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İkinci Baskı İçin…
Yirmi beş yılını geride bırakırken, Mor Çatı’nın tarihçesini, politikasını ve işleyişini aktardığımız
Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabının ilk baskısı üzerinden 6 yıl geçti. Çalışan ve gönüllü
deneyimlerini, çizgili anlatımları, gazete arşivlerini sığdırdığımız bu kitap, başlığı itibariyle kendisini
belli bir süreyle sınırlasa da Mor Çatı politikalarının bugününü de yansıtabilme avantajına sahip
görünüyor. İkinci baskıya ihtiyaç duyulmasının ardında sanırız kitabın bu içeriği yatıyor.
Aradan geçen süre içinde kadınlar ve lgbti+‘ ler açısından kayıt düşmemiz gereken bir gelişme
kuşkusuz cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması oldu. Sözleşme,
feminizmin erkek şiddetine karşı yürüttüğü mücadelede ulus aşırı kazanımlarından birini oluşturuyor,
çünkü bu şiddeti ortadan kaldırabilmek için toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edilmesi
gerektiğini vurguluyor. Pandemi, İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü etkili araçların önemini bir
kez daha gösterdi. Ev içi şiddet yoğunlaşırken, kadınlar başvurdukları kurumlarda yeterli desteği
alamadılar ve birçoğu şiddet ortamına geri dönmek zorunda kaldı. Kasım 2020’de çevrim içi yapılan
23. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nda kadın ve lgbti+ örgütlenmeleri ne yazık
ki olumsuz pek çok örnek paylaştı, eşitsizliğin ve kadın yoksulluğunun derinleştiğini vurguladılar.
Feminist Dayanışma ile 25 Yıl kitabı yeniden basılırken, kurultay bileşenleri, diğer kadın ve lgbti+
örgütlenmeleri sokakta ve çevrim için kanallarda İstanbul Sözleşmesi’nden vaz geçmeyeceklerini dile
getirmeyi sürdürüyorlar.
Mor Çatı’nın bütün bu hareketlerle kesişen tarihinin küçük bir bölümünü yansıtmaya çalıştığımız
kitabın ikinci baskısında birkaç güncelleme dışında değişiklik yapmadık. Yalnızca yitirdiğimiz Mor
Çatı gönüllülerini andığımız kısa bir bölüm ekledik.
Tüm katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Berna-Ülfet
Haziran 2021
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Önceki Baskıya Önsöz
Bu kitabı Mor Çatı’nın 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlamaya koyulduk. İlk baştaki hedefimiz
Mor Çatı’nın ortak hafızasının zamana dayanabilmesi için ufak bir derleme yapmaktı. Bu nedenle
öncelikle Mor Çatı’nın kuruluşunu ve bugünlere nasıl geldiğini anlatalım diye düşündük. Ancak
yazmaya başlayınca ne kadar çabalasak da bunun tekil bir anlatı olacağından ve tekilliğin hiçbir
zaman Mor Çatı’nın kendi bilgi ve deneyimini yansıtmayacağından korkmaya başladık. Dolayısıyla en
iyisinin hepimizden bir parçanın bu kitapta bulunması olacağına karar verdik ve bu zamana kadar Mor
Çatı’da çalışmış ya da gönüllülük yapmış kadınlardan bizlerle tanıklıklarını paylaşmalarını istedik.
Birçoğu çağrımıza olumlu yanıt verdi ve deneyimlerini bizimle paylaştı.
Mor Çatı’nın pratiklerini aktarmaya çalışırken ise kadın çizerler imdadımıza yetiştiler ve sözün
yetmediği yerde çizgilerin gücünü çalışmamıza kattılar. Ve tabii neticede hem kitabı hazırlayan bizler
için hem de tanıklıklarına başvurduğumuz tüm gönüllüler için bu çalışma zaman zaman zevkli, zaman
zaman yitirdiklerimizi andığımız hüzünlü bir yolculuğa dönüştü.
Hazırlık sürecinde Mor Çatı’nın faaliyet alanlarındaki çeşitlilik bir kez daha karşımıza çıktı. Erkek
egemen heteroseksist toplumsal yapıda değişim yaratabilmek için yürütülen kampanyalar, diğer
kadın örgütlenmeleriyle güç birliği oluşturabilme, Mor Çatı deneyimini paylaşabilme çabaları, yayın
faaliyetleri, aralıksız yürütülen dayanışma merkezi ve aralıklarla da olsa süren sığınak çalışması...
Kuşkusuz uluslararası kuruluşlardan sağlanan desteklerle yapılan projelerin, feminist pratiklerin
önünü açan bir etkisi oldu. Çünkü projelerin Mor Çatı’nın belirlediği hedeflerin önüne geçmesini
engelleyebilmek için her zaman etkili tartışma mekanizmaları oluşturuldu. Projeler aracılığıyla
mütevazı da olsa sağlanan ücret karşılığı çalışma avantajı, faaliyet alanlarının aynı çeşitlilikleri
sürdürülebilmesini sağladı. Buna karşın çoğu kez projelerin kendi “iş” yükünün yarattığı zorluklar,
gönüllülük ve “profesyonellik” arasındaki sınırların belirsizleşmesi yeni tartışma konuları doğurdu. Bu
tartışmaların ve sağlanan derinleşmenin aktarımı, feminizmin pratiği bakımından büyük önem taşısa
da kuşkusuz kitabın sınırlarını aşıyor ve başka araçları bekliyor.
Küçük de olsa yaptığımız gazete arşivleri ile ilgili derleme, Mor Çatı’nın 25 yıl boyunca kadına karşı
şiddetle mücadele denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olduğunu bize yeniden hatırlattı. Bunun
nedenlerinden başta geleni Mor Çatı’nın kadına karşı şiddet gibi yakıcı bir konuda feministlerin
mücadelesi ile kurulan ilk örgütlenme olmasıdır. Ancak diğer nedenleri de göz ardı etmemek
gerek diye düşünüyoruz. Kuruluşundan bu yana Mor Çatı feminist ve feminist olmayan kadınların
bir arada durabilmesine, feminist hareketin farklı kuşakları arasındaki geçişe olanak sağlayan,
bu anlamda çoğulluk ve süreklilik sağlayabilmiş yapılardan biri oldu. Feminist bir örgütlenmenin,
kolektif çalışmanın anlamı üzerine yapılan bitip tükenmez tartışmaların, arayışların, kimi zaman
yeni bir heyecanla baştan başlayabilme arzusunun bunda payı büyük. Mor Çatı dinamizmini bu
tartışmalara borçlu. Ancak kitabı baskıya gönderme aşamasında bir kez daha yüz yüze geldiğimiz
kadına karşı şiddeti besleyen, feminist mücadeleyi ve özgürlükleri engelleyen politikalar, savaş,
ekonomik etkenler, kadını değil, aileyi önceleyen yaklaşımlar; etkisini her gün daha fazla hissettiren
zorluklar olarak önümüzde duruyor, Mor Çatı’da olduğu gibi gönüllülük temelinde yürütülen çabaların
görünürlüğünü azaltıyor. Dolayısıyla her gün yeniden dayanışma ağlarını örmeye ve güçlendirmeye
ihtiyacımız var.
Sözü bitirirken, Mor Çatı’da tarihimize ilişkin arşivleme yapmanın pek çok farklı şeklini keşfeden
dayanışma merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine; kendi bireysel arşivlerindeki dokümanları bizlerle
paylaşan kadınlara; geniş arşivini bu kitapta kullanmamıza izin vererek dayanışma gösteren Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’ne; tanıklıklarını paylaşan, belgelerin taranması ve tasnifi için
zamanlarını ayıran, kitabın sayfa düzeninden renklerine kadar birçok konuda dertlerimize derman
olan tüm gönüllülere ve çizgileriyle bu kitabı bir sonraki kuşaklara aktarmamıza destek olan çizerlere
katkıları için çok teşekkür ederiz.
Berna-Ülfet
Kasım 2016
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“Farklı kadınların bir araya gelebilme imkanı olarak Kurultay”
Kurultaylar” dolayısıyla senede iki kez, tanıdığım/ tanımadığım
pek çok kadınla bir araya gelme, tartışma, öğrenme ve birlikte
politika yapma deneyimleri yaşadım. Hepsine katılmayı heyecanla
istesem de katılımcı sayısındaki sınırlılık ya da Mor Çatı’daki
gönüllülüğüme ara verdiğim dönemlere denk düşmeleri nedeniyle
bazen bu isteğimi gerçekleştiremedim. Aslında kurultaylara
katılım konusu hem kadın örgütlerinin kendi yapıları hem
de birbirleriyle olan konumları açısından hiyerarşi ve iktidar
meselelerinin tartışılmasını gündeme getirdi.

1998 yılının başlarındaydık. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde aile
içi şiddete karşı mücadele etmek için örgütlenen kadınlar,
sığınaklar, danışma merkezleri, acil destek hatları kurarak ya
da kurmaya çalışarak örgütlenmelerini yaygınlaştırmışlardı.
Bir kolektif toplantısında, bu örgütlerle zaman zaman bir araya
gelerek deneyimlerimizi paylaşmanın önemini konuşurken,
bu buluşmaların bizlere yüklediği parasal ve zamansal
zorluklara değinmiştik. Daha geniş katılımlı toplantılar bu
sorunu giderebilir, böylece ortak sığınak-dayanışma merkezi
politikaları oluşturabilir, aramızda kalıcı bir iletişim ağı kurarak
güçlenir hatta birçok yerde kadınların şiddete karşı mücadelesini
yaygınlaştırabilirdik.

“Kurultay bileşenleri kimlerdir?” sorusundan başlayarak,
“Sığınaklara Giden Yol” adı altında kurultayı güçsüzleştireceğini
düşündüğüm başka bir örgütlenme girişimi, kurultayın “aile içi
şiddeti” mi, “kadına yönelik şiddeti mi” odağına alacağı, Soros
gibi fon örgütleriyle kurulacak ilişkilerde sınırı nasıl çizeceğimiz,
Bakan Hasan Gemici döneminde çıkartılan Sığınak Yönetmeliği
tasarısı ve daha sonraki yıllarda hayata geçirilen Şiddet Önleme
İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) örneklerinde olduğu gibi iktidarın
uygulamaları karşısında ortak bir tutum geliştirebilme, Kürt
kadınların yaşadığı özgül sorunlar ile kurultayın diğer gündemleri
arasında bağ kurabilme üzerinde yaptığımız günler süren
tartışmalar, bulduğumuz yeni yöntemler bugün de hâlâ çok önemli
geliyor bana. Katıldığım kurultaylarda en çok nelerden etkilendim
diye düşündüğümde, ilk aklıma gelenlerden birisi Gonca Kuriş’in
kaçırılmasının ardından kızının Kurultay’da yaptığı konuşma ve 2.
Kurultay’dan itibaren Nurser’i görememekti galiba.

Hülya’dan bir kurultay yapma önerisi geldi. Hepimizin bu fikir
üzerinde coşkuyla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu toplantının
hemen sonraki günlerinde telefonlara sarıldık. Ankara’da Kadın
Dayanışma Vakfı, Mersin Bağımsız Kadın Derneği, Adana
Kadın Sığınmaevi Derneği, Antalya Kadın Platformu, Ege Kadın
Dayanışma, Diyarbakır Kamer, Antep Kadın Platformu gibi
kadın örgütleriyle fikirlerini almak üzere iletişime geçtik. Bunlar
arasında Kadın Dayanışma Vakfı gibi sığınak çalışmalarını
yürütmüş ya da sığınak açmak isteyen, aile içi şiddetle mücadele
eden kadın örgütleri bulunuyordu. Tek tek o sesler hafızama
kazınmış. Ne heyecan ve sevinçle karşılık bulmuştu bu öneri tüm
kadınlar tarafından.
Gelen önerileri içeren bir metin oluşturarak bir program hazırlandı:
25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Son günü kapsamında
yapılması, her yıl değişik illerde olmasına özen gösterilmesi,
kurultayın içeriğinin bağımsız kadın gruplarının ortak çalışmasıyla
belirlenmesi gibi genel ilkeler ortaya konuldu.

Kurultayların olumlu etkisi bende bunca yıldır hâlâ sürüyorsa
bunun nedenleri arasında, kurultaylarda birçok kadına
değebilmem, önyargılarımın farkına varma fırsatı bulabilmem,
ayrıca birbirimizi duyduğumuz o birkaç günde farklılıklarımızla
politika üretmenin beni de güçlendirdiğini görmem bulunuyor.

Kurultay fikrinin tartışıldığı toplantıyla birlikte Mor Çatı
yaşamımda yeni bir süreç başlamış oldu. “Kurultay” ve “Ara

Birgül Akay

“Erkek şiddetine karşı mücadelede ortaklaştık”
Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası’ndan sonra, her
biri başka bir “ist” olan kadınları ortaklaştıracak tek konunun
kadına yönelik “erkek şiddetinin” sonlandırılması olduğu gerçeğini
fark ederek bu konuda yoğunlaştık. Bu arada o günlerde kadına
yönelik şiddet için “erkek şiddeti” demiyorduk. Bu sözcük bildiğim
kadarıyla ilk kez Avrupa Konseyi’nin Kadın-Erkek Eşitliği Kadına
Yönelik Şiddeti Sonlandırma Uzmanlar Kurulu’nun toplantılarında
gündeme geldi ve kısa süre sonra bizim dilimize de yerleşti.

nedenlerle yargılanan eşinin yasal durumu uygun olmadığından
Sedef Öztürk’ün adını yazamamıştık. Kuruluşta ciddi emeği geçen
kadınlardan biridir. Bu yazıyı görürse kendisine sevgilerimi
sunuyorum.
Vakıf, resmen, çoğu üniversite mezunu 14 kadın tarafından 1990
yılında kuruldu. Yanılmıyorsam kasım ayında bütün konsolosları
ve ilgili olan herkesi dâvet ettiğimiz bir açılış oldu. Senedi yazıp
onaylattıktan sonra hepimiz bir iç eğitimden geçtik ve bu eğitimi
yurtdışında bir sığınakta çalışmış olan psikolog arkadaşımız sevgili
Feride Yıldırım Güneri verdi. Böylece Vakıf’ta şiddete maruz
kadınlarla yüz yüze görüşme yapacak herkesin önce “şiddetin” ne
olduğu, o kadınlara nasıl davranılması gerektiği konusunda bir iç
eğitimden geçme geleneği yerleşti.

Bir kadın sığınağı kurmaya karar verdik ama nasıl olacağını
bilmiyorduk. Konuyu incelemek üzere ben ve Stella (Ovadia)
İsveç’e gittik; Şirin (Tekeli) ise Almanya’ya gitti. Dönüşte para
bulma işini de hallettikten sonra “Ayrımcılığa Karşı Kadın
Derneği”nin Kurtuluş’taki merkezinde konuyu pişirdik ve sonunda
Harbiye Elmadağ’da ilk dayanışma merkezini açtık. Mor Çatı
Kadın Sığınağı Vakfı aslında 15 kadın ile kurulmuştur ancak siyasi

Canan Arın
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“Hikâyelerimiz birbirine karıştı”
Kadınların arasında Yoğurtçu’da başlayan yürüyüşüm, Mor Çatı’nın
altında gönüllü olarak sürdü. Binlerce kadınla yüz yüze olmak,
hayat ve hikâyelerimizin karışması, oluşan güç “yaşamımın büyük
ve çok önemli bir bölümü” gibi hissettiğim bir dönemi ortaya
çıkardı. Dayanışma merkezi ve sığınak deneyimi; dayanışmanın
“hayati” önem taşıdığını, şiddetten sağ çıkmış kadınlara, LGBTİ+
bireylere ve çocuklarına, uygun buldukları hayatlar için ayrımsız

ve koşulsuz desteğin sağlanmasının “hayati” olduğunu, “koşulsuz
dayanışmanın”, bu ağların büyümesinin temel çaremiz olduğunu
gösterdi. Kendi adıma Mor Çatı’nın değerini daha çok fark ettim.
Mor Çatı’yı oluşturan, Mor Çatı’yı aramış, sığınakta kalmış, gönüllü
olmuş, dayanışmış herkesi selamlarım. Hepimize “nice nice yıllar”.

