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Hoşçakalın...
İstedik ki bildiğimiz şeyleri anlatmayalım okurlara.
Anlatırken öğrenelim, yazarken düşünelim, sesimize ses
katalım, aklımıza akıl... Okurlarımız, yazarlarımız olsun.
Eylemle söz arasındaki bağı başka türlü kuralım. Deneyelim
en azından. “Platform dergisi” değildik biz, o ne demekse.
Bir denemeydik. Hevestik. Zordu. Ama şimdi başlasak, yine
ordan başlardık.

Aksu Bora

Martine Franck
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Üstelik şimdi ikinci kez düşündüğümde görüyorum
ki, dergi sadece bir mekanizma. Yarattığımız ve yaratacağımız mekanizmalardan biri. Araç olduğu için
geçici. Kalıcı olan ürettiğimiz sözler, edindiğimiz
deneyimler. Bu deneyimden geçenler, yeni ihtiyaçlara göre, irili ufaklı, bir sürü yeni mekanizma yaratmakla meşguller. Çünkü hayalimizi yaşamanın,
bunun aracını kurmanın başını, sonunu, yolculuğunu biliyorlar.
Mesela ben, yabancı diyarlarda bile, arkadaşlarımla
hayal kurarken daha rahat göz kırpıyorum ve “hadi”
diyorum… Hadi!
Zor ile imkânsız arasında bir fark var, biliyorum.

PINAR SELEK
“Hadi...” Diyebilmek
Amacımız biricikti. Birlikte düşünmek. Eylerken
bir adım geri çekilip, ikinci, üçüncü kez düşünmek.
Böylece, sürüklenmekten, gündelik koşturmalar
içinde boğulmaktan, politik kavgalar içinde daralmaktan, eylemin tuhaf sarhoşluğundan biraz olsun
kurtulmak. Bu kadarcık. Daha fazlası değil.
Ama zor olduğunu biliyorduk. Aksu bana dergi fikrini açtığında, birbirimize muzipçe göz kırptığımızı
hatırlıyorum.
Dağ gibi işlerin üstesinden bu muziplik sayesinde
geldik.
Evet, dağ gibi. Kapitalist sistem içinde “birlikte düşünmek” gibi doğal bir ihtiyaç için bile bir mekanizmacık yaratmak zordu çünkü. Hâlâ da zor. Hayal
kurmak daha kolay. “Hadi hayalimizi yaşayalım, bunun aracını kuralım” dediğimiz anda, bizi şaşırtmayan ama çok yoran bir sürü zorunlulukla cebelleşmek
zorunda kaldık.
İyi de yaptık! Amargi Dergi deneyimi, bana sadece
maraton koşarken feminist analizin nasıl güç verici
bir besin olduğunu göstermedi; ortak çalışmanın sırlarını öğretti.
Bu çalışmaya katılan tüm öğretmenlerime minnettarım.

FATMA NEVİN VARGÜN
Hoşçakal Amargi
Veda yazısı yazmak da kolay değilmiş.Bu kadar yıl
içinde pek çok şey yaşandı, neresinden başlayıp, bitireyim bilemedim valla. En iyisi kısaca yazmak okurları da yazık. Duygusala bağlamayı dergi ekibi olarak
hiç düşünmedik doğrusu. Vedalaşmak herkes için
zordur, hüzünlüdür. Amargi uzun süredir yaşamımda
güzel bir yere kurulmuştu. Ama ne yapalım her güzel
şeyin bir sonu var.
Pınarın bir gün her zamanki o enerjik ve coşkulu haliyle telefon etmesiyle katıldım dergiye. “Fatma,bir
dergi çıkaracağız, adı aynı ama kooperatiften bağımsız olacak, yayın kurulunda senin de olmanı istiyoruz.” demişti. Katıldığım ilk toplantı İstanbul’da
Ülkünün o güzel evinde olmuştu. Toplantı sonrası
çatıda şarap içmeyi de ihmal etmemiştik.
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Pınarın heyecanlı ve coşkulu yanını, enerjisini çok
sevmişimdir. Üstelik bu enerjiyi yanındakilere de
ustaca bulaştırır. Zalim devlet yıllardır görüşmemize
engel oldu. Özledik onu da iyice.
Türkiye’de karma örgütlerde, kadın örgütlerinde
benzer sorunlar yaşanır. Sıklıkla yaşadığımız sorunların başında, hiyerarşi ve iktidara karşı olalım derken
adil bir görev paylaşımı yapmamak ya da yapılan görev paylaşımına uymamak gelir. Ortada kalan işi alıp
toparlayan ve de ezilen arkadaşlarımıza da sonra “sen
iktidar oldun” deriz. Ve çok fena kızarız. Bu tutum
yüzünden bazı arkadaşlarımız fazlaca yıpranır.
Bir de işin ekonomik yanı var ki vallahi insanı kalp
hastası yapar. Herkes mışıl mışıl uyurken bir kaç arkadaşın uykuları matbaa parası, kargo ödemesi gibi
konulardan kaçıverir. Sonuçta gönüllüyüz hepimiz,
fazla para gerekmiyor dergi çıkarmak için ama yeterince abone ve satış lazım. Eee aboneleri kim yapacak. Biten aboneleri kim takip edecek. Hayatınızın
dergi dışında pek çok işe bölündüğünü de düşünürseniz işin keyifli yanının biraz eziyete döndüğünü
fark etmemek mümkün değil.

Son iki yıldır Ankara da aramıza katılan ve dergiye
büyük güç veren genç kadın arkadaşlarımıza çok güveniyorum. Onlarda bu yetenek, bu enerji var oldukça daha pek çok güzel iş çıkar ortaya. Kadın alanındaki mücadeleyi sürdüreceklerine olan inancım çok
yüksek dostlar.
Haaa bu arada ben bu derginin sahibiydim. Hayatım
boyunca hiç taşınmaz mal sahibi olmadım. Tek sahipliğimdi Amargi dergi. Şaka, şaka bu tamamen teknik nedenlerle ortak düşünüp karar verdiğimiz daha
doğrusu mecbur kaldığımız bir durumdu. Kendi aramızda bana “sahip” diye takılıyorlardı arkadaşlar, gerçekten gururla taşıdığım bir ünvan oldu benim için.
Veda ederken menopoz sayısı ve yemek tarifi köşesi
yapamadığımız için üzgünüm ama neyse ki Nilgün’le
beraber dirayetimiz sayesinde yazarlar arasına erkekleri sokmadık. Sızmalara da göz yummuş olabiliriz
sevgili editörlerimize duyurulur.
Amargi dergiye pek çok kadının emeği geçti. Emeği
geçen tüm kadınlara okurumuz olan tüm kadın ve
erkeklere kucak dolusu sevgiler.

Maalesef bizde bazı arkadaşlarımızı çok yorduk. Kuruluşunda ve sürdürülmesinde oldukça büyük emek
verdiğim Özgür Parti ve KIRKÖRÜK’ün kısa süren
ömürleri ve kapanmaları benim için ciddi travmalar
yaratmıştı. Amargi derginin sona ermesine karar verdiğimizde yaşadığım şey travma değil de “keşke daha
fazla emek verebilseydim” oldu.
En büyük tesellimiz ise Amargi Dergiyi çok iyi bir
noktada bitiriyoruz. Kadınların yazılı tarihleri hep
zayıf olmuştur. Türkiye de feminist politika yürüten süreli yayın o kadar az ki. Amargi bu anlamda
önemli bir boşluğu dolduruyordu. Kadın konusuyla ilgilen gençler için her sayısı dolu doluydu. Yayın
politikası, politik çizgisi hiç yalpalamadı. Ve geriye
yazılı bir birikim bıraktı. Ne mutlu bize ki hiç kaybolmayacak.

İLKNUR ÜSTÜN
Amargi Feminist Dergi

Amargi Dergi olarak oldukça dar bir topluluktuk.
Her örgütte yaşanan bazı sorunlar bizde de yaşandı
tabii ki. Kırgınlıklarımız da oldu. Ama toplantılarımız her zaman çok keyifli oldu. İlişkilerimizdeki seviye hiç düşmedi. Ya ben toplantılarımızı çok özleyeceğim. Ama sanal alemde devam edeceğiz ya… Arada
da toplanırız ama di mi kızlar?

Amargi dergi için çok şey söylemek mümkün. Politika yapmanın, sözü dolaşıma sokmanın, örgütlenmenin, beslenmenin aracıydı. Sadece araç olmakla
kalmayıp ‘nasıl bir politika’ meselesinin ete kemiğe
bürünmüş haliydi. Ufuk açıcı analizlere, birbiriyle
konuşan tartışmalara, deneyimlerimizi anlamlandır-
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ma çabasına mekândı. Birbirini görme, duyma, tanıma aracıydı. Çok farklı kadınları, kadınlık hallerini
çağıran, buluşturan alandı…
Ne yapıp ne yapamayacağını, ‘kim’ olduğunu, neyi
nasıl düşünmen gerektiğini her fırsatta tarifleyen bir
dünyada sınırların dışına çıkmaktı; inatla, cesaretle…
Ne kategorilere sığmak, ne ihlalden vazgeçmekti... elbette buna kesilen cezalara pabuç bırakmamaktı. Ya
da güç veren hikâyelerini anlatan kadınların yazıyla
diplomatik düzeydeki ilişkilerini arkadaşlık seviyesine getirme çabasıydı. Az uğraşmak gerekmiyor, yazı
korkusuyla…
Ya da kolay mı öyle matbaada dergi bastırıp dağıtıma
sokmak. Parasını bulsan bile! İşte biz de bu süreçte karar verdik matbaa kurmaya, nakliyeci olmaya.
Hatta ofiste milyon dergi satılmayı beklerken, baskısı
bitti ilanları karşısında dağıtım ağı kurmaya. Dergi
zamanı matbaacı İsmail hayatımızın merkezindeki
tek erkekti nerdeyse. Hayır dersem belki demek, belki dersem evet anla şarkısının aksi versiyonu; 5 gün
sonra dersem 6 da olabilir 7 de. Saat 14 dersem, 17
de olabilir 19 da. Bu niye bu kadar önemli ki?! Çeşitli yerlerden kadınlar etiketleme kargolama işine el
atmak için derginin geliş zamanını sorar, kargo önceden dergilerin alınacağı saati bilmek ister, dağıtımcı
haftanın belli bir günü dağıtıma çıktığı için dergilerin eline en az iki gün önce ulaşmasını ister, kitapçılar siparişi belirlenmiş dağıtım gününe göre sipariş
verir… yani dergi gelişini bekleme günü çay simit eşliğinde birinin kargocuyu oyalama, diğerinin İsmail’e
ulaşma, ötekinin nakliye aracının şoförünü takibe
almasıyla başlar, kir pas içinde dergi taşı, etiket yapıştır, postaneye gidecekleri ayır, kargoya verecekleri
say ile biter. Not: KADER’in ofisini kullandığımız
dönem 4 kat dergi çıkarıp indirmekten, etiket çıktısı
almayı keşfedene kadar aylarca her bir etiketi tek tek
yazmaktan da biri söz edecektir.
Abonelik, dergi satışı sadece sesi daha fazla insana, daha geniş bir alana yaymak değil, devam edebilmek için de önemliydi. Başından beri çok fazla
kadın emek verdi bu dağıtıma. Hiç unutmuyorum,
Trabzon’da satış patlamasını. Merak ettik tabi, sorduk ordaki kadınlara. Bakmışlar ki kendiliğinden
satılmıyor dergi, başlamışlar eşe dosta “akşam size
çaya geliyoruz” demeye. E ev sahibi de koltuğunun
altında Amargi dergi ile gelmiş misafiri boş çevirecek değil ya…

Engelli kadınların örgütlenme çalışmaları için memleketin dört yanından geldiği büyük buluşmada görme
engelli kadınlar arasında abonelik furyasını görünce
inanamadık. Zamanında “ee biz okuyamayacak mıyız” deyip dergiyi onlara uygun biçimde de tasarlamamızı sağlayan arkadaşlarımız derginin aktığı alanı
genişletmediler sadece, bizim de gözümüzü açtılar.
Son bir şey söylersem, hoştu!

TENNUR BAŞ
Elimde Fotoğrafın
bende bir resmin var yüzüme bakmıyor
“Sontag demişti” diyerek uyanıyorum. Derginin yazıları geldi, görsel denizinde, ona dökülen nehirlerde kulaçlıyorum. Amargi sağolsun, yelpazesi geniş,
rüzgarı gür. Her yazı farklı tahayyülleri dillendiriyor,
onların peşinde gittiğim adresler değişiyor, farklı
coğrafyaları, başka tarihleri gezip geliyorum. Gördüklerimden hoşlanmadığım bir yerdeyken, müdahale edemeden bir akıntıya kapılmışsam oradan hırpalanmadan kurtulmak ise biraz zor oluyor.
Bir imajın (fotoğrafın yanısıra görsel başka araçları
da kapsayacak genişlikte kullanabiliriz) size temas ettiği yerde bıraktığı leke çıkan cinsten değil. Kosova’da
bir yas odasında dövünerek ağlayan kadına, Moskova
onur yürüyüşünde ağzı burnu kan içinde eylemcilere, Soma’da dışarıda bekleyenlerin yüzlerine, Çin’de
bir oyuncak fabrikasında emeği sömürülen anne-kıza, Pippa Bacca’nın elindeki kameraya, Meksika’da
uyuşturucu kartelinin öldürdüğü kadın belediye başkanının bedenine, Irak’ta ailesi biraz önce öldürülmüş küçük kızın çığlığına, batan göçmen gemisinden
İtalya kıyılarına vuran fotoğraftaki üç güzel kız arkadaşa bakıyorum, -bazılarını defalarca görmüşüm- etkisi geçmiyor. Sonra rüyamda Sontag’ı görüyorum ve
ne demişti hiç bir fikrim yok.
Fotoğraf gösterdiğinin gerçek olduğunu iddia eder.
Makinenin, fotoğrafı çekenin, zamansal farkın, anlamadığın iklimin bir mesafe açtığının farkında olsan da dersin: Bu baktığım şey gerçekten oldu yani?
Bu rezillik, bu acı, bu haksızlık, bu vahşet gerçekten
yaşandı. Fotoğraf bir mesafe açıyorsa da sen bilirsin,
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savaş en çok kadını vurur, yoksulluk, yoksunluk,
yalnızlık kadını ezer, o endişeli bakışı, başka ülkede
başka zamanda çekilmiş de olsa yüzdeki o ifadeyi bilirsin. O kadını tanırsın.
Bu tanıdık kadınlardan biri: Fotoğraf tutan kadın.
Ettiğim bir iki dua var, sağlık, sıhhat, dünya barışı. Bir de “Allahım bana fotoğraf tutturma!”. Evin
kuytusunda albümlerden uzaktakilerin, gidenlerin,
geçip gitmiş zamanın izini sürmek değil bahsettiğim
-ki o da zordur. Sokakta elinde bir fotoğraf tutuyorsan bu hiç iyiye işaret değil. Orada sadece kayıp ve
özlem değil, haksızlık da var demek. Yas tutamadan
sokağa çıkmışsın, haksızlığı gerçekleştirenlerin yanına kalmasın istiyorsun, en azından fotoğraftakinin
gözlerinin içine baksınlar, onu görsünler. Cumartesi
anneleri yirmi yıldır sokaktalar. Yirmi yıl! Soma’da
oğlunun vesikalık fotoğrafını her çıkana, her gazeteciye gösteren kadının görüntüsü hiç zorlanmadan
gözümün önünde beliriyor, o görüntü hep benimle
olacak. Emel Korkmaz oğlu Ali İsmail’in fotoğrafını
her duruşmada mahkemede kucağında tuttu, gözünün içine baksınlar diye. Onur Yaser’in fotoğrafının
yanına Hatice Can’ın fotoğrafı eklendi, içimiz yandı. Nefret cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde kaybettiklerimiz bizimle birlikte sokaklarda, hepimizin
elinde bir fotoğraf.

SEMA ASLAN
Amargi, yabancısı olduğum, uzağında olduğum bir
yerdi başlangıçta. Bunun pek çok nedeni vardı herhalde. Bambaşka bir dergicilik deneyiminden geldiğim, bambaşka bir dergicilik anlayışı içinde yetiştiğim için her şey, hep çok şaşırtıcıydı. Fakat bu
mutlaka iyi bir şeydir.

