepıniz suçlusunuz. evet suçlusunuz. Anlamadınız 

bazense makine nakışları programlarında eğitim alıyorum. 
Ayrıca Perihan hocamdan da bilgisayar eğitimi alıyorum. 
Her gun kurul uyelerinden biri Perihan hocamızın yanında 
kalıyor ve gerekli olan işleri , resmi yazıları, raporları. öğrenci 

listelerini. dosya duzenlenmesi ve gün içerisinde gerekli 
olan telefon gorüşmelerinı birlikte yapıyorlar Herkes sırasını 
ıple çekiyor. Bir gun resmi bir yazı yazacağım . bilgısayar 
kullanacağım. internetle tanışacağım hıç aklıma gelmezdı 
işte bu yüzden ben hafta içinın beş değil de yedi gun olmas·nı 
isterdim Yada sizlerden böyle bir isteğım olsun, ÇATOM 
hafta sonunda da açık olsun. Bizlere burada bu guzel 
imkanlardan faydalanma fırsatı veren ÇATOM' a, adının sık 
geçtiği fakat tanışamadığımız GAP İdaresi ve TKV' ye 
teşekkürler" 

(N Y. Şırnak ÇATOM) 

Bugune kadar hiç kımse beni bu kadar önemsememışti Bu 
ortam beni çok mutlu etti ve yarınlara daha umutla 
bağlanmamı sağladı Ayrıca programa katılmamdan dolayı 
çevremden ve arkadaşlarımdan aldığım tebrikler kendime 
olan güvenimin artmasını sağladı. ÇATOM' da ki eğıtımıme 
ve Açık Oğretim'den almayı düşundüğum eğitime dört elle 
sarılmaya başladım. Programdan sonra İstanbu l'dan bır ev 
han ı mının benı arayıp tebrik etmesı ayrı bir guzelliktı" 

(B. B .. Şırnak. Cizre ÇATOM) 

değil mı? Kadın bir köle değil. kadın bir yaratık değıl . evlenıp 

de aldığın bır hizmetçi değıl Çocuklarına ana yar. eş o'acak 
Hanı çok sevıp de aldığın. "nazlı gulum" ded ğın. l kı,,ci gun 
attığın tokat da bu sevgınin tuzu biberi mi oldu' 
Yapmadığınızı bırakmadınız. kadındır kızdır elbet evıne 
bakacak çalışacak dedıniz, kar kış demeden tarlaya ye' adınız 
"Çocuk hasta" dedim, senın yavrun. sırtlatıp hastaneye 
gönderdıniz Guzel suslu insanların yanında 'Tanımam 
etmem, acıdım da getirdim" dedıniz. Başımı önume eğdırıı:; 

gozyaşı dokturdunuz. Evet yeni uyandım kırkımdan sonra 
da olsa uyandım Babamın beş evladından birıyim. mırasta 
ben de hakkimı isterim. Kadınım ama ben de evladıyım 
okuma yazma öğrenmeyi ısterim ben de. sevip sevılr?"eyı 

ısterim Nerede eşıtlik, koşe bucak arar oldum Milyonl,ırc 

sene ewel kaybolan kadın hakları. kadını kadın yapan kutsa 
kılıp yuce tutan KADIN HAKLARI ARANIYOR.'' 

(5. E.. Şonlıurfo, Siverek ÇA TOM) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ÇATOM l(ADINLARININ 

l(ENDİ AGIZLARINDAN 

5AGLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. .. 

"Bizim yorede hiçbir kadın aile planlaması uygulamıyor. Ben 

kendim bile çalışan bir bayan olmama rağmen 7 çocuğum 

var. ayrıca 3 duşuk yaptım. Ben istemezdim bu kadar çocuk 

sahibi olmak. çocuğun olmadığı zaman ya eşim evlenir ya 

da komşular eşine durmadan sorarlar. Eşiniz neden çocuk 

yapmıyor? hep ayıplanır. Bu yeni nesil hep birlikte aile 

planlaması uygularsa, bu sorunda çözülür artık Kadın kadın 

olduğunun farkına varır. Kadının sorunu çoktur. Çocuk 

"Ben çalışan bir bayanım. çok zengin olmama rağmen çok 

mutsuzum. Çocuğum olmuyor Kendim memurum eşimde 

öğretmendır. Çok tedavi olmama rağmen çocuk sahibi 

olamayacağım. Eşimın ailesi surekli eşime seni evlendirelim 

bir çocuğun olsun diye baskı yapıyor. Her gün bu sorunlarla 

karşı karşıya geliyorum Sorun benden değil. eşimden 

kaynaklanıyordu. İkımizde bunun eşimin ailesine söylemedik. 