Fatma Mefkure Budak

“Bazen çatışsak bile dayanışmayı sürdürdük”
80’li yılların sonunda, Hakim Mustafa Durmuş, “kadının karnını
sıpasız, sırtını sopasız bırakmamak gerek derler” demiş ve bir
kadının boşanma talebini reddetmişti. Biz de “öyle mi” dedik! İşte
bu kararın, bütün kadınları aşağılayan bir karar olduğunu savunarak
açtığımız 1 TL’lik manevi tazminat davası ve ardından örgütlediğimiz
Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, bizler için çok önemli dönüm
noktaları oldu. Yüzlerce kadının, “özel olanın politikasını” hayata
geçirmek için o alışıldık siyah beyaz kırmızı pankartların yerine
renkli pankartlarla “Yeter söz kadınların”, “Dayak aileden çıkmadır”,
“Kadınlar vardır” dedikleri yürüyüş; sonrasında Mor Çatı gibi
kurumların da çatısını oluşturan bir heyecandı bizim için.

doğru politik tercihleriydi. O güne kadar hiçbir resmi kuruluşu
hayata geçirmediğimiz için tabii ki bunun ciddi acemiliğini
yaşıyorduk. Yürüyüşü tertiplemiş olmak da bir vakıf kurmak da
içine dahil olmadığımız resmiyet nedeniyle alışık olduğumuz
şeyler değildi. Ancak o dönemde bunları dahi resmiyet dışına
çıkarmayı başarabildiğimizi düşünüyorum. Bizleri karşılayan
polislerin de, valilerin de, vakıfların da yüzleri ve şaşkınlıkları
gözümün önünden gitmez. Biz o yıllarda, zaman zaman çatışsak
da bazen gözyaşlarımızı, çoğunlukla dayanışmamızı ve direnişimizi
bütünleştirdik ve bugünlere taşıdık. Mor Çatı’nın bugün de halen
bağımsız tek kadın sığınağı olarak varlığını sürdürmesi ve tüm
kadınlar için önemli bir politik odak olması çok değerli. “Yaşasın
Kadın Dayanışması”nın o ilk nidaları bugün de devam ediyor ve hep
devam edecek.

Yürüyüş ve kampanyanın ardından yaşadığımız şiddeti ifade
ettiğimiz Bağır Herkes Duysun kitabı ve başka kadınlara da
destek olabilmek için önce psikolojik ve hukuki destekle başlayan
Mor Çatı’nın kuruluş süreci, kişisel hayatımın en coşkulu ve

Filiz Kerestecioğlu

“Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorduk”
özgüvenle doluyduk. Sınıfsal farklılıklara, siyasal ayrımlara, kişisel
özelliklerden kaynaklanan çatışmalara, toplantılarda birbirimizin
de canını yakmamıza rağmen o özgüvenimizin dayandığı bir temel
vardı: Kadın Dayanışması! Özellikle bu süreçte Ayrımcılığa Karşı
Kadın Derneği’ni kuran biz kadınlar, feminist literatürü gecegündüz demeden okuyor, tartışıyor ve yaşamlarımızdaki karşılığını
sorguluyorduk. Paulo Freire’nin “ezilenlerin sessizlik kültürü” dediği
şeyi yaşamımızda uyguluyorduk. İlk defa sesimizi fark ediyor,
yükseltiyor ve sesimizin başka sesler içinde kaybolduğunu değil,
güçlendiğini görüyorduk.

1985 yılında CEDAW’ın bazı maddelerine yönelik çekincelerin
ortadan kaldırılması için ilk imzaları toplamaya başladığımda,
kadınların “ezildiğini-sömürüldüğünü” düşünüyordum! O zaman
benim için “kadın sorununu” gündemde tutmanın aracıydı imza
toplamak. Bu düşüncem kadın hareketi içinde hızla değişti. Dayağa
Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün düzenleme komitesi olarak, İstanbul
Valiliği önünde yaptığımız basın açıklamasının ertesi günü basında
yer alan olumlu-olumsuz yöndeki haberler, ne kadar doğru yolda
olduğumu(zu) bana gösterdi. Aslında o yürüyüşe katılan kadınlar
olarak “Haklı dayak yoktur” diye haykırırken, şiddetin derinliğini ve
boyutlarını çok açık olarak biliyorduk. Bir kısmımız bunu yaşamıştık
“kırılan kollar, yen içinde kalmıştı”, bir kısmımız da bu “utancı”
dile getiremiyorduk. Ama o yürüyüşe ve daha sonra kampanyaya
katılan kadınların hepsi, eminim ki artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını da çok iyi biliyordu. Türkiye’de kadınların mücadele
tarihinde önemli bir kırılma noktası yaşandığının farkındaydık ve

1990’da Mor Çatı’yı kurduğumuz zaman bunun hem kendimiz,
hem de Türkiye için anlamını biliyorduk. Kadın hareketi benim gibi
harekete katılan her kadının yaşamını değiştirdi, aslına bakarsanız
tarihi de değiştirdi! Çok yaşa Mor Çatı! Bizim sana ihtiyacımız var...

Firdevs Gümüşoğlu

“Sığınaklar ve Kurultay”
25 yıl nasıl geçti! Sanki dün gibi. 90’lı yıllar Mor Çatı’da mümkün
olduğu kadar Vakıf’ta bulunarak ve yapabildiklerimi yaparak
bazen de başvuru alarak çalıştığım günlerdi. Başvuru işini
yürütemeyeceğimi, son derece etkilendiğimi anlayıp vazgeçmek
zorunda kaldığımı arkadaşlara bildirmiştim.

düşünüyoruz. Kadın Kurultayı mı olsun diye tartışıyoruz; “olmaz,
sığınak kavramı mutlaka geçmeli” diyoruz. Kalıcı olması, konuyu
iyi anlatan bir başlık olması, esas amacımıza yönelik olması
gerektiğini yaklaşık bir buçuk saat tartıştıktan sonra, “Kadın
Sığınakları Kurultayı” başlığını koymaya karar veriyoruz. Daha
sonraları danışma merkezi sayısı arttıkça bu kavramın da konulması
gereği üzerine başlığın değiştirilmesi ihtiyacı doğuyor ve “Kadın
Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” adını alıyor.

Yıl 1998. Hatırladığım kadarıyla Birgül Akay, Av. Sevgi Binbir, Av.
Nurperi Sancak -belki başka arkadaşlar da vardı eksik hatırlıyor
olabilirim- ve ben bilgisayarın başındayız. Yapacağımız kurultayın
başlığının ve internette yer alacak ismin ne olması gerektiğini

Gülser Öztunalı Kayır
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Cumhuriyet, Ocak 1988

Ekim 1989
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Ekim 1987

Milliyet,
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Kadınların uluslararası düzeyde erkek
şiddetine karşı mücadelesi önemli bir yasal
aracın daha yürürlüğe girmesini sağladı.
Türkiye, 2011’de “Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi’ni
(İstanbul Sözleşmesi) ilk imzalayan
ülkelerden biri olmuştu. Bu sözleşme,
cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
temelli tüm ayrımcılık biçimlerine karşı
mücadele edilmesi, erkek şiddetinin
önlenmesi, şiddete karşı tedbir alınması,
şiddete maruz kalan kadınların zararlarının
tazmin edilmesi ve şiddet uygulayan
kişilerin şiddet eylemi ile orantılı şekilde
cezalandırılması konusunda taraf devletlere
yükümlülük getiriyordu. Erkek şiddeti ile
mücadelede sözleşme hükümlerinin
uygulanmasını sağlamak yerine Mart
2021’de cumhurbaşkanlığı tarafından
yayınlanan bir kararla Türkiye sözleşmeden
çekildi. Kadın ve LGBTİ+ örgütleri bu karara
karşı direnişi sürdürüyor.

“Yalnız olmadığını bilmek…”
2003 yılında, Mor Çatı’nın kapısından girdiğim gün belki de hayatımın en önemli kırılma noktasıydı. Farklı örgütlerden kadınlar
ve tek tek feministler olarak “Ekonomik Şiddete Hayır” kampanyasını örgütlüyorduk. Medeni Kanun’da kabul edilen yeni
mal rejimi 1 Ocak 2002 tarihinden önce edinilen malvarlığını kapsamıyordu ve biz bunun 17 milyon kadının hakkını gasp
ettiğini, dahası ekonomik şiddet olduğunu söylüyorduk. Kampanya toplantılarından biri Mor Çatı’da yapılacaktı. Dün gibi
hatırlıyorum, “ne diyeceğim, nasıl konuşacağım?” diye düşünüyorum. İçimde yersiz bir tedirginlik, kendine güvenememe
hali... O toplantının üzerinden yıllar geçti. Mor Çatı gönüllüsü kadınlar, beni hiç rahat bırakmayan o iç sıkıntısıyla mücadele
etmemi ve güçlenmemi sağladılar; farkında olmadan ve uzun yıllar boyunca... Erkek şiddetine maruz kalan kadınlarla feminist
yöntemlerle dayanışma pratiği ve yargılamamayı, dayanışmayı ve güçlendirmeyi esas alan yaklaşım, günlük ilişkilere de
yansıyordu. Velhasıl dayanışma merkezi ve sığınak çalışanı harika kadınlardan çok şey öğrendim, öğreniyorum ve Mor Çatı’ya
başvuran kadınlarla görüşürken kendime ait o özel deneyimden de güç alıyorum.
Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla yaptığımız görüşmelerin sonunda genelde kadınların bir parça da olsa rahatladıklarını görür
ve düşünürüm. Oysa yargının kadınlara olan düşmanca tutumunu hep anlatıyoruz daha doğrusu hatırlatıyoruz. Lakin bunu
usulünce yapmaya çalışıyoruz; kadının yargı süreci içindeki konumunu topyekûn pasifleştirmeden ve umudunu kırmadan,
bizatihi bugüne kadar sergilediği direnişi görmesini sağlayarak. Kadınlar, asla üstten olmayan bir tutumla ve gerçek bir
dayanışma duygusu ile dinlediğimizi, desteklemeye çalıştığımızı anladıklarında yalnız olmadıklarını hissediyorlar sanırım.
Yalnız olmadığını bilmek... Ve doğru bilgi kaynağına eriştiğinden emin olmak... Mor Çatı dayanışma merkezinde genel olarak
bunu becerebildiğimizi sanıyorum.
Kolektif ise benim için bir aşk haliydi, hâlâ çok özlediğim. Kırmadan dökmeden politika yapmayı orada öğrendim. Kolektifin
baş döndüren hızına yetişmek zor olduğunda “pasif göreve” çekildim, “avukat” oldum, kimi zaman da sadece mail okuru.
Yıllar içinde Mor Çatı, farklı şekillerde gönüllülük yapabilmeyi kolaylaştıran bir yapı haline geldi. Bugün yüzlerce kadın çeşitli
biçimlerde Mor Çatı’da gönüllülük yapabiliyor ve yapı ile ilişkileniyor. Bu da pek çok kadının aklının, emeğinin bir araya
gelmesi ve kadın dayanışmasının daha da güçlenmesi demek. Öyleyse bir kez daha, yaşasın kadın dayanışması!
Esra Baş
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“Sadece sığınak talebi yetmiyordu”
Mor Çatı olarak, kuruluştan itibaren Türkiye’ye kadına karşı şiddeti ve şiddetle mücadelede sığınakların yaşamsal
önemini anlatmaya çalışıyorduk. Şiddetten kaçan kadınların, bazen gecelik-terlikle, çoğu kez nüfus cüzdanını bile almadan
bizlere ulaştığı oluyordu. Yetişemiyorduk. Bazı durumlarda ise, kadının evi terk edip çıkması, şiddetçi erkeğin tam da
arzuladığı şeydi. Böylece şiddete maruz kalan kadın (genellikle çocuğuyla beraber), evini terk etmek zorunda kalıyor,
erkek evde keyif çatmaya devam ediyordu. Sadece “kadınlara sığınak” talebinin yetersiz olduğunu açıkça görüyorduk.
Bazı durumlarda, evi terk edip sığınağa gitmek, erkeklere bir ödüldü. Bu tür durumlarda, öncelikle şiddetçi erkeklerin
evden uzaklaştırılması gerektiğini tartışmaya başlamıştık. Şiddet uygulayana karşı “uzaklaştırma emri” kavramının aynı
dönemde dünyanın birçok ülkesinde tartışılmaya başlandığını öğrendik.
Bu süreçte, Kadının İnsan Hakları Derneği, konuyla ilgili bir yasa taslağını Meclis gündemine sokmuştu. Işılay Saygın,
“aileden sorumlu” devlet bakanıydı. Bekâret kontrollerini onaylayan tutumunu eleştirdiğimiz Saygın ile bu şiddet yasası
konusunda işbirliğine girmek, Mor Çatı kolektifinde haftalarca tartışıldı. Ben ve Altan Özen, bu yasa için çalışmalıyız
diyorduk.
Kadının İnsan Hakları, lobicilik çalışmasını yürütüyordu ama yasa bir türlü çıkmıyordu. Sokaklardan ses çıkarmak
gerekiyordu. Öncelikle, Türkiye çapında bir imza kampanyası örgütlemekle işe başladık. 1997 yılında, interneti henüz
kullanmadığımız koşullarda, telefon ve fakslarla çeşitli illerden tanıdığım kadınlarla iletişime geçtim. Gece yarısına sarkan
telefonlarda bazen kocalar/oğullardan azarlar işitsem de benim için harika bir süreç oldu. Haberi alan her kadın, hemen
başka bir kentten tanıdığı kadınları arayıp onları da kampanyaya katıyordu. (Şiddet yasası için oluşan bu iletişim ağı daha
sonra, hem “Kadın Sığınakları Kurultayı”nın; hem de Türkiye’deki ilk kadın e-mail grubu olan
kadinkurultayi@yahoogroups.com grubunun çekirdeğini oluşturmuştu).
Sonuçta, 15’e yakın kentte, sokaklarda imza standları açıldı ve 50 binin üzerinde imza toplandı. Çeşitli illerden kadınlarla
birlikte, bu imzaları TBMM’de Işılay Saygın’a götürdük. Bu imzaların yasayı çıkartabilmek için çok önemli bir destek
olduğunu söyledi; ama yine de aylar geçti ve yasa çıkamadı.
Bunun üzerine İstanbul’da bağımsız bir kadın inisiyatifi oluşturduk ve yasa çıkıncaya kadar her cumartesi Beyoğlu İstiklal
Caddesi’nde bir yürüyüş yapmaya karar verdik. İlk yürüyüşler 10-15 kadar kadınla yapılıyordu ve İstiklal Caddesi kalabalığı
içinde, kimse kadınlar olarak bir protesto yürüyüşü yaptığımızı bile fark etmiyordu. İnisiyatiften Ayşegül İyidoğan, bir
cumartesi davulla geldi ve o davulun sesi sayesinde, İstiklal’de yürüyen “protestocu bir grup kadın” olduğumuzu basın
dahil herkes anladı. Üstelik yürüyüşe katılan kadın sayısı artarak 200’e kadar ulaştı. (Basın daha sonra yıllarca, kadınlarla
ilgili her konuda, başında Ayşegül’ün davuluyla olduğu bu kadın protestosu fotoğrafını kullandı).
Yaptığımız baskıların sonucunda (ama adına “ailenin korunması” amacı eklenerek) 4320 sayılı Kanun çıktı. Sistem,
yasayı çıkarttığı anda, bu tavizini unutmak ve unutturmak istedi. Oysa artık geri dönülemez bir noktada olduğumuzu
iki anım gayet iyi örnekliyor: Yasanın çıkışından sonra Adana’dan bir ev kadını bana telefonla ulaşıp, “Kocama, bana
artık dokunamazsın, Mor Çatı Yasası var” diyorum, “İyi ki, Mor Çatı’mız var” demişti. İkinci anım ise, yeni yasanın
uygulanmadığını belirttiğim bir TV programında “evli değilim, ama 15 yıldır birlikte yaşadığım biri var” da demiştim.
Bunun üzerine Işılay Saygın “Bazı TV programlarında evlilik dışı yaşam propagandası yapılıyor” diyerek yeni bir nikah
kampanyası açtı. Cevabı hiç umulmayacak bir yerden geldi: Bülent Ersoy, bir gece yarısı “Bakanımız nikah istiyor” diyerek,
belki de Türkiye’nin ilk trans nikahını gerçekleştirdi!
Bu kitap sınırları içinde, 1998’de çıkan ilk şiddet yasası süreci ancak bu kadar yazılabiliyor. Türkiye kadın hareketinin
1980 sonrası ilk yılları üzerine çokça konuşuyor; ama hareketi kitleselleştiren ve bugünlere taşıyan sonraki süreç üzerine
yeterince tartışmıyoruz. Bir gün, bunu da yapabilmek ümidiyle, sığınaksız günlere dek, Mor Çatı ile nice 25. yıllara…
Hülya Gülbahar
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“Kendi devrimimize koşmak”
Mor Çatı’nın Beyoğlu Kaymakamlığı ile birlikte yürüttüğü sığınakta
sosyal çalışmacılardan biri de bendim. 2006’da yani sığınağa
ilk başladığım dönemde yoğun şiddet öyküsü olan kadın ve
çocuklarla çalışmak konusunda endişelerim vardı. 20 kişi kapasiteli
sığınakta 7/24 çalışıyorduk ve sığınak sayısının yetersizliğinden
dolayı kalan kadın ve çocukların sayısı kapasitemizin çok üstüne
çıkıyordu. Uzunca bir dönem 20 kişi kapasiteli bir binada 35 kişi ile
çalışmak zorunda kalmıştık. Tabii ki bu kadar yoğunluk çalışanlar
için dönem dönem hayli yorucu olabiliyordu. 2005 ve 2008 yılları
arasında yürüttüğümüz bu çalışma sürecinde 300’e yakın kadın ve
çocuğa destek verdik. Tüm zorluklara rağmen kadınların bu denli
güçlenmeleri, şiddetten uzak yeni bir yaşam kurma istekleri sadece
bizleri de değil, dayanışma merkezi çalışanlarını ve gönüllüleri bir
bütün olarak çok umutlandırıyordu.

