
Dünyanın en eski insan hakları
organizasyonu, yazar, şair ve edebiyatçılar
tarafından kurulmuş olan uluslararası PEN
örgütünün Türkiye merkezi, feminist
yazar Duygu Asena adına geçtiğimiz yıl
ilk kez verilen ödülü kaldırma kararı aldı.
Alınan bu karar sonucunda İnci Asena
PEN'den istifa etti. İlk Duygu Asena
ödülünü alan İpek Çalışlar'ın da aralarında
olduğu birçok kadın yazar ve feminist
kadınlar bu kararın Duygu Asena'ya
saygısızlık olduğunu söylediler.
Duygu Asena'yı 30 Temmuz 2006'da
kaybetmiştik. Türkiyeli feministler olarak
Duygu Asena'nın Türkiye feminist
hareketine katkısını ve birçok kadının
kadınlık durumunu sorgulamasındaki
payını unutamayız. Bu 8 Mart'ta da
bizimlesin Duygu diyoruz
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Derya…
8 Ocak 2008 Salı
akşamüstü
arkadaşım, kız
kardeşim Derya'yı
kaybettik. TESEV'in
bir projesi için gittiği
Batman'da trafik
kazası geçirdi. İnsan
ölüm karşısında
şaşkın, çaresiz ve
acılı bir
durumdayken,
resimlerden,
yazılardan,
yitirdiğini hatırlatan
her şeyden medet
umuyor. Böyle bir
vaziyette, birlikte çalıştığımız Feminist
Çerçeve'lerin ve Boğaziçi Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Kulübü Bültenleri'nin katkıda
bulunanlar kısmına baktım. Hemen hemen
bütün sayılarda ismi vardı. Bu sayfalar
yetmedi; internette Derya Demirler'i arattım
ve çıkan sayfaları tek tek inceledim. İlk önce
o acı haberle ilgili haberler, editör
kadrosunda yer aldığı Feminist Yaklaşımlar
Dergisi, mensubu olduğu Feminist Kadın
Çevresi ve BGST sitelerindeki yazıları,
TESEV'de yer aldığı projelerle ilgili yazıları,
insan hakları ve demokrasi talepleri
üzerinden dolaşıma sokulmuş onlarca imza
metninde imzacı olarak adı, Eren Keskin'le
Dayanışma Ağı, öğrencilik yıllarında üyesi
olduğu BÜFK'un sitesinden gösteri
resimleri, çeviriler… Çoğuna vakıf olduğum
birçok çalışmada adı geçiyordu.
Bu çalışmalardan çok farklı bir yerde de
karşıma çıktı Derya'nın ismi. Bir forum
sitesinde Derya'nın da adının olduğu 521
kişilik bir liste yayımlanmış ve bu listedeki
isimlerin Soros Vakfı tarafından eğitildikleri
ve finanse edildikleri belirtilerek bu isimlere
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmış.
“Yarın bu "tipleri" yüksek bir yerde
görürseniz, şaşırmayın...” şeklinde fevkalade
kinayeli ve bir o kadar vurucu(!) üslubuyla
bitirmiş ismini vermeyen yazar. Ancak bu
listenin Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin
Ağında: Project Democracy adlı kitabından
“nakil” olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş
meçhul yazar. Bu yazıyı okuduğumda, “Al
işte, Derya göçtü gitti yüksek bir yerlere
rahat ettin mi?” dedim kendi kendime… O
listedeki birçok ismi tanımıyorum,
tanıdıklarım da var. En azından tanıdıklarım
ve onların içinden Derya Demirler
demokrasiye, kadın ve insan haklarına,
adalete, eşitliğe inanan ve bu amaçla örgütlü
bir biçimde hareket etmeye çalışan bir
insandı. Başka bir ifadeyle zaten
“yükselmişti.” İnsan esas olarak nasıl
yükselir? Bir kadın nasıl yükselir?
Toplumsal cinsiyeti ve toplumsal cinsiyetin
dayattığı kadınlık ve erkeklik rollerini
sorgulayan ve bu doğrultuda bilinç
yükselten, örgütlenen ve örgütleyen bir
kadın yükselmiş olmaz mı? O adını
vermeyen, fikri olmayan yazar haklıydı.
Derya Demirler inandıklarıyla,
yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla çok yükselmişti.
Peki, yüksek bir siyasi kültür ve etik
gerektiren bu düşünüş ve yaşam tarzının
“kişisel çıkar uğruna vatanı satmak”
olduğunu ima eden, yükselen linç kültürünü
besleyen ve bu kültüre kapılmaya her an
hazır güruhlara listeler sunan bu güdük/alçak
zihniyete ne diyeceğiz? Derya'yı düşündükçe
sürekli aklıma gelen insan daha ne kadar
yükselebilir sorusu, bu zihniyeti düşününce
yerini başka bir soruya bırakıyor: İnsan daha
ne kadar alçalabilir?