"Ben Seyıtler Mahallesi'nde oturan bir vatandaşım Bende 

3 yıldan beri mide ulseri var eşimde bel fıtığı olmuş. Bel 

rahatsızlığından dolayı eşim zaten hiç çalışmıyor. 5 çocuğum 

var, 1 tane oğlum ozurlüdür. Bir gün ÇATOM' a geldim kendi 

derdimi ÇATOM sorumlusuna anlattım. ence bana yeşıl kart 

çıkarttı, sonra özurlu olan oğlumu alıp çocuk doktoruna 

gittik, bizi Diyarbakır Tıp Fakültesi'ne sevk ettirdi Gıdecek 

yol paramız bile yoktu beraber Vali Yardımcısı' na gittik Vali 
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yetiştirme, çocuğa eğitim vermek. kaynana ve kayınbabasırıa 

bakmak. evini çekip çevırmek hepsi kadını omuzlarındadı• 

Kadının artık kendi sorunlarına vakit ayırmıyor kendı 

sorununu dile getirmiyor. doğurganlık azaldığı zaman kad ı 

kendisine zaman ayırmaya başlar" 

(Batman ÇATOM) 

Ama evimizde huzur kalmadı. Her gün kavga her gun 

tartışma. nedense her acıyı kadın çekmek zorunda kal 

Nedense kadınlar hep eziliyor bu yalnız doğuda değıl 

Türkiye'nin her tarafında bu böyledir. Kadınlar. ıkıncı n 

vatandaş olarak görOluyor." 

(Batman ÇA TOM) 

Yardımcısı bıze Diyarbakır'a gidiş-dönuş yol ve ıla ~ lac 

para verdiler Çocuğumda kem ık gelışmesı olmuyo u, 

çocuğu 9 yaşında olmasına rağmen dişleri bile ç k am 

birde hiç buyOmemiştı. Gelin evimizi gürün bız bi• bcdrurr 

yaşıyoruz bızım hayatımızı gordoğunüz zaman kene e bı 

bile bize verırsin 

(Batman ÇATOM) 







ÇATOM KADINLARININ 

KENDİ AGIZLARINDAN 

ŞİDDET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ... 

- "Çogumuzun eşlen çalışmıyor. buna ragmen bızler hem ev 

de hem işte buton gun çalışmaktayız. Akşam evde 

çalışıyoruz, eşlerimiz bızlere yardımcı olmuyorlar. bir şey 

söyledigimiz zaman bizleri dövüp kızıyorlar, eşlerimiz bütün 

paralarımızı alıyorlar, ne komik bana beş yüz bın aylık harçlık 

verdi ve al sana çekirdek parası diyerek. bazen sinirden 

- "Çok acılar çektım 11 yaşımda iken ailem beni evlendirdi. 

Bir çocugum oldu Eşım her gece içıp, eve gelir beni döverdi 

5 yılım hep işkence ile dolu geçti. Sonra eşimden ayrılıp, 

babama geldım. Ben aslen Malatyalıyım. Batman'a geldıgim 

zaman hiç kimseyı tanımıyordum. çok yoksuldum, kimse 

bana kötu gözlen bakmasın dıye çevremdeki insanlara 

ogıumu kardeşim olarak gösterdim. Çok çalışkan ve azimli 

ıdım Oglum lıseye başladı. Ben bu arada genç bırıyle 

tanıştım, adam o zaman çavuştu. Kendisine durumu 

anlattım ve sonunda evlenmeye karar verdik. Eşımle 

evlendigim zaman eşımin çok borcu vardı. Ben eşimin bütun 

borçlarını ödedım hıç bon; kalmamıştı Ben 9 aylık hamıleyken 

- "Kadın evlıligının ıkıncı gununde eşıne bıraz naz yapmak 

ister "Mehmet ben ölsem sen ne yaparsın" diye sorar 

Eşı de "evlenınm" dıye cevap verır. Eşı de aynı soruyu kadına 

sorar Kadın " ben de evlenirim" diye cevap verır Bunun 

Ozerıne eşı kadını döver' 

(Batman ÇA TOM) 

, .. ı--- ŞIDcılT 

alıyorum Keşke eşim çalışsaydı ben de evde otursaydım 

Bazen ev hanımlarını kıskanırım Eşlen çalışıyor hem 

alışverişleri eşleri tarafından yapılıyor · 

(Tekel' de çalışan bir kadın. Batman ÇA TOM) 

eşım karşı komşumun kızıyla benı aldatmış. haberım yokt 

Beni hastaneye kaldırdıkları zaman eşım komşu kızını a 

Batman'ı terk ettı. Benımde bir kızım olmuştu. Eşımın 

kaçırdıgı kız eşimden 3 aylık hamıleydı. Kızın ailesi duydu 

zaman hem kızı hem eşimi öldurmeye karar vermışler Eşı 

işten atıldı. ben boşanma davası açtım İşte benim acılar 

2 kez evlendim mutlu olamadım nedense eşım benımle 

evlenmesının sebebı param ıçındı Bu kadar güzel ve çal şk 

olmama ragmen hıç mutlu olamadım işte bız kadın arın 

kaderı böyledır 

(Batman ÇATOM) 
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doktora göturmediler mahalledeki koca karılara 