Endişelerim sığınak çalışmasının kadın dayanışma ile birlikte
yürüdüğünde ne denli güçlendirici olduğunu fark ettiğimde
kayboldu. Kadınlar sığınağa yaşadıkları bütün olumsuz koşullarla ve
tüm şiddet biçimleri ile baş ederek gelmişlerdi. Ve her şeye rağmen
yeniden, hatta sıfırdan var olma, şiddetten uzak bir yaşam kurma
çabası göstererek zorlu bir yolculuğa çıkmışlardı.
Bu yazıyı yazarken 2010 yılında yazdığımız 20. yıl faaliyet
raporumuza göz attım, bu süre içinde binlerce kadın ve çocuğun
yolunun Mor Çatı’dan geçmiş olduğunu bir kez daha fark ettim...
Mor Çatı 25 yıldır sığınaksız-şiddetsiz bir dünya için mücadele
ederken, kadınlar bu zorlu yolculuklarında kendi devrimlerine
koşarak gidiyorlar.

Gülrihan Dinç

“Ayakta kalma yöntemleri hayranlık vericiydi”
boyunca suratıma bakılamayacak kadar çirkin olduğumu söylerdi,
ben de hiç aynalara bakmazdım”.

Mor Çatı sığınağında 2009-2015 yılları arasında çalıştım. Bu
süre içinde kadın dayanışmasının büyük gücüne tanık oldum,
dayanışma ile kadınların hayatlarının nasıl yavaş yavaş değiştiğini
gözlemledim. Onlarca hikâye, güçlenme öyküsü ve paylaşılan
bilginin kocaman bir dayanışma yumağına dönüşmesi elbette çok
etkileyiciydi. Her gelen kadın yeni bir bilgi ve yeni bir güç ile bu
yumağa katkı sağladı.

Sığınak çalışmamızın aynı zamanda yeni feminist pratiklere çok açık
bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Birçok deneyimin yanında en
çarpıcı verebileceğim örnek şu olabilir: Daha önceki pratiklerimizde
7/24 çalışırken, 2009’dan bu yana sosyal çalışmacıların çalışma
süreleri normal mesai saatlerine alındı. Temel sorunumuz güvenlik
ve gelişebilecek bir krize müdahale edebilmekti. Kalan kadınlarla
buna yönelik bir çalışma yürüttükten sonra endişelerimiz büyük
ölçüde ortadan kalktı. Bilginin çok güçlendirici bir etkisi var ve
kadınlar edindikleri yaşamsal bilgileri çok iyi uygulayabiliyor.
Her gelen kadın kendi pratiği ile uygulamalarımızı zenginleştirdi.
Çünkü bizler kadınların koruyucusu değiliz. Kadınlar sığınak sonrası
hayatlarında da bu deneyimlere, bilgilere ihtiyaç duyacaklar.
Güvenlikle ilgili ya da başka tür krizlerde kendi aralarında
gösterdikleri dayanışma, yapılması gereken müdahaleleri de
kolaylaştırıyor. Örneğin gecenin bir saatinde doğum sancısı tutan
bir kadına bir başka kadın eşlik edip hastaneye götürdü. Hatta
hastaya dönüşümlü refakat sağlandı. Sağlık kurumları ya da
başka kurumlardaki uygulamalarla ilgili gözlemlerini, tanıklıklarını
bizlerle paylaşarak Mor Çatı’da geliştirilen feminist politikaların
parçası oldular. Etkilerine yakından tanık olma fırsatı olduğum bu
çalışmanın içinde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Kadınların şiddet ortamında çoğu kez hayatta kalabilmek adına
geliştirdikleri yöntemleri hayranlık duyarak izledim. Sığınakta
kaldıkları süre içerisinde, kendi güçlerini yavaş yavaş yeniden
ortaya çıkardılar. Bu kadar iç içe ve etkili bir çalışma benim
hayatımda, ilişkilerimde de olumlu dönüşümlere neden oldu.
Kadınlarla dayanışırken beni çok etkileyen sözlerden birkaçını
paylaşmak isterim. Sığınağa gelen bir kadın iki hafta sonra şunları
dile getirmişti: “Küçüklüğümden başlayıp evlendiğim zamana kadar
babamdan hep dayak yedim. Evlendim kocam ve kayınpederimden
şiddet görmeye başladım. Kendi adıma hiçbir şeye karar vermezdim.
Sözüm hiç dinlenmez ve zaten konuşmazdım. Buraya geldim. Önce
özgürlüğü öğrendim, değerli olduğumu, insan olduğumu hissettim.
Ben bunlara hiç alışkın değilim, hangisi doğru? Kafam karıştı.”
Başka bir hikâyede geçen sözler ise bir kadının yaralarını nasıl kendi
elleriyle iyileştirmeye çalıştığını gösterdi: “Bugün aynaya baktım,
gözlerimin çok güzel olduğunu fark ettim, kocam bana evliliğimiz

Melike Keleş

“Sığınak çalışması kendimle de yüzleşmemi sağladı”
Mor Çatı gönüllülüğüm 1998 yılında başladı. Elmadağ’daki
ofiste kapıyı Birgül açtı. Nasıl bir sıcak karşılama, unutamam.
Gönüllü atölyesine katıldım. Danışma / dayanışma merkezinde,
kolektifte aktif olarak yer aldım. Kaymakamlıkla birlikte sürdürülen
sığınak çalışmasında bulundum. Dinlemenin ne kadar önemli
olduğunu burada kadınlarla temastan öğrendim. Dinlediğim
şiddet öykülerini benim de yaşayabileceğimi fark ettim. Kadınlarla
destek ve dayanışma eylemi içindeyken kendimi bazen bir
“kurtarıcı” olarak, bazen de “öfkeli” yakaladığım anlar oldu.
Bu çalışma kendimle yüzleşmemi de sağladı kısacası. Temas
ettiğimiz birçok kadın şiddeti hayatlarının dışına çıkarıp kendi
yaşamlarını kurdular. Bu bana da güç verdi.

Sığınak çalışanları olarak da kolektif çalışmayı, kadın
dayanışmasını deneyimlerken, süpervizyon da almaya çalıştık.
Sevgili Mahmut’a profesyonel desteği için ne kadar teşekkür
etsek az. Böylesi zor bir çalışmada içimizde biriken şiddeti
dışarı çıkarmamıza yardımcı oldu. Sevgili Fatma ve Gülsun’dan
çok şey öğrendim. Nazan’ı, İpek’i, Gül’ü sevgiyle anıyorum.
Kaymakamlık’la çalışırken bağımsızlığımızı koruyarak çalışmanın
zorluğunu ve gururunu yaşadık. Sonuçta devletle iş yapıyorduk,
her defasında iç işleyişimizde bağımsız olduğumuzu hatırlatmak
durumunda kalıyorduk. Her şeyiyle çok çok özel bir deneyimdi. İyi
ki yaşamışım, iyi ki Mor Çatı var.
Ümide Aysu
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Her kadının
şiddet yaşantısı ve
ihtiyaçları kendine
özgüdür. Bu nedenle,
alması gereken desteklerin
ona özel ve onunla birlikte
planlanabilmesi önem taşır ve
bunun koşullarını yaratmak
gerekir: Kadınların kendilerini
ifade edebileceği koşulları
sağlamak Mor Çatı'nın
sorumluluğudur. Kadının
bulunduğu ortamda kendini rahat
hissetmesi, yargılanmadan
dinlenmesi, yüz yüze görüşmeye
geldiğinde dayanışma
merkezine girdiği andan
itibaren kendisine saygı
duyulduğunu görmesini
sağlamak Mor Çatı'nın
en öncelikli
hedefleridir.

“Çaresiz hissettiğimde Mor Çatı’yı düşündüm”
Mor Çatı’nın temelini oluşturan kadın hareketiyle ilk buluşmam
80’lerde başladı ve 90’larda ensest telefon hattı ile aktif olarak
hayat buldu. Bu tanıklıklarda kadınların yaşadıklarını kimi zaman
mideme yumruk yemiş gibi, kimi zaman öfke, mutsuzluk, acı
hissederek dinledim. Yaşananlar ve yapılması gerekenler kimi
zaman da kabusum oldu. Bu sayede kadına yönelik şiddetin
önlenmesi konusunda kişisel ve mesleki olarak gelişirken en
çaresiz hissettiğim anlarda Mor Çatı’nın kadın dayanışmasındaki
rolünü düşündüm, oradan aldığım güçle bu alanda 26 yılı devirdim.

çalışanlarına Mor Çatı’nın önemini anlattım. Hayran olduğum
diğer yanı bunca yıldır Mor Çatı kurucu üyelerinden biri olsam da
başkanın kim olduğunu bilmiyor olmam. Çünkü Mor Çatı hiç bir
zaman birinin yönettiği bir yer olmadı, bunca yıl kolektif çalışma
konusunda ilkeli durdu, sığınağı kimsenin baskısı altına girmeden
bağımsız olarak sürdürebildi, kadın politikalarının gelişmesinde
önemli bir rol üstlendi. Şunu net olarak söylemem gerekir ki, bu
süreçte karşılıklı öğrendik ve geliştik. Sonrasında başlayan kadın
merkezlerinin yapılanmasında olabildiğince destek olduk. Bir avuç
kadınla başlayan feminizm hareketi bugün binlere ulaştıysa bunda
Mor Çatı’nın rolü yadsınamaz. İyi ki kuruldu, iyi ki var Mor Çatı,
üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

Her alanda ve her aşamada başvurularına destek olması,
onları yalnız bırakmaması, Mor Çatı’yı danışmanlık veren diğer
kurumlardan ayırıyor. Bize gelen başvuruları genellikle Mor
Çatı’ya yönlendirdim, çünkü bizim yapamadığımız pek çok
şeyi gerçekleştirebildiklerini biliyordum. Eğitimlerimde sağlık

A.Ufuk Sezgin

“Özgür olabilmek için göze aldıklarımız”
Mor Çatı; benim için en çok yalnız olmadığını bilmek galiba,
kendimi olduğum gibi kabul etmeyi, tanıdığım ve tanıştığım
kadınların gücünü görmeyi öğrenmek. Dayanışma merkezinin
kapısından girdiğim ilk andan bu yana beni sarıp sarmalayan bir
his içimdeki... Hayatımda öyle çok ışıltısı var ki buranın...

kalabilmenin anlatısı olduğunu anladım. Hayatları boyunca
hep başarısızlıkları yüzlerine vurulmuş kadınların başarılarını
fark ettiğimde ve bunu onlara söylediğimde yarattığı olumlu
etkilere tanık oldum. Dahası kadınların özgür olabilmek, şiddetsiz
hayatlar kurabilmek için ne çok şeyi göze aldıklarını, ne çok
şeyden vazgeçebildiklerini ve onların gücüne inanan kadınların
dayanışmasıyla kader denen şeyi nasıl değiştirebildiklerini gördüm.

Benimle deneyimlerini paylaşan ve kendi gücümü görmemi
sağlayan feministlerle, her birinden ayrı ilham aldığım kadınlarla
Mor Çatı’da tanıştım. Şiddetten uzaklaşmak için destek almaya
geldiklerinde, sadece yargılanmadıklarını fark ettiklerinde bile
başları daha dik kapıdan çıktıklarını gördüm. Bir kadının şiddet
yaşantısını dinlerken, bunun sadece mağduriyetlerin değil, hayatta

Mor Çatı’da kadından kadına güçlenen bu dayanışmanın parçası
olduğum için mutlu ve biraz da gururlu hissediyorum. Hayatlarımızı,
bize biçilmiş kaderleri ve dünyayı değiştiriyoruz, biliyorum.

Açelya Uçan

“Şiddet öyküleri aynı zamanda müthiş bir direnci de anlatır”*
Mor Çatı’yı destekleyen, Mor Çatı’ya destek almak için başvuran,
gönül veren binlerce kadın ile gurur duyuyorum. Hepsine
minnettarım. Çünkü onlar olmasaydı ben de bugünkü ben
olamazdım. Hayattaki zor anlarımda o binlerce kadının sesi hep
benimle beraber oldu, bana dayanabilme ve başa çıkabilme gücü
verdi. Şiddet öyküleri sadece kan ve gözyaşının değil, aynı zamanda
müthiş bir direncin de öyküleri...

Bazen saçına bir toka takabilmenin, huzurla bir bardak çay
içebilmenin on binlerce kadın için kolay kazanılmayan büyük bir
özgürlük olabildiğini öğrendim. Hayatındaki erkek rol modelleri
tarafından anne ve kardeşlerine şiddet uygulamaya zorlanan genç
erkeklerin “ben bunu yapmak istemiyorum” diye direnen çığlıklarını
duydum. Her gece bütün pijama ve eşofmanlarını üst üste giyip
babası odasına giremesin, taciz etmesin diye kapısının arkasına
eşyalar koyan ama ertesi gün depremzedeler için bağış kampanyası
yürütecek kadar insanlığa inancını kaybetmemiş genç kadınlarla
tanıştım.

Mor Çatı’da daha hayatları başlamadan anne karnında şiddete
uğrayan ve bunun sonucunda engelli olarak dünyaya gelen çocuk
ve kadınlarla tanıştım. Doğdukları gün anneleri öldürüldüğü için
hayatları başlamadan darmadağın olmuş kadınlara şahit oldum.
Öldürüleceklerini bilen ama ölümlerini durduramadığımız kadınlarla
tanıştım. Beş dakika aynı odada olmaktan korkacağımız erkeklerle
bütün hayatını yaşamak zorunda kalan kadınlarla görüştüm.
On lirayı yüz lira gibi verimli bir şekilde kullanabilmeyi başaran
kadınlarla tanıştım. Daha önce gölgesini bile görmediği erkeklerle
zorla evlenen kadınları dinledim. Hor kullanılmış, sakat bırakılmış,
eziyet edilmiş bedenlerini her şeye rağmen sevmeye devam
edebildiklerini gördüm.

Zekâ ve kararlılığın önünde eğitimsizlik de dahil olmak üzere
eksikliklerin, engellerin duramadığını görerek güçlendim. En çok da
insan ruhunun başına gelebilecek her şeyden daha güçlü olduğuna
binlerce kere tanıklık ettim. Ne yazık ki sesleri bize ulaşamayan,
gücümüzün onları duymaya yetmediği daha nice 35 bin kadın
olduğunu ve olmaya devam edeceğini de biliyoruz. Sözlerimi
bitirirken sizleri kadınların içlerinde kalan yaşam türkülerini
bizlere fısıldayan rüzgâra ortak olmaya ve hep beraber o rüzgârı
güçlendirmeye davet etmek istiyorum.

Feride Güneri
*Feride Güneri’nin 20 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Mor Çatı’nın 25. yıl kutlamasında yaptığı konuşmadan bir bölümdür.
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“Birçok kadınla aynı dili konuşmak”
Mor Çatı ile ilişkilenmem Mor Muhabbet toplantılarıyla oldu.
Elimden geldiğince toplantıları düzenli takip ediyordum. Şimdi
geriye dönüp bakınca tartışmaya açılan konular kadar, daha önce
hiç tanımadığım birçok kadınla aynı dili konuşabilmenin beni
bu toplantılara çektiğini anlıyorum. Uzunca süredir eksikliğini
duyduğum bir şeyi burada bulmuştum. Mor Çatı gönüllüsü
olmak hayatıma birçok kadın kattı. Bazen anlamak ve anlatmak
yorucuydu. Bu kadar ses belki benim için çok fazla diye sıkça
düşündüm. Ama diğer yandan da tökezlediğim noktalarda müthiş
bir dayanışmayla sarmalandım. Şu hayatta kendimi sevmeyi,

takdir etmeyi ve kendime güvenebilmeyi biraz öğrenebildiysem
Mor Çatılı kadınlar sayesinde oldu.
Mor Çatı’da olmak birçok kadının da hikayesini duymak demek.
İçimde öfke ve şiddeti biriktiren bu hikayelerle nasıl baş
edeceğimi kimi zaman bilemedim. Kadınların gücünü görmeyi
öğrenmek benim için bir çıkış oldu. Hem kendi gücümü hem de
yolu Mor Çatı’yla kesişmiş birçok kadının gücünü görmek ve
birlikte mücadele etmek sanırım baş etmenin yegâne yolu.
Seda Çavuşoğlu

“Hukuk sistemini kadınların basit ama yaşamsal soruları aracılığıyla görmek”
Mor Çatı’ya gelişim bir tesadüf değildi. Kadına yönelik erkek
şiddetine tanıklık etmiştim. Ergenlik çağımdaydım ve hep ablam
olarak düşündüğüm teyzemin evlendikten daha iki hafta sonra
gözünün mosmor olduğunu görmüştüm. Avukat olduktan sonra
Mor Çatı’ya gönüllü destek vermek istememde herhalde bu
deneyimin etkisi oldukça fazla.

daha da berraklaşabildi. Kadınlardan gelen bilgilerle şekillendi
bir çok şey; yasal yollarda nasıl güçlüklerle karşılaştıklarını,
kanunların uygulanmasında nasıl problemlerin olduğunu, hukuk
uygulayıcılarının (yani hakim, savcı, avukat) kadına yönelik erkek
şiddetine nasıl baktıklarını birlikte görebildik. Mor Çatı Dayanışma
Merkezi bu açıdan inanılmaz bir deneyim merkezi diyebilirim. Bir
günde en az 10 kadının yüz yüze, telefonla ya da e-mail yoluyla
başvurduğu, sorularını yönelttiği bir merkezde dayanışmayı esas
alarak iletişim kurmak karşılıklı bir güçlenmeyi de beraberinde
getiriyor. Bu açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Dayanıştığım
kadınlardan çok şey öğrendim ve halen de öğrenmeye devam
ediyorum.