Şükürler olsun ki bu imaj işi diğer yöne de işliyor.
Derginin Dünya Alem ve Bunları Yaşadık bölümlerinin peşinde kazanımların, kararlılığın, dayanışmanın
aydınlattığı yüzleri de görüyoruz. Onlar da tanıdık.
Feminist Tartışmalar’da bahsi geçen bir toplantıda
çekilmiş fotoğrafta birbirlerine sıkıca sarılmış kadınlar bize bakıyorlar, yüzlerindeki gurur da tanıdık.
Gezi’yi, Pussy Riot’un mahkemede çıkardığı dili,
Leyla Halid’in kendi kült fotoğrafıyla yıllar sonraki
bakışmasını, Kobane’nin güzel gülüşlü kadınlarını,
Frida Kahlo’nun bağlı olduğu yatağında resim yapmasını, Üsküp’te polis kalkanındaki aksinde rujunu
tazeleyen kadını, Yıldız Tilbe’nin umursamaz dansını, kaygısız bir günde bir kadının dolu dolu güldüğü
anları da gördük, hepsi bizimle kalacaklar, dahası bizi
değiştirecekler.

Hiyerarşi bir diğer mesele. Galiba hem kendi
üslûbum hem de - feministlerin çokça kullandığını
gördüğüm “bagaj”ım nedeniyle hiyerarşi, cepheden
karşı durduğum bir şey değildi. Amargi Dergi’de, bir
masanın etrafında (ortada gerçek bir masa olmasına
gerek yoktu elbette!) toplandığımızda hiyerarşiye dair
düşüncelerim öyle alt üst oluyordu ki içimde, şaşırıyordum; bazen kendime, bazen başkalarına. Cesaret
ve zerafete dair öğrendiklerimin bir kısmı, buradan.

* Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine ve Başkalarının
Acısına Bakmak’ta bu mevzulardan bahseder.
Yazının başlığı Bergen’in söylediği bir şarkı isminden, girişteki alıntı ise Nazan Öncel’in Geceler Kara
Tren şarkısından.

Sınırlar, sırlar, kafa sesi, dış ses, ses çıkarmak belalı
konular. Kafa sesini ince ince işleyip sınır ihlali yapan
onlarca yazı ve kadından sonra, Amargi, bir ‘yer’den
çok, bir ‘ses’e dönüştü galiba. Taş yağar, kıyamet koparken o ses iyiydi.

Kuşaklar ve yaşamlar bir aradayken, bilmek ve deneyimlemek arasındaki farkı ve dengeyi anladığım yer
olduğu için de azıcık uzakta kalmış olabilirim. Ama
bu uzaklık, hikâyelere, kadınların emeğine ve elbette
sorulara yakınlık anlamına geliyordu. O da fena bir
şey değildir.
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lektüel bir şeyler yapmıyor muyduk? Böyle kahkahalarla mı yapacağız? Bileydim şu astımlı halimle o
sigarayı içmezdim.

ZEYNEP CEREN EREN
amargi mi amor
Korkuyorum diyemem belki ama ürküyordum,
Amargi’nin ilk toplantısına gidiyordum. Adı bile geriyordu beni, ‘Yayın Kurulu Toplantısı’. Böyle hani
midenizde bir şey tatsız tatsız varlığını hatırlatır ya,
içimde inceden dolanıp duruyordu o duygu. Acaba
bana neler soracaklar, herkes sessizce bana bakacak,
cevaplarım iyi olacak mı? Allahım, sanki bir çeşit yeterlilik sınavı. Zili çalmadan önce yandaki parkta bir
tane sigara içtim. Sonra da zile bastım, haydi dedim
sen sağ ben selamet. Bir yandan da ‘önemli’ fikirlerimi, tezimin konusunu, şu fani akademik hayatımda
yaptıklarımı aklımdan geçirip duruyorum, acaba diyorum feminizm tarihini de sorarlar mı şimdi bana?
Vallahi ayvayı yedin Zeynep Ceren Eren, yazık sana.
Neyse zili çaldım. Hani feminizm tarihini baştan
sona anlat deseler, bu kadar şaşırmazdım. Kapı açıldı. İçeriden sesler, kahkahalar, neşeli konuşmalar,
allah allah dedim, yanlış yere mi geldim? Güleryüzlü feminizm diye bir şey mi varmış? İlk Melek
ve Aksu Hoca’yı hatırlıyorum. Melekciğim elinde
içilmiş filtre kahvenin telvesi, selülite karşı en büyük savaş aracımızı bulduğunu ilan ediyor, ne kadar
nerelerimize nelerimize sürmemiz gerektiği ayrıntılarını veriyor. Öyle ellerinde filtre kahve telveleri en
güzel renklerde, en güzel seslerde ve gülümsemelerde
bir kadınlar içeride. Ben tabi şok, belli de etmemeye
çalışıyorum ama ister istemez gevşiyorum! Bir baktım elimde telve, artık gerisi bende saklı kalsın, yani
telveyle nereme ne yaptığım, ama diyorum ya, hiç
düşündüğüm gibi değil! Bu ne neşe yahu! Halbuki
ciddi, sonracığıma akademik, hadi onu bırak ente-

Böyleyken böyle, o filtre kahvesi telvesinden sonrası ne güzel geldi. Yetmez ama evet elbette! Keşke
daha önceki hayatlarımızda da karşılaşsaymışız, bunun tadı damağımızda kaldı. Ben bu yolda ne çok
şey öğrendim. Ne çok şey. Feminizmin tarihi kadar,
belki ondan daha çok, kanlı canlı kadın dayanışması
nasıl olur, mesela bunu öğrendim. Müdahale etmeden nasıl yan yana durulur, sen kendi diline, sesine
sahip ol diye destek nasıl verilir, bir sürü işin arasında
bunca emek nasıl incelikle örülür de kimsenin gözüne sokulmaz, bunları öğrendim. Yani, en güzel dengeyi gördüm. Daha başka? Mesela sadece dilimden/
dilimizden -mektedir, -maktadır kuruluğunu törpülemedi dergimiz, aynı zamanda yeni bağlar kurdu,
beraber düşünmeye çağırdı. Okuyanların yazması,
yazanların da okuması gerektiğini söyledi, feminizmin, yazı yazmanın, dergiciliğin sadece çok ‘akıllı’
birilerinin yaptığı profesyonel bir iş olmadığını, beraber de kotarılabileceğini gösterdi.
Şimdi bu sayının adı bile canımı sıkıyor, veda... Anneannem de üzülüyor, Mutfak sayımızı nasıl sevmişti, işte amargi neydi, herhalde böyle bir şeydi. Amargi
mi amor.

S. DİLEK ŞENTÜRK
Adalar’da Porsuk nehrinin kenarında oturup Amargi
okumanın keyfi nasıl bir şeydir bilir misiniz? Dergiyi
alınca kitapçıdan, su boyunda oturup önce heyecan-
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la tüm sayfalarını çevirir, sonra aheste aheste, tadını çıkara çıkara okursunuz. Ben bundan büyük bir
keyif alıyorum, biliyor musunuz? Lapa lapa kar mı
yağıyor, kızgın güneş mi yakıp kavuruyor? Hiç ama
hiç önemli değil. Bu keyfi yaşamak istiyorum ya, tutun tutabilirseniz beni! Çoğu zaman kahve eşlik eder
bu güzel anlarıma. Ayarını aşmış bir kahve tiryakisi
olarak sorarım kendime o vakit: Kahve mi, Amargi
okumak mı? Cevabım hiç şaşmaz. Kahve tadındadır
her satırı, kahve kadar lezizdir Amargi okumak.
Amargi’yle tanışma öyküm bana çok ilginç geliyor. Kızım Eskişehir’e her gelip gittiğinde nedense
ardından büyük temizlik olur bizim evde [Laf aramızda!] Seneler önce böyle bir temizlik anında odasında gördüm Amargi’yi. Dersleriyle ilgili okuduğu
bir dergidir diye düşündüm. Ben matematikçiyim,
ne anlarım onun derslerinden?! “Ben bilemem” halleriyle sayfalarını bile açmadan dolaba yerleştirdiğimi hatırlıyorum. Bir başka gelişinde “Anne sen de
yazsana” diyerek Amargi’yi gösterdi. İlk sözüm “Yok
artık!” oldu. Ardından da “Hadi canım sen de!” dediğimi hatırlıyorum. Kızımın kahkalarına sebep olmuştu “Ne anlarım senin derslerinden?!” sözlerim.
Şu ders sözünden bir türlü kurtulamadım zaten! Şu
gün olmuş kızım işiyle ilgili çalışırken bile “seni tutmayayım da sen dersini, ödevini yap!” demekteyim,
“Anne ne dersi, ne ödevi?!” diye kızsa da. [Yine laf
aramızda kalsın, zira çocukluğunda fırlattığım terliklerin tam da bu yüzden bana dönmesi yakındır!]
Sonra birlikte okuduk Amargi’yi ve çok sevdim.
Kahve kadar sevdim. Kahvenin tadı daha bir güzelleşti Amargi sayfalarında.
Amargi bana “yok artık, hadi canım sen de” dememeyi öğretti. “Ders” diye düşündüğüm teorik bilgilerin yanı sıra kadın mücadelesinde yaşadığımız pratiklerin paylaşımının ne denli önemli olduğunu öğretti.
Kalemimin farkındaydım ama paylaşmaya cesaretim
yoktu, cesaret verdi. Amargi’ye ve beni Amargi’yle tanıştırıp cesaretlendiren kızıma teşekkürler...

ELİF AKŞİT
amargi sadece sümercede değil benim hayat
hikâyemde de özgürlük ve mutlu bir süreklilik demek. izmirli anarşist dergi amargi’nin bıraktığı yer-

den, tam da anarşistlikle cinsiyet belasından başım
dertteyken, hızır gibi yetişen, mutlu bir şaşırtı, talihli
bir rastlantı... “uzakdoğu’daki en sessiz kelimeleri biriktiren dilimizdeki” en tuhaf kelimelerden biri olan
süreklilik, özgürlüğü sürmek... hem tarlayla hem
arabayla yapılabilen bir şey gibi gerçekten özgürlük
de bir yerde... dergi çıkarmakta da hem süreklilik
hem kaçış, hem bağlanma hem uçuş var... ama bence
blogda da olacak...
barışı savunurken şiddetle suçlanan, bu çelişkiyi en
iyi anlatan pınar selek de hem amargi hem de bu belalı ve bereketli çelişki demek...
ama tabii benim için amargi en çok da aksu demek.
fe dergi’yi çıkartırken aksu’nun amargi’yle ilişkisinden etkilenmek, bir dergi isminin takipçisi olmanın
kişisel, cinsiyet belasının kamusal, politik olanın
özel, özel olanın politik olduğunu görebilecek kapıları pencereleri açılmış görmek demek.

ESER KÖKER
Amargi İçin Veda
Vedalar neden eksik ve yarım kalanları, olmamış
olanları, geciktiğimizi, kaybettiğimizi bize yeniden
söyler durur? Vedalar neden onsuz sıradan düzenimizin değişeceğini, küçük ve büyük sıradan düzen değişikliklerine tahammülsüzlüğümüzün inşa edilmiş
gerekçelerinin manasızlığını hatırlatır durur? Vedalar
neden içimizde büyüyen yetersizliğimizi yüzümüze
vurur durur? Vedalar neden o ilk suçluluğumuzla bizi
baş başa bırakır? Vedalar neden aralık tuttuğumuz
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kapıların kapandığı yanılgısını büyütür? Her veda
neden bütün veda etmişlikleri tetikler?
Yukarıdaki sorulardan hemen anlayacağınız üzere,
Amargi için veda sadece Amargi’ye veda olamayacak
kadar karışık duygularla iç içe geçmiş, çok şeye veda
etme arafında olan benim için vedanın anlamını kavramaya çalıştığım bir zamana denk geldi... Kadınların
birbirine ulaşma yollarında makas değiştirme eylemliliğini anlasam da, feminist dergicilik geleneğinin
kesintili tarihselliğini bilsem de, bu bilgi ve öğrenmişlik temmuzda Tennur’un kapağını göremeyeceğim
gerçeğini değiştirmiyor. Ankara’dan İstanbul’a hep
gidenlere inat, Amargi’nin İstanbul’dan Ankara’ya
gelmişliği mi onu farklı kılan ya da yurdundan sürgün edilmiş göç yollarında ayakta durmaya çalışan
Pınar’ın acısına merhem olmak isteyen kadın dayanışmasının büyücü sözüne sadakati mi? Amargi okur
yazarlarının ve okur yazardan biraz daha fazlası olup
yük taşıyan Aksu’nun, İlknur’un yıllar içinde hayli
kalınlaşmış olduğunu sandığım merhem defterlerinin içindeki tarifleri elbette başka yerlerde okuyacağız, bloglar bloglar... var...
Oysa Amargi olmayacak, mürekkep kokusu olmayacak, çevrilen sayfaların içine sızmış yavaşlık olmayacak, mevsimlere bölünmüş zamanın beklentisi bir
azalacak, sarı kalemler alınıp takip edilen yazarlar,
Neslihan, Meral, Emel, okunmaya girişilmeyecek;
gençleşen kadınlık anlatılarını mor mürekkep dünyasında ince ince işleyen kaç dergi vardı zaten, mektuplar da dergiler de bir önceki yüzyılda kaldılar.
Masalların, destanların, şiirlerin ahı tuttu, hikâye
anlatıcılarını özleyen kadınların dengbêj nineleriyle
yetinmek zorunda kaldıkları kültürel iklimde, Gutenberg galaksisi de neptünleşti, etrafında haleler dumanlandı: Denemeler, romanlar ve biyografiler artık mürekkebe daha az bulaşacak, önce yavaş yavaş çocuklar
dünyasına itilecek, sonra onlardan “kadim kültür”ün
yazılı eserleri diye bahsedeceğiz, masalı anlatılmayan
bir dünyanın yaşam öykülerinin kırılganlığını anlatacağız. Şimdiki zaman tahakkümü bile yetmedi, gelecek zamanı sömüren yenilikçilik eşliğinde artık yazılı
malzeme tık tık... şimdi, tam bu satıra gelince, bu yüzyılın elektronik ortamında yeni yazarlarla yeni adlarla
yeni konularla kadınların yazmaya ve dergi çıkarmaya
devam edeceklerini söyleyen ve sizi umutlandıracak
bir cümle yazacağım yolundaki beklentinizi üzgünüm
karşılayamıyorum, benim dergim basılmıyor...

KUMRU BAŞER
Kazak Olsa Ne Olurdu?
Her feminist derginin bi tadı, kokusu, dokusu vardır.
Kendisini var eden zamanın, dinamiklerin, ve en çok
da emek veren – okuyan kadınların güzel bi harmanını yapar ve kendisi olur.
Amargi de dayanışmacı, meşrebi hafif, mezhebi geniş,
samimi bir dergiydi. Kazak olsa, kış günü kolları ve
paçaları su taşlı pijamanızın üstüne mutlaka giymek
isteyeceğiniz, şefkatli, üzerindeki fantastik motifler
sizinle bıdırbıdır konuşan yün hırkanız olacaktı.
Ama bu rahatlık ve samimiyeti, hırkanın üzerindeki o konuşan motiflerle birleştirenin, her kadının
hikâyesini ve her hikâyenin kadınını sezip peşine düşebilen sabırlı ve metodlu editörlük müessesesi olduğu da gözlerden kaçmamalı.
Hem Okudum Hemi De Yazdım!
Benim için Amargi, içinden geçtiğimiz acayip zamanlara dayanışma ve umut tozu serpen, düşündürüp,
coşturup, ağlatan güldüren, zihin ve duyarga açan yazılar okuduğum harika bir dergiden fazlası da oldu.
Hayatımın en belirleyici ve zorlu dönemini, 12 Eylül
öncesi ve sonrası yıllarımı feminizmin içinden geçirerek binbir kıvranma içinde yazmamı, onu yaparken
de birçok şeyi daha iyi anlayıp büyümemi sağladığı
için bende hep çok özel bir yeri olacak.
Feminist, Kaktüs, Roza, Pazartesi ve daha nice feminist dergi, fanzin, blogla birlikte Amargi de tarihimi-
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ze yazılıyor ve kendinden sonrakilere kendine özgü
genlerini geçirecek. Yaşasın kadın dayanışması!

ZEYNEP DİREK
Amargi Dergi hayatımızdaki bir çok sosyal ve politik
soruna ilişkin feminist bir söz söylemeye teşvik etti
bizi. Feminizmin bu coğrafyada güç kazanarak iktidara direnişin dili haline gelmesi sürecinde güzel bir
rol oynadı. Amargi Dergi artık çıkmasa da üretilen
fikirler takip edilecek, bu konuşma ve birlikte düşünme hali başka dergilerde devam edecek, eminim ki!

Veda zamanı geldi çattı kütüphanemdeki yegâne köşenin sultanı!
Yolculuğumda bana eşlik edeceğin için minnettarım... Elveda bitmemiş sevdam!