göturuyorlardı Bir gun çok sancım oldu komşum beni 

doktora göturdü ve bir oğlum olacağını oğrendim ıs 

yaşındaydım henuz ve çocuk nasıl bakılır bilmiyordum çok 

korkuyordum Uzerıme giyeceğım kıyafetım kalmadığında 

kocam bana gıt kardeşıme söyle diyordu o karıma soyle 

diyordu Herkes birbırine devredip duruyordu. Hamileliğim 

suresınce yemek bıle yıyemedim, aş erdiğim zaman 

soyleyecek kımsem yoktu Eltim bana acıyordu ve bır gün 

benim sevdiğım yemeği yapmıştı Kocam geldığinde benim 

yemek yedığımı gorunce tencereye tekme attı ve bir daha 

asla tek basına ozel bir yemek yemeyecek dedi ... Ailemi çok 

ozluyordum. Kımseyle konuşmama ızin vermıyorlardı 

Doğum zamanım geldi mahalle ebesini getirdiler çok zor bir 

doğum oldu ebe bile kocama yalvardı yaşı çok küçuk. çok 

riskli bir dogum hastaneye götürmeniz gerekiyor demesine 

rağmen evde doğum yaptım. Gizlice doğum kontrol hapları 

almaya başladım Eşım fark edince şiddet gosterdi ve çöpe 

attı hapları 1 yıl geçmeden 2 çocuğa hamile kaldım ve 

dunyaya geldi. Eşimin evde olmadığı bir günde komşumla 

birlikte gizlıce sağlık ocağına gittik ve spiral taktırdım.2 yıl 

korudu benı ardından 3 çocuk. 4.çocuk. Sonra kaynanamlar 

İzmır e taşındılar ve bir daha donmediler. Biraz rahatlamıştım 

artık Onlar yuzunden çocuklarıma bile bakamıyordum. Tam 

huzura kavuştum derken kanser olduğumu oğrendım 

Komşularımın baskısıyla tedaviye başlamama ızin verildi 

ailem kanser olduğumu oğrenince benı tedavı için İzmir'e 

göturduler ve 6 aylık bır tedavıyle azda olsa sağlığıma 

kavuşmuştum. Hormon tedavisi germeye başladığımda 

doktorum bana ı çocuk daha doğurursan hastalığına iyi 

gelebilır dedı ve hamile kaldım 5 çocuğumu doğurdum. 

Kocam bu arada hamail k yaparak aileyi geçindirmeye 

çalışıyordu Durumumuz çok kotu olduğu için devlet desteğı 

olan çocuk maaşına başvurmak için şartlı nakıt transferi 

bırimıne gıttım ÇATOM diye bir merkezın açılıyor olduğunu 

oğrendım ve sorumluyla tanıştım. Çatom·u uzun uzun anlatı 

bana çok etkılenmıştim yıllar sonra ilk kez yeniden doğmuş 

gıbi hıssedıyo•dum kendimı. Kendim için bır şeyler yapmak 

ıstemiştim. kocama anlattım hastalığım sebebiyle bıraz 

moralim n yuksek olmasını olumlu karşıladı ve birlikte 

1 D7D ~ ŞİDDET 

ÇATOM'a geldik Eşimde çok guven duydu sorumlunun 

anlattıklarından Okuma yazma kursuna kaydımı yaptırdıır 

kendimi çok iyı hissetmeye başlamıştım b çki dıkış kursuna 

halk oyunları kursuna gittim ÇATOM'a nerdeyse her gun 

gelmeye başladım evımden daha çok vakit geçiriyordum 

bana çok guveniyorlardı bende onlara hatta seçimlerde kurul 

üyesi seçilmiştim Bendeki olumlu değişımı farkeden 

çevremde benımle birlikte merkeze gelmeye başladılar Hane 

ziyaretlerine çıkıyordum, tanıtım yapıyordum, sosyal 

çalışmalar yapmaya başladım. Benim ıçin en heyecaıı ve•ıcı 

olan şeylerden bıride 8 Martta tıyatro yapıldı bende oyuncu 

olarak oynadım. Yaşamım komple değişmeye başladı 

kocamda yavaş yavaş degişmeye başladı kıyafetler me 

karışmamaya başladı Yeniden yaşamaya başladığım far 

ettim Kocam bendeki iyileşmelerı fark edince mutlu od 

Hastalığım hızla iyileşıyordu çocuk maaşı ıçın sık sık g tt 

ŞNT de bir abım tarafından Denız Fenerı derneğının K ı 

de çalışma yapmak ıstediğını söyledı be!lde buyuk bır 

uye olmak •stedım Hemen ÇATOM a geldım ve bu rı 

haberi onlarla paylaştım Saha çal ı şmaları yapılmac;ı 

gerekiyordu, rapor tutulması gerekiyordu ben ıse ta 

anlamıyla okuma yazma bılmiyordum ÇATOM benıl""' 

