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“Çocuk istismarý ürkütücü boyutta”
Kýrmýzý Biber Dernek Baþkaný Yeter Tabak, "Çocuk istismarý konusunda topyekun bir mücadele ve eðitim gerekiyor. Ama dernek olarak böyle bir gerçeðe dikkat çekerken aldýðýmýz destek bize büyük bir mutluluk ve güç veriyor" dedi

Röportaj: Ýshak Polat
Kýrmýzý Biber Derneðini ve Dernek Baþkaný Yeter Tabak hanýmý Suriyeli Muhacirlerin kaldýðý Harran
Konteynýr Kenti ziyaretlerinde tanýma fýrsatýmýz oldu.
Ýstanbul gibi bir uzak yerden KADER, Kadýn Partisi Giriþimi ve Kýrmýzý Biber Derneði yöneticileri ile
birlikte kalkýp mülteci kamplarýnda
kalan kadýn ve çocuklarýn Suriye'deki
savaþ sýrasýnda ve sonrasýnda neler
yaþadýklarýný bizzat kendi aðýzlarýndan duymak için gelen bu kadýnlarýn
çabalarýný takdire þayan bulduðumu
belirtmek isterim. (Darýsý yaný baþýmýzda yaþanan bu drama býrakýn ziyaret etmeyi tepki dahi vermeyen bazý
Urfa STK'larýnýn baþýna)
Hazýr bulmuþken bizde yýllardýr
kadýn ve çocuk haklarýný savunan
STK lar da yöneticilik ve üyelik yapan Yeter hanýma Baþkanlýðýný yürüttüðü Kýrmýzý Biber Derneðini ve Türkiye de çocuk istismarýnýn boyutlarýný
sorduk.
Sizi tanýyabilir miyiz?
Ben Yeter Tabak Kýrmýzý Biber
Derneði Yönetim Kurulu Baþkanýyým. Derneðimizin merkezi Ýstanbul
olup henüz þubesi bulunmamaktadýr.
Derneðinizin kuruluþ amacý nedir?
Derneðimiz bir kadýn ve çocuk savunucusu dernektir. 1 yýlý aþkýndýr faaliyet gösteriyoruz. Derneðimiz yeni
olmasýna raðmen yönetim kadrosu ve
üyeleri yýllardýr çeþitli STK'larda gönüllülük yapmýþ, emek vermiþ, çalýþmalar yapmýþ arkadaþlarýmýzdan oluþuyor. Bende bir devlet kurumundan
emekliyim. 16 yýldýr çeþitli STK'lar
da kurucu ve yönetici olarak devam
etmekteyim.
Derneðimizin kuruluþ amacý ise
demin dediðim gibi bizler yýllardan
beri kadýn ve çocuklarla ilgili çalýþmalarýn içersindeyiz. Kadýn emeði ve
çocuk emeði konusunda büyük bir
boþluk olduðunu gördük. Özellikle
çocuk haklarýnýn savunulmasý alanýnda büyük bir boþluk gördük. Bundan
dolayý böyle bir alanda elimizi taþýn
altýna sokarak böyle bir dernek kurduk.
Neden Kýrmýzý Biber?
Derneðimizin ismi bir ironiden
geliyor. Toplumda kötü þeyler yapanýn aðzýna acý biber sürme diye bir
deyim var oradan geliyor. Bazen bizi
biber üreticisi zannediyorlar ama derneðimizi tanýtýnca hafýzalarda kalýcý
bir þekilde yer ediyor.
Neden " Keten Helva" ?
Dernek olarak birinci faaliyetimi-

zi çocuklarla ilgili baþlattýk. Projemizin ismi " Keten Helva " Çocuk ihmali. Ýstismarý ve toplumsal cinsiyet üzerine farkýndalýk oluþturmayý hedefleyen bir proje. Baþlattýðýmýz projenin
destekleyicisi Hollanda Konsolosluðudur.
Bu proje de ismini bir ironiden
alýyor. Halk arasýndaki Yandý gülüm
keten helvasý diye deyimden geliyor.
Yine kadýna, çocuða, yaþlýya ve insani deðerlere önem vermeyen, bu haklarý ihlal eden olgulara karþý durmaktýr " Keten Helva" nýn amacý bu. Derneðimizin ilk ve öncelikli olarak baþlattýðý bir projedir. Ama inþallah devamý gelecek. Çok hassas bir projedir. Biz Kýrmýzý Biber Derneði olarak
sadece yürütücüsüyüz. Uygulamada 4
kiþilik bir ekibimiz var. Bunlar çocuk