NÜKHET SİRMAN
Pınar Selek 2006 yılının bahara doğru gitmekte
olan bir gününde Amargi Kooperatifi’nin bitmez
tükenmez merdivenlerinin tepesindeki yerinde nasıl
bir dergi hayal ettiğini bana anlatırken, hayalin mi
Pınar’ın mı büyüsüne kapıldığımın pek farkına varmayarak çağrısına “evet” dedim. 2013 yılına kadar da
bu evetin hakkını vermeye çalıştım. Bu dergi, kadına
ilişkin yapılan siyasete feminizm adını verenlerin bir
araya gelip bu siyasetin, siyasetin de sınırlarını aşıp
hayat adı verilen uçar gider, akar durur, hızlanıp yavaşlar ve dolayısıyla da sınırları zor belirlenir bir şeyin üzerine kurulu olduğunu iddia edenlerin dergisi
oldu. Beni de harekete geçiren bu büyüyü büyüttü,
yaydı ve etrafındaki büyücülerin sayısını ve gücünü
artırdı. Ama her şeyden önce bu hayatı kadınların
kıldı. Arada beni de yazar yaptı!

NİLAY CAMCI
Amargi neydi?
Amargi iyilikti, dostluktu, ama en çok da sevgiydi,
emekti... dayanışmaydı, iyi niyetti, önyargısız olmaktı, adaletti, bağlılıktı, birbirine güvendi, dayanışmaydı, inançtı, omuz omuza vermekti, biri tökezleyince
el birliğiyle kaldırmaktı, dergiyi eline aldığındaki
gururdu, o gururu herkese yaşatmak isterkenki koşturmacaydı, heyecandı, yenilikti, takım ruhuydu,
özgüvendi, sınırsız destekti, güleryüzdü, her daim şaşırtan, zeka pırıltılarıyla dolu kadınlardı, gülümseyen
çifter çifter gözlerdi...
Elimden tuttu Amargi, eli sıcacıktı, yüreği sanki elindeymiş gibi...
Şimdi bunu söylemek pek çok zor ama...

YILDIZ RAMAZANOĞLU
Amargi feminist bir dergi olarak bedenden kimliğe,
militarizmden ahlaka birçok konuyu masaya yatırdı.
Cinsiyetçilik üzerinden ilerleyen tanımlamaların ve
telakkilerin toplumsal yansımalarını en ince detay-
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larına kadar teşhir etti. Bu yönüyle toplumun nasıl
da kanlı bir arena olduğunu, Bachman’ın dediği gibi
faşizmin nasıl iki insan arasında başlayıp geliştiğini
gözler önüne serdi. Teoriyle pratiği meczetme yeteneği benim için en çekici yanı olmuştur. Hikâyelerin
karşılaşma buluşma yeri. Daha ilk sayısında gelecek
eleştirilere aldırmadan başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığı ele alma cesaretini ve yürekliliğini
göstermesi çok kıymetliydi. Bütün yaraları görecek
demekti. Pınar Selek’le içten bir söyleşi yapmıştık.
Sonrasında birkaç yazı yazabilmekten mutluyum.
Aksu Bora’nın ilham verici konularla beni motive etmesiyle oldu bu. Keşke daha çok yazabilseydim. Bu
birikimin başka bir mecrada akacağına, duraksamayacağına inanıyorum.

EMİNE AYHAN
Amargi: Yeniden ve Başka
Ama-gi, Sümercede “anaya dönüş” demek ya, benim
Amargi’yle karşılaşmam da düşüncede, sözde ve yaşamada bir nevi anaya dönüş şeklinde, benden alıkonmuş kadim dişil geçmişimi, bilgi birikimimi ve
gücümü bir hatırlama şeklinde tezahür etti. Senelerce
zihinsel engellerle katedilmiş akademik ödevler yazdırıldım, yazı öyle yazılır, söz öyle söylenir sandım, ben
beceremiyorum herhalde, diye düşündüm, pek konuşamadım. Ekseri söz mecrasındaki eril akla ve diline kahırlanmakla da epey vakit harcadım (de yeter!),
kendi sözümü yoğurmaya mecalim kalmadı. Tersine
çevrilmesi gerekenin bilgiye ve ifadeye takınılmış
bir aşırı ciddiyet yükleyen, hayatın bütüncüllüğünü
önemle bölüp parçalayan bu otoriter akıl ve dil olduğunu içten içe sezdim hep. Kişinin deneyiminden,
bakışından süzülmeyen hiçbir dışsal bilgi dünyadaki
tüm canlılar için eşitliğe yol açamazdı, biliyordum,
gene de kendi deneyimim bilgimi çekincesiz ifadeye dökmeye pek cesaret edemiyordum. Ama her tür
(bedensel, dilsel, varoluşsal, vs.) ifadenin özgürlüğü
için bir birey olarak önce kendime bir söz hakkı tanımam gerektiğini söylüyor, bunu yapamadığım için
de kendimi kanırtıyordum. İşte böyle efkârlı bir yitiklik içindeyken bir gün hayatımın örgütçü editörü
Aksu Bora’dan bir mail aldım, daha önce yazdığım
bir yazıyı derginin sonraki sayısı için düşündüklerini
söylüyordu. Böyle, birinin elimden tuttuğunu hisset-

tim, tek başına efkâr bir yere kadar. Ardından en sevdiğim yazıları Amargi’ye yazdım, çok fazla yazmasam
da hep esinle yazdım çünkü orada dişil bir bilgi ve
ifade tarzına bir yer olduğunu bildim, daha kalabalık,
rahatta, akışkan hissettim. Sonra gene Aksu Bora’yla,
çok sevgili öğretmenim Nilgün Toker’le ve Hazal
Halavut’la dişe dokunur söyleşiler yaptık, düşünüp
yazarken bu kadar eğlenilebileceğini aklıma getirmemiştim. Nes’le (Neslihan Cangöz), Hüner’le (Aydın)
hep Amargi vasıtasıyla tanıştım, suskun sezgilerimi
imgeleriyle, sözleriyle benim yerime de anlatan birçok dişil arkadaşımla burada buluştum ve daha güçlü
hissettim, hissediyorum. Bunları bir veda vesilesiyle
yazmıyorum. Biliyorum ki, Amargi’nin de ait olduğu dişil ilke doğaya aittir, döngüseldir ve nihai sonların değil, sonsuz şekil değiştirmeler, dönüşmelerle
akan bir hayatın ifadesidir. Amargi’yle ilgili olarak
gönlümden geçen öyle çok şey var ki, ben en iyisi
Amargi’nin dünyadaki bir yer olarak bende yarattığı
kucaklanma hissini bir rüya anlatısına devredeyim,
her durumda daha az sözle daha fazla şey söyleyebilmiş olacağım böylece.
***
ılık denizin ortasında açıyorum gözümü. belki saatlerdir uyuyorum suyun içinde, öyle yorgun ve mahmurum. karşımda bir kadın, ellerimden tutuyor; bu sayede uyuyabilmiş olmalıyım. yorulmamı istemezcesine
ellerimden çekip gezdiriyor beni denizde. zaten hiç
mecalim yok, biliyor olsa gerek. Bir an yosunları fark
ediyorum, deniz öbek öbek yosunlarla kaplı. yosunlardan korktuğumu düşünüyorum ama tuhaf, korku
bedenimde değil, sadece düşüncemde. onun varlığı
korkuyu kafamdan geçip giden bir anı gibi uzaklaştırmış, korkumu uzaktan seyrediyorum, kafamdan
öyle geçip gidiyor, korkunun terk ettiği bedenimiyse
bırakmışım, yosunlar tarıyor. her şeyimle bir dostun
ellerindeyim. beni kumsala çıkarıyor az sonra. nasıl
dinlenmişim, uzun bir nekahetten sonra iyileşen bir
hastayım. önümüzde uzanan denize bakarak üstümde
ne var ne yok çıkarıyorum ve hadi denize yüzmeye!
diyor bacaklarım, açık kollarım, birlikte denize koşuyoruz kadın arkadaşımla. yeniden ve başka.
***
Ama matbu ama değil, çok zorlatıcı bir pilates hareketini takipçilerine yaptırırken Ebru Şallı’nın da cesaret
verici bir tonda söylediği gibi: “dev-vam! dev-vam!”
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***
Tüm ipliklerin görünür bir hızla şiştiği, yüne dönüştüğü zamanlardı. Bu şişmeyi görmenin sıkıntısı
ve hazzına sarılmıştım. Doğuracak gibiydi. Ceviz
kabuğum tam kırılmamış da tek bir darbe daha vurduğumda içinden hediyemi alacak gibiydim. İplikler
şiştikçe genişliyordum, sınırlarımı da görerek.

DEMET GÜLÇİÇEK
İplik
Tüm ipliklerin dünyada bilinen ve bilinmeyen tüm
düğümlerle birbirine karıştığı zamanlardı. Sürekli açmaya çalışıyordum, sandım ki tek bir ip var, iki ucu
bulunca düğüm çözülecek. Bir ucu buldum derken
başka bir uç çıkıyordu ortaya, ip sonsuzdu, düğüm
sonsuzdu.
Sanmayın öyle karanlık zamanlar... Gündelik de akıp
gidiyordu işte. Biraz iç çekip biraz ağlıyordum, bir
vakit sonra beni eyleyecek bir şey çıkıyordu. Bildiğim
bir alanın korunaklılığı, sorgusuz bir yaşamın donuk
huzurunu vadediyordu. Bildiğim insanların heyecansız güveni, elime ipliğimi verip düğümler yokmuş
gibi yapıyordu. Falan.
Ama iplikler, ama düğümler. Bir gün kalkıp Ayizi’ne
gittim. Henüz hiç de politik alanla buluşmamış okuduğum mat iddialar ete kemiğe bürünmeye başladı.
Bazı kadınlar tuttu ipliklerin ucundan, bak düğümler
bunlar dedi.
Hem de nasıl biliyor musunuz, yüz yüze hiç konuşmadan. Hiç sorgu sual etmeden. Hiç terapi görüyormuş gibi değil. Eylemleri hiç konuşmadan. Belki
hisleri bile açıktan konuşmadan. Kendini göstererek
yaptılar. Sonra yargısız bir davetle Amargi Dergi’ye
dahil ederek…

Sanmayın öyle kaybolmuş zamanlar… Gündelik
gayet yerli yerince değişiyordu işte. Bilmediğim bir
alana giriyordum: “Hadi yaz”! Öyle aklına geleni
sıralamak gibi değil sadece, hadi cebelleş hepsiyle!
Yeni kadın arkadaşlar “sordum kendime ne yaptım
şu hayatta” sorduruyordu. Tanımadığım başka kadın
arkadaşlar geliyordu, Osmanlı’dan feminist kadınlar
ya da fazla güncel feminist kadınlar. Bedenleri yamacımda olan ya da olmayan bu kadınlara ipliğin yüne
nasıl dönüştüğünü anlatıyordum. Falan.
Hadi yaz! Yazamadığını düşünüyorsan başka kadınlara yazdır, röportaj yap, yaz. Öyle düşünüyorsan başka
kadınların elinde tutmasına izin ver, yaz. Düşünüyorsan, yaz. Ve ilk emir değişti işte: Yaz!
Hem de nasıl yaz; sadece içini döker gibi yaz, kafanın
karışıklığını yaz, öfkeni yaz, sevdiğini yaz. Hem de nasılmış biliyor musunuz, sadece iç dökmek, karışmak,
hissettiğini aktarmak değil. Öyleymiş ki yazdıkça değişiyormuş, netleşiyormuş, dönüştürüyormuş her şey.
***
Tüm ipliklerin şiştikçe büyüdüğü, düğümlerin ise
kaybolduğu zamanlardı. Aldım elime sopayı, yünü
dövmeye başladım, eski usul. Dövdükçe yumak açıldı, hava aldı, temizlendi. Çoğaldı yumak. Yazdıkça,
yazmak beni ve okuyanı dönüştürdükçe büyüdü.
Topladım yatak yaptım yünlerden. Amargi Dergi benim yatağımdır.

IŞIL KURNAZ
Benim Amargilerim
Bir dergi düşünün, dokunduğu her yerin, temas ettiği her noktanın hem büyüklüğü hem küçüklüğü ile
aynı anda bir hesabı olsun. Çağ hastalığı, hep aynı
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kalarak “tutarlı olma” nanesine kapılmadan hem
de, aynı anda her şeyi hem çok ciddiye alsın, hem
de çok alaya. Benim Amargi’m mi? Daha ziyade bu
temaslarla ilgili, bu dokunarak ve birlikte öğrenmek,
el yordamıyla dünyaya tutunmak ile ilgili benim
Amargi’m. Sanki eksikliklerimizmiş gibi gözümüzde
büyüttüğümüz, kendimizi suçlayıp bedenimizden/
hislerimizden uzaklaştığımız alınganlıklarımızı ve
hassasiyetlerimizi bizim dokunabileceğimiz kadar
küçük ve yakın hâle getiren, bizi kendimizle yakınlaştıran dergi; biz tam mücadelemizi, birlikte kurduklarımızı, sekslerimizi, bedenlerimizi, güzelliğimizi, renkli reçel kavanozlarımızı sanki önemsizmiş gibi
küçültmüşken, onların kocaman olduğunu gösteren,
bizi büyüttükçe büyüten bir Amargi. Yani bir elimde dünyanın bizi inandırmaya çalıştığı şeyler var, bir
elimde dünyanın bu bizi inandırmaya çalıştığı şeylerin doğru olmadığını fısıldayan bir Amargi.
Aynı anda hem dünyadan hesap sorup hem de onu hizaya getirmek mümkün mü? Amargi, işte onu yapıyor.

Mesleki sebeplerle diyeyim, şehirdeki adımla var olamadım Amargi’de. Hadi dedim, Nuran Kalpakçı olsun. Aksu dedi, daha doğrusu. Neden olmasındı? Bir
isim, bir sesten ibaret... Bana uydu.
Pek azını (iki, üç?..) şehirden tanıdığım, ihtimal o ki
hiç karşılaşmayacağım kadınla yazılarımızın birbirine
değmesi kısacık bir tecrübeydi, çok kısa, çok az, çok
hızlı. Uzakta geçen hayatta bir yakına gitme hamlesi,
konu verdiler yaz dediler yazdım makamında biraz.
Durmadan yazılanın o makamda ortaya salınması.
Orada ve beraber olmaya yetmeyen, yetmeme hissiyle yetinen.
Böyle de oluyormuş.
Amargi kağıttan gemi. Nuran Kalpakçı kağıttan kadın. Kıyıda durmuş gemi geçerken el sallayan, sırf
gemi geçiyor diye. Kağıttan gemi gitti, kağıttan kadın bitti.

Amargi veda ediyor dediler, inanmadım. Biz veda’nın
ne menem bir şey olduğunu onlardan hiç dinlemedik
ki! Ben daha çok vedalara da kafa tutacaklarına bel
bağlıyorum. Çünkü onlar bana, dünyanın yaşanabilen değil, hissedilebilen bir yer olduğunu öğrettiler.
En çok, buna tutunuyorum.