sahaya çıkacak kadınları yön lendird on'ar sayesinde 

aılelere destek oluyordum 4 yıldır halen deniz fenerır 

ÇATOM da gonullu olarak çal ı şmalara katılmaktayım 

Uzerime kıyafet alamazken artık toplantılara katıl y 

başlamıştım Ustun başarılarımdan dolayı Denız fener b.:ı 

teşekku• plaketi verdı 

Çocuklarım buyudu artık okula gidiyorlar 5 çocuğum oku 

gidıyor ÇATOM un yapmış olduğu destek sayesınde 

çocuklarıma burs bağlandı kıyafet desteğı. gıda de teğ 

alıyorum. kaymakamlıktan nakıt yardımı verildı ÇA OM 

Yaptığım urunler sergılerde satıldıkça para kazarıa yor 

çocuklarıma harçl k oluyor Hala maddı sıkmtılarırr ara 

yinede Allaha binlerce şukur kendimı buldum tekrar 

yaşamaya başladım ınsan olduğumu hatırladı'Tl 

Herkese sonsuz sevgıler ve saygılar 

(Mardin. Kızıltepe ÇATOM) 
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olma dığer çocuklarıyla sofrada sıcak yemekler yediği için 

sen Babana gıdıp kocam hasta, oğlum aç Yardım isterken 

kendı öz evladını evinden kovduğu için ... 

"Bunlar yeterli sebepler değil mi sence Helin" der? 

Helin. Sıran dona kalır ve gözunün onunden butün acı dolu 

yaşamı bir film şerıdi gibi geçer. Leyla onu kabus dolu 
uykusundan uyandırmış ve kendine getirmiştır. Yıllarca 

suçluluk duygusuyla yaşayan Helin hak etmediği bu utancı 

uzerinden atmış ve asıl utanması gerekenin Babası ve Annesi 

olduğunu ilk kez yuksek sesle söylemeyi başarmıştı. Artık 
Helin geçmişinın hesabını sormak istemektedir ve ilk işi 

Babasına dava açmak olur Danışmanlık yapması ıçin ÇATDM 
Sorumlusu tanıdığı bir Avukata yonlendirir Helın'i. Avukat 

hikayeyi dinler Helin den ve Dava açılır .. Helin'in dava açtığını 

duyan Babası ve Amcaları arayıp tehdit ederler. Davasından 

vazgeçmesini, geçmediği takdir de öleceğini soylerler Helin 

çok korkar ama kararından vazgeçmez. İkinci evi olarak 

görduğu ve başından beridir her türlü desteği aldığı güvenilir 

yuvası olan ÇATDM'a gelır. Sorumlu onu sakinleştirir ve 

Avukatı arayıp tehdit edildiğini söyler Avukatta bunun için 

Savcılığa dilekçe yazar. Şuan ise Mahkeme süreci devam 

etmektedır Yıllarca suçluluk duygusuyla yaşayan Helin hak 

etmediği bu utancı üzerinden atmış ve asıl utanması 
gerekenin Babası ve Annesı olduğunu ılk kez yüksek sesle 

soylemeyı başarmıştır Artık Helin geçmişinin hesabını 
sormak istemektedir ve ilk işi Babasına dava açmak olur.Dava 

açılır. Helin in dava açtığını duyan Babası ve Amcaları arayıp 

tehdit ederler Davasından vazgeçmesini, geçmediği takdırde 

oleceğinı söylerler. Helin çok korkar ama kararından 

vazgeçmez İkinci evi olarak görduğu ve başından beridır 
her turlu desteği aldığı guvenilır yuvası olan ÇATDM a gelir. 

Sorumlu onu sakınleştirir ve Avukatı arayıp tehdit edildiğinı 
söyler. Avukat da bunun için Savcılığa dilekçe yazar. Halen 

mahkeme sureci devam etmektedir 

Umarım Helin bu mahkemeyi kazanır ve yörede aynı durumu 

yaşayan bırçok kadına ornek olur. Bu arada yapılan gıda ve 
para yardımlarıyla Helin biraz toparlanmıştır. Ama bu 

yardımlar geçici çozumlerdir. Helin'in çalışıp, kocasına ve 
çocuğuna bakması gerekmektedir. Helin'e ÇATDM 

mutfağında çalışması teklif edilir; teklifi seve seve kabu 
eder. Çünku ÇATDM u çok seven Helin ÇATOM la birlikte 

yenilikferı yaşamaya başlar. Artık Kaderıne boyun eğmeyen 
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.mücadele eden, güçlü bır kadın vardır .. ÇATOM personeli 

kendi aralarında para toplayarak her ay duzen lı olarak aylık 

ücret vermektedirler Kaymakam Beyle goruşerek, kend ı sıne 

her ay bir miktar para verilmesini sağlar. Helin'ln evı köyde 

olduğu için çocuğuyla birlikte her gun gidip gelmesi çok 

yorucu ve ekstra bir masraf olduğu için Kızıltepe'de ÇATOM 

a yakın bir ev, uygun bir fiyatla kiralanır Evi ÇATOM 

sorumlusu kendi ımkanlarıyla boyatır ve ÇATOM öğ~etmerılerı 

ile katılımcılar kend i aralarında ev eşyalarını eksıksız 

toplayarak evi yerleştirirler. 