hani nezahat varya bizim nezahat, mor çatılı,
feminizme, anti-militarizme çok emeği geçmiş canım
nezahat. artık aramızda değil. Belki yanlış haberdir

diye bekledim. Değilmiş inanamadım. evi aradım
karşımdaki sesin nezahat'a ait olmasını ne kadar istedim,
anlatamam.çok üzgünüm.arkada alaranın ağlamasını
duydum.ölüm kalleşliğini bir kez daha göstermiş
oldu.başımız sağolsun. kalp kriziymis nezahat'i aramizdan
alan... baska bir sey soramadim... bir dugum oturdu
bogazima.Nezahat anlatamamanın, artık anlaşılacak hali de
kalmamış bu batası dünyayı anlamamanın, anlatamamaya
da artık dayanamamanın kırık dilinden bir çığlık
çıkarmıştı.. Bizim köyün çığlığı gitti...sevgili nezahat,
senin enerjini, heyecanını, aklını çok özleyeceğiz!
arkadaşlar biri yalan desin ne olur çok erken nezahat
nereye gidiyor kızı var. bişeyler yapmamız lazım of bu ne
kötü bi haber. Mor çatıdan ve daha eskiden tanıyorum. En
çok da herkesin milliyetçi olduğu bir noktada, onun o
sağlam duruşuna sevindiğimi hatırlıyorum. Artık ölümlere
pek şaşırmam diyordum ama, çok şaşırdım. cok canli
biriydi Nezahat, yuzu gozumun onunden gitmiyor, inancli
biri. tartisma bicimini hatirliyorum, raslarsak iyi de
kimseyi arayip sormuyoruz, sonra boyle haberler gelince
carpiliyoruz, ben yarin
gelemiyorum, benim icin de cicek atin ustune ne olur. cok
uzgunum. bana bir kirginligi
vardi diye hatirliyorum ve karsilikli gelip bunu
konusamamistik. ondan defalarca ozur dilemistim oysa. bu,
inanmasi guc bir kayip. bugun ikindi namazinda saat
14.37'de Mecidiyekoy Merkez Cami'de olacagiz. nezahat
seksenli yillardan beri feminist hareketin icinde olan bir
arkadasimiz. "inancli ve kararli idi. milliyetcilik ve
militarizm karsiti bir feministti" Nezahat böyle ansızın
sessiz sedasız beni çok etkiledi.hani bilinen belirgin bir
hastalığın yok diye bilirdim. actigim mailde bu kadar kotu
bir haberle karsilasmayi beklemiyordum. basimiz sagolsun.
biz antimilitaristler ve feministler, seni cabalarinla,
dusuncelerin ve heyecaninla hatirlayacagiz nezahat.
nezahatin var olmaya devam etmesi için, inandığımız
şeyleri yapmaya devam etmemiz gerektiğini, gerçekten
aramızdan böyle insanlar eksilince azaldığımızı, hep

birlikte inandıklarımızı yapmaya devam etmezsek onların
da yok olacağını, yapmaya devam edersek var olacaklarını
düşündüm. ah be nezahat..nezahat börtü böceği çoook
severdi..doğa ana derdi.. parçası olduğumuz nefis
bütün..yaşadığı evlerde.. betonların arasına dünyanın
çiçeğini koyar.. özlediği köyünü varmış ordaymış gibi
yapardı..

Nezahat’in arkadaşlarından

Biz kadınlar Irkçı, Milliyetçi, Cinsiyetçi
Saldırılar Karşısında Neşe Yaşın'ın Yanındayız
Neşe Yaşın, yıllardır Kıbrıs'ta halkların-toplumların barış
içinde ve kardeşçe bir arada yaşaması için şiirleriyle,
kitapları, yazıları ve eylemiyle mücadele veriyor.
Tam da bu yüzden, Kuzey Kıbrıs'ta, savaştan ve
düşmanlıktan başka çözüm üretmeyen milliyetçi faşist
çevrelerin başlattığı bir cinsel taciz kampanyasıyla karşı
karşıya.
Neşe Yaşın'ın Üzgün Kızların Gizli Tarihi romanı üzerine
Kuzey Kıbrıs' ta yapılan yayınlar, yazarın ifade ve yaratma
özgürlüğüne yönelmekle kalmayıp, romandan, seçilerek
alınan bölümler, tahrif edilerek, otobiyografik bir anlatım
söz konusuymuş gibi kadın bedenine ve kimliğine yönelik

cinsiyetçi ve ırkçı bir şiddete dönüştü.
Cinsel taciz, gazete ve uydu yayını yapan televizyonlar
kanalıyla Neşe Yaşın'ın öğretim üyesi olduğu
üniversitedeki öğrencilerine kadar ulaşıp yaygınlaştırılarak,
toplumsal varlığı, kimliği ve çalışma hayatı tehdit edildi.
Feminist kadınlar Neşe ile dayanışma kampanyası
örgütledik. Yaygın bir imza kampanyası ile Neşe'nin
yanında konunu tarafı olduğumuzu duyurduk. TÜYAP'ta
dayanışma standı açıp, “Üzgün Kızların Tarihi” kitabını
gün boyu Neşe ile birlikte okuduk. Dayanışma için bir de
web sitesi açtık.
www.neseyasinkadindayanismasi.org

Ölme ve öldürmenin kutsanmasına hayır!
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kendi
kanlarından bayrak yapan lise öğrencilerinin
davranışları karşısında gözyaşlarını tutamayıp,
15 gün boyunca damla damla akıttıkları
kanlarıyla bayrak yapan 10 lise öğrencisine
övgüler yağdırdı.
Bunun üzerine feminist kadınlar, bu duruma
ilişkin tepkimizi ve endişelerimizi 500 imzalık
bir metinle dile getirdik.
Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar,
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın
kanlarıyla bayrak yapan çocukları onaylamasını
protesto ediyoruz.
Yasal olarak öldürme ve öldürtme yetkisini
elinde tutan silahlı gücün başındaki kişinin
"kalem tutan ellerimiz silah tutmalıdır" diyen
öğrencileri överek kanı ve savaşı kutsamasına
itiraz ediyoruz. Ölme ve öldürmenin
yüceltilmediği, şiddetsiz çözümlerin üretildiği
bir ortamı savunuyoruz.
Lise öğrencilerini kandan bayrak yapma