ÜLKÜ ÖZAKIN

NURAN KALPAKÇI
Kadınlarla yazı arasında ne varsa Amargi’yle benim
aramda biraz o var. Kendimce.

neredeyse on yıldan beri her üç ayda bir yaptığımız
toplantılarda bir önceki sayıyı değerlendirip bir sonraki sayı üzerine düşünürken,
bir yandan da bolca gülüp eğlendiğim,
dosya konusu üzerine “kim, hangi açıdan yazabilir?”
diye tartışırken,
her konuya ne kadar çok yönlü bakabileceğimizi hayret ederek fark ettiğim,
bazen birbirimizin evinde yaptığımız toplantılarda
kendimi evimde hissettiğim,
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bu birkaç saat içinde kopan beyin fırtınalarından başımın döndüğü,
son yıllarda toplantılara katılamayan arkadaşları özlediğim,
dünya alem köşesine hazırladığım haberlerde editörümüzle kötümserlik/neşe dengesini aradığım,
ODTÜ Kadın Çalışmaları bölümünde okurken ofiste nasıl olsa satarız diye çokça istiflediğim, bunlardan
bir kısmı elimde hâlâ kalan
- evet, ODTÜ Kadın Çalışmaları ofisinden hâlâ çoğu
eski sayıya ulaşabilirsiniz! :) her sayıda Tennur’un seçtiği kapak görsellerine hayran kaldığım,
sayfaları çevirirken dosya konusuna bu kadar farklı açılardan yaklaşılmasıyla beni şaşırtmaya devam
eden,
feminist tartışmalarla aktivizmin güncel konuları
hakkında kafamın açıldığı,
ilk sayıdan itibaren dahil olduğum için bana mutluluk ve gurur veren,
dolayısıyla artık basılı olarak yayınının son bulmasına çokça üzüldüğüm,
ama umarım daha güzeli yayınlanır ve feministler özlemez dediğim,
her hâlükârda internetten takip etmeye ve katkıda
bulunmaya devam edeceğim dergidir :)

SELDA TUNCER
Amargi’nin son sayısı için yazmak biraz beklenmedik, biraz erken oldu diyeceğim ama hangi bitiş
erken olmaz ki, hele de içindeyken hep sürecekmiş
gibi gelirken ya da öyle olsun isterken. Amargi Dergi
yayınlanmaya başladığından itibaren hep hayatımın

bir yerlerinde oldu, arada uzaklaşsam da hiç bağım
kopmadı, aksine zamanla giderek o bağ güçlendi ve
bir baktım ki parçası olmuşum, o da benim parçam.
Daha önce yaptığımız kuşak sohbetlerinin birinde
de anlatmıştım: İlk Amargi Dergi’yle karşılaşmam
benim için öyle heyecan vericiydi ki, ilk sayıyı evire
çevire okuyup yakınımdaki kadın arkadaşlarla ihtiyacımız olan tam da böyle bir şey diye duyduğumuz
sevinç ve heyecanı hiç unutamam. Çünkü akademide olan genç kadınlar olarak feminizmle, kadın sorunlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyor fakat neresinden nasıl tutacağımızı bilemiyorduk. İşte Amargi
Dergi benim için - ve tahminim benim gibi birçok
kadın için -feminist politikayla ilişkilendiğim bir
bağ oldu. Gündelik siyasete dair öyle çok haber, öyle
çok deneyim ve farklı sese yer veriyordu ki akademinin bizi sıkıştırdığı yerden kendimize alan açıyor ve
politika yapmanın ama en çok da cinsiyet mevzuunu
politik zeminde tartışmanın imkânlarını sunuyordu.
Böyle uzaktan okuyup takip etmekle geçti epey bir
zaman, dergiye yazamadım ama okurken feminist
mücadeleye, gündelik politikaya dahil oldum; yazmak ardından geldi. Ankara’da eylemler yaptığımızda bunları aktarmak, paylaşmak için ilk aklımıza
gelen yer oldu şüphesiz ve onca zaman okuduğum
deneyimlerin arasına katıldık. Ama sadece aktif politika içinde yer alırken değil, feminizmle ya da feminist hareketle bağlarım kopmaya yüz tutmuşken
de yanımda oldu, bir yerimden tutup içine aldı beni.
Memleketten binlerce kilometre uzaktayken yazmam için “hadi!” denmesi sanırsam başıma gelen en
güzel şeydi. Hatta bir gün öyle güzel bir şey oldu
ki, kadın dayanışmasını taşıyan mektup oldu bana
uzaktayken. O yazımın yayınlandığı sayının sayfalarına bir grup kadın arkadaşımın dayanışma notları
yazarak göndermesi bugüne dek aldığım ve asla unutamayacağım en güzel hediyelerdendir. Düşünsenize
postadan Amargi Dergi çıkıyor ve sayfaları açtıkça
sevdiğiniz, beraber mücadele ettiğiniz kadınlardan
güzel mesajlar çıkıyor karşınıza. Bir feminist daha
ne ister ki!
Neyse lafı uzatmayayım, Amargi Dergi benim için
çok kıymetli bir serüven; sesime, sözüme yer açan,
bana güç veren, yorulduğumda ya da kafam karıştığında yanımda olan, yani bir nevi bugün beni ben
yapan en güzel şeylerden biri. Her defasında iyi ki
bir yerinden tuttum, bir noktasında ben de oldum
dediğim ve üzerinden ne kadar yıl geçse de iyi ki
diyeceğim. Sayesinde öyle çok şey öğrendim ve öyle
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çok kadına değdim ki; en çok da bir şeyin parçası
olmanın, bir yolda beraber yürümenin güzelliğini
yaşattı bana.
Vedalar her zaman zordur ama bazıları içinde umut
da taşır, bizimki de biraz öyle. Çünkü biliyoruz ki bu
su hiç durmaz ve feminizm illa ki yeni yollar açar.
Amargi de inanıyorum ki bugüne dek biriktirdiği
bunca güzel şeyle yeni yollara vesile olacak, yine yan
yana geldiğimiz, birlikte üretip mücadele ettiğimiz ve
güçlendiğimiz...

Bir de şöyle hissediyorum, sizi çok yalnız mı bıraktık
biz acaba? Belki bu kadar altında kalmasaydınız işlerin çıkmaya devam ederdi filan... “Hanım haanım!!,
o kapakları öpeceğine iki yazı düzeltseydin!” diye
hırlıyorum kendime şu an!
Ne zaman kadın arkadaşlarımla bir araya gelsek, derdimizi döksek konu şöyle bir yere bağlanır: “Bunu
yazalım, yazalım ama nereye? Amargi’ye tabii, başka
neresi olacak!” Bize bu hissi sağladığınız için, yazma
cesaretimiz her kırıldığında o web sitesindeki “ya siz
yazın, beraber toparlarız işte!” yazınıza bakıp yazdıklarımızı size gönderebilmemize sebep olduğunuz
için pek pek çok teşekkür hepinize!
Bir kız kardeşe dergi süsü verdiğiniz için aslında belki... Matbu yayından değil de bir insandan ayrılıyormuşum gibi hissediyorum.

GİZEM EKİN ÇELİK
Ne yazsam diye düşünürken bir şey hatırladım, ben
daha küçükken, bize misafirliğe gelen babamın arkadaşının bir kızı vardı. Gecenin sonunda keşke
kardeş olsak ve bu oyunumuz hiç bitmese diye filan konuşmuştuk, n’aptık da öyle hemen kaynaştık
bilemiyorum, küçükken de homur homurdum ben
çünkü :) Sonra bunların gideceğini anlayınca ben
uyuyakalmış numarası yaptım, çıkmadım yatağımdan. “Hadi kızım, kalk bak arkadaşına güle güle de”
- demiycem işte, demiycem! - diyen annemin sesi
kulaklarımda. Ağladım mı hatırlamıyorum ama üç
beş damla akmıştır muhtemelen. Sonra bir daha hiç
görmedim onları, gelmediler biz de gitmedik.
Nasıl zoruma gittiyse o olay, etkisi kalmış demek,
şimdi Amargi için bir şeyler yazmaya oturunca hatırladım. Ben yine uyuyormuş numarası yapacağım
galiba! “E kızım, Amargi bir yere gitmiyor ki online
yapıcaz işte” demeyin, gidiyor işte! Kapağına rujumla öpücük koyamadıktan sonra ne edeyim :)

BURCU ŞİMŞEK
isimsiz diyar
tam yazmaya oturma vaktim geldi aralı sessizlikten
sonra… vedalaş dergiyle dediler… ama ben hep orada olacak sanmıştım… yaşamın vedalaşmalarla akması tam da bu mevsimde öğrenilen…
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amargi dergi isimsiz bir diyara denk geliyor benim
için… tüm aynılıklarımla, farklılıklarımla kendime
ait bir feminizm tanımı yapabilmemi sağlamış olan…
coğrafyası olmayan bir diyar kurdu amargi dergi…
uzaktayken yakında olmamı, dışındayken içine girebilmemi sağladı diyarların…

sanırım bu heyecanla ilgili, o anlarda kaybetmekten korktuğum da tam olarak böyle bir şeydi. İnsan
Amargi’ye hep verdiğinden daha fazlasını alıyor, öyle
bir dergi o! Dediğim gibi ben önce çok üzüldüm o
vakitler, ama sonra bir baktım, son sayının adı bile
“Du bakalım...” oldu, o heyecanın hiç kaybolmayacağını ben o zaman anladım. Biz Amargi’nin açtığı
yolları sevdik en çok, onunla açılmaya da hep devam
edeceğiz. Hem belki bu kez yolumuz daha az taşlı,
karşılaşmalarımız daha çeşitli olacak. Sonu gelmiş bir
hikâye değil bu, Amargi deyince gözünün içi gülen
tüm kadınları kocaman bir sevgiyle öperim, web’de
devam edecek buluşmalarımızın hevesiyle...

VİVET KANETTİ

ÖZGE ÖZDEMİR
Amargi Heyecanı
Bir Dönüşüm Hikâyesi
Ben Amargi ekibine en son dâhil olanlardan biriyim.
Bu yüzden Amargi’nin geçmiş zaman hikâyelerine
tanık olamadım; ama hep merakla, büyük bir hevesle dinledim. Bu hevesin en büyük sebebi sanırım
hikâyelerin hep bir değişim/dönüşüm anlatısıyla beraber gelmesiydi. Hem okuyucusu olarak, hem de bir
parça içeriden biri olarak sürekli kendini yenileyip
duran bir “şey”i izlemek oldukça hayret verici, bir o
kadar da heyecanlı bir şey. Tabii o kıpır kıpır şey sizi
de olduğu gibi bırakmıyor: İçine alan, dışına atan,
önünüze yollar açan, içinizi iyimserlikle dolduran,
hep canlı ve ayakta tutan ve hatta çok neşeli bir şey
o. Herkesin Amargi’yle hikâyesinde bir parça olduğunu tahmin ettiğim kelimelerdi bunlar: Heyecan
ve değişim. Ben kendi hikâyemin akışından değil de
Amargi’nin nasıl hep bunlarla beraber hatırıma gelişinden söz etmek istedim. Amargi’nin basılı halini
bitirmeyi konuşurken hissettiklerimi hatırlıyorum,
pek sempatik şeyler değillerdi! Oradaki burukluk da

Cinsiyetçilik, ayrımcılık, aile içi şiddet üzerine çalışmış, bu konularda makaleler, hatta kitaplar yazmış,
buna karşılık yan komşunun evinde olup bitene kör
sağır kalabilen, kalabilmiş akademiklerle doludur
dünya… Bu duyarsızlık mutlaka kötü niyetten de
değil, bir tür mesleki deformasyondan, yazılı ve yayımlanmış görmedikleri hiçbir şeyi algılayamaz hale
gelmişliktendir… Veya ta başından itibaren biraz
öyle oldukları için.
Özellikle bizimki gibi, cinsiyetçi ayrımcılığın ve cinsiyetçi şiddetin her kademede, her mahallede, her
yörede, her adliyede avaz avaz haykırdığı bir ülkede
bu felçlik-körlük-sağırlık durumuna düşmemeyi başaran akademiklerin yeri gözümde, zihnimde ve duygusal yelpazemde hep apayrı oldu.
Aksu Bora’nın iradesi, bilinci ve tutkusuyla yola çıkmış Amargi Dergisi, yıllar boyunca, üniversite duvarlarını delip dışarıdaki hayatın sertliği, histerisi,
şiddeti ve absürdlüğüyle kucaklaşmış, onunla diyaloğu hep canlı tutmuş, içerideki, dışarıdaki, ötedeki ve berideki kadınlarla “hep birlikte” bir dil, bir
söylem kurmak için çırpınmış bir oluşum… Hakkı
ve yeri özel, öyle de kalacak… Kağıt baskısı estetik
“zeitgeist” arayışıyla da pek değerliydi ama mühim
olan zihinsel irade ve duruş, ki o mutlaka dijitalde de
sürecektir; buna eminim.
Basındaki cinsiyetçiliğe ve her tür ayrımcılığa karşı
bayrak açmış mütevazı Defne Devrimi hareketimiz-
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de de (ki bir yargı zaferiyle sonuçlanmıştı) Amargi’yi
hemen yanımızda bulmuştuk; bunu vurgulamadan
da olmaz.
Amargi’nin tüm yeni yolları açık olsun.

HÜNER AYDIN
Zede
İnsan yaşamının esas gailesi, kendi tedavisidir, yani
kendi eksiklerini tamamlamak, çatışmalarını çözümlemek ve zedelenmişliklerinin ıstırabını azaltmaktır. Bunu başarmak, dünyayı, yeniden ve merkezinde kendisi olmak kaydıyle, yani, kendi dünyası
olarak “tamam” etmektir: “Yaratıcılık” dediğimiz,
hiç bitmeyecek, yani hiçbir zaman ufkuna ulaşılamayacak eylem de budur: “Dünyayı tamam etme
eylemi” (M. Bilgin Saydam, Postmodern Gnostik
Olarak Carl Gustav Jung ve Analitik Psikoloji Okulu, 2010).
Yaşamımın esas gailesinin ne olduğunu tam kestirememiş fakat ne yolla gerçekleştirebileceğimi yeter derecede keşfetmiştim. Eksik, çatış ve zedelerimin farkındaydım. Eksikler, kartopu modeliyle
çoğaladurur, bir yandan da eriyedururken çatışların
çatışma’ya ne derece dahil olduğu bozbulanıktı. Zedelerse yaradan farklı bir tür olarak, görünmeyerek
-miş’lere direnen bir biçimde süratle kendilerini yenilenebilir ve sürdürülebilir kılmaktan başka bir işe
yaramıyordu. Bir işe yarasınlar istiyordum. Eksikler;
çatışlar: içedönük ve dışadönük çatışlar; zedeler, bir
işe yarasın! Dünyanın merkezinde -özgüven eksiğin-

den kaynaklı belki de- kendim olamayacağımı bildiğim için tin çekimine uygun bir ikame bulmam
gerekti; bulduğumu sanmıyorum. Dünyayı tamam
etme eylemiyse yazmakla baş gösterdi. Jung’un deyimiyle bir “ikinci tip”le tanışma ve onunla yaşamaya alışma hali, boynuma bir urganın ilmekleri gibi
asıldı. Urganın iki ucu elimde ve sıkıp gevşetiyorum
şimdi, yazmakla tamam etmeye çalıştığım bir şeyler
var fakat dünya mı bu? Peki hangi ağaca bir ucunu
aşılayacağım urganın, hangi ağaçta tek ve çürümüş
bir meyve gibi sırıtacağım?
İnsanın yaşadığı yere benzeyeceği belletilmeyen bir
kuşağın çürüğü olarak iki yakası bir araya gelmeyen,
yakaları arasındaki boğazda sıkıntıdan patlanmış
bir trafiğe öykünen düşünüş biçimiyle yaşamaya
mahkum gibiydim. Okuduğum bölümde her son sınıfın ritüeli olan bireysel psikolojik danışmalardan
birine danışan olarak katıldım. Sekiz hafta boyunca
kırkar dakika konuşacak, konuşacak ve sesimi kaydettirecektim. Psikolojik danışmanım, daha önce
hiç tanışıklık kurmadığım bir kavimdendi. Kavimler göçü benim içimde oluyordu, kutsal topraklara
tükürüyordum; Tanrı affetsin! Kızıldeniz, her parmağımın üçte birine yaktığım kınalarla bölünmüştü sanki! Ben o kınalarla klamlarını taşıyordum bir
halkın; unutmamak için! Hatırlamak, hatırlamak
ve hep hatırlatmak için! Faillerin adına utanmak,
faili meçhullerin adına bağırmak için! Acılarını bir
halkın, parmak uçlarımla oradan oraya götürmek
istiyordum. Kınalar yetmiyordu, kınalar kimlikleriniz üzerindeki varsayımlara sebebiyet verir. Kimse
kimliklerin içinde çırpındığı acıları aklına getirmez,
turuncu kahverengi turuncu arası. Ankara’ya gelmeden önce Amargi’nin buradaki varlığı -nedeni bilinmez- yol içinde yol gibi geliyordu. Hiç, başına gidilemeyecek bir yol; hiç başına, gidilemeyecek bir yol.
Dedim ya, özgüven eksiği, içedönüklük; bende gırla.
Psikolojik danışmaya giderken iletişim bölümünün
önünden geçiyordum, kapıya bakıp bir gün girer
konuşurum diyordum; Ayşe vardı, arkadaşım, “İstiyorsan git konuş bence” diyordu. Amargi’ye platonik
aşık değildim tabii ki. Tek sorun “yeterlilik” aramamdı kendimde; sonu gelmeyen bir yeterli olma isteği, yetebilme, delice bir şey. Yedinci hafta girdiğim
seanstan sonra şu kapıdan bir içeriye gireyim, Aksu
Hoca’nın odasını bulayım, yerini öğreneyim, gelirim
bir ara dedim kendime. Koridorda yürürken kapıların üzerindeki isimlere bakıyorum; açık olan bir kapı
var; aradığım odanın o olmaması isteğiyle, o oda olsa
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da içeride kimsenin olmaması isteğiyle birlikteyim.
Elbette o oda Aksu Hoca’nın çıktı, talih ve talihsizlik üzerinde kararsız kalınmış her yazgıda bu olaylar
böyle sonlanır çünkü. Merhabalar, ben bilmem kimim, bilmem nerelerde birkaç yazı çiziktirdim, bilmem ki. “Koşturmalı bir şeyler yapmak istiyorum,
Amargi için olursa çok sevinirim” dedim, önüme bir
gazete kupürü koydu kadın, röportaja gittim geldim.
Yazı yazmamın daha iyi olacağı düşünüldü. Kararlar
verildi, kalemler kırıldı! Şaka tabii. Ben de açıkçası
koşmak eylemini fiziki bir biçimde gerçekleştiremeyeceğimi anlamıştım çoktan. Amargi’de geçirdiğim
bir yıla bakınca kendimde bir kedileşme görüyorum.
Amargi bir top yün, yumak; ben de içinde tel tel etmişim birkaç metreyi; sırnaşmışım, yumulmuşum,
sıcacık olmuşum.
Kuşaklar arası gözle görünür bir uyum var Amargi’de;
ekibin hiçbir yere gitmiyor olması, dağılmaması bir
de buradan sevindirici. Benim dünyayı tamam etme
eylemim, yazmakla gerçekleşecek; bunu çok küçükken bir kitapta seçmiştim. Yol içinde yollar bulurken
en sevdiğim yol Amargi’ydi. Eksiklerim, çatışlarım,
zedelerimle var olabildiğim Amargi! İkinci tip’i, belki de yine Jung’a göre gölge’mi açığa çıkarabildiğim
Amargi.