Daha once yapılan başvuru sonucu Mardin il Sosyal H zmetle• 

Müdurlüğunden kendısine 1000 TL. Yard ım yapılır 

Çocuğunun bakımı ve beslenmesi için her ay duzenlı olarak 

200 TL para yardımı da yapılmaktadır. 

Helin şimdi Kızıltepe'de kendı evinde çocuğu ve eşıyle 

huzurlu bir yaşam surmektedir. Eşlnın bakıcılık maaşı ıle 

çocuğun bakımı ve beslenmesi ıçın ıl sosyal hızmetler 

müdürlügünden aldığı iyi bir maaşla rahat bir şekılde geçımır 

sağlamaktadır. Eşi ilaç tedavisi olmakta ve bel irlı arcılıkla r a 

Elazığ Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde tedavı 

görmektedir. Helin çocuğuyla vakit geçirebilmek ve sağlık 

sorunlarından dolayı çalışmaya şimdilik ara vermiştı ' A"cc. 
kendisi için yeni ve mutlu hayatı hazırlayan ÇATOM çatıs 

altında toplanmış dostlarından ayrı kalmamak ve kend s r 

geliştirmek için ÇATDM'daki sosyal etkinliklere ve eğıt·mler 

katılmaktadır. Ulkemizde yaşanan ve yaşanmaKta o an 

binlerce kadın hikayesinden bir tanesidir bu hıkaye Amd 

çoğu boyle mutlu bıtmıyor. 

Bir Kadının ne kadar guçlu bir iradeye ve mucadelecı r ruh 

sahip olduğunu. kadın dayanışmasının nas ı l bir ba rıyla 

sonuçlandığını gostermiştir bize bu h ı kaye. 

Gücunu aşan sorunlarla boğuşan, Helin gıbi bınlem. adır 

olduğunun farkındayız Ama ne yazık kı farkında 11aya 

hatta umurunda olmayan insanların da olduğLnu imek 
acı veriyor insana. 
Empatı kurarak. herkes çevresinde olup bı tenlere şöy e 

bakarsa Helinler daha mutlu doğarlar, daha mutlu ve nsa 

yaşarlar Daha sağlıklı evlilikler yapılır ve toplumdakı nsa 

daha özgur. ınsan haklarından daha haberdar ol ur l cır 

(Mardin, Kızıltepe ÇA TOM) 
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ÇATOM l{ADINLARININ 

l{ENDİ AGIZLARINDAN 

TÖRE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. .. 

- "Ben çok yoksul bir ailenin çocuğuydum, annem ve babam 
beni zorlan evlendirdiler. Sırf başlık parasını alsınlar diye 
adeta beni sattılar. eşimde çalışmıyordu Sonunda bir iş 
buldum. Tekel Yaprak Tütün İşletmeciliği'nde, iyi bir gelirim 
oldu Ama yine eşim çalışmıyordu. o kadar işsizlik var ki 
GAP İdaresı erkeklere iş sahaları açsın artık erkekler biz 
bayanları ezmekten vazgeçsinler, ben çalıştığım için eşimden 
çok zarar göruyorum. Kendi paramı harcayamıyorum. Eşim 

- "42 yaşındayım. Bu yaşıma kadar cahil hiç bir şey bilmeyen 
bir insandım. 18 yaşında evlendim. Ailem beni berdel olarak 
verdi. Evliliğim çok güzeldi eşimi çok seviyordum ve çok 
mutluydum. Berdelim eşiyle anlaşamayınca ayrılana kadar. 
Beni ailem zorla eşimin yanından aldılar. Küçük çocuğum 
vardı elimden alıp sevdiğim eşime verdiler o da bakamayınca 
çocuğum da oldu. Babamdan nefret ettim "sen o eve 
gidersen seni oldürürüm" diye tehdit ediyordu. Eşim ve ben 
birbirimızı çok severken birbirimizden ayırdılar Beni kalkıp 
bir başkasına verdiler. Şimd 5 çocuğum var. Daha sonra 
ÇATOM diye bır yeri duydum ve gelmeye başladım. ÇATOM 
bana neler getird bir bilseniz .. 

Resmi nikahımı yaptılar. Onceki evliliğimde nikahım yoktu 
daha sonra bilinçlendim anladım ki nikahım olsaydı babam 
mutluluğumu bozamazdı beni ayıramazdı İş işten geçmişti. 
Okuma-Yazma öğrendim sertifikamı aldım. Mesela telefon 
çaldığı zaman "ne" derdim şimdi kibar bir şekilde "efendim" 
diye cevap veriyorum. Otobüse bindiğim zaman yanlış 
biniyordum şimdi ise kendime güvenerek her yere 
gidebiliyorum. 