Mor Çatı’da yaklaşık 6 yıl boyunca kimi zaman gönüllü kimi
zaman çalışan olarak kadınlarla dayanışmak, biraz olsun bilgimi
paylaşıp birlikte güçlenmek hayata bakışımın temellerini attı
diyebilirim. Kadınların hukuk ile ilişkilerini gözlemlemek mesleki
olarak da gelişmemi sağladı. Onların doğrudan kendi hayatlarını
ilgilendiren basit ve açık soruları sayesinde karmaşık bir işmiş
gibi görünen yasal yollara başvurma yöntemleri zihnimde

Özlem Özkan

“Dayanışmayı önce kendim için istedim”
Mor Çatı ile fiziki temas ve tanışıklığım, her daim dostluklarından
güç aldığım iki şahane kadın vesilesiyle oldu. Örgütçü geçmişime
rağmen her türlü ilişkilenmeye mesafeli hallerime ilaç gibi geldi
katıldığım atölye. Samimi ve katıksız dayanışmayı hissederek, bu
dayanışmada olmayı kendim için istedim evvela. Örneğin birlikte
ilk etkinlik günüm...

katıldığım 3 yıldır sürüyor. Öfkeli, sakin, dirençli, zayıf, mutlu,
huzursuz birçok halde oldum. Kadınların dayanışmasının
neleri başarabileceğini Mor Çatı’da olmasaydım bu kadar açık
göremezdim. Hukuken çaresiz kaldığımı hissettiğim bir anda
“eldeki malzeme bu ama ben yapmam gerekeni yapacağım”
diyen bir kadının indiğim yerden kaldırması beni mesela. Mor Çatı
ile dayanışmanın sadece kahkaha üretmek olacağı güzel günlere.

Seda ve Esra ile beraber yemyeşil çayırlarda kadınlık ve dünya
hallerinden her türlü sohbet sımsıcak sardı beni. Bu durum, Mor
Çatı’da gönüllü olarak düzenli danışma/dayanışma çalışmalarına

Sevtap Kasımoğlu

55

56

Sabah, Kasım 1990

57

58

59

“Fatma Aliye’den bu yana haklarımız için çırpınıyoruz”
Mor Çatı ile yollarımız, yaklaşık 5 yıl önce kadın haklarını
savunurken yalnız olduğumu fark etmem ile kesişti. Fatma
Aliye’lerden bu yana birçoğumuz hayatın odak noktasında
haklarımız için çırpınıyorduk. Birbirimize dokunarak, dayanışarak
ilerlemek baki olandı. Kadınların yaşamlarında bir yanlışlık vardı
ve bu yanlışlığın karşısına kadın gücünü koymak gerekiyordu.
Mor Çatı’ya geldiğimde kadın gücünü görmek beni büyülemişti.
Kalıpları faşizm olan bir toplumun karşısında delice inancı olan
kadınlar... Daha muhteşem ne olabilirdi ki? Mor Çatı bana sesimin
yüksek çıkması gerektiğini öğretti. Kaybolarak yaşamak bize
göre şeyler değildi. Genç kızlık dönemimde dahil olduğum Mor
Çatı beni büyüttü. Feministlerin mutlu aileleri de olabilir gerçeği
ile tanıştırdı. Ama mutlu aileyi topluma göre kurgulamamamız

gerektiğini öğrendik birbirimizden. Kadın dayanışmasının gücünü
hissettik, bir yandan da tek tek kadınları tanıdık, kadınları
sevmeyi öğrendik. Karşında seni gücü ile ezebilecek kadınların
varlığında neler yapılabileceğini de, kadınlara ilişkin olumsuz
birçok imajın nasıl erkek düşünce ürünleri olabildiğini de gördüm.
Toplumsal direnişte, kadınlarla sahaya çıkmak kendini Zeyna
gibi hissettiriyordu, bazen de birbirimizin üstüne titrediğimiz
düşünüldüğünde prenses gibi... Mor Çatı merkez ofiste masalar
duvara dayalıdır, bak işte anarşi, değişim, kalıpları yıkmaya
buradan başlanıyordur belki de.
Bahar Çubuk

“Kendime haksızlık etmekten vazgeçtim”
her kadınla dayanışmak normalim oldu. İçine doğduğumuz erkek
dilini kullanarak kendime yaptığım haksızlıklardan vazgeçtim.

Mor Çatı’da 1996 yılında ilk gönüllülük deneyimimi yaşadığımda
17 yaşındaydım. Politik kimlik ne demek bilgim yoktu. Yaşadığım
toplumda bir şeylerin yanlış olduğunun farkındaydım. Bir şeyler
yapmalıyım duygusuyla Mor Çatı’nın kapısını çalmıştım. Ancak
kullanılan dil çok yabancıydı. Patriyarka, ataerki, aileyi eleştiren
sözler, bilmediğim bir dünyanın kapılarını açtı bana. O yaşlarda
beni en çok etkileyen şeyler, kimsenin bana ablalık taslamaması,
ben olarak var olabileceğimi hissetmek ve sürekli dayanışma
dayanışma diyen kadınların varlığıydı. Mesleğim ve İstanbul
yaşantısının verdiği zamansızlıkla uzun yıllar Mor Çatı’dan ayrı
kaldım.

TÜYAP standında görev aldığım yıl, bir kadın yavaşça standa
yaklaştı ve “siz çok önemlisiniz” dedi. Bir gün Mor Çatı’yı aramış
ve başvuru alanlardan biriyle uzun bir telefon görüşmesi yapmış.
Kiminle görüştüğümü bilmiyorum ama o konuşmadan sonra
hayatım değişti dedi. Gözlerindeki güç ve mutluluk hâlâ tüylerimi
diken diken eden bir anıdır.
Yorgun bir şehrin insanı olarak çalışma hayatı ve gönüllülük çok
da kolay değil. Ayaklarımın bir an evvel eve gitmek istediği bazı
toplantılar da oldu. Ama her seferinde iyi ki gelmişim diyerek
ayrıldım. Kadın dayanışması, kız kardeşlik çok kıymetli. Her
buluşmadan yeni bir güçlenmeyle dönmek daha da kıymetli.

2008 yılında tekrar aktif gönüllülük yapmaya başladım. Çalışma
gruplarında, organizasyonlarda görev aldım. Dayanışarak geçen her
günün kıymeti kat be kat arttı. Gündelik hayatımda kadınlara bir
ayrıcalık tanımadığımı fark ettim ilk. Çevremde iletişim kurduğum

Didem Battal

“Kavramları tartışırken, yaklaşımım da değişiyordu”
Yıllardır gönüllü olarak bir şeyler yapmak isteyip bir türlü harekete
geçememiştim. Ta ki yaklaşık bir yıl önce tanıştığım bir Mor Çatı
gönüllüsünün “çok tatlılardır seni hemen içlerine alırlar, hemen
web sitelerindeki formu doldur” sözlerini duyana kadar. O akşam
formu doldurmamla gönüllülük serüvenim de başlamış oldu.

Örneğin yardım etme kavramı. Kültürümüzde yardım eden ve
yardım edilen kişiler çok farklı yerlerde ve genellikle “güçlü” ve
“zayıf” olarak konumlanmış oluyor. Yardım edilen kişiye yukarıdan
bakmak, ona acımak ve kendimizi iyi hissedebilmek için kişiyi
yardıma bağımlı kılmak çok sık gözlemlediğimiz durumlar. Mor
Çatı’da atılan her adım kadını güçlendirmek ve onu bağımsız
kılmak adına atılıyor. Bunun yanı sıra karşılıklı etkileşimle
iki taraf da değişiyor, güçleniyor ve “yardım” kelimesi yerini
“dayanışma”ya bırakıyor. Burada zaman geçirdikçe hem sözcük
dağarcığımın hem de insanlara yaklaşımımın değiştiğini fark
ediyorum.

Mor Çatı’da hoşuma giden şeylerden birisi gönüllülüğü ve Mor
Çatı yaklaşımını özümsememize fırsat veren toplantı ve atölyeler.
Bu sayede biz gönüllüler, temel kavramlar hakkında derinlemesine
bilgi edinme, onları tartışma ve özümseme fırsatı buluyoruz. Mor
Çatı’ya başvuran kadınlar hayatlarının çok hassas ve yıpranmış
bir döneminde oluyorlar ve onlarla iletişim kurduğumuzda
kullanacağımız her kelime büyük önem taşıyor.

Gönüllülük serüvenime böylesine profesyonel çalışan ama
aynı zamanda böyle sıcak ve içten olmayı başaran bir ortamda
başladığım için çok mutluyum!

Bazen burada olmanın bana sağladığı katkının sunduğum katkıdan
çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Burada öğrendiğim şeyler
saymakla bitmez ama benim için en büyük kazanım, daha önce
hiç sorgulamadığım bazı kavramlara bakışımın değişmesi oldu.

Hülya Acun

63

“Bohçama fazladan bir elma koyandır Mor Çatı”
Bundan beş sene kadar önce olmalı, gönüllü olmak için ilk
geldiğimde, psikolog Feride Güneri’yi dinledikten sonra, yardım
etme isteğimin yanında, yardım alma ihtiyacımın da olduğunu
anlamıştım. Bu, beni sarsmıştı. Gün içinde ataerkil sistem içinde
savaşıp dururken aslında nasıl yaralar aldığımı fark edememişim.
Önce ağladım, sonra kaçtım, sonra geri döndüm. Hem kendimle
hem de karşımdakilerle ilgilenme alanı buldum. Mor Çatı’yı
seviyorum. Dürüst, açık, çalışkan ve güçlü buluyorum. Karanlık

hislerle gittiğim Mor Muhabbet’lerden ışıl ışıl çıkıyorum. Mutlaka
biri beni onurlandırıyor orada ya da tam tersi. Laf olsun diye de
değil, belli ki bir yerlerde boşluklar oluşmuş, onu işte Mor Çatı çok
güzel tamamlıyor. Beni yüreklendiriyor. Belgeselimi ve kitabımı
paylaşmaya geldiğimde, biriktirdiklerimi sunarken bohçama hep
fazladan bir elma koyandır Mor Çatı. Var olsun.
Hande Çayır

“Mor Çatı deneyimi benim için eşsiz”
bir karşılamaydı. Tanıştığım o hoş kadınlar, o yaz bana en güzel
zamanları verdiler. Kendimi ilk kez bu kadar ait, bir dayanışmanın
parçası, inandıklarıma gerçek anlamda yakın hissetmiştim.
Sonrasındaysa bu aitlik duygusuyla kimi zaman ara vermek zorunda
olsam da Mor Çatı hayatımın hep bir yerlerinde oldu. Kimi zaman
yakından gördüğüm, kimi zaman hiç görmediğim, bazen ismini bile
bilmediğim kadınlarla tanıştım, konuştum. Hep yeni şeyler duydum
her seferinde hayran kaldım. Bu müthiş güç ve dayanışma hep
yeni deneyimler kattı, her anımı eşsiz kılmaya devam etti. O güzel
perşembe gününü, o heyecanı, isimsiz kadınları, dertleri dert edinen
kadınları ve geçirdiğim zamanları yaşamama imkân veren Mor Çatı,
iyi ki var ve uzun yıllar var olmaya devam eder.

Buram buram sıcak bir yazın perşembe gününe rastlıyordu
sanırım Mor Çatı’yla tanışmam. 2012 yılıydı, 21 yaşımdaydım ve
üniversite ikinci sınıfa gidiyordum. Kadın çalışmaları kulübünde
arkadaşlarla tartışıp okuduğum kitaplar aracılığıyla feminizmle
haşır neşir olmaya başlamıştım. Kendime dert ettiklerime, dert
edinenlerle birlikte bakmak, görmek, dokunmak ve tanımak için
kargalar dışında pek kimsenin sevmediği sabahın bir saatinde
Beyoğlu’nun bilmediğim ara sokaklarında sora sora Mor Çatı’nın
dayanışma merkezine geldim. Zilin düğmesine basarken o kadar
heyecanlandım ki bir süre parmağım havada bekledim. Dayanışma
merkezine adımımı attığım an sanki aynı zamanda yıllardır
tanıdığım ama uzun süredir görüşemediğim bir arkadaşımın
evine gelmişim gibi hissettim. Sımsıcak ve yan yana hissettiğim

Hazal Günel

“Mor Çatı deneyimi benim için eşsiz”
2008 yılında bir gün Londra Ünivesitesi’nde bir konferansta
Türkiye’den iki gazeteci ile tanıştım. İstanbul’da gönüllü olarak
çalışmak istediğimi söyledim, onlar da bana Mor Çatı’dan söz
ettiler. İstanbul’a gelip kapılarını çaldım. Zelal Yalçın bana Mor
Çatı gönüllülerine İngilizce öğretmeyi önerdi. Böylece Ekim’de
geri döndüm ve çalışmaya başladım. Ofise haftada 2-3 defa
gelip, harikulade enerjileri ile toplumu değiştirmeye, kadınların
hayatlarını iyileştirmeye çalışan Türkiyeli feministlerle tanıştım.
Ondan sonraki 12 ayda Ülfet Taylı bana kalacak yer buldu ve
herkes beni kabul etti. Mor Çatı’nın bütün aktivitelerine davet

edildim. Gösterilere katıldım, Ankara’ya Meclis’e gittim, Avrupa
Topluluğu ve İngiltere’ye fon için başvurulara yardım ettim, doğum
günü partileri, müzik akşamları ve yığınla eğlenceye katıldım.
İstanbul’dan olağanüstü anılarla döndüm. Hâlâ ziyaret ettiğim
arkadaşlar edindim. Bazıları ile Kuzey ve Batı Türkiye’yi gezdim,
aileleri ile tanıştım. Verdiğimden çok daha fazlasını aldım ve
İstanbul’da edindiğim anılar ve deneyimleri hiç unutmayacağım.
Jane Iremonger

“Gönüllü atölyesi hayatımı değiştirdi”
Aynı yıl hem babamı kaybetmiş hem de uzatmalı erkek
arkadaşımdan ayrılmıştım. Bir anda hayatımdan tüm erkek
başrol oyuncuları çıkmış, yerlerini kadınlar almıştı. Annem,
teyzelerim, anneannem, kız arkadaşlarım... Hayatımdaki tüm
kadınlar yaralarımı sarmak için adeta çırpınıyordu. Bir yandan da
Türkiye’de kadın olmanın kaçınılmazlıklarını tecrübe ediyordum;
istisnasız her gün erkekler tarafından taciz ediliyor, ne zaman,
nerede, ne yapmam gerektiği konusunda türlü baskı ve denetime
maruz kalıyordum. Kadın cinayeti haberleriyle kahroluyor ama ne
yapabileceğimi bilemiyordum.

Önümde yepyeni ve keşfedilmemiş bir dünya vardı ve beni bir
parçası olmaya davet ediyordu.
O günden bugüne çeşitli şekillerde Mor Çatı’yla hep bağlantıda
oldum. Bir dönem haftada bir gün telefonlara baktım, bir dönem
idari işlere destek oldum, bir dönem kaynak geliştirme ve proje
gruplarında çalıştım. Maddi kaynak ihtiyacı ve projelerin her zaman
olması gerektiği gibi amaç haline gelmediğini ve araç olarak
kaldığını, ilkelerden asla ödün verilmediğini gördüm. Her tecrübeyle
güçlenmiş, tanıştığım her kadınla zenginleşmiş hissettim. Bu beş
yıl içinde beni tek endişelendiren şey, Mor Çatı’da tam zamanlı
çalışan harika kadınların yıpranma ve ayrılma hızları. Gerçi alan
zor, kimse Mor Çatı’dan tamamen kopmuyor ve bayrağı mutlaka
başka kadınlar devralıyor ama yine de o harika kadınlar bu kadar
yıpranmadan nasıl çalışabiliriz, bence bunu mutlaka kendimize
sormalıyız.