çok yazı okudum dergide. İşte tam da bu nedenle her
okuduğumda bir grup feminist kadınla bir aradaymışım duygusu yarattı bende. Bezen yalnızlığıma bazen
güçsüzlüğüme iyi geldi. Bazen bir ışık görmemi sağladı, bazen de okuduklarımla yaptıklarımın sağlamasını yapıyormuş gibi hissettim.
Aynı nedenlerle bütün KAMER’lerin Amargi’ye
ulaşmasını sağlamaya çalıştım. Arkadaşlarıma yoldaş
olsun diye.
Bir kadın dergisi çıkarıp onu yıllarca sürdürmek kolay bir iş değil. Çünkü kadın dergilerini genellikle
kadınlar okur.
Bu zor işi başlatan ve sürdüren tüm kadınların eline
koluna sağlık. Hepinizin emeğini selamlıyorum.
Artık Amargi’yi elimize almadan, ekrandan okuyacakmışız. Olsun, öyle de olur.
Yeter ki Amargi bizimle olsun.

Bir intihar sahnesi gibi seyreylerken ben kendimi;
bunun bir intihar sahnesi olmadığını, bir kuşun uçuşu olduğunu tekrarlatan Yekta’dan bahsedebildiğim
Amargi. Boynuma astığım urganı aşılayacak ağaç
aramak yerine, urganı kemerbend yaptıran Amargi!
Veda için içimden “İspanyolların arsız okları gibiyim” demek geliyor, içimden “iki cihana sığmazam”
demek de geliyor, ne bileyim “ez berfimberfimberfim, le le nar, le le nar” filan demek geliyor.

NEZAHAT KAPUCİ
NEBAHAT AKKOÇ
Hem ben hem KAMER’li arkadaşlarım Amargi’yi
çıktığı ilk günden beri edinmeye, okumaya çalışıyoruz. Atladığımız sayıları da sonradan edinip
KAMER’de bir Amargi arşivi oluşturduk.
Kendi adıma elbette ki katıldığım, katılmadığım,
içimden alkışladığım, hatalı bulduğum, kızdığım pek

Amargi’nin benim için çok özel bir yeri vardı. Duygularımı bu kadar geniş bir kitleyle özgürce paylaştığım bir dergiydi Amargi. Bu fırsatı bana sağlayan
herkese sonsuz teşekkürler…
Yazarı olduğum Amargi’yle vedalaşmak benim için
zor… Umarım tekrar bir araya gelme fırsatını yakalarız. Buna ihtiyacımız var... Herkese Batman’dan kucak dolusu sevgiler...
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rına gıptayla baktım, ben de onlar gibi güzel yazabilmek, diğer kadınları anlatabilmek istedim. Amargi’yi
takipten tacize geçmem bu dürtüyle oldu. Benim için
büyük önem taşıyan dergimin sayfalarından birisinde
yer almak benim için büyük bir mutluluk olacaktı.

PINAR İLKİZ
Direktörüm Murat’ın (Çekiç) gelip de “Sen İlknur’a
yaz, o sana bütün bilgileri gönderir” demesi daha dün
gibi aklımda, hatta daha ben yazmadan İlknur’dan
gelen o e-posta da. Amargi Dergi’ye destek için her
yıl, sanırım iki ya da üç kere ilan veriyorduk. 23 Ağustos 2012’de “İlknur hanım merhaba” ile başlayan bir
e-posta göndermişim. Daha sonra 5 Kasım 2012’deki
yazışma aradaki “hanım”ı kaldırmaya vesile olmuştu.
İlan zamanı gelmişti ve kısa bir dönem dergicilik hayatım olduğu için, o yazıların toparlanması, göndermeyenlere hatırlatılması, yazıların dizilmesi nasıl bir
iş iyi biliyordum. Daha İlknur istemeden ilanı hazır
edip göndermiştim. İlknur’dan gelen cevabın içinde
şöyle bir cümle geçiyordu: “Aksu ile birbirimize sarılıp ağladık valla! Hayatımız birilerine yapmaları gerekenleri hatırlatmak, yapılmayanları toparlamakla geçerken...” Gerisi ise Kadın Koalisyonu ve Amargi’nin
bir önceki sayısında, yani “Kadın Kahramanlar” sayısında yazmamı teklif etmesi... Hatta o sayıda farkında olmadan Gülşah (Seydaoğlu) ve Esengül (Ayyıldız) ile birlikte bulunmam. Amargi’ye değişik bir
yerden girip, kısa sürmesi sebebiyle buruk bir çıkış
yaptım ama iyi ki yaptım. Teşekkürler İlknur!

UMUT BELEK
Amargi’nin tacizcisi kim?
Yıllardır üç ayda bir heyecanla aldım, heyecanla çevirdim sayfalarını, güzelim kadınlar neler yazmış
hepsini okudum. Güzelim kadınların güzelim yazıla-

Bir makale yazdım, henüz alıntı yaptığım yazarın
kelimesine bile dokunmak, yorumlamak benim için
mümkün değildi, yararlandığım teoriyi ya da düşünceyi löpçük olarak korumak gerektiğini düşünüyordum, daha doğrusu o düşünceyi kendi cümlelerime
yediremiyordum. O yazdığım makalede teorisinden
yola çıktığım yazarın görüşleri makalemin ortasında adeta löp et olarak sırıtmaktaydı. Makaleyi yollar
yollamaz Aksu hocam makaleyle ilgili düşüncelerini
belirttiği bir cevap gönderdi. Ayy, sevinçten kendimden geçtim! Benim zavallı değersiz makalemi adam
yerime koyup bir de değerlendirmişti Aksu hocam! O
gün bana yazdıkları benim için hâlâ önemini korur
ve ne zaman bir şeyler yazacak olsam beynimde yankılanmaya devam eder. Sanmayınız ki artık yazmanın
çizmenin ustası oldum, her şeyi öğrendim. Fakat en
azından ilk makalemden bir adım öteye gidebildiysem bu, canım dergim sayesinde olmuştur.
Oldu ama ne oldu, Amargi bir tacizci kazandığının
farkında mıydı o zaman? Aksu hocanın önerileri doğrultusunda makaleyi düzelttim, tekrar gönderdim ve
fıtratı gereği heyecan ve coşku fazlasından mustarip
bünyemin kıpır kıpır kıpraşmasıyla “ay acaba yayınlanacak mı?!” diye tacize başladım. O zaman yazım
yayınlanmadı ama ben “korkarım sizi taciz etmeye
devam edeceğim” cümlesiyle tacizlerin devam edeceğini belirttim. Bakınız ilgili maili hâlâ sakladığımdan, fotoğrafını görebilirsiniz kendisinin. Aksu
hocam “Kokma, korkanın oğlu kızı olmazmış!” cevabını verince, bunu istediğim kadar taciz edebileceğime ilişkin bir söz olarak aldım.
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Sonrasında çeşitli yazılar yazdım ve yazıları gönderir göndermez “allam allam, yayınlanacak mı acaba?”
şeklinde yine coşkuya kapıldığımdan, “ay yayınlayacak mısınız?” şeklinde mailler gönderdim. Canım
dergim hiç “deli midir nedir, çattık arkadaş!!” demedi; her seferinde deli manyağı maillerimi cevapladı.
Amargi’nin sayfalarında yazılarımı gördüğüm anlar
ise en mutlu anlarımdan oldu. Kendimi o güzelim
kadınlardan biri gibi, hayatımda önemli bir yer kaplayan canım dergimin ben de bir parçası olmuşum
gibi hissettim.
Amargi’nin benim için, çoğumuz için önemi bu bence: O, biz kadınların bir parçası, biz onun parçalarıyız, bu hiç değişmeyecek, artık elimizde tutamayacak
olsak da…
Korkarım ben de sizi taciz etmeye devam edeceğim…

SEVCAN ALTUNAY
Eril Tahakkümü Öldüreceğiz,
Hazır Olun!
Havaya girmek için yazarken eşlik edecek bir playlist yapmaya kalkıştım, sonu Zeki Müren Veda
Busesi’nde bitti. Böyle başlarsam sonu nasıl gelir diye
düşünmedim değil, ama o başka yazının konusu.
Sosyal medyadan biraz önce, 90’lardan hemen sonraydı bu ülkede “bu ülkede” ile başlayan cümlelerin
devri. Herkes pek sevdi. Hepimiz Kuzey Amerika
banliyölerinde yaşadığımızdan, yakın olsak değişti-

rebilecekmişiz de hep mesafeler yüzünden kaybediyormuşuz gibi elimizde öğretmen cetveliyle harita
başında Türkiye’yi göstererek “bu ülkede işler böyle
yürür” havasına büründük. Benim için büyüyü Didem Madak bozdu:
…Geçmişim acıyor şimdi, yalnız benim değil
Benim ülkemin geçmişi de acıyor mesela…
Benim ülkemin geçmişinde ve bugününde birinci tekil şahıs iyelik ekini sevmeyen insanlar yaşıyor. Onun
dışında her şeyi seviyoruz. Hatta “ölümüne” seviyoruz. Mesela söz konusu vatansa yaşam hakkı teferruat
benim ülkemde. Bir film der ki “ölüm” için; “gerçekte bir kez başımıza gelebilecek bir şeyi ne çok kereler
yaşamış gibi konuşuyoruz.” Çok seviyoruz ölümü.
Belki de bu yüzden “burası bizim değil bizi öldürmek
isteyenlerin ülkesi” diye düşünmüştür Tezer Özlü.
7 yaşında sokakta kızlı-erkekli saklambaç oynarken,
kız arkadaşlarımdan birinin babasının balkondan
gelen bağırtısıyla uyanmıştım ilk kez cinsiyet denen
farka. Saklambaç oynamanın altındaki kötülüğü keşfetmeye çalışırken. Sonra okul yılları, etek boyları,
ergenliğe girmek erkek cinsine özgüymüş tavırları…
Hepsine alışılıyor, kendini keşfetmek hep ileri bir tarihe atılıyor. Biraz şanslıysan iyi bir aile, değilsen tamamen kendi çabanla kadın oluyorsun. Hanenin içinde,
yan komşunda, okulda, işte, sokakta, kendinde biriktirdiğin onlarca cam kırığı dolu hikâyeyle. Sonra güzel kadınlar tanıyıp, duyup onlarla özdeşleştiriyorsun
hikâyeni. Hikâyelerine eşlik ediyorsun, isimleri kazınıyor aklına. Kendi hikâyesinden mağduriyet devşirip
savaş kazanmış komutan edasıyla dolaşan onlarca erkeğe inat, mağduriyetin tembel çukuruna düşmeden
sessiz sedasız destanlar yazabilen bir dolu kadın tanıttı
bana Amargi. Kendi hikâyemdeki kadınlara referans
ve hatta ilham veren bir dolu kadın.
Barış dilini, iktidar ve kafilesinden çok uzun yıllar
önce konuşmaya başlayan kadınların adını ilk kez
burada öğrendim mesela. Sol cenahta bile “sen bir
dur” bakışıyla geriye ötelenmeye çalışılan işçi kadınların sendikal haklarını elde etmeye çalışırken
o erkek hâkimiyeti yıkıp, yönetilen değil yöneten
olma mücadelelerini de ilk kez Amargi sayfalarından
okudum. Öğrendiğim onlarca isim beni hayranlıkla
karışık gıptayla baktığım pek çok başka isme taşıdı.
O isimlerden biriydi “feminist bir anne nasıl olur”
sorusunun cevabına ortak olmaya çalışan Satı Ata-
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kul. Onunla aynı mücadelenin içinde yer alan Hatice
Can’ın oğlunun acısıyla baş etmeye çalışırken hemcinsleri için gösterdiği çabayı öğrendim. Kadın öykülerinin içinde çıkış yolunu ararken gördükleri karşısında “çok acı var dayanamıyorum” diyerek giden
Dicle Koğacıoğlu da bir diğer isimdi örneğin. Onlara
hayat görüşü, cinsel yönelimi ve sadece yaşam hakkı
için mücadele eden; adı bir çırpıda akılda tutulamayacak kadar çok kadın eklendi. Duvarlara yazılan o
kimi zaman esprili cümlelerde; bir cinsi değil ama
onun dayattığı baskın zihniyeti yok etmeye çalışan
kadınlarla tanıştım. Sonra o el sıkıştığım, tanıştığım
isimler bu derginin sayfalarında karşıma çıktı.
Bu yüzdendir ki benim ülkem herkesin birbirini
adıyla tanıyabileceği kadar yalın bir dünya aslında.
Tıpkı “tüm dünya benim ülkemdir” diyebilen, kendini yalnızca sınırlarla çizilmiş bir kara parçasına ait
hissetmeyen kadınlar gibi. Yoksa hiç kimse Pınar
Selek’in “beni ülkemden attılar” cümlesindeki kırgınlığına rağmen, varoluşuna ve mücadelesine sahip
çıkmaya devam eden gücü paylaşamazdı herhalde.
Tam finalde “Elbet bir gün buluşacağız” çalıyorsa;
Amargi -matbaadan gelmese de- buralarda bir yerlerde olacak, istemeden gidenler geri dönecek. Ve kimilerinin umutsuzca bel bağladığı eril tahakküm son
bulacak.

ÇAĞLA KARABAĞ
Yoldaş Amargi…
Bazı anların kendisi öyle dramatiktir ki, onları dramatize edemezsiniz…

Hayatım ne olup bittiğini bile pek anlayamadığım
bir yoğunlukta geçip gidiyordu. Bedenim “bi’ dur
ya!” dedi sanki, hastalandım. Bir yandan ateş, halsizlik, öte yandan yatakta dönüp durabilme lüksü… Vaziyeti iyice lehime çevireyim bari dedim; Amargi’de
okumak istediğim ama biraz daha sakin zamanlar için
beklettiğim yazılar vardı, başladım büyük bir iştahla
sayfaların, sözlerin, seslerin arasında kaybolmaya. Saatler geçti, hastalığı falan unuttum, aklım da yüreğim de başka yerlere gitti. Kadınların sesi biriktikçe
içimde, güçlendim… Biraz ara verdim sonra, dergiyi
bıraktım, bilgisayarı açtım, e-posta kontrolleri falan. Ardından facebook’a girdim, mouse’un tekerleğini hızlı hızlı çevirerek sayfayı kaydırıyordum ki
bir veda notu gördüm… Öylece dondum kaldım…
Ezcümle “yorulduk” diyordu… Ekrana kilitlenmiş
ve gördüğüne inanmak istemeyen gözlerimi dergiye
çevirdim… Kapağını okşadım, burnumun direği sızladı… Anın kendisi öyle dramatikti ki… Fazlası yok,
eksiği var… Zihnimden geçen imgeler yok mesela bu
satırlarda, aklıma ilk gelenler de yok… Onları dile
tercüme edemiyorum, o yüzden de yazamıyorum…
Amargi hep iyi bir yoldaştı benim için, birlikte
çok güzel yollara çıktık… Hem duygusal, hem düşünsel, hem de fiziksel yollara… “Tam da buydu
hissettiğim”ler, “hiç böyle düşünmemiştim”ler, “işte
ben de bunu diyordum”lar, “bence öyle değil”lerle
dolu yollar… Yaylalar, sınırlar, dalga sesleri, başka
memleketler, kadim kentler, hamak keyifleri, ören
yerleri, kafeler, uçaklar, sıcak kumlar… Ne çok yerde, ne çok anda Amargi yanı başımdaydı, ne çok fikirle ve deneyimle doldurmuştu hayatımı…
Peki şimdi ne olacak? Yeni sayının temasını, kapağını
falan merak edemeyeceğim, yazıları sıraya koyamayacağım, yola çıkarken çantamda çok büyük bir boşluk olacak, kitaplarımı koyup her yere götürdüğüm
bez torbamda da, “daha Amargi’yi bile okumadım”
diye hayıflanamayacağım… Ama Amargi yok olacak,
kaybolacak değil ya! Kitaplığımda duracak, eşe dosta hediye ettiğim elimde olmayan sayıları tamamlayacağım mesela, eski yazılara dönüp bakacağım, bir
yeri hatırlarken orada okuduğum yazıyı da çağıracak
belleğim… Web sayfasını da takip edeceğim elbet…
Amargi’nin boşluğu dolar mı bilmem. Ama boşluk
iyidir, insanda doldurma isteği uyandırır, sahip olduklarımızın kıymetini hatırlatır… Sana veda etmiyorum güzel yoldaşım, yine çıkacağız yollara ama
belki bu kez geçmişe doğru…
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ESRA ÇİFTÇİ
Vedalarımı yazıya dökecek
cesaretim yok…
Veda etmek zor iştir. Zordur güzel anlarını, anılarını
uzak silüetlere yolcu etmek. Zordur, hüzünlerin ve
mutlulukların tadını sararmış sayfalarda, fotoğraflarda bırakmak. Zordur işte…
Hepimizin içinde yazmadığı, yazamadığı, söylemediği, söyleyemediği bir veda busesi, sözleri yazıları
vardır.
Benim henüz vedalarımı yazıya dökecek cesaretim
yok, bir gün o cesaretim olursa belki paylaşırım. O
yüzden bu bir veda yazısı olmayacak, zaten vedaları
da sevmem.
Hayatın içinde bazen ben gittim, çoğu zaman da sevdiklerimin gidişine el sallayan oldum. Giderken de,
kalırken de gözyaşlarımı hiç saklamadım, zaten beceremem ki. “Gitmek mi, kalmak mı daha zor?” diye
sorsalar, her ikisi de derim.
Giderken de, kalırken de hep şu sözü verdim kendime, ne gidenleri, ne kalanları unutacaktım, unutmadım da, unutmayacağım da…
Vedaları sevmem dedim ama Amargi Dergi’ye veda
ediyoruz.
Jean Paul Sartre, “her seçiş bir vazgeçiştir” der. Çok
da doğrudur ama biz Amargi’den vazgeçmiyoruz, sadece Amargi’nin yaydığı o muhteşem kâğıt kokusundan uzaklaşıyoruz.
Amargi mi?
Birlikte güldüğümüz, birlikte ağladığımız ve ağlamanın asaletini birlikte yaşadığımız. Bazen de sıkıldığımız, sinirlendiğimiz, bağırdığımız, çıldırdığımız ama
el ele verip güzeli öğrendiğimiz, öğrettiğimiz, yargılamadan, sorgulamadan sevdiğimiz, sevmeye zorladığımız, kötülüğü ve kötüleri hep uzak tuttuğumuz
kadınların buluşmasıydı…
Şimdilik hoşça kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