noktasına getiren ve onlara “askere gitmek
istiyoruz”, “şehadet mertebesine erişmek
istiyoruz” dedirten ırkçı, milliyetçi, militarist
anlayışın karşısındayız. Bu anlayış sadece
Genelkurmay değil, başta eğitim kuruluşları
olmak üzere birçok kurum aracılığıyla da
üretiliyor ve besleniyor
Bu anlayışı reddediyoruz, çünkü militarizm ve
milliyetçilik, erkek egemenliğini besliyor, kadın
düşmanlığı üzerinde yükseliyor. Erkeklerin
kadınlara, kadınlığa şiddetini arttırıyor ve
meşrulaştırıyor. Kadınlar için zorunlu annelik,
göç, yoksulluk anlamına geliyor ve toplumsal
erkekliği şekillendiriyor.
Kanla boyanmış bayrak üzerinden yapılan savaş
ve şiddet çığırtkanlığına karşı çıktıkları için
ırkçı, milliyetçi ve cinsiyetçi saldırılara uğrayan
kadın yazarlar Perihan Mağden ve Ece
Temelkuran'ın yanında olduğumuzu
duyuruyoruz

Bizimlesin Duygu...
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Çerçeve'lerin ve Boğaziçi Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Kulübü Bültenleri'nin katkıda
bulunanlar kısmına baktım. Hemen hemen
bütün sayılarda ismi vardı. Bu sayfalar
yetmedi; internette Derya Demirler'i arattım
ve çıkan sayfaları tek tek inceledim. İlk önce
o acı haberle ilgili haberler, editör
kadrosunda yer aldığı Feminist Yaklaşımlar
Dergisi, mensubu olduğu Feminist Kadın
Çevresi ve BGST sitelerindeki yazıları,
TESEV'de yer aldığı projelerle ilgili yazıları,
insan hakları ve demokrasi talepleri
üzerinden dolaşıma sokulmuş onlarca imza
metninde imzacı olarak adı, Eren Keskin'le
Dayanışma Ağı, öğrencilik yıllarında üyesi
olduğu BÜFK'un sitesinden gösteri
resimleri, çeviriler… Çoğuna vakıf olduğum
birçok çalışmada adı geçiyordu.
Bu çalışmalardan çok farklı bir yerde de
karşıma çıktı Derya'nın ismi. Bir forum
sitesinde Derya'nın da adının olduğu 521
kişilik bir liste yayımlanmış ve bu listedeki
isimlerin Soros Vakfı tarafından eğitildikleri
ve finanse edildikleri belirtilerek bu isimlere
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmış.
“Yarın bu "tipleri" yüksek bir yerde
görürseniz, şaşırmayın...” şeklinde fevkalade
kinayeli ve bir o kadar vurucu(!) üslubuyla
bitirmiş ismini vermeyen yazar. Ancak bu
listenin Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin
Ağında: Project Democracy adlı kitabından
“nakil” olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş
meçhul yazar. Bu yazıyı okuduğumda, “Al
işte, Derya göçtü gitti yüksek bir yerlere
rahat ettin mi?” dedim kendi kendime… O
listedeki birçok ismi tanımıyorum,
tanıdıklarım da var. En azından tanıdıklarım
ve onların içinden Derya Demirler
demokrasiye, kadın ve insan haklarına,
adalete, eşitliğe inanan ve bu amaçla örgütlü
bir biçimde hareket etmeye çalışan bir
insandı. Başka bir ifadeyle zaten
“yükselmişti.” İnsan esas olarak nasıl
yükselir? Bir kadın nasıl yükselir?
Toplumsal cinsiyeti ve toplumsal cinsiyetin
dayattığı kadınlık ve erkeklik rollerini
sorgulayan ve bu doğrultuda bilinç
yükselten, örgütlenen ve örgütleyen bir
kadın yükselmiş olmaz mı? O adını
vermeyen, fikri olmayan yazar haklıydı.
Derya Demirler inandıklarıyla,
yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla çok yükselmişti.
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gerektiren bu düşünüş ve yaşam tarzının
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olduğunu ima eden, yükselen linç kültürünü
besleyen ve bu kültüre kapılmaya her an
hazır güruhlara listeler sunan bu güdük/alçak
zihniyete ne diyeceğiz? Derya'yı düşündükçe
sürekli aklıma gelen insan daha ne kadar
yükselebilir sorusu, bu zihniyeti düşününce
yerini başka bir soruya bırakıyor: İnsan daha
ne kadar alçalabilir?

hani nezahat varya bizim nezahat, mor çatılı,
feminizme, anti-militarizme çok emeği geçmiş canım
nezahat. artık aramızda değil. Belki yanlış haberdir