Mor Çatı’yı etraftan duymuştum, gönüllü bir şeyler yapmak bu
öfke ve çaresizliğe iyi gelir diye düşündüm. Tamamen bu bencil
sebeple 2011 Kasım ayındaki gönüllü atölyesine gittim. İyi ki de
gitmişim, hayatım değişti. Orada ilk defa feminist olduğumu, yalnız
olmadığımı, o gün sahip olduğum en temel hak için bile bir yerlerde
bir kadının benim için büyük mücadele vermiş olduğunu fark ettim.

Zeynep Meydanoğlu
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Mor Çatı'da
karar alabilmek,
ortak bir eğilim
oluşturabilmek için
uzunca tartışmalar
yürütülür. Farklı
görüşler ortaya konur,
ortak bir sonuca
varılmaya çalışılır.
Mor Çatı'nın eril
şiddete odaklanmış
olması ortak karar
almayı çoğu kez
kolaylaştırır. Ortak
karar alamadığımız
durumlarda bunun
nedenlerini grup
olarak ince ince
tartışırız. Bu
tartışmalar kimi
zaman bizi yapmayı
hedeflediğimiz
çalışmadan
alıkoyabilir. Ancak
kendimizi ve
karar alma
mekanizmalarımızı
gözden geçirmek
örgütlenme pratiğimizi
geliştirir. Çünkü Mor
Çatı'da her zaman
vurgulandığı gibi ne
yaptığımız kadar nasıl
yaptığımız da
önemlidir.

“‘Size bilgi veremeyiz’ diyebilmek”
“Mor Çatı” dendiğinde aklıma ve yüreğime uçuşan düşünceler,
duygular nasıl anlatılır bilemiyorum. Hayatımdaki en önemli
deneyimlerdendi o 4 yıllık süreç. Vakfın Elmadağ’daki merkezi
olan binada, Kadın Araştırmaları alanında yaptığım Yüksek
Lisans’ın sanki pratiğini yaşıyorum gibi hissediyordum. Mor
Çatı’yla tanıştığım ilk günü hiç unutamam. Benimle vakıfta
çalışacak “sekreterlik” işi için görüşme yapan kadınların ve
ortamın sıcaklığı beni hızlıca çekmişti içine. Kim miydi o kadınlar?
Bugün gibi aklımda: Siper, Birgül, Saadet, Pervin... Başkaları da
vardı belki ama ben o şaşkınlıkla hatırlamıyorsam özür dilerim!
Çok keyifli ve ışıl ışıl (camlardan içeri süzülen güneşin ışıklarını
da hiç unutmuyorum) bir görüşmeden sonra ben orada çalışmaya
başlamak için gün saymaya da başlamıştım.

yaratır ya da farkında olmadan neler yapıyoruz ya da kimler bizim
davranışlarımızdan nasıl etkileniyor diye çok uzun konuşmalarımız
olurdu. Mor Çatı’yı özel kılan da buydu galiba; her konuyu herkes
ikna olana kadar tartışabilmek.
Merkeze eşlerini aramak için gelen kocalarla olan diyaloglarımızı
da hiç unutmuyorum. Bir kurumla karşılaştıklarında ezik büzük
olan erkekler beni oldukça şaşırtıyordu. Bu kocalara söylediğimiz
standart cümle bizi aniden güçlü kılardı: “Burada ya da burada
değil gibi bir bilgi veremeyiz.” Bu cümleyi söylemek ve böylece bu
eşleri çaresiz kılabilmek inanılmaz bir yaşantıydı benim için…
Salı günleri kolektif toplantısı heyecanı yaşardık, Pervin’le
beraber toplantı gündemini oluştururken. Çok öğretici
toplantılardı ilk yıllarda benim için. (İlk yıllar diyorum sonraki
yıllarda zorlayıcı da olmaya başlamıştı çünkü.) Herkesin katılımıyla
tek bir konunun bile o kadar farklı yönleri ortaya çıkardı ki
toplantının 23.00’lere uzadığı olurdu. En çok konuştuğumuz
konuların başında Mor Çatı’nın nasıl daha etkili politika
yapabileceği gelirdi.

Vakıf’ta çalışmaya başladıktan sonra daha önceki işlerimde
edindiğim birçok alışkanlığımı bırakmam gerektiğini anladım.
Ortam ve iş yapma biçimleri çok farklıydı. Hiyerarşi içermeyen
bir ortam oluşturma gayretimiz ve bu konuya gösterdiğimiz
özen çok önemlidir benim için. Daha önceki işyerimde faks
gönderirken ismin başına “sayın” koymadım diye sorun olurdu.
Bir gün Canan’a (Arın) faks çekeceğim, kağıdın başına şöyle
yazmıştım: “Sayın Canan Arın Hanım’ın Dikkatine”... Daha ilk
günlerimdi Mor Çatı’da. Neyse ki bu faksı daha göndermeden
sanırım Saadet görmüştü! Hiyerarşi içermeyecek şekilde
birbirimize davranmaya çalışırken bu konunun tartışmalarının
da çok yapıldığını hatırlıyorum. Yani hangi davranışlar hiyerarşi

Mor Çatı buluşmaları ise o kadar eğlenceli geçiyordu ki... 20
kadar kadının bir masa etrafında toplanması ve sohbet etmesi en
özlediğim Mor Çatı anlarından.
Altan Özen

“Kolektif ve ilk çalışma grubu”
Mor Çatı’ya ilk gelişim, üniversitedeki ikinci yılımdaydı. Yeni yeni
feminizm de neymiş diye düşünmeye başlamıştım (Hep kafama
koyduğumu yapan bir insandım, feminizme neden ihtiyacım
olsundu!). Selin’le beraber Ülfet ve Fatma’nın kolektif üzerine
yazdıkları bir yazıyı okuyup, Mor Çatı’yı merak etmiştik. Kolektif
toplantıları, sıradan detayların iktidar kurmakla ilişkisi, mesela
bardağını ortada bırakmanın ve kim toplayacak düşünmemenin
anlamı gibi daha önce düşünmediğimiz şeyler... Elmadağ’daki
ofise gittiğimiz o ilk günden aklımda kalan iki şey var: Birincisi,
çok sıcak karşılandığımız; ikincisiyse Selin’in bize ikram edilen
çayın kupalarını telaşla mutfağa götürüşü!

deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu sorun, kolektifin, kolektif
dışında gönüllülerin yaptığı işlerle ilişkisinin nasıl olması gerektiği
şeklinde özetlenebilir. Belki de ilk çalışma grubu örneği olduğu
için Mor Bülten’in kolektifle ilişkisi belirsiz kalmış, çalışma
grubu ve kolektifin beklentileri birbirinden farklı gelişmiş ve bazı
kadınlar bu süreçte kendilerini iyi hissetmeyerek Mor Çatı’dan
ayrılmışlardı. Bu konuda önemli mesafeler kaydedildiğini, bugünkü
çalışma grubu deneyimlerim esnasında gözlemleyebiliyorum.
Ülfet’le beraber bu kitabı hazırlama sürecimiz ise gerçekten
bambaşka bir deneyimdi! Aslında bu kitabın çizgili kısımlarındaki
metinlere yansıtamadığımız bir dolu şey var: Kadın
Kütüphanesi’nde bir zarfın içinden çıkan ’89 yapımı mor iğnelerin
verdiği coşku, aramızdan ayrılan kadınların fotoğraflarının verdiği
hüzün, unuttuklarımız, hatırladıklarımız, emeğimiz, gençliğimiz,
olgunluğumuz ve aslında geçen zaman... Son yazmakta her zaman
zorlanırım, bu yazıya da bir son yazmakta zorlanıyorum. O yüzden
şöyle bitireyim: Mor Çatı umarım pek çok kadın için yeni bir
başlangıç olmaya devam edecek!

Mor Çatı’ya o dönem gelen gönüllülerle yapılan atölye ve
sonrasında Mor Çatı’daki gönüllülüğüm; hem dost olarak
yaslanabileceğim hem de politika tartışırken fikirlerime -doğru
ya da yanlış da olsa- mutlaka değer vereceklerini bildiğim
bir grup kadını hayatıma soktu. Bugünkü çalışma gruplarının
ilk örneklerinden olan Mor Bülten ekibi etrafında bir dönem
gelişen tartışmanın da bugün bile kolektif ve çalışma grupları
arasındaki ilişkiyi sorgularken akılda tutulması gereken bir

Berna Ekal
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“Bir atölye çalışması”
Geçen seneki Kadınlar Günü haftasında Çocuk ve Ergen Çalışma
Grubu olarak bir lisenin 10. sınıf öğrencileriyle iki günlük flört
şiddeti atölyesi yapmaya davet edildik. Daha taslağını hazırlarken
zihin açıcı bir çalışma olacağını biliyordum, ancak gençlerin
müthiş katılımı beklentimin çok daha üzerinde bir sonuç ortaya
koydu. Amacımız, kızlar ve erkekler olarak ikiye ayırdığımız
grupların kendilerine verdiğimiz senaryolar üzerinden ataerkil
sistemde kadın erkek ilişki dengesini tartışmalarını sağlamaktı.
Tabii uygulayıcılar olarak bizlerin rolünün moderatörden öteye
gitmemesine özen gösterdik.

küfürler sorgulandı. Alevli tartışmalarla kimi zaman öfkelenen,
kimi zaman kafası karışan gençler tartışmaların sonunda aslında
bize dikte edilmeye çalışılan bu kalıpların patriyarkanın bir oyunu
olduğu üzerinde hemfikir oldular. Aynı zamanda patriyarkanın
erkek gibi davranmaya yönelttiği kızlar da kendilerini sorguladılar.
Çalışma esnasında yaşanan sert ancak vizyon açıcı tartışmalara
paralel olarak çalışmaların sonunda gençlerde yorgun ama
umut verici bir ifade vardı. Her ne kadar değişim uzun bir süreç
gerektirse de çalışmaların gençlerin farkındalığını arttırdığını
görmek bizler için müthiş bir haz ve unutulmayacak bir deneyimdi.

Kadınların korunmaya muhtaç varlıklar oldukları ve erkeğin kendi
hemcinslerine güvenmediği gerekçesiyle kadına karışabileceği
gibi toplumdaki yaygın fikirler ile kadınlar için kullanılan cinsiyetçi

Dilek Erzurum

“Mor Çatı ile birlikte değiştim”
Mor Çatı’daki kendi karşılaşmalarımda en çok güçlendim
diye düşünüyorum şimdi geriye bakınca. Mutlaka yoruldum,
öfkelendim, ama ne çok genişledi ufkum, ne çok öğrendim. Ve en
çok dayanışma vardı bana kalırsa. Mor Çatı’yla birlikte değiştim,
o da başka başka kadınlarla bazen az bazen çok değişerek yoluna
devam ediyor diye düşünüyorum. 25 yılın dargını, barışığı çok...
Birlikte severek, kavga ederek, heyecanlanarak, öfkelenerek,
bıkkın ya da coşkuyla politika yaptığım kadınlar oldu / var. Ne

yazsam diye düşünürken bu yazı için, çeşitli sebeplerle gitseler de
-ki kızgın ya da kırgın gitmiş olabilirler- dönüp Mor Çatı’da tekrar
politika yapan kadınlar vardı yine aklımda. Başka yerlerde olsalar
da artık, bir selamı hiç eksiltmeyenler. Aklımdan geçince güldürdü
beni şu cümle: Bir ihtimal daha var o da dönmek mi dersin?
İlke Gökdemir

“Sorularımızı hiç unutmamak”
Mor Çatı’yı ilk duyduğum zaman sanırım 15-16 yaşlarındaydım.
İtiraz eden kız çocuk olarak yapıştırılan “Feminist misin kız
sen?” sorusunun ardından söylenen kelimelerden biriydi diye
hatırlıyorum. Sonra yıllarca erkek çocuklardan, koca adamlardan
duyduğum sevimsiz Mor Çatı şakalarıyla varlığına paralel olarak
gönlümdeki yeri de erkek milleti sayesinde oluştu anlayacağınız...

aslolan, bu aynı zamanda sorumluluk da demekti, o yüzden bir
güzel geri dönüyorduk...
Mor Çatı ve feminist hareketle yol katederken, “olmuş bitmişiz”
gibi değil “olmaya” çalışmak için göstereceğimiz çabanın bizi
bir arada tutacağına inanıyorum. İnanırken de zihnimizde hep
şu soruların tazecik kalması gerektiğini; kolektifiz diyoruz ama
gerçekten kolektif miyiz, hep birlikte karar alalım diyoruz ama
alabiliyor muyuz, rotasyonsuz olmaz diyoruz ama döne döne
çalışmayı becerebiliyor muyuz, eşitsizliklerimiz almış başını
gitmişken hepimiz aynı şekilde katılım gösterebiliyor muyuz,
hiyerarşisiz ve yatay bir örgütlenme bir hayal mi yoksa bir
tahayyül mü, azıcık gerçek olması mümkün değil mi, birbirimizi
güçlendiriyoruz da güçsüzleştirdiğimiz de olmuyor mu, bilgi ve
deneyim paylaşımlarımız, kanallarımız yeterli mi şeklinde uzayıp
giden sorular, düşünceler... Bütün bunlara cevap vermek hem zor
hem de bazen şart değil belki. Aslolan bu soruları hiç unutmamız
gerektiği sanki...

Gönlümün kesişmesinden sonra Mor Çatı ile yolumun
kesişmesi ise üniversite yıllarında feminizmle ve feminist
hareketle tanışmamla oldu. Gitmesem de görmesem de o hep
bizim “kalemiz”di ta ki 20. yıl kutlamalarına kadar. Müzayede
sırasındaki çalışmalarda yapmaya çalıştığım gönüllükle Mor
Çatı’nın kaynak geliştirme, proje işleri için kolları sıvamaya
başlamış oldum.
Mor Çatı benim için her şeyden önce, kadın dayanışması,
feminizm, feminist hareket, feminist yöntemler ve patriyarka ve
erkeklerle göğüs göğüse mücadele demekti. Değil mi ki bu erkek
şiddeti denen meret her yerdeydi; benim için de Mor Çatı evde,
sokakta, işte, güçte, orda burda güçlenmek demekti. Ve öyle de
oldu...

Fakat şunu iç rahatlığıyla söyleyebilirim; Mor Çatı hiçbir zaman
tek bir kadın, az bir kadın olmadı, Mor Çatı birçok zamanlarda
birçok kadın oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu yüzden, Mor
Çatı benim için pek çok kadın demek... 50. yaşımızı kutlamamak
dileğiyle...

Amma velakin bunca anlamı gerçekleştirmek için de yükümüz pek
ağırdı. Bütün bunları becerebildiğimiz kadar altında kaldığımız da
çok oluyordu. İçimize kapanıyorduk, kırılıyorduk, gidiyorduk ama
hayat sadece bizden ibaret değildi, madem kadın dayanışmasıydı

Nacide Berber
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“Politika yaparken laf yarıştırmadık, birbirimizi anlamaya çalıştık”
Kendime feminist diyeli çok oluyordu. Fakat feminist politika
yapmaya ne zaman başladım diye dönüp baktığımda Mor Çatı ile
ilişkilendiğim zaman diyebilirim.

adeta. Yıpranmışlığımız da olmadı değil. Ama “Hangimiz sevmedik
çılgınlar gibi” desem anlarsınız belki! Birbirimizi sevdik. En
azından ben sadece bir iş üzerinden yan yana gelenler olarak
görmedim orayı, çünkü özel alanlarımızı kurcaladık, açtık, kattık,
katıldık. Halen en hakiki dostlarım Mor Çatı’dandır.

Deneyim paylaşımı atölyesi sonrasında sık sık Mor Çatı’ya
gitmeye başladım. Atölye öncesinde ve sonrasında tanıdığım
kadınlar vardı. Onlarla harmanlanarak politikada irade oluruz,
yürütmede sorumlu olup elimizi taşın altına sokarız dedik ve
kolektif yapıya dahil olduk. Aynı dönemlerde Mor Çatı yeniden
hareketleniyordu. Uzun zamandır sığınak kapalıydı ve kolektif
toparlanmaya başlıyordu. “İşte onu söyleyecektim ben de”, “İşte
bu benim düşüncelerimin çok daha iyi ifade edilmiş hali” dediğim
herkes buradaydı sanki. Sonraları ben söylediğimde de böyle
hissedenler olduğunu fark ettim. Politika yaparken çata çat laf
yarıştırmak değil, farklı düşündüğün kişinin ne dediğini anlamaya
çalışmak pratiğini burada yaşadım.

Bir süre sonra bir sığınak olsun dedik. Feminist teorilerimizi
besleyecek bir pratikti sığınak. Eski birikimleri toparladık, farklı
deneyimleri öğrendik ve kendimizi de katarak yeni bir yol çizdik.
Her dönem Mor Çatı için farklıydı ama her dönem bir sonrakini
güçlendirme işlevi görüyordu.
Kadına yönelik aile içi şiddeti bitiremeyecektik, yaptıklarımız
dünyayı kurtaramazdı ama kendi hayatlarımızı da katarak bir
çentik atabilirdik. Politik baskı grubu lafı mesela benim pek
hoşuma gider. Baskı yaratıyorduk. Politik laflarımızın altını
samimiyetimizle ve pratikten aldıklarımızı sentezleyerek doldurup
üretmeye ve feminizme bir şeyler katmaya çabalıyorduk. Ve bu
çabanın devam edeceğini deneyimlemek çok güzel, gelsenize...