altýný çizeyim. Çocuklarla beraber velilere ve öðretmenlere de verildi. Önce bu eðitim velilere veriliyor ki çocuklarýmýzý bu eðitim neden verilmek
zorunda bunun bilincine varsýnlar diye. Bu eðitimin sonucunda velilerimiz çok memnun oldular. Bu eðitimin
baþýnda biz 12 okul hedeflemiþtik
ama ilk eðitiminden sonra okullar bize bu eðitimi verin diye geldiler biz
hiç okul aramadýk.
Keten Helva eðitim projesi ile ilgili
talepler nasýl?
Çok yoðun bir talep var. Ama yetiþmek mümkün deðil. Çünkü bu iþ
maddiyata dayandýðý için sponsor
bulmak durumundayýz. Bizim saðlayabildiðimiz sýnýrlý bir bütçe olduðu
için ancak yetiþebiliyoruz. 2. Eðitim

dak uçuklatacak boyutta. Biz sadece
basýna yansýyan kýsmýný duyabiliyoruz. Duymadýðýmýz kýsmý inanýn ürkütücü boyutta. Ensest olayý çok büyük ve aile içersinde kapatýlýyor. Kol
kýrýlýr yen içersinde misali bu adliyeye yansýmýyor. Özellikle ensest toplumumuzun kanayan bir yarasý . Özellikle de çocuða karþý istismarlar yakýn
çevreden geliyor genelde. Bu konuda
bizim görevimiz ve amacýmýz farkýndalýk yaratmak. Yoksa herhangi bir
kayýt oluþturmak deðil. Bunu yapan
baþka kurumlar var zaten.
Ama üzülerek söylüyorum biz bu
eðitimleri verirken bize istismarla ilgili çok vaka geldi. Bizde ilgili yerlere yönlendirdik. Þunu da belirtmeden
geçemeyeceðim çocuklara karþý sadece istismar yok birde maalesef ihmal

Yeter TABAK
Derneðiniz kamuoyunda tanýnýyor
mu?
Dediðim gibi bizi baþlarda biber
üreticisi zannediyorlardý. Ama bu eðitimin duyulmasý ile birlikte sað olsunlar basýn kuruluþlarý yoðun bir ilgi
gösterdiler. Ýstismara karþý korunma
eðitimi konusunda büyük bir boþluk
olduðu içinde derneðimizin bu projesine çok yoðun talep oldu.
Baþka þehirlerde bu tür eðitimleri
görebilecek miyiz?
Bu tamamen bu eðitimleri finanse
edebilmekten geçiyor. Birileri sponsor olursa biz bu eðitimleri seve seve
Urfa'da da baþka þehrimizde de vermeye hazýrýz.

psikologu ve çocuk pedagogundan
oluþuyor. Biz bu projede kendi devlet kurumlarýmýzdan da destek isteyebilirdik ama derneðimizin kurulmasý
ile birlikte Hollanda Konsolosluðu
derneðimizin faaliyetlerini yakýn takibe aldý. Kendileri bu projeye sponsor
olmak için talip oldular. Biz izin almak için gittiðimizde Ýstanbul Milli
Eðitim Müdürlüðü de proje ile yakýndan ilgilendiler. Biz 12 okulda bu eðitimi hedeflemiþken ki maddi imkanlarýmýz ancak bu kadarýna yetiyordu.
Milli Eðitim Müdürlüðü 39 ilçede uygulama izni verdi ve biz çok memnun
olduk tabi ki. Onlarda olumlu baktýlar. Çünkü bu konuda gerçekten büyük bir boþluk vardý.
"Keten Helva " kapsamýndaki eðitimin temel amacý nedir?
Bu proje kapsamýnda uygulamaya
konulan eðitimin amacý farkýndalýk
yaratmak. 4-6 yaþ aralýðýnda henüz
geliþimlerini tamamlamamýþ çocuklara kendilerini cinsen istismara karþý
nasýl koruyabileceklerini uzmanlarýn
gözetimi ve eðitimi ile oyunlar ve
kuklalarla öðretiyoruz.
Psikologlar bunu boyamalarla,
çizgi filmlerle, animasyonlarla bu
eðitimi çok güzel verdiler. Ýlk projemizde bunu gördük. Bu eðitim sadece
çocuklara yönelik deðildir bunun da