diye bekledim. Değilmiş inanamadım. evi aradım
karşımdaki sesin nezahat'a ait olmasını ne kadar istedim,
anlatamam.çok üzgünüm.arkada alaranın ağlamasını
duydum.ölüm kalleşliğini bir kez daha göstermiş
oldu.başımız sağolsun. kalp kriziymis nezahat'i aramizdan
alan... baska bir sey soramadim... bir dugum oturdu
bogazima.Nezahat anlatamamanın, artık anlaşılacak hali de
kalmamış bu batası dünyayı anlamamanın, anlatamamaya
da artık dayanamamanın kırık dilinden bir çığlık
çıkarmıştı.. Bizim köyün çığlığı gitti...sevgili nezahat,
senin enerjini, heyecanını, aklını çok özleyeceğiz!
arkadaşlar biri yalan desin ne olur çok erken nezahat
nereye gidiyor kızı var. bişeyler yapmamız lazım of bu ne
kötü bi haber. Mor çatıdan ve daha eskiden tanıyorum. En
çok da herkesin milliyetçi olduğu bir noktada, onun o
sağlam duruşuna sevindiğimi hatırlıyorum. Artık ölümlere
pek şaşırmam diyordum ama, çok şaşırdım. cok canli
biriydi Nezahat, yuzu gozumun onunden gitmiyor, inancli
biri. tartisma bicimini hatirliyorum, raslarsak iyi de
kimseyi arayip sormuyoruz, sonra boyle haberler gelince
carpiliyoruz, ben yarin
gelemiyorum, benim icin de cicek atin ustune ne olur. cok
uzgunum. bana bir kirginligi
vardi diye hatirliyorum ve karsilikli gelip bunu
konusamamistik. ondan defalarca ozur dilemistim oysa. bu,
inanmasi guc bir kayip. bugun ikindi namazinda saat
14.37'de Mecidiyekoy Merkez Cami'de olacagiz. nezahat
seksenli yillardan beri feminist hareketin icinde olan bir
arkadasimiz. "inancli ve kararli idi. milliyetcilik ve
militarizm karsiti bir feministti" Nezahat böyle ansızın
sessiz sedasız beni çok etkiledi.hani bilinen belirgin bir
hastalığın yok diye bilirdim. actigim mailde bu kadar kotu
bir haberle karsilasmayi beklemiyordum. basimiz sagolsun.
biz antimilitaristler ve feministler, seni cabalarinla,
dusuncelerin ve heyecaninla hatirlayacagiz nezahat.
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Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın
kanlarıyla bayrak yapan çocukları onaylamasını
protesto ediyoruz.
Yasal olarak öldürme ve öldürtme yetkisini
elinde tutan silahlı gücün başındaki kişinin
"kalem tutan ellerimiz silah tutmalıdır" diyen
öğrencileri överek kanı ve savaşı kutsamasına
itiraz ediyoruz. Ölme ve öldürmenin
yüceltilmediği, şiddetsiz çözümlerin üretildiği
bir ortamı savunuyoruz.
Lise öğrencilerini kandan bayrak yapma

noktasına getiren ve onlara “askere gitmek
istiyoruz”, “şehadet mertebesine erişmek
istiyoruz” dedirten ırkçı, milliyetçi, militarist
anlayışın karşısındayız. Bu anlayış sadece
Genelkurmay değil, başta eğitim kuruluşları
olmak üzere birçok kurum aracılığıyla da
üretiliyor ve besleniyor
Bu anlayışı reddediyoruz, çünkü militarizm ve
milliyetçilik, erkek egemenliğini besliyor, kadın
düşmanlığı üzerinde yükseliyor. Erkeklerin
kadınlara, kadınlığa şiddetini arttırıyor ve
meşrulaştırıyor. Kadınlar için zorunlu annelik,
göç, yoksulluk anlamına geliyor ve toplumsal
erkekliği şekillendiriyor.
Kanla boyanmış bayrak üzerinden yapılan savaş
ve şiddet çığırtkanlığına karşı çıktıkları için
ırkçı, milliyetçi ve cinsiyetçi saldırılara uğrayan
kadın yazarlar Perihan Mağden ve Ece
Temelkuran'ın yanında olduğumuzu
duyuruyoruz

Bizimlesin Duygu...



