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Son kent gezimiz, Bağclar semtindeki ‘’Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi”ne oldu. Bağcılar, 
İstanbul’un en yoğun semti ve kadın istihdam oranının en düşük olduğu semttir. 1992 yılında, 
Bağcılar, Refah Partisi yönetimine geçti, şimdiyse AKP’nin yönetiminde. Merkezin genç ve 
dinamik sorumlusu Nurtan Hanım bizi cana yakın bir şekilde ağırladı.    

Merkez, Ocak 2011 yılında belediye tarafından kurulmuştur ve Avrupa Birliği’nden %90’a 
varan mali destek almaktadır. Merkez, pek çok kurs ve etkinlik sunmaktadır ki bunlardan biri 
de kadınlara iyi bir eş ve aile annesi olmayı öğreten‘’evlilik okulu’’dur. Bu projenin ardından, 
engelliler için benzer bir merkezin açılması da planlanmış. Yardıma ve ilgiye en muhtaç kişiler 
olarak kabul edien çocuklar, kadınlar ve engelliler, belediyenin sosyal politikasının tam 
merkezinde yer almaktalar.  

Haftasonları ‘’evlilik okulu’’ derslerini takip etmeleri koşuluyla, Bağcılar semtindeki tüm 
kadınlar merkezin etkinliklerinden faydalanabiliyor. Merkezin pekçok etkinliği belediye 
tarafından karşılanmakta. 

Beş katlı ve bir de bodrum katı olan bu yepyeni merkez dışarıdan oldukça büyük gözüküyor. 
Mimarı olarak yeni-Osmanlı, yeni-Mağrib ve neo-klasik tarzları arasında tereddütte kalmış 
gözüküyor. İçeride, güvenlik kontrol noktasından geçince, bodrum katında pekçok kondisyon 
aletinin bulunduğu spor salonuna inilebilir. 

Giriş katında, büyük bir sergi salonu ve otuz kadının katılımıyla yemek kursunun verildiği 

mutfak bulunur. Kadınlar, merkezin öğretmenlerine ve öğrencilerine sattıkları yemekleri 

yapıyorlar. Eğitimin sonunda, çalışmalarını sağlayacak bir diploma alabiliyorlar. Devlet iki yıl 

boyunca maaş vergilerinin bir kısmını ödemeyi üstleniyor. 

Birinci kat, ’Her ev bir anaokulu’’ projesi kapsamında, tamamen çocuk ve eğitim sorununa 

ayrılmıştır‘.Daha çok konsantrasyon veya okuldaki davranış sorunları için aileleri ile merkeze 

gelen çocuklarla ilgilenen üç psikolog bulunmaktadır. Anne burada, evde nasıl sınıftaki 

öğretmenin devamı  olabilceğini öğrenir. Projenin başından beri, merkez 602 kadına ‘’iyi 

anne’’ diploması verdi. 

İkinci katta merkez, nakış, dikiş, çiçek dekorasyonu, draje kutusu, boncuklu takılar gibi 

konularda eğitim vermektedir. Üretilen nesneler merkezin avlusunda satılabilir. Ayrıca, 

Arapça ve İngilizce kursları da mevcuttur. Bu yaratıcı aktiviteler, ‘’ev kadını’’ yeteneklerini 

mükemmel kılmak ve paylaşmak için fırsat yakalayan kadınlar için meşgale olur. 
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Üçüncü katta, daha mesleki eğitimler bulunur (muhasebe, çağrı merkezi, bakıcılık). Bu kurslar 

tamamı lise mezunu kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Bu derslerde yaş ortalaması 

diğerlerine göre oldukça düşüktür. 

Bir üst katta, bir sahnesi ve kırmızı kadife koltuklarıyla 150 kişilik büyük bir seminer salonu 

bulunmaktadır. Bu salonda, merkezin ideolojik gerekçesi yani aile birliğinin geliştirilmesi ele 

alınır. 

Bu bağlamda, nasıl ki belediye şiddet görmüş kadınlar için bir sığınma evi açmayı 

öngörmemişse, bu merkez de aile içi şiddet mağduru kadınları ağırlamayı öngörmemiştir. 

Belediye başkanı duruma göre acil sorunları kendisi ele alır. Kadınları geçici olarak otellere ya 

da konaklama merkezlerine yerleştirir, kadınların ailenin intikam hedefi haline gelebilecekleri 

gerekçesini öne sürerek sığınakların kurulmasına karşı çıkmaktadır. Merkez, karı-kocayı 

uzlaşma-barıştırma yanlısıdır ve görüştüğümüz yetkili, erkeklerin kahvanelerde ve hatta 

camilerde bu konuda duyarlı olma konusunda bilgilendirilmeleri fikrini ileri sürdü. 

Burada söz konusu olan, son derece sınırlı yerel bir iş dünyasına dayanarak, ulusal bir kadın 

modeli yaratmayı amaçlayan tam bir sosyal mühendislik projesidir. Bu proje merkezin 

“fabrika” işlevinin bir göstergesidir ve bu özelliğiyle de merkezi, ilçedeki sosyal amaçlı diğer 

kurumlardan ayırır.  

Merkezdeki deneyimin istenmeyen yan etkilerini de unutmayalım... Mesela kadınların 

edindikleri becerilerle göreceli de olsa ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları...  