FEYZA AKINERDEM
Şimdi bu bir veda yazısı mı?
Amargi’yi ilk sayısından beri okurum, ancak ilk defa
yazdığımda doktoraya henüz başlamıştım, aynı zamanda ikiz kızlarıma hamile olduğumu öğrenmiştim. Bir cümleye kaç tane çelişkili, çatışmalı kadınlık
hali sığar? Biraz kendimle, biraz bedenimle kavgalıydım. Amargi’den sevgili Nükhet Sirman’ın, tabii ki
durumdan habersiz benden istediği yazı, istikbalime
bakıp mücrim gibi titrerken, “korkma, sana bir şey
olmayacak” mesajı gibi geldi.
Aslında geriye dönüp bakınca, Amargi’yle ilişkimi
yazma serüvenimle, yazma serüvenimi de Amargi’yle
birlikte anlatmak anlamlı geliyor. Başka bir yere akan
hayata karşı/rağmen yazmak, başka bir yere akan hayatın içinden yazmak, başka meşguliyetlerin içinden
zaman yaratıp yazmak, türlü türlü hallerden çıkıp,
türlü türlü hallerini yazmak, bazen de yazmamak.
Amargi’nin bana ve benim gibi kendini yazarak anlamak/anlatmak isteyen kadınlara açtığı alan böyle bir
alan oldu.
Kendini anlatmak derken kendinle çok meşgul olmak
ve her halini bir yazı nesnesine çevirmeyi kastetmiyorum. Akademik araştırma ve yazılarda, feminist yazılarda, akademi dışı ve feminist olmayan mecralarda ve
türlü türlü karşılaşmalarda yazarken ve konuşurken,
bir başkasının dilini üstlenmiş gibi, beklenen kalıplara, gramere ve beklenen düşünce biçimlerine uygun
bir şekilde cansız cümleler kurmak yerine, cümlelere kendi hayatımızdan bir ruh üflemekten bahsediyorum. Açıkçası bu her zaman kullanışlı olmuyor.
Doktora tezimi yazarken cümlelere ruh üfleyeceğim
diye ne sancılar çektim ben bilirim. Lakin başka türlüsü de mümkün değildi herhalde. Böyle bakınca,
Amargi’nin ruhunu da başka türlü olamayan kadınlar
olarak biz üfledik diye düşünüyorum.
Eee o zaman Amargi’yi kim kapatabilir? Ruhu da
bizde, anahtarı da. Hep dediğim gibi, sonunda “dayanamadık Eylül sayısı da yaptık” derler/deriz diye
bekliyorum. İnternette yeni mecralarımız var, ama
sözlerimizi sarı saman kâğıda basıp, kıymetli bir sandıkta saklar gibi saklayacak çok fazla dergi yok. O
yüzden bu vedayı kabullenesim gelmiyor. Sizin geliyor mu?
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GÜLŞAH SEYDAOĞLU
Amargi’ye veda:
Bırakmış gibi yapalım!

Çocukken iki şeyden ayrılamadım. Biri yalancı memem, bir diğeri de annemin çöpten yaptığı bez bebeğim. Annem ben doğduktan iki ay sonra hamile
kaldığı için anne sütü vermemişler bana. Yalancı
meme vermişler hemen. Bir daha da alamamışlar
elimden. Beş yaşıma geldiğimde hâlâ emdiğim memeyi elimden almak için döktükleri dili bugün gibi
hatırlıyorum: “Kızım sen artık büyüdün. Abla oldun
sen. Buna ihtiyacın yok. Gelişemezsin...” Ama bırakmadım, bırakmış gibi yaptım. Benden sonra arka
arkaya doğan üç kardeşimin memelerini gizli gizli
çalıp yatağın altında somururcasına emdiğimi ve o
an “dünyanın sonu gelsin, yaşamın hazzı budur” diye
hissettiğimi çok net anımsıyorum.
Yalancı memeden ayrılma çabaları sırasında annem
bana çöpten bir bez bebek yapmıştı. Kendi çocukluğundan, annesinden devraldığı bellek ile. Çamlıkta saatlerce arayıp bulduğum bebek yapmaya uygun
çöpleri toplayıp gelmiştim. Sapı uzun bir sapanı ters
çevirip, sapanın yukarıda kalan bölümüne yatay bir
çöp bağlamıştı. Sapanın çatalı bebeğin bacakları, yatay bağlanan çöp ise kollarını oluşturmuştu. Bedenini pamuklar ve bezler ile sarmalayıp üzerine bana
dikilen elbiselerden artan pazen kumaşlardan elbise
dikmişti. Sapanın diğer ucunda kalan yerine beyaz
bezden yuvarlak bir kafa oluşturmuş ve üzerine kaş
göz çizmişti. At kuyruğu saçlarımdan bir tutam keserek bebeğin saçlarını eklemiş ve siyah saçlı bebeğimi elime vermişti. Aynı kumaştan elbise giyiyorduk
bebeğim ve ben. Yıllarca en sevdiğim oyuncağım olmuştu o bebek. Değnekten at, kamıştan düdük, ağaç
dalından sapan, kemikten aşıklar, tellerden araba,
düğme ve ipten fırfır, kibrit çöplerinden ev, evin içine çamurdan anne-baba ve daha pek çok malzemeden oyuncaklar yaptığımız yıllardı. Biz yaratıyorduk
oyuncaklarımızı. Onları yaratırken de biz oluyorduk.
Sonraki yıllarda zenginleştikçe torbalar dolusu “oynaboz-at” oyuncakları kapladı evimizi. Konuşan, yatıp
kalkınca ağlayan bebekler almışlardı bana. Sarı saçlı,
mavi gözlü bebekler. Rengarenk giydirip çıkarabildiğim elbiseleri olan bebekler. Ama bez bebeğim be-

nim gözbebeğimdi. Ona sarılıp yatıyordum. Amerikan filmlerinde çocukların “teddybear”ı vardı, benim
bez bebeğim. Bu kez de bez bebeğimi elimden almak
için dil döktüler; “Kızım bak eskidi artık o bebek.
Artık kimse bu bebeklerle oynamıyor. Yeni, renkli,
alımlı bebekler aldık sana. Bırak artık bunu”, dediler. Atmalarına izin vermedim, oynamıyormuş gibi
yaptım. Yıpranmış, yorulmuş bez bebeğimi sandığa
kaldırdılar. Büyüyüp ilkokula giden kocaman bir kız
olduğumda bile her fırsatta gizli gizli ağzıma yalancı
mememi alıp sandıktan çıkardığım bez bebeğime sarılıyor ve başka bir evrene - paralel bir evrene - geçiyordum, huşu içinde. Yalancı da olsa eksik kalan ana
kucağının huzurunu ve hazzını yaşatan bu meme ve
kumaşlarım bezlerim ve saçlarımdan yapılmış bu bebek, hayata benden örülmüş kırılgan bir kement atmamı sağlıyordu sanırım. Elimden alınmak istenen,
yaşamla bağımdı.
Büyüdüm… Ama olmadım tam anlamıyla. Sağlam
bir kement öremedim yaşamla aramda. son zamanlarda insan olmak, kadın olmak için yazı yazar olmuştum. Yaşamla sahici, içinde ben olan bir bağ kurmak için. Ama anladım ki ne zaman bir bağ kursam
hayatla o bağ elimden alınıyor. Yazılar yazdığım dergi
Amargi kapanıyor…
“Sen artık oldun, büyüdün, başka yerlerde de yazarsın” diyorlar. “Başka dergiler de var” diyorlar. Tüm
gelişmişliklerine karşın, yaratıcılığımı kamçılamayan, yapanları ile iletişimi gizleyen, sınırlarımı zorlamayan, “al-oyna-bozulunca at-yenisini al” duygusu
yaşatan oyuncaklar gibi geliyor onlar bana. Çocukları bir başına oynamaya, yalnızlığa, arkadaşsızlığa iten
oyuncaklar gibi...
Belki yeni oyuncaklar yaparız yeniden, kendi yaşamlarımız ve kendi ellerimizle. Ama Amargi benim
sandığa kaldırılmış bebeğim artık. Hayat üzerime
geldikçe sandıktan çıkarıp sarılıp uyuduğum bez
bebeğim, içime çekerek somururcasına emdiğim yalancı memem, ana kucağı huzurum. O, benim saçlarımdan ve elbiselerimden yapılmış gözbebeğim. Onlarca kadının elbiselerinden, saçlarından yapıldı. O
kadınlar ölmeden tabuta koyup üstünü örteceğimizi
sanmayın. En değerli anılarımızı ve bizi biz yapan
geçmişimizi kapattığımız sandığımıza kaldırıyoruz
onu. Çıkarıp çıkarıp okuyacağız, “biz” oluşumuzu
hatırlayacağız ve huşu içinde iyi ki de yaşamışız diyeceğiz… Bırakmış gibi yapacağız…
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Kim bilir belki de torunlarımız açar o solgun sandığı,
bizim anneannelerimizin sandıklarını ortalığa döktüğümüz gibi yeni nesil kadınlara saçar tozlarını...

Halamın bana hediye ettiği ve ama hemen kaybettiğim bu yeni yuvadan başka bir dünya bularak ayrılmıştım yani, bir dünya-eteğe kavuşarak! Etrafında
dönebilen eteklerin, insana yeni bir dünya vermediğini kim iddia edebilir ki hem?!! Etrafında döndükçe
başınızın da dönmesinden, ayaklarınızın yerden kesilmesinden değil de sadece, dönerken etrafınızdaki
her şeyin de size doğru çekildiği hissine kapıldığınızdan, eteğinize koca bir dünyayı sığdırabildiğinizi,
açıldığınız bir dünyayı içinize kapayabileceğinizi fark
ettiğinizden...
Bir kadının bir başka kadına hediyesi bu!: Kimse
hissetmeden çoğu zaman ve her canınız çektiğinde
etrafında özgürce döndüğünüz bir kocaman dünya...
Kaçtığınız, kaçabildiğiniz, yalan söylediğiniz, sır verdiğiniz, terk edip sonra yeniden yerleştiğiniz...

MERAL AKBAŞ
Çok Çok Fazla...
İnce permalı sarı saçlarına, yeşil göz farlarına, her giydiğine takıştırdığı vatkalarına, kalın kemerlerine, yün
elbiselerine, kloş eteklerine, babasından gizli giydiği dar kot pantolonuna tutundum ben! Günlerinin
uzun bir kısmını yolun başına attıkları plastik taburelere oturup gelip geçeni çekiştirerek geçiren komşu
kadınların kuş yuvası dedikleri o yerlerde büyüdüm;
halamın kabarık saçlarında, vatkalı omuzlarında! Sürekli seyrederek, sır gizleyerek...
Beni ilk terk ettiğinde elime bir zarf tutuşturmuştu.
Dedeme vermemi tembihlediği bu kahverengi vergi
iade zarfını hemen açıvermiş; gerisinde bıraktığını okuyup anlamıştım: Gitmişti! Ama beni yuvasız
bırakmadan... Tüm biriktirdiklerine, askılara itinayla astıklarına, kaygan parlak kumaşlı gömleklerin
fiyonklarına, renk renk kloş eteklerin kıvrımlarına
şimdi artık ben yerleşmiştim; dolapta ne bulduysam
işte, giyip giyip çıkarmış, dedemin halama dair gördüğü her şeye gizli gizli ağlaması sebebiyle daha sonraları babaannem tarafından kilitlenen bu dolaptan
bir “küçük” şey aşırmayı başarmıştım: Siyah kloş bir
uzun etek! Çok döndüğüm etrafında; dönüp dönüp
durduğum...

Halamın da bu dünya-etekleri niye çok sevdiğini anlıyorum bugün! Defalarca gitti babasının evinden,
defalarca döndü babasının evine... Dönüp dönüp
duran bir etek gibi... Durup yeniden dönmeye başlayan bir etek gibi...
Bu hikâye şimdi yarım kalsın, tam da Amargi Dergi’ye
yazdığım ilk yazıda anlattığım bir ev hikâyesini, babaannem Fatma’nın hikâyesini tamamlamış gibi görünürken... Halamın “yarım hikâye”si, aynı evin diğer
kadınının tüm gücüyle, tüm sertliği, tutumluluğu ve
dayanıklılığıyla ayakta tutmaya çalıştığı o evin altını
kazmaya devam etsin... Babaannemin dizine yatırıp
derdini dinlediği babamın yerini, biraz da bu kaçak
kadın alsın! Halam da yaşasın babaannemle birlikte... Burada, bu sayfalarda...
Beni ayakta tutan bir başka kadının da hikâyesini
emanet edince artık, gitmek vakti geliyor galiba...
Yıldız Tilbe, Ferhat Göçer’in bir şarkısını söylerken,
şarkının “İkimiz de aşık, bir tek farkla: Benimki senden biraz fazla!” sözlerinin geçtiği kısmı değiştirir
hemen: “İkimiz de aşık, bir tek farkla: Benimki senden çok çok fazla!”* Yıldız’ın “biraz”la yetinememesi,
“biraz”ı diline yakıştıramaması gibi, ben de “çok çok
fazla” diyerek bitirebilirim Amargi’yle hikâyemi...
Kaybettiğim iki güzel kadını içine alıp sardığı için...
saklayacağı için... O dünya-eteğin etrafında çoğu zaman kimseye duyurmadan döndüğüm şeyleri anlatmaya güç, anlatılmasına kıymet verdiği için...
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Çok çok fazla güzel kadınlar var bu dergiyi mümkün
yapan... İlknur var, Tennur var, Ceren var, Fatma
var... Hele de, öyle kendi etrafında dönen bu kadının elinden tutan, hikâyelerine kol kanat geren, ona
kuvvet ve umut veren bir güzel kadın var ki... İyi ki...
O siyah eteği uçuşturan bir güzel dergi yani, Amargi
Dergi! Ne diyeyim: Her bijî; hem de çok çok fazla her
bijî!
* Yıldız’ı dinlemek isteyenler için: https://www.youtube.com/watch?v=uttc30R3d5M