Biçki-Dikiş kursuna geliyorum çocuklarıma kıyafetler 
dikiyorum. Sağlık eğitimi derslerine geliyorum eğitim alarak 
aldıklarımı da uyguluyorum Ev Ekonomisi dersine 
katılıyorum daha temiz daha güzel pastalar. yemekler, tatlılar 
yapıyorum gücüm hangisine yetti ise onu yapmaya 
çalışıyorum. Eşim inşaat işçisiydi. Çalıştığı bina üzerine 
çökünce şu an evde yatalak bir şekilde yatıyor. Maddi açıdan 
hiç gelirim olmadığı için ÇATOM bana yardım ettı. Vakfa 
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benim bütün paramı alıyor Çocuklarıma da bir şey 
alamıyorum zorlan evlendirildiğim için ailemde bır şey 
yapamıyor bana bile sahip çıkmıyorlar beni bile ailem ezmeye 
çalışıyor erkekler her şey yapabil r diye kızıyorlar törelere 
karşı çıkmıyorlar, sonuç olarak ne olursa olsun evin reisi 
erkektir. Senin hiçbir şey demeye hakkın yoktur" 

(Batman ÇA TOM) 

kaydederek yemek ve erzak yardımı alıyorum. Giyim yardımı 
yapıyorlar ondan yararlanıyorum. 

Kızım Çocuk Okuma Odasından yararlanıyor ve ÇATOM 
sayesinde burs alıyor. ALLAH ÇATOM'dan razı olsun her 
şeyimi karşıladı. Hocalar yeri geldi bana annelik etti yeri 
geldi bana arkadaş bacı oldu En güzel olan yanı okumayı 
öğretti. Konuşmayı öğretti Sinemaya, p kniğe. konferansa. 
panele her yere beni davet etti Bir panel de konuşma yaptım. 
Bir eğlencede ortaya çıkarak oynamaya, eğlenıreye 1<atıldım. 

Hayata geri döndürdü benim yaşama sebebım oıdu Sabah 
kalkar kalkmaz i k geleceğim baba ev•m ÇATOM oldu 

Mutluyum cahil değilım artık şimdi yalnız başırna her yere 
gidebıliyorum Kendime güvem arttı Haklarımı 
savunabiliyorum. Kendimi seviyorum babamı sevmiyorum 
ama öldü, ölüsüne bile gitmedim. Keşke yıllar once ÇATOM 
olsaydı ben bu halde olmazdım. ÇATOM SENİ SEViYORUM 
çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum bana bu imkanı 
sağladığı içın benim gibi bayanlar cah· kalmasınlar okusunlar 
ki benim yaşadıklarımı yaşamasınlar. 

Benim adım ANZILHA ama dert. çile, keder. hazin dolu b r 
hayat yaşadım 

Sevgilerle ." 

(A. O .. Şanlwrfo Boğlorboşı ÇATOM) 
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ÇATOM GÜNEŞİ 

Güneş görmemiş bir çiçekti 
Karanlıktı ona hayat 
Kaybolmuştu sararan otlar içinde 
Görmemişti güneşin aydınlığını 

Kim bilir ne güzelliği vardı 
Kim bilir ne hayallerı ne ümitleri 
Ve neye muhtaç ve neye hasretti 
Kim bilir belki de duasıydı doğacak güneş 

Olmasaydı çiçek sararan otlar içinde 
Yağmur yağsa toprağına güneş görse 
Can gelse dalına yaprağına 
Büyüse fidan olsa 

Öyle hasretti ki havaya güneşe 
Suya toprağa 
Ve çiçeğin duası gerçek oldu 
ÇATOM denen güneş doğdu 

O çiçeğe hayat verdi can verdi 
Çiçek iken büyüdü çiçek açan fidan oldu 
Ve şimdi meyve veren ağaç oldu 
ÇATOM denen güneş doğdu 

Çiçek açan meyve veren ağaca 
Hayat verdi can verdi 
Ağaçta toprağına gölge verdi can verdi 
Bunların hepsini ÇATOM güneşi verdi 

(A. Y.. Mardin. Ömerli ÇATOM) 
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ÇATOM VE BEN 

Bütün dertler hep üst üste gelmişti. 
Altında şu yorgun bedenim ezildi. 
Ne gecem, ne gündüzüm belliydi. 
Umutsuz bir hasta gibi 
Dört duvar arasında can çekişiyordum .. 

Şimdi birbirinden güzel bütün anılarım 
Saatler bir hoş oldu. Artık ne güzel geçiyor gunlerim. 
Çatom seninle içim huzur doludur benim. 
Tanrım bu ne büyük bağdır mutluluktan duracak sanki kalbim. 

Çatom'a geldiğim an üzüntulerden uzak 
Çocuklar kadar neşeli. 
Uçan kuşun sevinci kadar özgür oluyorum ben 
Hele birde Medine hocamızı gördüğüm an. 
Bir başka huzur veriyor oradaki ortam. 
Yazıyorum tanık olsun bütün Çatomlular 
örülmüş dostluğumuzun duvarlarını yıksalar da 
Hiç kimse ayıramaz beni Çatom'dan . 