Gerçekten de politika yaparken grubun uyum ritmini yakalamak
önemli. Bazen acele etmeden bazen koşarak ama geride bir şey
bırakmamaya çabalayarak yan yana durmayı harika beceriyorduk
bence. Anlaşmazlıklarla uğraşırken bunları çözmeyi kırmadan
dökmeden yapabilme üslubunu Fizan’da olsa tutup getiriyorduk

Özgür Can Sunata

“Mor Çatı’nın sürdürülmesinde feminist yöntemlerin etkisi büyük”
Uzunca süreler karma politika yapıp ardından feminist bir örgütte
politika yapmaya başlayınca size tuhaf bir şeyler oluyor; birden bir
aydınlanma yaşıyorsunuz. Erkeklerin de olduğu yapılarda bir kadın
olarak var olmanın ne kadar da zorlayıcı olduğunu anlıyorsunuz.

Karma politika içindeyken toplantılar sırasında olanların hiçbiri
kolektif toplantılarında olmuyordu. Oturma düzeninden kullanılan
tartışma yöntemlerine kadar her şey çok farklıydı. Birbirimizi
yargılamadan, dinleyerek, her durumda kadın dayanışmasını esas
alarak, hiyerarşik mekanizmalar üretmemeye çalışarak, gündeme
gelen her konuyu incelikle konuşuyor, tartışıyorduk. Zaman zaman
da toplantılarda konuşulan konunun bizde yarattığı duyguyu
konuşuyorduk. Duygu konuşmak şimdiye kadar rastladığım bir
şey değildi. Bazen bir kadının ihtiyacı tamamen farklı bir şekilde
geliştiğinde her şeyi durdurup ihtiyacı olan kişinin duygusunu,
düşüncesini dinleyip hep birlikte yol almaya çalışıyorduk.

Mor Çatı atölyesine katıldığım gün, dün gibi aklımda. Atölye
süresince konuştuklarımız, paylaşımlarımız, öğrendiklerim güçlü
ve özel hissetmeme neden olmuştu. Mor Çatı’da gönüllülük yapan
bir kadın olarak, Mor Çatı gönüllüsü olmayı Stella Ovadia’dan
bir alıntı yaparak şöyle ifade edebilirim: ‘’Azınlık psikolojisinden
sıyrılıp ezilen bir cinse ait olmanın gerektirdiği isyan ve
dayanışmayı yüklenmektir.’’ Evet, Mor Çatı tam da böyle bir yer.
Geçen süre boyunca bu duygum hiç değişmedi.

Kolektif toplantılarında en çok zamanımızı alan konuların başında
kaynak geliştirme faaliyetleri geliyordu. Mor Çatı faaliyetlerini
yürütebilmek için maddi kaynak yaratacak işlere çok ihtiyaç
duyan bir yapı. Ama en parasız dönemimizde bile bizi oldukça
rahatlatacağını önemsemeyip politikamıza uymayan, daha önce
cinsiyetçi, ötekileştirici, militarist vb. işler yapmış kaynakları
reddettiğimizi söyleyebilirim. Mor Çatı’nın 25 yıldır, ödün
vermeden sürdürülmesinde kullanılan feminist yöntemlerin bence
etkisi çok büyüktür. Böyle bir yapının parçası olduğum için çok
mutluyum Mor Çatı’nın hayatıma kattığı değer paha biçilemez.

Mor Çatı atölyesinden sonra oldukça aktif bir gönüllük süresi
geçirdim. 9-6 çalıştığım bir işim vardı. Arta kalan zamanlarımda
Mor Çatı için yapabileceğim ne varsa yapmak için uğraşıyor,
aynı zamanda yapıyı anlamaya, tanımaya başlıyordum. Bir gün
telefonum çaldı, arayan Gülsun’du. Beni kolektife davet ettiklerini
söyledi. Bu o kadar çok istediğim bir şeydi ki Gülsun ‘’Biraz
düşün istersen. Mor Çatı’da kolektifte olmak; Mor Çatı’nın su
faturasından, yazacağı basın açıklamasına kadar her şeyinden
sorumlu olmak, karar mekanizmaları içinde yer almak demek ve
bunun da sorumluluk ve yükümlülükleri olduğunu sana hatırlatmak
isterim” dedi. Ben düşünmeye ihtiyaç duymadan, coşku içinde
‘’Mor Çatı kolektifinde olmak istiyorum’’ demiştim bile.

Selma Toluay
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“Mor Çatı; kadın kurtuluşu için bir imkan”
Feminizmle teorik olarak üniversite yıllarımda tanıştım, pratik
olarak 3-4 yaşlarımda... Evde babamın ürettiği şiddet ortamı,
yaşım ilerledikçe ağabeylerimle derinleşen eşitsizlik halim, bu
“işte” bir yanlışlık olduğunu sezmeye başlamamı hızlandırdı.
Lise döneminde sol hareketle tanıştım. Hayatın ürettiği baskı ve
eşitsizliklerden ancak örgütlenme, güç birliği ve dayanışmayla
kurtulabileceğimiz fikrinin yanı sıra, feminizmin “orta sınıf bir
hastalık” olduğu safsatasıyla da karşılaşmış oldum böylece.
Neyse ki üniversiteye geldiğimde gerçekliğim ve bilincimin üst
üste gelebilmesi için ihtiyacım olan zemini yakalayabildim. Kadın
ve erkek arasındaki biyolojik farklılığın, patriyarkal sistemde
kadınlar için nasıl bir cehennem ürettiği; bu cehennemin inşasının
babalarımızla başlayıp, varsa çocuklarımızın babaları tarafından
yeniden ve yeniden üretildiği; bu döngüyü kırabilecek tek yolunsa
kadın dayanışması olduğu farkındalığı ancak feminizmle oluştu
zihnimde.

Hem ücretli çalışma hallerimize hem de kolektif/çalışma
grupları üzerinden çalışma hallerimize dair oldukça yıkıcı, sancılı
tartışmalar yaşadığımızı hatırlıyorum. Birbirimizle konuşamaz hale
geldiğimiz zamanlar dahi oldu. Bu tartışmaların hem gündemi
hem de duygusunun hatırı sayılır bir kısmı konuşulamadı aslında.
Belki hiç “fırsat” olmayacak ve hep orada “duracak” bunlar. Gerek
ücretli, gerekse gönüllü çalışanlar için “sorun” yaşamayacağımızı,
hemfikir olmadığımız noktalar olmayacağını, birbirimizi kırıp,
üzmeyeceğimizi, hep mutlu, neşeli, uyum içinde çalışacağımızı
varsaymak oldukça naif bir yaklaşım sanırım. Mesele sorun
yaşamamak değil, tam tersine birlikte bir şeyler üretiyorsak,
başta kendimizi üretiyorsak sorunlardan kaçmak imkansız.
Birçok feminist yapı gibi karşılaştığımız sorunlar var ve olacak.
Bu sorunları nasıl aşacağımız, meselenin esasını oluşturuyor ve
sanırım Mor Çatı’yı diğer birçok yapıdan ayıran temel nokta da
burası oluyor. Kolektif benim için Türkiye politikasını farklı okuyan
kadınlarla birlikte feminist politika yapma deneyimi açısından da
çok öğretici bir pratik oldu. Muhalefetin aynı çizgisinde olmasak
da kadın dayanışmasını birlikte örebilmek, başka bir dünya
umuduna dair de güçlendirici bir deneyim.

2004 yazı sonuydu sanırım, Özgür Can Mor Çatı gönüllü
atölyesine çağırdı. Ayşe’nin hikayesi ile başlayan bu birliktelikte;
o güne kadar erkek egemen siyaset yapma biçiminin iliklerine
kadar sirayet ettiği sol yöntemlerden çok da kurtulmadığımı,
aslında feminizmi bir “olma” hali olarak değil “yapma” hali
olarak yaşadığımı fark ettim. “Erkekçe” yöntemlere birlikte
düşüp kalkacağımız, tekrar düşeceğimiz, birlikte tekrar üzerinde
düşüneceğimiz uzun bir yolculuk başlamış oldu benim için.

Mor Çatı gönüllü atölyesini ve Gülsun’un Mor Çatı’yı bir ağaca
benzeterek neresinde durduğumuzu sorduğu anı hatırlıyorum da,
kendimi nereye koyacağımı bilememiştim. Zaman geçtikçe köklere
doğru inerken buluyorum varlığımı. Bugün bana dair ne varsa, Mor
Çatı’ya, dolayısıyla bana değen tüm kadınlara çok şey borçluyum.
İyi ve kötü her şeyin ötesinde bu coğrafyada, bu zamanda kadın
dayanışmasına ve kadın kurtuluşuna dair en önemli imkanın adı
Mor Çatı benim için.

2006’da Alev’in işten ayrılma kararı ile Mor Çatı’da sekretarya
pozisyonu bana önerildi. Ülfet’le “politika yaptığın alandan para
kazanma” üzerine yaptığımız konuşmayı hatırlıyorum. O gün çok
zor gelmişti politik örgütümde çalışmak. Kısa sürede fark ettim ki
politika yapmanın dışında ve yanı sıra, yapılması gereken oldukça
fazla iş var ve bu ancak ücretli çalışma ile mümkün olabilir.
Feminist bir yapıda çalışmaya dair oldukça pembe hayallerim
olduğunu, bu hayallerimin birkaç ay dahi geçmeden nasıl
darmaduman olduğunu hatırlıyorum. Bir o kadar da hızlı bir şekilde
toparlandığını ve daha gerçekçi bir zemine oturmaya başladığını...

Zelal Yalçın

“Nasıl kolektif üyesi olunur” sorularının o gün de havada uçuştuğu
bir dönemde çalışan olarak kolektifin “doğal” üyesi haline
gelmiştim. Mor Çatı’daki aktif gönüllü ve profesyonel çalışan
sayısı 2016 Mor Çatı’sının sanırım dörtte biri kadardı. Dolayısıyla
Mor Çatı politikalarına dahil olmak ve etkileşim hali bugüne
oranla çok daha kolaydı. Sadece gönüllü ve çalışan sayısı değil
bağlantılı olarak bütçesi, içinde yer aldığımız kampanyalar, basın
görünürlüğü, faaliyetleri de çok daha sınırlıydı. Geçen zaman
içinde ciddi bir değişimin olduğunu düşünüyorum. Değişim, olumlu
ve olumsuz birçok noktayı içinde barındıran bir süreç aslında.
Hareket ve etki alanlarının genişlemesi ile birlikte yapıya dair
sağlıklı tartışmaların yapılması her zaman mümkün olmadı. Hatta
bazen “engelleyici” dahi olduğunu söyleyebilirim bu değişimin.
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Evet’ler
Herkesin konuşmaya cesaretlendirilmesi
Eleştiriye tahammül
Toplantıların rotasyonla değişen bir kolaylaştırıcı
tarafından yürütülmesi
Duygularımızı da dikkate almak, dile getirmek
Hayır’lar
Önyargılı davranma
Yaftalama
Yargılama
Suçlama
Ayrımcılık
Ne söylendiğine değil de
kimin söylediğine önem vermek
Eksik bilgiyle karar vermek
Cezalandırmak
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Mor Çatı’dan 14 Şubat mesajı:

Bunun adı aşk değil!
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 14 Şubat için flört şiddetinin
işlendiği bir kampanya hazırladı. Kadına yönelik şiddet
ve kadın cinayetlerinin önlenmesi alanında çalışmalar
yürüten vakıf, ‘Bunun adı aşk değil!’ diyerek flört
dönemindeki şiddetin anlatıldığı bir metin yayınladı.
14/02/2016 RADİKAL -Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın hazırladığı kampanyada,
‘Sevgilinin bedenine zarar vermesi, seni korkutacak şekilde davranması,
başkalarıyla kurduğun ilişkileri kontrol etmesi, ne yapacağını ve nasıl davranacağını
söylemesi, flört şiddetidir. Sevgilin bunları yaparak üzerinde egemenlik kurmayı,
seni kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler. Flört şiddetini tanıman,
kendini koruyabilmen için büyük önem taşıyor’ denildi.
Mor Çatı’nın hazırladığı Flört Şiddeti rehberi şu şekilde:
Flört şiddeti, flörtün yeni yeni başladığı 13-23 yaş döneminde romantik ilişkilerde
yaşanan şiddete işaret ediyor. Bu dönemde, flört etmek “gizli”, ayıp”, “saklanması
gereken” bir konu olarak görüldüğü için ilişki içinde şiddetle karşılaşsan bile hiç
kimseyle konuşamıyor ve yalnız hissediyor olabilirsin.
Şiddet, genç ya da yetişkin çoğu kadın için kafa karıştıran ve baş edilmesi zor olan
bir deneyim. Bu nedenle, şiddetin uyarı sinyallerini tanıman, şiddetin ipuçlarını
yakalaman büyük önem taşıyor. Bu sinyalleri tanıyarak, kendini şiddetten
koruyabilirsin. Unutma, şiddet “geliyorum” der…
“İlişkin güvenli mi?” öğrenmek istiyorsan, aşağıdaki soruları kendi kendine yanıtla.
Gözlemle ve Dinle!
Gözlemle: Sevgilin toplumsal cinsiyetle ilgili ne düşünüyor?
•Sevgilin erkeklerin kadınlardan daha üstün, daha güçlü, daha mantıklı, daha zeki
vb. olduğunu düşünüyorsa,
•Sevgilin kadın ve erkeklerin birbirinden farklı işler yapması gerektiğini
düşünüyorsa,
•Sevgilin şiddetin normal ve doğal bir şey olduğuna inanıyorsa,
•Sevgilin “kadınlar bazen dayak yemeyi hak ediyor” düşüncesine katılıyorsa,
•Sevgilin “bazı sorunları çözmek için şiddet işe yarar” düşüncesine katılıyorsa,
•Sevgilin “bir erkek sevgilisini korumalı ve kıskanmalıdır” düşüncesine katılıyorsa,
•Sevgilin “kız gibi”, “karı gibi”, “saçı uzun aklı kısa” gibi kadınları küçümseyen
ifadeler kullanıyorsa,
•Sevgilin “adam gibi iş yapmak”, “erkek işi”, “namus korumak” gibi erkekleri yücelten
ifadeler kullanıyorsa,
•Sevgilin kadınlıkla ve kadın bedeniyle ilgili küfürler (örn. orospu, yosma)
kullanıyorsa,
•Sevgilin LGBTİ+ (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) bireylere karşı
saldırgan ve ayrımcı bir tutum sergiliyorsa,
İlişkinde şiddetle karşı karşıya kalabilirsin.
Gözlemle: Sevgilin çevresindekilere nasıl davranıyor?
•Sevgilin çevresindekilere birden öfkelenip fevri davranıyorsa, ani öfke patlamaları
yaşıyorsa,
•Sevgilin okulda, mahallede, evde arkadaşlarıyla ya da ailesiyle sık sık kavga
ediyorsa,
•Sevgilin bir sorunla karşılaştığında başkalarını suçlama eğilimi gösteriyorsa,
davranışlarının ve duygularının sorumluluğunu almaktan kaçınıyorsa (örn. “hoca
damarıma bastı”, “annem insanı delirtir”),
•Sevgilinin senden önceki kız arkadaşlarına zarar verdiğini duyduysan,
•Sevgilinin arkadaşlarıyla arası sık sık bozuluyorsa ve yeni arkadaşlar edinmeye
çalışıyorsa,
İlişkinde şiddetle karşı karşıya kalabilirsin.
Gözlemle: Sevgilin sana karşı nasıl davranıyor?
•Sevgilinin duygu durumunda ani değişimler oluyorsa, sana birden öfkelenip fevri
davranıyorsa,