Dünyanın en eski insan hakları
organizasyonu, yazar, şair ve edebiyatçılar
tarafından kurulmuş olan uluslararası PEN
örgütünün Türkiye merkezi, feminist
yazar Duygu Asena adına geçtiğimiz yıl
ilk kez verilen ödülü kaldırma kararı aldı.
Alınan bu karar sonucunda İnci Asena
PEN'den istifa etti. İlk Duygu Asena
ödülünü alan İpek Çalışlar'ın da aralarında
olduğu birçok kadın yazar ve feminist
kadınlar bu kararın Duygu Asena'ya
saygısızlık olduğunu söylediler.
Duygu Asena'yı 30 Temmuz 2006'da
kaybetmiştik. Türkiyeli feministler olarak
Duygu Asena'nın Türkiye feminist
hareketine katkısını ve birçok kadının
kadınlık durumunu sorgulamasındaki
payını unutamayız. Bu 8 Mart'ta da
bizimlesin Duygu diyoruz
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Derya…
8 Ocak 2008 Salı
akşamüstü
arkadaşım, kız
kardeşim Derya'yı
kaybettik. TESEV'in
bir projesi için gittiği
Batman'da trafik
kazası geçirdi. İnsan
ölüm karşısında
şaşkın, çaresiz ve
acılı bir
durumdayken,
resimlerden,
yazılardan,
yitirdiğini hatırlatan
her şeyden medet
umuyor. Böyle bir
vaziyette, birlikte çalıştığımız Feminist
Çerçeve'lerin ve Boğaziçi Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Kulübü Bültenleri'nin katkıda
bulunanlar kısmına baktım. Hemen hemen
bütün sayılarda ismi vardı. Bu sayfalar
yetmedi; internette Derya Demirler'i arattım
ve çıkan sayfaları tek tek inceledim. İlk önce
o acı haberle ilgili haberler, editör
kadrosunda yer aldığı Feminist Yaklaşımlar
Dergisi, mensubu olduğu Feminist Kadın
Çevresi ve BGST sitelerindeki yazıları,
TESEV'de yer aldığı projelerle ilgili yazıları,
insan hakları ve demokrasi talepleri
üzerinden dolaşıma sokulmuş onlarca imza
metninde imzacı olarak adı, Eren Keskin'le
Dayanışma Ağı, öğrencilik yıllarında üyesi
olduğu BÜFK'un sitesinden gösteri
resimleri, çeviriler… Çoğuna vakıf olduğum
birçok çalışmada adı geçiyordu.
Bu çalışmalardan çok farklı bir yerde de
karşıma çıktı Derya'nın ismi. Bir forum
sitesinde Derya'nın da adının olduğu 521
kişilik bir liste yayımlanmış ve bu listedeki
isimlerin Soros Vakfı tarafından eğitildikleri
ve finanse edildikleri belirtilerek bu isimlere
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmış.
“Yarın bu "tipleri" yüksek bir yerde
görürseniz, şaşırmayın...” şeklinde fevkalade
kinayeli ve bir o kadar vurucu(!) üslubuyla
bitirmiş ismini vermeyen yazar. Ancak bu
listenin Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin
Ağında: Project Democracy adlı kitabından
“nakil” olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş
meçhul yazar. Bu yazıyı okuduğumda, “Al
işte, Derya göçtü gitti yüksek bir yerlere
rahat ettin mi?” dedim kendi kendime… O
listedeki birçok ismi tanımıyorum,
tanıdıklarım da var. En azından tanıdıklarım
ve onların içinden Derya Demirler
demokrasiye, kadın ve insan haklarına,
adalete, eşitliğe inanan ve bu amaçla örgütlü
bir biçimde hareket etmeye çalışan bir
insandı. Başka bir ifadeyle zaten
“yükselmişti.” İnsan esas olarak nasıl
yükselir? Bir kadın nasıl yükselir?
Toplumsal cinsiyeti ve toplumsal cinsiyetin
dayattığı kadınlık ve erkeklik rollerini
sorgulayan ve bu doğrultuda bilinç
yükselten, örgütlenen ve örgütleyen bir
kadın yükselmiş olmaz mı? O adını
vermeyen, fikri olmayan yazar haklıydı.
Derya Demirler inandıklarıyla,
yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla çok yükselmişti.
Peki, yüksek bir siyasi kültür ve etik
gerektiren bu düşünüş ve yaşam tarzının
“kişisel çıkar uğruna vatanı satmak”
olduğunu ima eden, yükselen linç kültürünü
besleyen ve bu kültüre kapılmaya her an
hazır güruhlara listeler sunan bu güdük/alçak
zihniyete ne diyeceğiz? Derya'yı düşündükçe
sürekli aklıma gelen insan daha ne kadar
yükselebilir sorusu, bu zihniyeti düşününce
yerini başka bir soruya bırakıyor: İnsan daha
ne kadar alçalabilir?

hani nezahat varya bizim nezahat, mor çatılı,
feminizme, anti-militarizme çok emeği geçmiş canım
nezahat. artık aramızda değil. Belki yanlış haberdir

diye bekledim. Değilmiş inanamadım. evi aradım
karşımdaki sesin nezahat'a ait olmasını ne kadar istedim,
anlatamam.çok üzgünüm.arkada alaranın ağlamasını
duydum.ölüm kalleşliğini bir kez daha göstermiş
oldu.başımız sağolsun. kalp kriziymis nezahat'i aramizdan
alan... baska bir sey soramadim... bir dugum oturdu
bogazima.Nezahat anlatamamanın, artık anlaşılacak hali de
kalmamış bu batası dünyayı anlamamanın, anlatamamaya
da artık dayanamamanın kırık dilinden bir çığlık
çıkarmıştı.. Bizim köyün çığlığı gitti...sevgili nezahat,
senin enerjini, heyecanını, aklını çok özleyeceğiz!
arkadaşlar biri yalan desin ne olur çok erken nezahat
nereye gidiyor kızı var. bişeyler yapmamız lazım of bu ne
kötü bi haber. Mor çatıdan ve daha eskiden tanıyorum. En
çok da herkesin milliyetçi olduğu bir noktada, onun o
sağlam duruşuna sevindiğimi hatırlıyorum. Artık ölümlere
pek şaşırmam diyordum ama, çok şaşırdım. cok canli
biriydi Nezahat, yuzu gozumun onunden gitmiyor, inancli
biri. tartisma bicimini hatirliyorum, raslarsak iyi de
kimseyi arayip sormuyoruz, sonra boyle haberler gelince
carpiliyoruz, ben yarin
gelemiyorum, benim icin de cicek atin ustune ne olur. cok
uzgunum. bana bir kirginligi
vardi diye hatirliyorum ve karsilikli gelip bunu
konusamamistik. ondan defalarca ozur dilemistim oysa. bu,
inanmasi guc bir kayip. bugun ikindi namazinda saat
14.37'de Mecidiyekoy Merkez Cami'de olacagiz. nezahat
seksenli yillardan beri feminist hareketin icinde olan bir
arkadasimiz. "inancli ve kararli idi. milliyetcilik ve
militarizm karsiti bir feministti" Nezahat böyle ansızın
sessiz sedasız beni çok etkiledi.hani bilinen belirgin bir
hastalığın yok diye bilirdim. actigim mailde bu kadar kotu
bir haberle karsilasmayi beklemiyordum. basimiz sagolsun.
biz antimilitaristler ve feministler, seni cabalarinla,
dusuncelerin ve heyecaninla hatirlayacagiz nezahat.
nezahatin var olmaya devam etmesi için, inandığımız
şeyleri yapmaya devam etmemiz gerektiğini, gerçekten
aramızdan böyle insanlar eksilince azaldığımızı, hep

birlikte inandıklarımızı yapmaya devam etmezsek onların
da yok olacağını, yapmaya devam edersek var olacaklarını
düşündüm. ah be nezahat..nezahat börtü böceği çoook
severdi..doğa ana derdi.. parçası olduğumuz nefis
bütün..yaşadığı evlerde.. betonların arasına dünyanın
çiçeğini koyar.. özlediği köyünü varmış ordaymış gibi
yapardı..