MELEK GÖREGENLİ
“Amargi benim için..” diye başlayan bir cümle,
“Ben..” diye başlayan psikolojik testler gibi;bir an
durup çok ciddi bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi yaratıyor bende, tamamlandığında bir tanımlama
yapmış ve bir defteri kapatmış olursunuz her tanımlamanın yaptığı gibi. Bu cümle, bir “veda sayısı” için
yazılıyorsa hele ve bir dergi’yle vedalaşmak ağır iş
gibi görünmeyebilir ama öyle. “Amargi benim için
bir dergi değildi sadece..” diye başlamak en iyisi, devamını zorunlu kılan bir cümle bu çünkü, galiba vedalaşmaya ayak diriyorum.
Dergi çevreleri vardır; bir politik örgütlenme biçimi
olarak, bir sözün ilan edilmesinin aracı olarak bir dergiyle örgütlenmek; ben de edebi, anarşist, sosyalist söz
üretmeye yönelik böyle çevrelerde bulundum hayatım
boyunca iyi ki de bulundum, politik yazı yazmayı da
buralarda öğrendim. Amargi, benim için böyle bir
dergi çevresi değildi. Eğer bir çevre idiyse, diğer dergi tecrübelerimden farklı olarak Amargi benim için
“Pınar’ın çevresi” olarak başladı ve ilk kez bir “kadın”
olarak, “kadınlar arasında” yaratılan bir sözün parçası
olmaya çalıştım. Sokakta üretilmesine aşina olduğum
bir kadınlık sözünün, bir isyanın, önce İstanbul’da
Amargi’de sonra evlerimizde, kafelerde, hep açık hava
olsun, bahar olsun, ferah olsun diye uğraştığımız
mekanlarda bazen bir düğün evinin sevinci, telaşı ve
gerilimiyle bazen ayrılık acısının öfkesi ve suskunluğuyla, mükellef bir rakı sofrası hazırlar gibi bir dergiye dönüştüğüne tanık oldum. Kadınlar, hep olduğu
gibi, sadece bir iş yapmıyorlardı, sonuç değil süreç de
dolu dolu yaşanıyordu ve bu söz, sokaktaki gibi pek

de disipline edilebilen bir söz değildi. Ama Amargi niyeti hiç bu olmasa da belki, beni disipline etti; kadın
olarak hayata dahil olmanın kelimelerini icat etmeyi
öğretti, şimdi, artık, ne yazsam onda ben neredeyim
diye arıyor ve buluyorum, kadın ben. Feminizmi içselleştirmek gibi soğuk hatta erkeksi bir nitelemeyle
anlatılacak bir şey değil bu, daha çok içindeki feministin dile gelmesi, söze gelmesi.
Geriye baktığımda en çok, uzun yıllar boyunca toplandığımız evlerimizde koltuklarda bacaklarını altına
almış ya da yerde bir koltuğa diğerinin bacaklarından bulduğu yere dayanmış, önce Pınar’ın, sonra
Aksu’nun, lafı “dosya konusu” bulmaya getirmeye çalışan girişimlerine direnen ve hep lafın orasında burasında neşelenme molalarında hatırlıyorum hepimizi.
İsimler saysam bitmez, hepimiz oradaydık, hepimiz
hep bu işin bir yerlerindeydik, ortaya çıkan, görünür olan onca sayfadan başka hepimizin hayatında
Amargi neşeli ama yorgun bir kadınlık haliydi sanırım. Teşekkür etmem lazım, herkese, hepimize ama
en çok da Pınar’a ve Aksu’ya, memleketin feminist
tarihi için evet ama o tarihin gayrı resmi kısmı için
de; neşeli günlerim için.

NİHAN BOZOK
Güneşlidir o, kalabalık…
Uzunca bir vakit, tek odalı küçük bir evde yalnız
yaşamıştım. Evin küçücüklüğünden ve yalnızlıktan
memnundum ama yine de bir darlık hissi ara ara beni
yoklayıp geçerdi. Sarı Duvar Kağıdı’nda1 anlatıldığı
gibi kuvvetli bir oda basması değildi. Kendine Ait Bir
Oda’nın2 vaatlerini de taşımıyordu sanki. Daha çok
Gülten Akın’ın şu dizelerine yakın bir histi: “Gün
bu yediveren umuda karşılık gelmiyor. Bir yerlerde bir
ağustos kalmış olmalı”.3 Bu evin yaşanmamış ağustosu neredeydi acaba? Gel zaman git zaman, ben bu
evin başka odalarının da olduğu, ama benim onları
bir türlü keşfedemediğimi kendine konu eden bir rüyayı sık sık görür oldum. “Aaa!” diyordum rüyamda “nasıl da görmemişim!? İşte burada bir oda daha
varmış. Oh oh! Ne âlâ…” Rüyamda seviniverirdim.
Amargi Dergi ile bu tek göz odada tanıştım. Bir sayısını görmüştüm önce. Okuyunca hemen koşturup,
daha evvel çıkmış diğer sayılarını toplayıp eve gel-
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miştim. Vallahi ben bir hazine bulmuştum! Kesinlikle güneşli bir kadın kalabalığı vardı, bir ağustosta
toplanmış olmalıydılar ve şimdi de bu dergide yazıyorlardı! Ben ilk bunu düşünmüştüm. Sıra hevesle
yeni sayıları beklemeye gelmişti. Heves beni hiç terk
etmedi. Heves de pek narin duygudur, kırılıverir ya,
hiç öyle olmadı.
Yine gel zaman git zaman, bugüne vardım. Duydum
ki kâğıda basılı bir Amargi Dergi bundan böyle çıkmayacakmış. Ben öyle içten üzülüverdim. O tek oda
ev geldi aklıma. Ben oradan taşınalı epey zaman olmuştur. Fakat o evin yarattığı hissi bir Doris Lessing
kitabında çözmüşümdür: Hayatta Kalma Güncesi.4 Bu
romanda yaşlı bir kadın, ilk gençliğinin başlarında bir
genç kadını evinde misafir etmek, bakmak durumunda kalıyordu. İki kadının evlerinin dışındaki dünya
bir tufandı. Yollarda kafileler göçüyordu. Açlık ve şiddet kol geziyordu. Dünya berbat bir yerdi. Gelecek
umut taşımıyordu. Ve Lessing bu yaşlı kadını kendi
evinin odalarından başka evlerin odalarına geçebilen,
dahası, kendi zamanından başka zamanlara da geçebilen, hatta yanında kalan genç kızın çocukluğunu
ziyaret edebilen bir karakter olarak kurmuştu. Yazar,
kadının sıkışmışlığını başka hanelere ve zamanlara
dağıtmıştı. Bunu okuyan ben “Ah!” demiştim, “eski
rüyamın sınırını genişleten bir kadındır Lessing. Ne
güzel de yazmış!”. Amargi Dergi’deki yazıları okurken de böyle bir duyguyu sık sık hissettiğim olur. Bu
duygunun adını kâğıda yazamıyorum ama şöyle tarif
edebilirim sanki: “Hah! Çok yaşayın! Rüyam, dünyam ferahlandı bu yazılarla. Bu kadınlar ne kadar da
güzel yazmış!” Oysa anlatılan dertti, dillenen itirazdı,
ama olsundu, başka başka kadınlara pay ediliyordu ve
sanki yazınca daha çok olunuyordu. Böyle böyle ben,
bu dergiyle başka kadınların odalarını, sokaklarını,
hayallerini, dertlerini, dileklerini ve elbet itirazlarını
okur, gezer, hisseder oldum. Amargi Dergi’yi okurken, ne çok kız kardeşlerime komşu olmuşum, konuk
olmuşum, dertte ortak, yoldaş olmuşum. Öyle bir
iyilik, sıcaklık duyumsamışım. Bir yerlerde bir ağustos kalmıştır elbet, ve ben ne çok yazıda tutmuş onu
bulmuşum. Umutlu ağustosu oda oda gezdirmişim.
Dedim ya, güneşlidir o, kalabalık…
Notlar
1. Charlotte P. Gilman, Sarı Duvar Kâğıdı, İstanbul:
Otonom Yayıncılık, 2012
2. Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

3. Bu dizeleri şuradadır: Gülten Akın, Uzak Bir Kıyıda, 1984-2003, Toplu Şiirler III, İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları, 2004.
4. Doris Lessing, Hayatta Kalma Güncesi, İstanbul:
Can Yayınları, 2010

HAZAL HALAVUT
Amargi benim bir şeyim. Neyim bilmiyorum ama
benim bir şeyim olduğunu iyice biliyorum. Şu an
kitaplığımda yan yana dizili sayılardan oluşan Amargi rafına bakarak söylüyorum bunu. (Kıskandırmak
gibi olmasın ama evet, o fellik fellik aranan ilk sayılar
da görüş alanım içinde.) Bu gurur duyduğum koleksiyon şimdi bir bildungsroman gibi görünüyor bana.
Nasıl başladı, nasıl seçti seçtiklerini, hangi yollara
saptı, hangilerine boş verdi, kendini saran dünyanın
gürültü patırtısı içinde kime kulak verdi, neye burun
kıvırdı, nerde yalpaladı, görünümünü nasıl değiştirdi, ne umdu, nereye vardı? Amargi. Kahramanı kendisi olan bildungsdergi.
Ama Amargi’nin benim bir şeyim oluşunu, bu biricik
hacmini, feminist yayıncılıkta, feminizmde ve yayıncılıkta nereye denk düştüğünü tarife çalışarak açıklayamam. Okumak, evet, her mevsim. Amargi’yle mesaimin büyük kısmı. Ama şu rafa baktıkça bana göz
kırpan yakınlık yazıyla ilgili daha çok.
Dürüst yazmak diye bir şey var. Ben Amargi’den öğrendim. Başka, afili bir ismi vardır belki bunun ama
şu an aklıma gelmiyor. Dürüst yazmak, ne düşünüyorsan onu söylemek, içinden geleni, aklından geçeni
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satıra dökmek değil. Hatta bundan epey uzak bir şey.
Dürüst yazmak, kurcalamak, kazımak, bir düşüncenin ucuna, en ucuna gitmeye ısrar etmek, tam yakalayacak gibi olduğunda birden kaçırıversen de elden
vazgeçmemek, bir daha denemek, zihninde uçuşanı
yakalayana kadar, o düşüncenin ucunu bu düşünceyle tutturana kadar, bunların her birinin sana neden
ve nasıl değdiğini anlayana kadar.
Bana bunu öğreten Amargi’nin Amargiliğiydi. Yazarken ve yazdıkça hangi lafı nerde ederse alkışları
toplayacağını, paragrafını hangi şık alıntıyla taçlandıracağını, lafını tam da gediğine -hah şuraya- nasıl koyacağını hızla öğreniyor insan. Ve kapılıveriyor bunların çekiciliğine. Şurda burda ilk yazmaya başladığım
zamanlar bu cazibeye kapılmakla kalmadım, bir süre
yazmayı bu sandım galiba. (Ne de olsa yazı tutuyordu
dostum!) Amargi’ye yazmaya çalışırken uyandım.
Bir kere yazdığını kimlerin okuyacağını hayal etmekle başlıyordu iş. Amargi’yi kimler okurdu? Başka bir dergideki gibi laf sokmak istediklerim değil,
aynı yolun yolcusu olduklarımdı zihnimde Amargi
okurlarından oluşan hayali cemaat. Tabi her hayali
cemaat gibi “bu nasıl araya karışmış?” diye hayıflandıranlar da olduğundan arada laf sokmam da gerekti.
Zaten doğrusu ne yolumuz birdi, ne de yolculuğumuz birbirine benzerdi muhtemelen. Ama bir yazıda,
bir dosya konusunda, Amargi’de buluşuyor olmamız
yetiyordu aynı yolun yolcusu olma hissine. Çünkü
bir dertle hallenmiştik. Hepimizin başka başka, birbirinden çok farklı ve çok çeşitli meseleleri olsa da,
en başta bir dert bize değmişti ve şimdi biz de ona
değiyorduk Amargi okuyarak. O zaman yazmak da
öyle olmalıydı. Hem bir meseleyi gerçekten ama gerçekten anlamaya çalışmalı hem de bunu adım adım
yazının içinde birlikte yol alınabilecek bir şekilde
yapmalıydı. En feminist lafı bulmak değil, söylemleri
böyle böyle çarpıştırmak değil, aklından geçeni satıra
dökmek de değil, aklından geçen neden aklından geçiyor diye sorup “iyi bildiklerinden” sıyrılmak. Dürüstlüğü buradan geliyor.
Amargi benim bir şeyim. Yıllar içinde iniş çıkışlı bir
ilişkimiz oldu. Çok sevip bağrıma da bastım, eşe dosta Amargi de sattım, bir ara soğudum küstüm de.
Çok okudum, iyi okudum altını çize çize. Yazdım
elimden geldikçe. Ama Amargi’yi benim bir şeyim
yapan en çok yazmakla ilgili bana öğrettiği. Bazen
beceriyorum, bazen olmuyor, zor geliyor, bir daha-

kine diyorum. Yine de her yazmaya oturduğumda
Amargi yazımın içinde. Hiç biter mi bu?

PINAR ÖĞÜNÇ
Yerli, tek kelime
Bir kez “Amargi geliyor mu size?” diye sorduydum da
kitapçıda, satış görevlisi “Yabancı dergiler şu tarafta”
demişti eliyle işaret ederek. Belki hakikaten o kitabevine yabancıydı Amargi, belki o genç adama. “Yok,
yerli” demiştim. Yerli, tek kelime.
Bağımsız bir yayını, küçük paralar ve elma çekirdeği gibi kadrolarla sürdürmenin meşakkati bir yanda,
feminist bir dergi yapma inadında “yabancı” bir hal
var belki de. Olana bitene, normale, normalleştirilene, kemikleşene feminist bir bakış atmak özü itibarıyla var olduğun toplumda bir tür yabancılığı işaret
ediyor, tam ne olup bittiğinin adını koymak bir tür
yabancılaşmayı çağırıyor. Ancak böyle ilerlenebiliyor.
Kişisel olan politiktir de, nedir? Amargi, dokuz yıl
boyunca bu anlamda soru soran, cevapları çoğaltan,
adını koyan, bu yüzden de zihin ve ciğer açan bir
dergi oldu. Çok kadının yüreğine su serpti, iç yağlarını eritti.
Diyeceğim o ki, Amargi isterse Amargiliğine kâğıtsız
da devam edebilir. Daha 90’lı yılların ortasıydı, hotmail adreslerimizi yeni almıştık, interneti kağıda basmak isteyen bir arkadaşımız vardı. Bütün interneti.
Evinde saklamak istiyordu. Çok canımız çektiğinde,
interneti kâğıda basarız yine kendi aramızda. Bu bir
veda gibi gelmiyor bana.
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Şimdiye kadar Amargi’de tuzu, biberi, kimyonu olan
bütün kadınların ve de erkeklerin elleri dert görmesin.

İLKAY ERTEM
Amargi’yle tanışmam 2006 yılında oldu. İlknur telefon açıp “aboneleri artırmamız gerekiyor. Amargi
Dergi için beş abone yapabilir misin” dedi. Görev
beni bekliyordu. Birkaç saat içinde beş kişiyi abone
yaptım. Okunması için satılması da gerekiyordu. Yaşaması için de satılması gerekiyordu. Kolay mı, dünyanın matbaa, kargo parası… O gün bugün kimi
abone yapsam, nasıl toplu Amargi satsam diye düşündüm hep. Bir dönem dergileri onluk paketler yapıp
sattık. Ben dergi satacağım ya! Taksim’den Bostancı’
ya elimde bir sürü paket, eş dost tanıdık uğramadığım
yer kalmadı. Hepsini sattım! Amargi dergi yaşayacak,
daha fazla kadını buluşturmaya devam edecekti.
Amargi benim için kadın hareketine adım atmamdı.
Artık sadece yayınları okuyan biri değil, içinde olan
biriydim. Çok farklı yerlerden insanla yollarımın kesişmesini sağladı.
Aksu ve İlknur’a özellikle teşekkür etmek istiyorum;
ben hiç derginin içerik toplantılarında olmadım, ama
satılması ve yaygınlaştırılması için emek verdim. Bu
iki kadın emeğimi görür kıldılar. Sadece adımı “Dergiyi yayına hazırlayanlar” kısmına koymadılar, her
emeğin kıymetli olduğunu gösterdiler. Hepimizin zaman zaman atladığı bir konu…

BİRCAN POLAT
Amargi’nin müesseriyim,
gözyaşlarım tesir etmez
İlişki sonrası uzun mektup/maili aşkın acemisi atar.
Bu aşkın yıllarca platoniği kısa zamanlı da olsa
“maşuk”un “aşık”ı oldum. Ama her daim en çok seveni ben oldum; bu mektup da benden gelsin o zaman.
Sahilde oturup, şarabı ince hırkasının üzerine döke
döke ağlaya sızlaya bir defteri karalayan bu şaşkın kadı-

nı kim ağlatıyor diyen gözleri üzerimde hissediyorum.
(Olsun dedim, kamuya açık alanlarda ağlayan kadınların da dergisi Amargi.) Pes etmiyorum, yazıp yazıp siliyorum. Ee ilişki sonrası mektup dedik, mahremimiz
var herhalde! Yazıyorum, durun ben de varım.
Amargi ile hepimizin tanışma hikayesi benzerdir sanıyorum, okulda erkeklerin solculuğundan fırsat bulup
solculuk yapmaya çalıştığım bünyem aşağılanmış, sesini çıkaramamış, çıkardığı ses çatallanmış, sinirden
ağlaya ağlaya eve dönüyordum. Sinirliyim, çaresiz hissediyorum, ağlıyorum ve nasıl başardılarsa hakikaten
“eksik etek” hissediyorum. (Olsun dedim, kamuya
açık alanlarda ağlayan kadınların da dergisi Amargi
:)) Gergedan’a girdim. Sene 2007 olmalı, Amargi’yi
gördüm. “Feminist Politika” dergisi. Oku dedim!
Allah’ın emriyle oku, belki bu defa sonu değişir.
Sonu değişmedi ama ben değiştim. Bu sırada Amargi şehir değiştirdi, biraz kilo aldı, biraz boyu kısaldı
biraz boyu uzadı. Editörlerinden biri şehir değiştirdi,
sınır değiştirdi, ülke değiştirdi! Benim sevdam aynı
kaldı. Hevesliyim, umutluyum, cesurum. Çünkü
konuşan, dert dinleyen dergimin boyunun uzaması,
kısalması, şehir değiştirmesi hiçbir şeyi değiştirmedi.
Şimdi de format değiştirir ne var yani?!
Hamiş: Bir gün Amargi’ye yazmak isteyip sonra ben
kimim ki yazayım dediğimde, gelen cevap şöyleydi:
Bunu sormayan ahmaktır, sorup da yazmayan korkaktır :)
Maşuk’un sarhoşu çekilmiyor; hasılı, Strasbourg’a selam, Amargi’ye devam!