•Sevgilin seni aşırı kıskanıyorsa ve sahipleniyorsa; kıskançlık yaparak sevgisini
gösterdiğini düşünüyorsa,
•Sevgilin sana sürekli yapman gerekenleri söylüyorsa,
•Sevgilin günün her saati sana ulaşmak istiyor, ulaşamadığında öfkeleniyor ya da
küsüyorsa,
•Arkadaşların ya da ailenle vakit geçirdiğinde sevgilin sana öfkeleniyor ya da
küsüyorsa,
•Sevgilin her konuda onu haklı bulman gerektiğini düşünüyorsa,
•Herhangi bir konuda sevgilinden farklı düşündüğünü söylediğinde öfkeleniyorsa,
•Sevgilin senden her an onun yanında olmanı, onunla ilgilenmeni bekliyorsa,
•Sevgilin seni aşırı yüceltiyorsa, dünya üzerinde onu en iyi anlayan kişinin sen
olduğunu düşünüyor ve çok “özel” olduğunu söylüyorsa (örn. “bugüne kadar hiçbir
kadın beni senin anladığın gibi anlamadı”),
•Sevgilin senin fikirlerini dikkate almıyor, önemsemiyor ve küçümsüyorsa,
•Sevgilin sana ait sırları başkalarına söylemekle tehdit ediyorsa,
•Sevgilin senden izin almadan telefon ya da bilgisayarını karıştırıyorsa,
•Sevgilin eşyalarına herhangi bir şekilde zarar veriyorsa,
•Sevgilin bedenine herhangi bir şekilde zarar veriyorsa,
İlişkinde şiddetle karşı karşıyasın.
•Dinle: Sevgilinin yanındayken nasıl hissediyorsun?
•Aklından sık sık “acaba sevgilim buna kızar mı?” sorusu geçiyorsa,
•Kendini sık sık sevgilini yatıştırmaya çalışırken buluyorsan,
•Kendi isteklerinden ve önceliklerinden sık sık ödün verdiğini hissediyorsan,
•İlişki içinde kendini suçlu ve bir şeyleri gizlemek zorunda hissediyorsan,
•Kendini sosyal çevrenden izole etmeye başladıysan,
•Sevgilinle birlikteyken güvende olmadığını hissediyorsan,
•İlişkinde şiddetle karşı karşıyasın.
Bu ipuçlarının birkaçını bir arada görüyor olabilirsin. Öyleyse ilişkinde şiddetle karşı
kaşıyasın.
Şiddetli ilişki güvensizdir.
Şiddetli ilişki yalnızlaştırır.
Şiddetli ilişki güçsüzleştirir, çaresiz hissettirir.
Şiddetli ilişkiye devam etmeye mecbur değilsin. Şiddete katlanmak zorunda
değilsin.
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Şiddet varsa, sevgi yoktur.
Flört Şiddeti Nedir?
Flört şiddeti, sevgilinin sana karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet
içeren davranışlarda bulunmasıdır. Sevgilin, sana karşı şiddet göstererek senin
üzerinde egemenlik kurmayı, seni kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler.
Flört şiddeti, bitmiş ya da sürmekte olan heteroseksüel ya da homoseksüel
ilişkilerde ortaya çıkabilir.
Fiziksel flört şiddeti
Fiziksel flört şiddeti, sevgilinin senin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir.
Sevgilinin sana vurması, tokat atması, yumruk atması, bir eşya fırlatması, bıçak ya
da silah çekmesi, seni itmesi, tekmelemesi, ısırması, saçını çekmesi fiziksel şiddet
örnekleridir.
Cinsel flört şiddeti
Cinsel flört şiddeti, sevgilinin seni cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için
zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. Sevgilinin istemediğin
halde seni öpmesi ve sana dokunması, sen alkol veya madde etkisi altındayken
ya da bilincin yerinde değilken seninle cinsel birliktelik kurması, cinsel birliktelik
sırasında, öncesinde veya sonrasında sana karşı küçümseyici ve kaba bir tutum
sergilemesi, doğum kontrol yöntemlerini kullanmaması veya senin kullanmana
izin vermemesi cinsel şiddet örnekleridir.
Psikolojik flört şiddeti
Psikolojik flört şiddeti, sevgilinin sende korku uyandıracak, senin kendine olan
güvenini ve saygını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Sevgilinin
sana isim takması, bağırması, iftira, hakaret veya küfür etmesi, ne yapman ve ne
giymen gerektiğini söylemesi, seni başkalarının önünde küçük düşürmesi, tehdit
etmesi, kötülemesi ve ismini karalaması, suçlaması, yıkıcı bir biçimde eleştirmesi,
“koruma altına alma” bahanesiyle yönlendirmesi, sırlarını başkalarına söylemesi
psikolojik şiddet örnekleridir.
Sosyal flört şiddeti
Sosyal flört şiddeti, sevgilinin senin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi
ve senin sosyal çevrenden soyutlanmana, yalnızlaşmana neden olacak şekilde
davranmasıdır. Sevgilinin ailen veya arkadaşlarınla görüşmene izin vermemesi,
kimlerle arkadaş olduğunu kontrol etmesi, “namusunu koruduğunu” söyleyerek
erkek arkadaşlarınla konuşmanı yasaklaması, kıskançlık yaparak sosyal ilişkilerini
kısıtlamaya çalışması ve kıskançlığı sevgisinin dışavurumu gibi göstermesi,
arkadaşlarına zaman ayırdığında seni suçlaması, eleştirmesi veya sana küsmesi,
sürekli başkalarıyla flört edip etmediğini araştırması, toplum, aile veya okul
karşısında seni “utandırmak” ya da “rezil etmekle” tehdit etmesi sosyal şiddet
örnekleridir.
Dijital flört şiddeti
Dijital flört şiddeti, sevgilinin teknolojik araçları seni kontrol etmek için kullanması,
bu araçlar aracılığıyla seni tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya hesaplarının
şifrelerini istemesi ve kontrol etmesi, sosyal medyada kimlerle arkadaş
olabileceğine karar vermesi, resim ya da video göndermek için seni zorlaması,
telefonunu veya bilgisayarını karıştırması, sürekli mesaj atması ve hızlı bir yanıt
beklemesi dijital şiddet örnekleridir.
Israrlı takip (Stalking)
Israrlı takip, ayrıldığın ya da halen birlikte olduğun sevgilinin seni sürekli izlemesi
ve takip etmesidir. Takip davranışı, sende korku uyandırmayı, sana gözdağı vermeyi
ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski sevgilinin haber vermeden veya davet
edilmeden evine ya da okuluna gelmesi, gittiğin yerlerde karşına çıkması, sürekli
hediye veya çiçek alması veya göndermesi, arkadaş çevrenle iletişim kurması ve
seninle ilgili bilgi almaya çalışması, senin eşyalarına zarar vermesi ısrarlı takip
davranışı örnekleridir.
Flört şiddetiyle karşı karşıya kaldığını düşünüyorsan, unutma;
Şiddete katlanmak zorunda değilsin. Şiddetle mücadele edebilirsin.
Bir arkadaşının flört şiddetiyle karşı karşıya kaldığını düşünüyorsan, unutma:
Şiddetle mücadele etmesi için ona yardımcı olabilirsin.
İlişkin Güvenli Değilse Ne Yapabilirsin?
Sevgilinden farklı fikirlere, isteklere, önceliklere sahip olabilirsin. Her ilişkide

farklılıkların ortaya çıkması, anlaşmazlıkların olması doğaldır. Önemli olan bunları
nasıl çözdüğünüzdür. Eğer bir farklılık ya da anlaşmazlık karşısında herhangi bir
şiddet türüyle karşılaşıyorsan, güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için şunları yapmayı
deneyebilirsin:
•Şiddeti tanıman ve şiddet için kendini sorumlu görmemen çok önemli. Şiddetin
sorumlusu sen değilsin!
•Şiddeti normal bir davranış olarak kabul etmemen çok önemli. Aklından
“bunu hak ettim”, “herkesin sevgilisi böyle davranıyor” gibi düşünceler geçebilir.
Kendinden şüphe etme! Unutma, haklı şiddet yoktur!
•Sevgilinin, şiddeti bir problem olarak görüp görmediğini araştır. Sevgilin seninle
güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için çabalıyor mu? Şiddetsiz bir ilişki kurmak için
işbirliği yapıyor mu?
•Güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için kurallar koyarak sınırlarını koruyabilirsin.
Kuralları koymak, hangi tür davranışları kabul etmeyeceğini söylemek ve bu
kurallara uymadığında ondan uzaklaşmak ya da ayrılmak senin güvende olmanı
sağlayacak bir adımdır. Bu sayede şiddetsiz, güvenli, eşit ilişkiler kurabilirsin.
•Herhangi bir şiddet türüyle karşı karşıya kalıyorsan, şiddet durmadan güvende
olamazsın. Sevgilin şiddeti bir problem olarak görmüyorsa ve şiddeti durdurmak
için herhangi bir adım atmıyorsa, ilişkiden uzaklaşmalısın. Onu değiştirmeye
çalışma. Unutma, şiddeti durdurmak onun sorumluluğu. Eğer o şiddeti
durdurmazsa, şiddet artarak devam edecektir. Kendini korumalı ve ilişkiden
çıkmalısın.
•Sevgilinden ayrılmayı düşündüğünde “Bana çok iyi davrandığı oluyor”, “Her
zaman böyle sinirli değil”, “Aslında beni çok seviyor” gibi düşüncelere kapılabilirsin.
Yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsin. Daha önce ayrılmayı deneyip onu affetmiş
olabilirsin. Onun istediği gibi biri olmaya çabalıyor olabilirsin. Onunla ileride çok
iyi bir ilişki kurabileceğini umut ediyor olabilirsin. Bu durumda şiddet döngüsüne
girmişsin demektir. Şiddet döngüsünü tanımalısın.
•Yakın gördüğün, seni yargılamayacağını düşündüğün bir yetişkinden yardım
isteyebilirsin. Yaşadıklarını paylaşmak ve konuşmak, seni güçlendirir.
Unutma, şiddet varsa, sevgi yoktur.
Başvurabileceğin Yerler:

Kadın örgütleri
http://www.siginaksizbirdunya.org/siginaksiz-bir-dunya-kurultay-katilimcilari
http://www.kadinininsanhaklari.org/destek-almak-icin/siddete-karsi/
Polis 155/Jandarma 156
Hürriyet Alo Şiddet Hattı (2) 0212 656 96 96
Alo 183 Kadın, Çocuk, Özürlü, Aile Danışma Hattı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) - İstanbul 0212 465 21 96 – 97
Alo Baro 444 26 18
(1) Kadın örgütlerini ve Hürriyet Alo Şiddet Hattı’nı aradığında adını söylemeden
bilgi alabilirsin.
(2) Sosyal hizmet, psikolojik ve hukuksal danışmanlık konularında destek olur. Acil
durumlar için yönlendirme yapar.
Bir Arkadaşın Güvenli Olmayan Bir İlişki İçindeyse Ne Yapabilirsin?
Bir arkadaşının sevgilisiyle ilişkisinde flört şiddetiyle karşı karşıya kaldığına şahit
olmuş ya da gözlemlemiş olabilirsin. Aklından “bu, kendi aralarında olan bir sorun”,
“karışırsam aramız bozulur”, “bu beni ilgilendirmez” gibi düşünceler geçiyor olabilir.
Ne yapabileceğinle ilgili kafan karışmış olabilir ya da korkmuş olabilirsin. Bizim
önerilerimiz şöyle:
•Arkadaşının yaşadığı şiddete müdahale etmen ve ona destek olman çok önemli.
•Arkadaşınla konuşmayı dene. Nasıl hissettiğini anlamaya çalış. Yargılamadan,
suçlamadan dinlemek çok önemlidir. Anlayışın, desteğin ve dayanışman ona güç
verecek, yalnız olmadığını hissettirecektir.
•Arkadaşını başvurabileceği, destek alabileceği yerlerle ilgili bilgilendirebilirsin.
Örneğin, Mor Çatı web sitesini onunla paylaş.
Şiddeti tanıması için şiddetle ilgili bildiklerini onunla paylaşabilirsin.
•Arkadaşının deneyimlerine ve tercihlerine saygı duyman çok önemli. Unutma,
arkadaşın ancak hazır olduğunda şiddet yaşadığı ilişkisinden çıkabilir. Ne zaman ve
nasıl ayrılacağına sadece kendisi karar verebilir.
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İçten, eşit, paylaşımcı bağlılıklar…
Birsen’le 1993 yılında Mor Çatı’nın Elmadağ’daki eski merkezinde
tanışmıştım. Ben acemice sekretarya işleriyle uğraşırken, o da
benimle aynı odada bir yandan Mor Çatı’daki rutin işler için koşturur,
diğer yandan uğradıkları şiddet nedeniyle arayan kadınlarla telefonda
görüşürdü. Sakin ses tonu hem beni, hem de başvuru aldığı kadınları
rahatlatırdı. Arkadaşlığımız ilerledikçe aslında her kadın gibi onun
da ne çok uğraşı olduğunu fark ettim; çocukları, ev işleri, geçim
konuları... Buna rağmen söz verdiği gün ve saatler içinde Mor Çatı’ya
gelişlerini aksatmaz, gönüllülüğün nasıl bir disiplin gerektirdiğini
gösterirdi. 1994 yılında Mor Çatı sığınağı açıldığında sığınağa
yerleşecek 3 çocuklu ilk kadın arkadaşa refakat edecek kişi doğal
olarak Birsen’di. Kadınlarla öylesine içten bağ kuruyor, sığınak
hayatını öylesine birlikte paylaşıyorlardı ki; her kadın başka kadın ve
çocuklar için de severek sorumluluk alıyordu. Bizim gibi gönüllüler ve
başvuran kadınlarla kurduğu eşit, içten, samimi ilişkilerin yanı sıra
feminist duruşu, hiçbir yerde sözünü esirgememesi, Mor Çatı’nın
feminist sözüne katkılarıyla hepimizi zenginleştiren Birsen ne yazık ki
çok erken aramızdan ayrıldı. Kendisini unutmam mümkün değil. Anısı
hep bizlerle olacak.
Birgül Akay

Birsen Kaşger
(1947-2019)
Fotoğraf: Mor Çatı Arşivi

Onunla kendimizi hep anlaşılmış, duyulmuş,
kapsanmış hissettik
Yolun çok başındaydım Feride’yi ilk tanıdığımda. Henüz üniversite
öğrencisiydim. Herkes gibi ben de çok etkilenmiştim ondan. Mor Çatı
ile birçok kadın gibi Feride sayesinde tanıştım; kendi yolculuğumda
benim için dönüm noktalarından biriydi.
Feride’nin Mor Çatı’yla, bizlerle ve yolunun kesiştiği tüm kadınlarla
olan ilişkisi her zaman çok derin oldu. Kiminle hangi bağlamda ilişki
kurduğundan bağımsız; varlığını ortaya koyuşu, duyuşu, seslenişi hep
bambaşka bir güven, bambaşka bir ilham verdi.
Ruhsallık alanı çoğunlukla “politik” olmaktan ayrı görülen, hatta
görülmesi gerektiği düşünülen bir yer olarak işaret edildi bizlere. Ama
Feride her zaman kendi “durduğu yerden” koydu orada da varlığını.
Hep düşündüm ondaki büyüyü, hep hayranlıkla gözlemledim. Bazen
politik anlamda inandığımız doğrular kadınların gündelik hayat
gerçekliklerinden uzak kalırdı. Feride adeta politikayı kadınların,
bizlerin hayatlarına yaklaştırdı. Onun kadınlar olarak hayatlarımızın
gerçekliğini öyle bir ortaya koyuşu vardı ki; hem çarpıcı, hem
vurucu, hem de bir o kadar bize dair, bize tanıdık, bize yakın. Bizler
o nedenledir ki onunlayken bu kadar güvende, bu kadar anlaşılmış,
duyulmuş ve kapsanmış hissettik. Bir de tüm bunlara eklenen sonsuz
bir tevazu ve kıymet verme hali… Onun ortaya koyduğu bu hal; her
zaman bizim, kadınların hayatlarında. O hep tanıdık, hep güven veren,
hep bizimle. Sonsuza kadar hayatlarımızda…
Leyla Soydinç