paketinde 15 okul için sponsorluk
teklif ettik Ýsveç Konsolosluðuna. Biz
bu eðitimi sürekli hale getirmek istiyoruz çünkü böyle bir eðitime büyük
ihtiyaç var.
Bu eðitimle ilgili size gelen tepkiler
nasýl?
Biz bu proje için Milli Eðitim Müdürlüðünden izin almak için baþvurduðumuz zaman Müdürlük 39 ilçeye
böyle bir proje var diye yazý yazýnca
okullarýn kendileri bizi aradý. Bu eðitimi bizim okulda verin diye.
Ebeveynlere gelince baþlarda tedirgin geliyorlardý toplantýya. Bizim
toplumumuzda cinsel istismar ve ihmal deyince bu "cinsel" kelimesi geçince maalesef olumsuz algýlanýyordu. Halbuki bizim temel amacýmýz 46 yaþ grubundaki çocuklarýmýzý cinsel
istismara karþý bilinçlendirmek ve
kendilerini korumayý öðretmektir. 4-6
yaþ grubundaki çocuklara ne öðretebilirsiniz diye eleþtirenler oldu baþlarda ama biz çok þey öðrettik. Bu eðitimden sonra da velilerden öðretmenlerden çok güzel tepkiler aldýk. Eðitim için bizim okulu seçin diyenler
zaten bunun güzel bir örneði.
Türkiye'de çocuk istismarýnýn boyutlarý nelerdir?
Maalesef veriler çok büyük. Du-

var. Babanýn, annenin, komþunun ve
toplumun ihmali var. Çocuklarýn bakýmýndan tutunda duygusal ihtiyaçlarýný bile göz ardý ederseniz bu da ihmale giriyor. Bu konuda da farkýndalýk oluþturmaya çalýþýyoruz biz. Ýhmal
farklý istismar farklý. Maalesef istismarýn boyutlarý büyük.
Bu eðitimi veren baþka kuruluþ var
mý? Size yardýmcý olan baþka kuruluþlar var mý?
Hayýr. 4-6 yaþ grubunda Bildiðim
kadarý ile bu eðitimi veren baþka kuruluþ yok. Baþta dediðim gibi bizim
amacýmýz cinsel istismar olaylarýný
açýða çýkartmak deðil. Çocuklarýn bu
tür istismarlara karþý kendilerini kendi bedenlerini nasýl koruyacaklarýný
öðretmek. Bize bu eðitimler sýrasýnda
gelen vakalarý da Çocuk Polisi, Adli
makamlar gibi ilgili yerlere yönlendiriyoruz.
Peki sizin çabanýz yeterlimi? Ýstismara karþý nasýl mücadele edilmeli?
Bizim çabamýz yeterli deðil. Bunun için topyekûn bir mücadele ve
eðitim gerekiyor. Ama dernek olarak
böyle bir gerçeðe dikkat çekerken aldýðýmýz destek bize büyük bir mutluluk ve güç veriyor.

Urfa'yý nasýl buldunuz?
Urfa yýllardýr gelip görmeyi hayal
ettiðim bir þehirdi. Nasip bugüneymiþ. Ama þunu gördüm Urfa 2-3 günde gezilecek bir þehir deðilmiþ. Çok
güzel bir þehir. Bu þehrin güzelliklerini keþfetmek için daha çok kalmak
gerekiyormuþ. Boyacýsýndan esnafýna
sohbet etmek insanlarýný yakýndan tanýmak isterdim. Kýsmet bakalým ileride inþallah geniþ süreli olarak geliriz.
Bu arada da sizlere ev sahipliðiniz ve
misafirperverliðiniz için teþekkür ediyorum.
Eklemek istediðiniz þeyler var mý?
Dernek olarak ayný zamanda kadýnlarýnda haklarýný savunan bir derneðiz . Kadýnýn siyasette, ekonomide
ve sosyal hayatta eþit temsilini savunuyoruz. Kadýnlara yönelik ilgili bir
proje hazýrlayacaðýz.
Urfa'ya geliþ amaçlarýmýzdan birisi de bu. Göçle ilgili bir çalýþmamýz
olacak. Arkadaþlarýmýzla beraber Suriyeli kadýnlarý ziyaret ettik, dertlerini
sýkýntýlarýný dinledik. Proje ile ilgili
temel þeyleri oturttuk. Ýstanbul'a gidince bunun detaylarýný oluþturacaðýz.
Yeter haným derneðiniz ve çalýþmalarýnýz ile ilgili verdiðiniz bilgiler
için teþekkür ediyorum.
Bende size teþekkür ediyorum.
Olayýn farkýnda olduðunuz ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi adýna sayfalarýnýza taþýyacaðýnýz için ayrýca teþekkür ediyorum.