(M. A., Mardin, Nusaybin ÇA TOM) 



ÇÜNKÜ BEN BİR KADINIM 

Umudum yok gelecekten 
Dertlerimden kaçarım 
Hayatımı bile yaşayamadım 
Kaderıme ağlarım 
Sungulenir gozlerim 
Yarınlarımdan korkarım 

Çunkü ben bır kadınım 
On dördümde anne oldum 
Çocukluğumu bilmeden 
Kaderimi babam çizmış 
O "'a ben beşikteyken 
c; yorum diyemeden 
O esine severken 
Ç u ben bır kadınım 
r dedim sustum 
t ılığı bir tek ay ışığında gordum 
l erce ağladım 
~ tin. yokluğun 
\, vginin bilincini ta yureğimde yaşadım 
C u ben bir kadınım 

Mardin, Kızıltepe ÇATOM) 

ÇATOM GÜNEŞi 

Guneş gormemiş bir çiçekti 
Karanlıktı ona hayat 
Kaybolmuştu sararan otlar içinde 
Gormemişti güneşin aydınlığını 

Kim bilir ne guzelliği vardı 
Kim bili• ne hayallerı ne ümitleri 
Ve neye muhtaç ve neye hasretti 
Kim bilır belki de duasıydı doğacak güneş 

Olmasaydı çiçek sararan otlar içinde 
Yağmur yağsa toprağına guneş görse 
Can gelse dalına yaprağına 
Buyuse fıdan olsa 

Öyle hasretti ki havaya guneşe 
Suya toprağa 
Ve çiçeğin duası gerçek oldu 
ÇATOM denen güneş doğdu 

O çıçeğe hayat verdı can verdı 
Çiçek ıken buyudu çıçek açan fıdan oldu 
Ve şimdi meyve veren ağaç oldu 
ÇATOM denen güneş doğdu 

Çiçek açan meyve veren ağaca 
Hayat verdı can verdı 
Ağaçta toprağına golge verdi can verd ı 
Bunların hepsini ÇATOM guneşi verdi 

(AY. Mardin. ÖMERLİ ÇATOM) 

ÇATOM'A KOŞ 

Çatom bizim evımizd i r 

Vazgeçilmez yerim ı zd ı r 

Hem atolye hem iştir 

Çalışmaya ÇATOM'a koş 

Hayat uzun bir yol ise 
Yollar dolu engel ise 
Engellerde durmak nıye 
Aşmak için ÇATOM'a koş 

Dunyada olup biteni 
Kıtabı , broşuru , bulteni 
Okumak ıçın gazeteyi 
Durma ÇATOM'a koş 

Okumanın yoktur sonu 
Okuyana sor sen bunu 
En ıyisı doğru yolu 
Bulmak ıçin ÇATOM'a koş 

Özlerken kardeşını 
Askerdekı abisi nı 

Yazmak için mektubunu 
Ablacığım ÇA TOM 'a koş 

(S K .. Mardin. Dargeçit ÇATDM) 
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İLMEK İLMEK AŞK 

Avuçlarımda. errıeğe hayran çiçekler büyüttüler 
Aşk ile nakış işlemeye hazır bekler. 
Nakkaş kalpler 

Nakkaş kalp gezginidır. 
Zira gonülden gönüle dolaşır 
Dol aşırda her yöreye. her dem sırlar işler. 

Oysa yar hep ansız bir nağmedir. 
Ansızın vurulur eller, gönül tellerine, 
Ve yardan kalma masallar konuşur 

O nakkaş'ın emeğinde, 
Masalın gönlü, 
Aşktır, hasrettir, çiledir. 

Günler süren nice bir özlemdir. 
Ozanlar şiir, çocuklara umutmuş meğerse, 
Nakkaş .. 

(5. D, Diyarbakır, Silvan ÇA TOM) 
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SİLVAN ÇATOM 

Hayattan bıktığım bir anda. 
Nasıl oldu bilmiyorum ama, 
Tanıştım bir çok insanla. 
Devletin açtığı ve 
Bir çok kızların umudu oldu 
ÇATOM'LAR .. 
Kimi hayalini döktü bir parça beze. 
Kimisi benim gibi kavuştu idealine 
Hocalarımız ve arkadaşlarımız ile 
Olduk bir aile 
Hani büyük sözdür. 
Bana bir harf öğretenin 
Kırk yıl kölesi olurum diye 
Benim hocam oldu annem. babam 
Annem oldu çünkü, şefkat kanatlarıyla sarıldı biz 
Babam oldu çünkü; mesleğime. idealime kavuşt 
Bir değil bin şeyi öğretti bize 
Yeryüzünde ÇATOM'lar oldukça 
Daha kolay kavuşuruz ideallerimize 

(D. C, Diyarbakır, Silvan ÇATOM) 