Nezahat’in arkadaşlarından

Biz kadınlar Irkçı, Milliyetçi, Cinsiyetçi
Saldırılar Karşısında Neşe Yaşın'ın Yanındayız
Neşe Yaşın, yıllardır Kıbrıs'ta halkların-toplumların barış
içinde ve kardeşçe bir arada yaşaması için şiirleriyle,
kitapları, yazıları ve eylemiyle mücadele veriyor.
Tam da bu yüzden, Kuzey Kıbrıs'ta, savaştan ve
düşmanlıktan başka çözüm üretmeyen milliyetçi faşist
çevrelerin başlattığı bir cinsel taciz kampanyasıyla karşı
karşıya.
Neşe Yaşın'ın Üzgün Kızların Gizli Tarihi romanı üzerine
Kuzey Kıbrıs' ta yapılan yayınlar, yazarın ifade ve yaratma
özgürlüğüne yönelmekle kalmayıp, romandan, seçilerek
alınan bölümler, tahrif edilerek, otobiyografik bir anlatım
söz konusuymuş gibi kadın bedenine ve kimliğine yönelik

cinsiyetçi ve ırkçı bir şiddete dönüştü.
Cinsel taciz, gazete ve uydu yayını yapan televizyonlar
kanalıyla Neşe Yaşın'ın öğretim üyesi olduğu
üniversitedeki öğrencilerine kadar ulaşıp yaygınlaştırılarak,
toplumsal varlığı, kimliği ve çalışma hayatı tehdit edildi.
Feminist kadınlar Neşe ile dayanışma kampanyası
örgütledik. Yaygın bir imza kampanyası ile Neşe'nin
yanında konunu tarafı olduğumuzu duyurduk. TÜYAP'ta
dayanışma standı açıp, “Üzgün Kızların Tarihi” kitabını
gün boyu Neşe ile birlikte okuduk. Dayanışma için bir de
web sitesi açtık.
www.neseyasinkadindayanismasi.org

Ölme ve öldürmenin kutsanmasına hayır!
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kendi
kanlarından bayrak yapan lise öğrencilerinin
davranışları karşısında gözyaşlarını tutamayıp,
15 gün boyunca damla damla akıttıkları
kanlarıyla bayrak yapan 10 lise öğrencisine
övgüler yağdırdı.
Bunun üzerine feminist kadınlar, bu duruma
ilişkin tepkimizi ve endişelerimizi 500 imzalık
bir metinle dile getirdik.
Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar,
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın
kanlarıyla bayrak yapan çocukları onaylamasını
protesto ediyoruz.
Yasal olarak öldürme ve öldürtme yetkisini
elinde tutan silahlı gücün başındaki kişinin
"kalem tutan ellerimiz silah tutmalıdır" diyen
öğrencileri överek kanı ve savaşı kutsamasına
itiraz ediyoruz. Ölme ve öldürmenin
yüceltilmediği, şiddetsiz çözümlerin üretildiği
bir ortamı savunuyoruz.
Lise öğrencilerini kandan bayrak yapma

noktasına getiren ve onlara “askere gitmek
istiyoruz”, “şehadet mertebesine erişmek
istiyoruz” dedirten ırkçı, milliyetçi, militarist
anlayışın karşısındayız. Bu anlayış sadece
Genelkurmay değil, başta eğitim kuruluşları
olmak üzere birçok kurum aracılığıyla da
üretiliyor ve besleniyor
Bu anlayışı reddediyoruz, çünkü militarizm ve
milliyetçilik, erkek egemenliğini besliyor, kadın
düşmanlığı üzerinde yükseliyor. Erkeklerin
kadınlara, kadınlığa şiddetini arttırıyor ve
meşrulaştırıyor. Kadınlar için zorunlu annelik,
göç, yoksulluk anlamına geliyor ve toplumsal
erkekliği şekillendiriyor.
Kanla boyanmış bayrak üzerinden yapılan savaş
ve şiddet çığırtkanlığına karşı çıktıkları için
ırkçı, milliyetçi ve cinsiyetçi saldırılara uğrayan
kadın yazarlar Perihan Mağden ve Ece
Temelkuran'ın yanında olduğumuzu
duyuruyoruz

Bizimlesin Duygu...