Feride Dorothy Yıldırım Güneri
(1966-2020)
Fotoğraf: Mor Çatı Arşivi

Evetlerimiz’i ve Hayırlarımız’ı birlikte belirledik
Sevgili Nezahat,
Yıllar sonra, senin hakkında yazmak yerine sana yazmak geldi içimden.
Aramızda cismen yoksun belki ama kalben varsın. Mor Çatı’nın her yapı
taşında izin var.
Hatırlıyorum da ne çok şey yaşadık birlikte; mücadele ederken, eğlenirken,
gülerken, ara ara gıybet yaparken bazen ikimiz, bazen kolektifteki diğer
kadınlarla birlikte. Zor günlerimiz kadar keyifli günlerimiz de oldu.
Anlaştığımız anlar, çatıştığımız anlar da oldu. Bütün bunlarla birlikte
şekillenmeye devam etti kolektifimiz. Kolektif yaşamaktan ve çalışmaktan
anladıklarımızı, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi bazen bilerek bazen el
yordamıyla hayata geçirirken birbirimizi kırdığımız da oldu. Kırılganlıklarımız
bizi Mor Çatı’daki “evetlerimiz-hayırlarımız” konuşmalarına, tartışmalarına
taşıdı. Bunun mimarlarından biri de sendin. Nelere evet deriz kolektif
çalışmada nelere hayır deriz diye haftalarca konuştuk ve sonuçta ortaya
bir manifesto çıktı. İlkeler listesi demeyeceğim, o bir manifestoydu. Biliyor
musun, manifesto çok çok yıllar sonra hâlâ Mor Çatı ofisinin duvarında
asılıydı. Uzun süre ara verdikten sonra yeniden Mor Çatı ofisine adımımı
attığımda ilk bununla karşılaşmak beni çok mutlu etmişti. Hem geçmişteki
heyecanlarımız, hem de sen canlandın gözümde.
Sanki Beyoğlu’ndaki ofiste değil de Elmadağ’daki ofisteydim ve sen koltuğun birinde
Nezahat Altan
oturmuş, kucağında defter, parmaklarını bir lale gibi bir araya getirmiş, aralarına bir kalem
(1956-2008)
sıkıştırmıştın. Elini hafifçe yukarı aşağı sallayarak, tane tane anlatıyordun görüşlerini
toplantıda. Anlatmaya başlamadan önce de her zaman yaptığın gibi derin bir nefes
alıyordun. Salı toplantısı dediğimiz haftalık kolektif toplantılarında bizi bir hafta boyunca
olup biten tüm gelişmeler hakkında bilgilendirirdin. Olaylara feminist, anarşist, anti
militarist perspektiflerden yaklaşırdın. Hiyerarşi, iktidar ve tahakküm en çok dikkat çektiğin mevzulardandı.
Mor Çatı’nın hem çalışanı hem gönüllüsüydün. Ne zordu bunları birbirine karıştırmamak değil mi? Sadece gönüllü olanlar
bazen bunun ayırdına varamıyordu. Senin olduğun yıllarda ne bugünkü kadar çok kadın örgütü vardı, ne de savunuculuk yapan
dernek, vakıf. Bugün neredeyse bir sektör haline geldi STK’lar ve birçoğunun politika belgesi var. Kaynaklarından biri de
evetlerimiz-hayırlarımız olan politika belgeleri. Aramızda olaydın, bunlar üzerine de saatlerce, günlerce konuşurdun, tartışırdın
mutlaka ve çok da katkın olurdu, eminim.
Elmadağ’daki ofiste Ayten’le birlikte çalışırken öyle çok sorunla baş etmeye çalışırdınız ki... Başvurular bir yandan, fon kuruluşu ve
sponsorlar bir yandan, gönüllülerin istekleri, eleştirileri ve birbirleriyle olan çatışmaları bir yandan… Hepsi size akıyordu. Senin
anlattıklarından hatırladıklarımdan biri bunun ne kadar yorucu olduğu ve zaman zaman bir tür şiddete dönüştüğüydü. Bir yandan
şiddete karşı bunca mücadele verirken bazen kendimizi göremiyorduk adeta. Hem yapılması gereken rutin işleri kotarmak, hem
politika üretmek, hem Mor Çatı’ya ait maddi, manevi her durumu korumaya çabalamak gerçekten kolay değildi. Çalışanların,
gönüllülerden farklı sorunları olduğunu, bunların hangi biçimde dikkate alınması gerektiğini, senin bunu birçok kolektif
toplantısında dile getirmenle fark etmiştim. Ortaklaşamadığımız yanlarımızla, farklı bakış açılarımızla ve duruşlarımızla bir arada
olmamız ve bunun yol yordamını oluşturmamız için çok çaba sarf ettiğini hatırlıyorum.
Kişisel olarak sana katılmadığım çok konu olmuştur. Senin de bana tabii ki. Bununla birlikte biz birbirimizi dinlerdik ve
anlamaya çalışırdık. Birbirimizi sever ve canı gönülden destek olurduk, dayanışırdık. Kolektifteki bazı arkadaşlarımızla da
yakaladın bu yakınlığı ama bazılarıyla yıldızlarınız bir türlü barışamadı.
Bir de kızın Alara. Senin için dünya kıymetlisiydi. Ona kavuşmak için yıllarca bedeninle çalışmıştın. Alara 16’sında seni başka bir
aleme uğurladı. Sen yeni yolculuğuna başladığında 52’ndeydin. O dik ve kendine güvenli duruşun her zaman gözümün önünde.
Çok güzeldin, sutyen takmadan incecik tişörtler giyerdin ve sana çok yakışırdı. Dolma yaptığında beni çağırırdın ve ben de onları
iştahla yerdim. Biliyor musun ben artık vejetaryenim. Ve tahmin edersin ki sen yeni yolculuğuna başladığından bu yana bu
dünyada, hem tanıdığın birçok kişide hem de Mor Çatı’da çokça şey değişti elbette.

Sevgili Nezahat, yerinde huzurlu ol. Biz seni ve senin katkılarını unutmadık ve hiç unutmayacağız. Ruhun şad olsun.
Birsen Atakan

Mor rengin her tonu
Nural’ı ilk kez 1982’nin ilk aylarındaki (Şubat ?) toplantımızda (yerini
çıkaramıyorum) görmüştüm, küçük grubumuzun arkadaşlarımızı
çağırdığımız, tarihî olduğunun farkında olmadığımız Cağaloğlu’ndaki
toplantısında. Üzerinde mor ve yeşilin bin bir tonuyla kendi kreasyonu,
boyamalarıyla yarattığı kıyafetiyle, bu toplantıyla en büyük mutluluk
ona verilmiş gibi ifadesiyle dikkatimi çekmişti. Bir de nereden
bulduysam, çay ikramı yaparken yüzüme biraz hayretle ama daha çok
sevgiyle bakışı ve yakınlığıyla. Zaten birkaç güne kalmadı beni aradı
ve otuz beş yıla dayanan dostluğumuz başladı.
Kendine özgü düşünceleri, tarzı, sorgulamaları giyimi denli ilginç ve
çarpıcı olan Nural adeta doğuştan feministti. Ve hiç bilinmeyen, sır
gibi sakladığı doktorasıyla, hareketin bir işçisiydi. Zıtlıkları çok güzel
taşırdı. Zor sorular sorardı, feminist hareketin iletişim yöntemlerine
kafa yorar, çok sayıda soru ile toplantılara gelir, düşüncelerini açıklar
ve fazla anlaşılmadan toplantıdan ayrılırdı. Arkadaşlık ve dostluk onun
için dünyadaki her şeyden daha değerliydi. Rekabetten, kapitalist
düzenden nefret ederdi. Kadınlar arasındaki rekabeti ise hiç sevmezdi.
Beşiktaş Pazarından, Çarşıdan çok ucuza aldığı bez ve kıyafetleri
boyayarak yarattığı o benzersiz, bir sanat eseri izlenimi veren
giyimiyle Kadıköy vapurunda Mor İğnelerimizi kadınların yakasına
takarken, konuşmalar yaparken onu görmeliydiniz. Zaten hareketin
tüm eylemlerinde önlerdeydi. 1987 Dayağa Karşı Kampanyamız
gelişip Mor Çatı’yı kurma günlerine geldiğimizde kuruculardan biriydi
ve bana yıllar sonra, “Hayatımda yaptığım tek güzel ve iyi şey Mor
Çatı’yı kurmaktı” demişti. Yıllar boyu o ideal için sessiz sedasız çalıştı,
Mor Çatı’nın basılı malzeme gibi zor teknik işlerini yakınlarına, Mor
Çatı’ya bağışla ama en estetik biçimde yaptırmak, bir arkadaşından
Mor Çatı için tedarik ettiği giysileri evinde herkese bağış toplamak
için sunmak... daha nicesi için çaba gösterdi. Yaptığı güzelliklerin
bilinmesini de hiç istemedi. Onun dokunuşuyla Mor Çatı renklerine,
sanatsal varlığına kavuştu.
Yüce gönüllü arkadaşımı saygı ve sevgiyle anıyorum.
Yaprak Zihnioğlu

Nural Yasin
(1939-2017)
Fotoğraf: Yaprak Zihnioğlu Arşivi

O yıllarda şiddet gördüğünü söyleme
cesareti gösterdi
Aramızdan çok erken ayrıldı Nurser. Doktor eşinden yıllarca şiddet
görmüş, iki çocuklu mimar feminist aktivist bir kadındı. Sorgulayıcı,
kritik noktalara parmak basan, toplantılarda sözünü sakınmayan,
ilkelere uymaya çalışan, akıllı bir aktivist feminist kadın... Notlar
yazar, hepimize uyarılarda bulunur, arşiv tutar, belgelerini de herkesle
paylaşırdı. Neşeli, nükteci konuşmalarıyla hepimize moral verir,
önemli gördüklerini not eder ve günü geldiğinde hepimize hatırlatırdı.
Mali durumların aksamasını önleme görevini de kendine verirdi.
Kadın Şenliği, Kadın Çevresi, Kitap Kulübü, Kitap Fuarı, Mor Çatı
etkinliklerini vb. hiç kaçırmadı.
Türkiye’de ilk kez yüzlerce kadının bir araya gelmesini sağlayan
Dayağa Hayır yürüyüşünün isim annesi oldu. Hangi kavramı
kullanalım tartışmasında hemen “dayak” dedi ve kararımız o yönde
oldu. Askeri darbe sonrası ilk mitingi böylece kadınlar Yoğurtçu
Parkı’nda gerçekleştirdi ve Türkiye’de 1980’li yıllarda kadın
hareketinin başlangıç imzası böylece atılmış oldu. Bir başka ilk ise
Nurser’in o yıllarda radyoda mimar bir kadın olarak doktor eşinden
şiddet gördüğünü açıkça söyleme cesareti gösteren belki de ilk kadın
olmasıdır. Bu konuşmasıyla Nurser, “geliri ve eğitimi olanlar şiddet
görmez” önyargısını da yıkıyordu.
Kadın Hareketi’nin başından itibaren büyük grup diye adlandırdığımız
çalışmalara katıldı ve kendi küçük mimarlık bürosunu kadınlara açtı.
Beşiktaş’ta bir iş hanında bulunan 15 m2’lik mimarlık bürosuna
yüzlerce kadın sığdı, toplantılar yapıldı. Darbe sonrası kısıtlamalar
ikliminde dernek kurulmasının sakıncalı olduğu dönemlerde şirket
kurma kararımız sonucu, Kadın Çevresi Yayıncılık Hizmet ve
Danışmanlık AŞ’nin (1984) kurulmasında büyük çaba gösterdi ve
kurucular arasında yer aldı. 1990’da en yoğun emeği Mor Çatı Kadın
Sığınağı Vakfı’nın kurulmasına verdi ve gönüllü olarak ölene kadar
mücadelesini Mor Çatı’da sürdürdü.
Sevgi Uçan Çubukçu hocamızın çabalarıyla da Feminist Sözlük’te
Türkiye’den feminist mücadeleye ölene kadar emek vermiş olan
Nurser de yer aldı. Mücadeleci ruhuyla, açık sözlülüğüyle kadın
hareketine ve feminizme değerli katkıları olan feminist aktivist Nurser
arkadaşımıza rahat uyusun diyoruz. O’nu unutmuyoruz ve özlüyoruz.
Gülser Öztunalı Kayır

Nurser Öztunalı
(1947-1999)
Fotoğraf: Gülser Öztunalı Kayır Arşivi

Mor Çatı’nın kuruluşunda da emeği var
BM Genel Kurulunda “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiyesi
Sözleşmesi” 19 Aralık 1979’ta kabul edilmiş, 1980’de imzaya açılan
sözleşme 1981’de yürürlüğe girmişti.
1980’li yıllarda Türkiye’de askeri darbe rejimi vardı ve iki kişinin bir
araya gelmesi neredeyse yasaktı. İşte bu koşullarda başlayan ikinci
dalga kadın hareketinin başını çekenlerden biri Şirin Tekeli’ydi. 1985
yılına geldiğimizde “Kadına Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Derneği”
kurulmuştu ve biz kadınlar, bu derneğin Kurtuluş’ta bulunun yarı
bodrum katındaki merkezinde toplanmağa başladık.
Kadınların en büyük sorununun kadına yönelik şiddet olduğunda
birleşerek (o sırada şiddetten genel olarak fiziksel şiddet
anlaşılıyordu) başka ülkelerde kadınların nasıl korunduğunu inceledik
ve bir kadın sığınağı kurmaya karar verdik.
Kadın sığınaklarını yürütmekte olan ülkelerin deneyimlerinden
yararlanmak üzere Şirin Almanya’ya, Stella ve ben İsveç’e gittik.
Bilgilerimizi birleştirerek Türkiye’deki sığınağın -o sırada “vakıf”
formu hukuken daha güvenceli olduğu için- bir vakıf tarafından
kurulmasına karar verdik.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfını hukuken kurduk. Şirin, doktora tezinin
de konusu olan seçimle gelinen yerlerde kadın oranının arttırılması
konusu ile çok daha ilgiliydi. Birlikte KA-DER’in kuruluşunda yer aldık.
Daha sonra Şirin, kadın hareketinin belleğinin oluşması amacı ile
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurulmasına
öncülük etti.
Mor Çatı’ya her zaman destek olmakla birlikte, Mor Çatı’nın
çalışmalarında fiilen yer almadı. Zaten bunu da ifade etmişti.
Türkiye’de ikinci dalga kadın hareketinin başlıca kurum ve
kuruluşlarında onun fikir öncülüğü, emeği vardır. Kendisini sevgi ve
özlemle anıyoruz.
Canan Arın

Şirin Tekeli
(1944-2017)
Fotoğraf: Mor Çatı Arşivi

kitabın çizerleri
AYŞEN BALOĞLU
1972 İstanbul Bakırköy doğumludur. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalındaki eğitimi
sürerken mizah dergilerinde karikatür çizmeye başladı. İlk karikatürleri 1991 yılında Leman mizah dergisinde yayımlandı. Ardından
Pişmiş Kelle, HBR Maymun, Avni, Şebek, Bayan Yanı ve Şizofren mizah dergilerinde çizdi.
İlk illüstrasyonları Pazartesi dergisinde yayımlandı.Daha sonra Sabah, Yeni Yüzyıl, Ateş, Radikal, Posta, Fanatik, Cumhuriyet
gazetelerinde, İntermedya Ekonomi, Makro Ekonomi, E Edebiyat, Bakırköy Life dergilerinde ve Bizim Gezegen çocuk dergisinde
karikatür, çizgi öykü, illüstrasyon ve grafik çalışmaları yayımlandı.
Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan birçok kitabın kapak tasarım ve illüstrasyonlarını hazırladı.
Çizerliğinin yanı sıra çocuk kitapları yazıyor. İlk çocuk kitapları olan, Şirin Şekerpare mizah serisinin üç kitabı, ‘Ayvayı Yedim!’,
‘Yaşasın Okulumuz’ ve ‘Dijital Cadı’ 2020 yılında okurlarla buluştu.

EDA ORAL NUHOĞLU
1966 yılında doğdu. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.18 yaşında ilk çizgisi yayınlandı. Çarşaf, Gırgır, Hıbır,
Çizgili Pijama, Hbr, Solak, Soytarı, Yırtık Krampon, Kazandibi, Milliyet gazete eki, Lağım,Hayvan, Gırgır (estetik yayıncılık)
dergilerinde çizdi. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evinde eğitmenlik yapmaktadır.

GÜLAY BATUR
Balıkesir-Manyas’ta doğdu. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1978 yılından itibaren Mikrop, Gırgır, Hıbır, Öküz,
Pazartesi, Hayvan, Birgün gibi çeşitli dergi ve gazetelerde çizdi. Halen Bayan Yanı’nda çiziyor. “Bıyıksız Hikayeler” ve “Legal
Olarak Ayrılalım” gibi albümleri bulunuyor.
			

İPEK ÖZSÜSLÜ
Leman ve Bayan Yanı dergilerinde karikatürist. Başrolüne kendisini koyarak, filmlerden uyarlayıp çizdiği öykülerinden oluşan
SineMor adında bir çizgi albümü bulunuyor.
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SUNA İREM ÖKER
1990’da Ankara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Bölümde okurken Defterblogu adlı çizim yayını
ve bloguyla uğraştı. Dessau’da (Almanya) tarihi eser koruma alanında master yaparken çizgi çalışmalarını sürdürdü. Şu sıralar
Berlin’de yine bu alanlarda çalışıyor.

ÖZLEM ÇELİK
İllüstrasyon yapmakta ve aynı zamanda kentsel politika alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumsal cinsiyet, feminizm
ve toplumsal olaylar kapsamındaki çizimleri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Bazı çizimlerine facebook/Küçük Mucizeler Rafı
adresinden ulaşılabilir.

RANA MERMERTAŞ
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Süreli yayınlardan günlük gazete
ve dergiler için karikatür ve illüstrasyon yaptı. Yayınevlerine çocuk kitabı resimledi. Ulusal ve uluslararası karma sergilere ve
yarışmalara katıldı, ödüller aldı. Bir kızı var.

SEMRA CAN
Marmara Üniversitesi Tekstil Öğretmenliği’nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nde eğitimine devam etti.
Deli, Leman, Dinozor, Arıza, Fermuar, Penguen dergilerinde çizdi. Mizah dergilerinde çizdiği “Böyleyken Böyle” köşesi 2012 yılında
kitaplaştı.

SİBEL BOZKURT
1982 İstanbul doğumlu. Mesleğe 2011 yılında başladı. Bayan Yanı, Yabani vb. birçok basılı ve dijital dergide yazar, illüstratör,
çizgi roman yazarı/çizeri, karikatürist olarak çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda, çeşitli mecralarda karikatür ve çizgi
roman eğitmenliği/öğretmenliği yapıyor.
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