BEN YİNE BENİM 

Bır gun daha bitti ve ben yıne yeni benim 
Tekrar aradım eskı kaybettirdikleri beni 
Kim bilı• belki minık bir kuşkanadına tutunup uçmuş 
Minik dedim çünku o zamanlar ben de minnacıktım 
Buyumeden aldılar çocukluk hayallerimi. sevdiklerimi 
Bozdular kuçuk evimi. buyüğunu verdiler. 
Aldılar elimden oyuncak bebeğimi canlısını verdiler 
Çok değer verdiğim çocukluğumu hırçın elleriyle sona erdirdıler. 
Çocuktum ve hala çocuğum. büyumedım. 
Çunku yaşayamadım çocukluğumu 
Hald yaşıyorum deyip avutuyorum kendimi 
Su .ırı çıkmış balık gibi çırpınıyorum bu hayatta 
A hala anlayamadım neden çocuklara duşmanlar 
o yaşamadıkları için mi 
v ı çocukluklarından bır zevk almadıkları içın mı bu yaptıkları 
B yorum ama yine de yaşamak isterdim çocuklugumu 
v ıak mumkun değil deyip hayatıma son vermek istıyorum. 
/l apamıyorum her şeye rağmen yaşamalıyım 
ç oyuncak olmayan sahici bebeğimı bırakamıyorum 
(' ılarımı değil.özlem duyduğum çocukluk gunlerimi yaşatmak istıyorum. 
V k ben bir çığlık olacağım 
İr ~rın gönlunde ısyan etmek için 
C dk olacağım çocukları avutmak için 
A 'Jnra ne yazık ki yine küçük anne olacağım . 

(t Mardin, Kızıltepe ÇATOM) 

Çatom denince 
Harikalar gelir aklıma 
Büyük kuçuk demeden 
Davet eder bilgi yoluna 

Neşe! odalar gulumser bizlere 
Birlik dolu oğretmenler 
Yardımcı olur bizlere 
Severek gelirim çatom'a 

Arkadaşım gibidir çat om 
Eğlenceli, neşeli.öğretici 

Gelin büyutelım odaları 
Dolduralım çatomu. 

(Z. K .• Şanlıurfa. Siverek ÇA TOM 
Çocuk Okuma Odası) 
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ÇÜNKÜ BEN BiR KADINIM 

Umudum yok gelecekten 
Dertlerimden kaçarım 
Hayatımı bile yaşayamadım 
Kaderime ağlarım 
Süngülenir gözlerim 
Yarınlarımdan korkarım 
Çünkü ben bir kadınım 
On dördümde anne oldum 
Çocukluğumu bilmeden 
l<aderimi babam çizmiş 
Daha ben beşikteyken 
Seviyorum diyemeden 
Delicesine severken 
Çünkü ben bir kadınım 
Töre dedim sustum 
Aydınlığı bir tek ay ışığında gördüm 
Gecelerce ağladım 
Hasretin, yokluğun 
Ve sevginin bilincini ta yüreğimde yaşadım 
Çünkü ben bir kadınım. 

(E. A., Mardin, Kızıltepe ÇATOM) 
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SİHİRLİ ELLER 

Güzelliğin kapısı, umudun yarısı, 
Can sıkıntısına iyi gelir 
Güzelleşmenin kapısı. zamanı iyi geçirir 
İşi sabır ister. zamanın değerini bilir. 
Kuaför isterse şekilden şekle değiştirir gort.inumunü 
En ufak bir dokunuşta 
Sihirbaz gibi işler saçı, başı, yüzü 
Huzur verir insana umut verir benliğine 
Zamanın en iyisi huzurun yeri 
Kuaförün duruşu ayrı, 
Saç yapışı ayrı 
Konuşması ayrıdır. 
Bakımsızları bakımlı yapar, 
İnsana değer vermeyi öğretir. 
Kuaförlük sabır işi, el işi, yürek ışı 

(5. D .. Diyarbakır. Silvan ÇA TOM) 
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SİHİRLİ ELLER 

Güzelliği n kapısı , umudun yarısı 
Can sıkıntısına iyi gelır 
Guzelleşmenin kapısı. zamanı iyi geçirir 
İşi sabır ister, zamanın değerini bilir. 
Kuaför isterse şekilden şekle değiştirir görünümünü 
En ufak bir dokunuşta 
Sihirbaz gibi işler saçı. başı, yüzü 
Huzur verir insana umut verir benliğine 
Zamanın en iyisi huzurun yeri 
Kuaförün duruşu ayr ı , 

Saç yapışı ayrı 
ı<onuşması ayrıdır, 

Bakımsızları bakımlı yapar. 
İnsana değer vermeyi öğretir. 
ı<uaförluk sabır işi. el işi. yürek işi. . 

(S. D., Diyarbakır, Silvan ÇA TOM) 
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Her gün büyük bir istekle 
Gidiyorum ÇATOM'a 
ÇATOM sayesinde 
Huzur geldi yuvama. 

Renk. renk seccadeler. 
Desen, desen havlular 
Burada bizi saran 
Sevgi dolu ortam var. 

Öğrendikçe yaparak 
İçime huzur doluyor 
İnsan huzur buldukça 
Daha mutlu oluyor. 

Şimdi artık vaktim dar, 
Her gün yeni şeyler var. 
Peçeteler, havlular 
Işıl, ışıl boncuklar. 

Şimdi artık sandığım 

El işleri ile doldu. 
ÇATOM artık benim 
İkinci evim oldu. 

Sevimli hocaları 
Bana cesaret verdi. 
Onlar sayesinde 
ÇA TOM daha renklendi. 

Dilerim bu guzel rüya 
Daha uzun yıllar sürsün. 
ÇATOM sayesinde, 
Butün hanımlar gü sün. 

(F. ç., Diyarbakır, Silvan ÇA TOM) 
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