Dünyanın en eski insan hakları
organizasyonu, yazar, şair ve edebiyatçılar
tarafından kurulmuş olan uluslararası PEN
örgütünün Türkiye merkezi, feminist
yazar Duygu Asena adına geçtiğimiz yıl
ilk kez verilen ödülü kaldırma kararı aldı.
Alınan bu karar sonucunda İnci Asena
PEN'den istifa etti. İlk Duygu Asena
ödülünü alan İpek Çalışlar'ın da aralarında
olduğu birçok kadın yazar ve feminist
kadınlar bu kararın Duygu Asena'ya
saygısızlık olduğunu söylediler.
Duygu Asena'yı 30 Temmuz 2006'da
kaybetmiştik. Türkiyeli feministler olarak
Duygu Asena'nın Türkiye feminist
hareketine katkısını ve birçok kadının
kadınlık durumunu sorgulamasındaki
payını unutamayız. Bu 8 Mart'ta da
bizimlesin Duygu diyoruz
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Derya…
8 Ocak 2008 Salı
akşamüstü
arkadaşım, kız
kardeşim Derya'yı
kaybettik. TESEV'in
bir projesi için gittiği
Batman'da trafik
kazası geçirdi. İnsan
ölüm karşısında
şaşkın, çaresiz ve
acılı bir
durumdayken,
resimlerden,
yazılardan,
yitirdiğini hatırlatan
her şeyden medet
umuyor. Böyle bir
vaziyette, birlikte çalıştığımız Feminist
Çerçeve'lerin ve Boğaziçi Üniversitesi Kadın
Araştırmaları Kulübü Bültenleri'nin katkıda
bulunanlar kısmına baktım. Hemen hemen
bütün sayılarda ismi vardı. Bu sayfalar
yetmedi; internette Derya Demirler'i arattım
ve çıkan sayfaları tek tek inceledim. İlk önce
o acı haberle ilgili haberler, editör
kadrosunda yer aldığı Feminist Yaklaşımlar
Dergisi, mensubu olduğu Feminist Kadın
Çevresi ve BGST sitelerindeki yazıları,
TESEV'de yer aldığı projelerle ilgili yazıları,
insan hakları ve demokrasi talepleri
üzerinden dolaşıma sokulmuş onlarca imza
metninde imzacı olarak adı, Eren Keskin'le
Dayanışma Ağı, öğrencilik yıllarında üyesi
olduğu BÜFK'un sitesinden gösteri
resimleri, çeviriler… Çoğuna vakıf olduğum
birçok çalışmada adı geçiyordu.
Bu çalışmalardan çok farklı bir yerde de
karşıma çıktı Derya'nın ismi. Bir forum
sitesinde Derya'nın da adının olduğu 521
kişilik bir liste yayımlanmış ve bu listedeki
isimlerin Soros Vakfı tarafından eğitildikleri
ve finanse edildikleri belirtilerek bu isimlere
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmış.
“Yarın bu "tipleri" yüksek bir yerde
görürseniz, şaşırmayın...” şeklinde fevkalade
kinayeli ve bir o kadar vurucu(!) üslubuyla
bitirmiş ismini vermeyen yazar. Ancak bu
listenin Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin
Ağında: Project Democracy adlı kitabından
“nakil” olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş
meçhul yazar. Bu yazıyı okuduğumda, “Al
işte, Derya göçtü gitti yüksek bir yerlere
rahat ettin mi?” dedim kendi kendime… O
listedeki birçok ismi tanımıyorum,
tanıdıklarım da var. En azından tanıdıklarım
ve onların içinden Derya Demirler
demokrasiye, kadın ve insan haklarına,
adalete, eşitliğe inanan ve bu amaçla örgütlü
bir biçimde hareket etmeye çalışan bir
insandı. Başka bir ifadeyle zaten
“yükselmişti.” İnsan esas olarak nasıl
yükselir? Bir kadın nasıl yükselir?
Toplumsal cinsiyeti ve toplumsal cinsiyetin
dayattığı kadınlık ve erkeklik rollerini
sorgulayan ve bu doğrultuda bilinç
yükselten, örgütlenen ve örgütleyen bir
kadın yükselmiş olmaz mı? O adını
vermeyen, fikri olmayan yazar haklıydı.
Derya Demirler inandıklarıyla,
yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla çok yükselmişti.
Peki, yüksek bir siyasi kültür ve etik
gerektiren bu düşünüş ve yaşam tarzının
“kişisel çıkar uğruna vatanı satmak”
olduğunu ima eden, yükselen linç kültürünü
besleyen ve bu kültüre kapılmaya her an
hazır güruhlara listeler sunan bu güdük/alçak
zihniyete ne diyeceğiz? Derya'yı düşündükçe
sürekli aklıma gelen insan daha ne kadar
yükselebilir sorusu, bu zihniyeti düşününce
yerini başka bir soruya bırakıyor: İnsan daha
ne kadar alçalabilir?

hani nezahat varya bizim nezahat, mor çatılı,
feminizme, anti-militarizme çok emeği geçmiş canım
nezahat. artık aramızda değil. Belki yanlış haberdir

diye bekledim. Değilmiş inanamadım. evi aradım
karşımdaki sesin nezahat'a ait olmasını ne kadar istedim,
anlatamam.çok üzgünüm.arkada alaranın ağlamasını
duydum.ölüm kalleşliğini bir kez daha göstermiş
oldu.başımız sağolsun. kalp kriziymis nezahat'i aramizdan
alan... baska bir sey soramadim... bir dugum oturdu
bogazima.Nezahat anlatamamanın, artık anlaşılacak hali de
kalmamış bu batası dünyayı anlamamanın, anlatamamaya
da artık dayanamamanın kırık dilinden bir çığlık
çıkarmıştı.. Bizim köyün çığlığı gitti...sevgili nezahat,
senin enerjini, heyecanını, aklını çok özleyeceğiz!
arkadaşlar biri yalan desin ne olur çok erken nezahat
nereye gidiyor kızı var. bişeyler yapmamız lazım of bu ne
kötü bi haber. Mor çatıdan ve daha eskiden tanıyorum. En
çok da herkesin milliyetçi olduğu bir noktada, onun o
sağlam duruşuna sevindiğimi hatırlıyorum. Artık ölümlere
pek şaşırmam diyordum ama, çok şaşırdım. cok canli
biriydi Nezahat, yuzu gozumun onunden gitmiyor, inancli
biri. tartisma bicimini hatirliyorum, raslarsak iyi de
kimseyi arayip sormuyoruz, sonra boyle haberler gelince
carpiliyoruz, ben yarin
gelemiyorum, benim icin de cicek atin ustune ne olur. cok
uzgunum. bana bir kirginligi
vardi diye hatirliyorum ve karsilikli gelip bunu
konusamamistik. ondan defalarca ozur dilemistim oysa. bu,
inanmasi guc bir kayip. bugun ikindi namazinda saat
14.37'de Mecidiyekoy Merkez Cami'de olacagiz. nezahat
seksenli yillardan beri feminist hareketin icinde olan bir
arkadasimiz. "inancli ve kararli idi. milliyetcilik ve
militarizm karsiti bir feministti" Nezahat böyle ansızın
sessiz sedasız beni çok etkiledi.hani bilinen belirgin bir
hastalığın yok diye bilirdim. actigim mailde bu kadar kotu
bir haberle karsilasmayi beklemiyordum. basimiz sagolsun.
biz antimilitaristler ve feministler, seni cabalarinla,
dusuncelerin ve heyecaninla hatirlayacagiz nezahat.
nezahatin var olmaya devam etmesi için, inandığımız
şeyleri yapmaya devam etmemiz gerektiğini, gerçekten
aramızdan böyle insanlar eksilince azaldığımızı, hep

birlikte inandıklarımızı yapmaya devam etmezsek onların
da yok olacağını, yapmaya devam edersek var olacaklarını
düşündüm. ah be nezahat..nezahat börtü böceği çoook
severdi..doğa ana derdi.. parçası olduğumuz nefis
bütün..yaşadığı evlerde.. betonların arasına dünyanın
çiçeğini koyar.. özlediği köyünü varmış ordaymış gibi
yapardı..

Nezahat’in arkadaşlarından

Biz kadınlar Irkçı, Milliyetçi, Cinsiyetçi
Saldırılar Karşısında Neşe Yaşın'ın Yanındayız
Neşe Yaşın, yıllardır Kıbrıs'ta halkların-toplumların barış
içinde ve kardeşçe bir arada yaşaması için şiirleriyle,
kitapları, yazıları ve eylemiyle mücadele veriyor.
Tam da bu yüzden, Kuzey Kıbrıs'ta, savaştan ve
düşmanlıktan başka çözüm üretmeyen milliyetçi faşist
çevrelerin başlattığı bir cinsel taciz kampanyasıyla karşı
karşıya.
Neşe Yaşın'ın Üzgün Kızların Gizli Tarihi romanı üzerine
Kuzey Kıbrıs' ta yapılan yayınlar, yazarın ifade ve yaratma
özgürlüğüne yönelmekle kalmayıp, romandan, seçilerek
alınan bölümler, tahrif edilerek, otobiyografik bir anlatım
söz konusuymuş gibi kadın bedenine ve kimliğine yönelik

cinsiyetçi ve ırkçı bir şiddete dönüştü.
Cinsel taciz, gazete ve uydu yayını yapan televizyonlar
kanalıyla Neşe Yaşın'ın öğretim üyesi olduğu
üniversitedeki öğrencilerine kadar ulaşıp yaygınlaştırılarak,
toplumsal varlığı, kimliği ve çalışma hayatı tehdit edildi.
Feminist kadınlar Neşe ile dayanışma kampanyası
örgütledik. Yaygın bir imza kampanyası ile Neşe'nin
yanında konunu tarafı olduğumuzu duyurduk. TÜYAP'ta
dayanışma standı açıp, “Üzgün Kızların Tarihi” kitabını
gün boyu Neşe ile birlikte okuduk. Dayanışma için bir de
web sitesi açtık.
www.neseyasinkadindayanismasi.org

Ölme ve öldürmenin kutsanmasına hayır!
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kendi
kanlarından bayrak yapan lise öğrencilerinin
davranışları karşısında gözyaşlarını tutamayıp,
15 gün boyunca damla damla akıttıkları
kanlarıyla bayrak yapan 10 lise öğrencisine
övgüler yağdırdı.
Bunun üzerine feminist kadınlar, bu duruma
ilişkin tepkimizi ve endişelerimizi 500 imzalık
bir metinle dile getirdik.
Biz aşağıda imzası bulunan kadınlar,
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın
kanlarıyla bayrak yapan çocukları onaylamasını
protesto ediyoruz.
Yasal olarak öldürme ve öldürtme yetkisini
elinde tutan silahlı gücün başındaki kişinin
"kalem tutan ellerimiz silah tutmalıdır" diyen
öğrencileri överek kanı ve savaşı kutsamasına
itiraz ediyoruz. Ölme ve öldürmenin
yüceltilmediği, şiddetsiz çözümlerin üretildiği
bir ortamı savunuyoruz.
Lise öğrencilerini kandan bayrak yapma

noktasına getiren ve onlara “askere gitmek
istiyoruz”, “şehadet mertebesine erişmek
istiyoruz” dedirten ırkçı, milliyetçi, militarist
anlayışın karşısındayız. Bu anlayış sadece
Genelkurmay değil, başta eğitim kuruluşları
olmak üzere birçok kurum aracılığıyla da
üretiliyor ve besleniyor
Bu anlayışı reddediyoruz, çünkü militarizm ve
milliyetçilik, erkek egemenliğini besliyor, kadın
düşmanlığı üzerinde yükseliyor. Erkeklerin
kadınlara, kadınlığa şiddetini arttırıyor ve
meşrulaştırıyor. Kadınlar için zorunlu annelik,
göç, yoksulluk anlamına geliyor ve toplumsal
erkekliği şekillendiriyor.
Kanla boyanmış bayrak üzerinden yapılan savaş
ve şiddet çığırtkanlığına karşı çıktıkları için
ırkçı, milliyetçi ve cinsiyetçi saldırılara uğrayan
kadın yazarlar Perihan Mağden ve Ece
Temelkuran'ın yanında olduğumuzu
duyuruyoruz

Bizimlesin Duygu...