İSMİGÜL ŞİMŞEK
Yazmak kimin için çok kolay olmuştur ki? Aklında
uçuşan fikirler bütününü derli toplu aktarmaya çalışmak bir kenara, kadınlar için esas mesele hep, anlatacaklarımızın yazılmaya ve okunmaya değer olup
olmadığını bilememek sanırım. Malum, sadece yazmak değil, ifadenin bin bir biçimi, kadınlar ve erkekler için, söyleyeceklerinden bağımsız olarak, aynı
derecede hak olmadı hiçbir zaman. Günü gelip hakmış gibi olduğunda da ilk bakışta görünür olmayan
engeller ve teşvikler bambaşka oldu. Toplantılarda
birbiri üzerine söz alıp aynı şeyi, bir daha ve bir daha,
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aynı şekilde ve başka şekillerde söyleyenler ile söyleyecek yeni bir sözü olsa da kimi zaman söylemekten
çekinen kimi zamansa nasılsa birisi söyler diye üstüne
vazife olmadığını düşünenler kimler tahmin etmek
zor olmasa gerek…
Peki bunun aksi imkansız ve hiç görülmeyen bir şey
mi? Elbette hayır. Sesini ve sözünü kimseyi bastırmadan kullanmayı edep olarak benimseyen erkekler de,
sesini ve sözünü kimseden sakınmadan söyleyen kadınlar da var, hep de olageldi. Ancak, bu olagelmeler
“kendiliğinden”e hiç uymadı. Ne de doğalında okundu durum böyle olunca. Bu kadınların yaptıkları ya
cadılıktı ya işgüzarlık. Bence mevzu sadece öznelerce
ne eylenebildiği değil, eyleyene ne yaşatıldığı da aynı
zamanda. Yoksa yeterince bedel ödenip de alınamayacak ne var?
Benim tarihim de farklı değil elbette. İşte bu yazıyı,
bu sözde veda yazısını, özde teşekkür mektubunu yazmaya olan borcum da buradan ileri geliyor. Şöyle bir
dönüp bakınca, aralarda herkes gibi ve kadar kalemi
elime almış olmak ile şimdi yazıyor ve kucaklanacağını biliyor olmak arasındaki farkı yaratan Amargi’dir
benim için. Bu, yazma ve ortaya bir şey çıkarma noktasında nicelikselden artıştan ziyade niteliksel bir fark.
Her gün bir ton çeşit çeşit şey okurken ya da maruz
kalırken, yine de, okuduklarımdan hiç de daha anlamsız olmayan bir şeyi yazmak için yepyeni bir şey
söylemek zorunda hissederken ve nihayetinde söyleyebileceğim hiçbir şeyin yeterince yeni olmayacağından yazmayı anlamsız bulurken “Benim için yeterince yeni” diyen de Amargi oldu; hadi orayı bir şekilde
geride bırakıp yazdığımda, saldırı - savunma mekanizmalarını çalıştırmak yerine, sınırlı sayıda tuttuğu
ilkesine ters düşmediği sürece kucak açan da…
Kısacası “Yaz, ifade hakkının adıyla yaz!” dedi bana
Amargi.
Bu arada ortaokulda bir öykümü okuduktan sonra “Bizim belediyenin çocuklar için yaratıcı yazarlık
programları var, gelsene…” diyen benden on küsur
yaş büyük kuzenim Zeyneb Abla’nın hakkını da yiyemem tabii. Her ne kadar gitmedimse de.
Beni kalbimden vurduğu yer yazmaya can-ı gönülden teşvik etmek olunca hep bir yazan olarak anlamından bahsettim ama tabii bir de okunur yanı var
Amargi’nin. :) Bir dergi için hem omurgası var halde

kalıp hem de aynı dosya konusuyla ilgili birbirine
tamamen zıt yaklaşımlar içeren yazıları barındırmak
kolay olmasa gerek. Amargi yaptı valla. Bütün özgüveniyle “Yazanların sözleri bunlar, bana nesi?” mi
dedi, tartışmaktan ve tartıştırmaktan mı korkmadı,
herhangi bir meseleye yaklaşırken final odaklı ve dolayısıyla endişeli davranmadı da yola mı odaklandı,
yoksa kendi heyecanlandığı her şeyi okurlarıyla mı
paylaşmak istedi nasıl yaptı bilmiyorum, ama ben
elime aldığımda bir sayıda okuduğum ya da yazdığım bir yazıdan sonra başka bir sayıda aynı konuya
tamamen zıt bir yerden bakmaya vesile olan başka
bir yazıyı okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamayabilirim.
Mektup bitmiş de güzellemekten veda etmeye vakit
bulamamışım. Cansın Amargi.
Hem, veda etmek kimin için çok kolay olmuştur ki?

EYLEM ÜMİT
Hocam beni affedin Amargi de affetsin.
Annem acilen ve yeniden ameliyat olacak. Burada
Ankara’da olması muhtemel. Günler- geceler, hastaneler ve kahır doldu.
“kalçadan kemik alıp...”, “yanlış kaynayan yeri kırıp....” dedikçe pis pis sırıtan herifler (ortopedistler
hep erkek mi bu dünyada???) içimin başka başka yerleri acıyor hep ağlıyorum.
Amargi ile ilişkim geçtiğimiz zamanlarda da bu acıyan yerimden kuruldu. Ne hevesliydim köşem olacaktı düzenli yazacaktım. İki yazıdan sonra hayat
çelme taktı. Düşükler yaptım üst üste, bebeklerim
doğmadan öldü. Canım çok yanıyordu yazamadım.
Şimdi annemin kaynayamayan, mum gibi eriyen kemikleri düşürdü bizi hastane kapılarına. Ama bu da
çok acıtıyor, darma duman ediyor. Yazamadım, yine
yazamadım.
Yoksa siz bilirsiniz değil mi benim için Amargi vuslata beş kala elveda demek zorunda kalınan sevgilidir.
Tam da hah şimdi işte, doğru zaman geldi benim için
dediğim anda Amargi bir yola ben başka yola... Ebediyete kadar ayrılıyor yollarımız.

35

12 Nisan 2015

18 Ocak 2015

36

Amargi’yi var eden kadınlar yani sizler hepiniz, hayat hastane koridorları, mahpus damları gibi envai
acıya düştüğünde de Amargi’yle birlikte büyümeye
devam ettiniz değil mi? Amargi’nin o uzun yolculuğunu benim gibi elini bugün tutup yarın bırakanlar
değil sizler mümkün kıldınız. İşte Hocam bu yüzden,
beni önce siz affedin sonra Amargi affetsin. Gerisi de
içimde bir ukte kalsın.

AMARGİ artık hayatına internette devam edecek
ama işte benim açımdan en çok bu kargolama şenlikleri özlenecek.
* Bu isimlendirme Aksu Bora’ya aittir.

Ps.: Yaz bitmeden bana uğrayın bir akşam üstü. Yeni
bir taş plağım oldu altın değerinde: Zeki Müren “Bir
Yaz Yağmuru Gibi Geçiverdi Aşkımız”. Gramafonumda dinleyelim. Azıcık hicran sarsın ruhumuzu.
Ağlar, açılırız. Olmaz mı?

GÖKÇE ZEYBEK
AMARGİ bir derginin sayfalarında başka başka kadınlarla tanıştığım, pek çoklarına hayran kaldığım,
tanıdık tanımadık hikâyelere çarptığım, sarsıcı ve bir
o kadar da eğlenceli bir yolculuk benim için.
Bu yolculuğun en keyifli kısmı ise her sayıya eşlik
eden kargolama şenlikleri: Ayizi’nde bir araya gelmek, özlediğin yüzleri görmek, yenileriyle tanışmak;
sıradaki parçayı sen seç eşliğinde girişilen sohbetler;
simit, çay, peynir üçlüsüyle başlayan ziyafetin ilerleyen saatlerde şarap, peynir ikilisiyle şenlenmesi;
dergilerin baskıdan çıkmasını dört gözle beklemek;
kargo saatinin giderek yaklaşması, kaygı seviyesindeki artış; derken, kapı zili: oh, gelen Amargi dergi!
Heyecanla önce kapağa, sonra hızlıca içindekilere
bakmak, sayfaların kokusunu içine çekmek. İkinci
kapı zili kargocu geldi demek. İki zil arasında dergileri kargoya hazır etmek gerek. Herkes kendi dergisini bir kenara koyar ve kendimizi kargo poşetlerinin,
isim etiketlerinin, adreslerin, kaşelerin, faturaların,
abonelik yazılarının içinde kaybederiz. PTT’ler
şeffaf poşetlerin içine, elden verilecekler şu köşeye,
MNG’yle gönderilecekleri bitirmek lazım; az kaldı,
şimdi gelecekler derken ikinci zil çalar, dergiler kargoya teslim edilir.
İşin özü Chaplin’in “Modern Zamanlar”ına bağlamış Amargi üç aylarının “mevsimlik işçisi”* olmaya
hevesli bir grup kadın sayesinde o sayı abonelerine
doğru yolculuğa koyulur.

ÖZLEM KARA
Amargi’ye Veda
Kadın olmanın, engelli olmanın dahası hem kadın
hem de engelli olmanın zor olduğu bu topraklarda,
önyargılarla baş edebilmek için çalışmak, değiştirmeyi denemek ve anlatmak da her zaman kolay değil…
İşte Amargi, bu mücadelede sözümüzün dillendiği,
farklılıkların zenginlik kabul edilerek yer açıldığı,
parçası olmanın iyi geldiği ve güçlü hissettirdiği kocaman bir birliktelik benim ve pek çok engelli kadın
için…
Umudum odur ki, görme engelliler için erişilebilir bir
dergi olma özelliği taşıyan Amargi’nin ardından yayın hayatına adım atacak tüm eserlerin, Amargi’nin
yarattığı farkındalıkla, farklılıkları zenginlik kabul
ederek herkes için erişilebilir olma özelliğiyle yayın
hayatında varolmayı ilke edinmesi vazgeçilmez bir
değere dönüşür.
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GÜLDEN TRESKE
Bu bir veda yazısı değildir!
Amargi dergisinin önce adını sevmiştim… Sonra
içini de sevdim. Yolda, yörede, tatilde Amargi getiren kitapevlerini hemen farklı bir yere koydum. Çok
güzel kapaklı, bol çeşitli, bol yazarlı içeriğini hiç bir
zaman tam okumayı bitiremedim. İçinde mutlaka
okunacaklar var rafından alıp, bitirip, öyle yerine
koydum. Son bir yılda içinde kendi yazılarımın olmasını da acayip gurur yaptım.
Dergi gibi dergi duruşunun eksikliği önemli olacak.
Dergiyi çok özleyeceğim ama Amargi’yi de hep takip
edeceğim.
Arkanızdan bir bardak su dökeceğim. Yollarınız hep
açık olsun. Su gibi gidin su gibi gelin.

Artık isimlerini ilk kez duyduğum, belki de ilk kez
bir dergiye yazan pek çok feminist yazarla tanışmışız.
Sanki küçük bir kovuktan çıkan incecik bir çay başka
sularla birleşip coşkulu bir ırmağa dönüşmüş. Ama
neyse ki “tek ses tek yürek” olmamış. Seslerin bolluğunun büyüsüne kapılmamış, fısıltılara da kulak
kabartmış. Sözgelişi aynı toplantıyı hem toplantının
“ev sahibi”nden hem içeriye alınmayanın izlenimlerinden okuyabilmişiz. Politika ile bağını koparmadan
feminist teoriye de yer vermiş, eleştirisine de. Yoksulluk bulutunun kadınlar üzerine nasıl yağmur olup
indiğine dair yazılar da okumuşuz, ilk elden seks işçileriyle yapılan söyleşileri veya konu meme kanseri
olduğunda özel sağlık sigortalarının nasıl timsahlaştığını da. Böyle okuyup giderken hangi arada yazı
göndermeye başladım Amargi’ye unuttum bile. Ama
Alman disiplini almış editörlerini asla unutmam!
- yazıyı 15’ine yetiştiremeyeceğim editörcüm, annemle uğraşıyorum, doktor filan...
- Hay Allah çok geçmiş olsun! Peki madem, 16’sında
gönder!
Yaa, bunları da duydu bu kulaklar. (Sonuç: yazı yetiştirildi)
Sonra bir gün artık dergi dijital olacakmış dediler.
Üzüldüm elbet, bizimdi Amargi. Ama Web’den gazete ve kitap okumaya nasıl alıştıysam Amargi’yi de
Web’den okuyabilirim diye düşündüm. Hem denizde
bile temiz akarsuyu farketmez misiniz? Bir serinlik
çarpar bedeninize, işte bir akıntı var dersiniz. Şimdiden sonra Web’deki o akıntının adı Amargi olacak
benim için.

NESLİHAN CANGÖZ
Amargi’ye veda notu yazmak için oturduğumda eski
sayılarını karıştırmaya başladım. Başlangıçta daha
“ince” imiş dergi. Yazanlar ise yazılarına başka mecralarda da aşina olduğum feministlermiş. Bu arada ilk
sayıda Dicle Koğacıoğlu’nun da bir makalesi varmış.
Derin bir iç çekişle kenara koydum o sayıyı. Yaşasaydı kimbilir...Neyse. Sonra giderek kalınlaşmış dergi.

Naime Narin
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SON
BASKIYA

“Amargi Dergi bu son sayıdan sonra artık elektronik
ortamdan yayınlanacak. Bu vesileyle son baskıda
dergi ile öykümüzü aktarmak, bizim için önemini
yinelemek istedik.”
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Amargi Dergi bu son sayıdan sonra artık elektronik ortamdan yayınlanacak. Bu vesileyle son
baskıda dergi ile öykümüzü aktarmak, bizim için
önemini yinelemek istedik. Sohbetimize hatırlayarak başlarsak, Amargi Dergi’den nasıl haberdar
oldunuz?

şeli oldukları kadar öyle eleştirellerdi ki! Bir yandan
dinleyip, düşünüp, tartışıyor, bir yandan da bir espri
patlatıveriyorlardı. Türkiye’nin ‘sert ciddi abi’ görünümlü sol ve hatta feminist hareketinin yanında bu
neşeli eleştirel feminist hal beni içine alıverdi. Toplantılardan birinde Pınar bana dergiden bahsetti.

Gülden Arsal: Amargi Dergi’yi yayın hayatına geçtiği dönemden itibaren ismi nedeniyle zaten biliyordum, çünkü Amargi Kadın Kooperatifi ile tanışıklığım vardı. İlk karşılaşmamı tam olarak hatırlamasam
da şiddet ve militarizm üzerine okuduğum yazılardan
etkilendiğimi hatırlıyorum. Sanırım 2008 yılında Pınar Selek’le yaptığımız bir toplantı sonrası Amargi
Kooperatifi’nin Tel sokaktaki kitabevi-dernek-cafesine daha sık gidip gelmeye başladım ve bu dönem yapılan dergi okur buluşmaları sayesinde derginin çok
daha sıkı takipçisi oldum.

Suzan Karaibrahimoğlu: 2008 yılında Pınar Selek’in Amargi’ye çağırmasıyla birlikte Amargili ve
sonrasında da dergi okuru oldum. Dergi gündemi
yakalayan dosya konuları ve diğer yazılarının zenginliği nedeniyle merakla takip ettiğim bir yayın oldu.
Kooperatifteki tartışmalarımız da derginin içeriğinden besleniyor, bazen de tartışmalar derginin yazılarını besliyordu.

Gamze Toksoy: Amargi Dergi’nin adını ilk kez Pınar Selek’den duymuştum. Sohbetlerimizin birinde
Amargi Kadın Kooperatifi’nde düzenlenecek bir söyleşisinden söz etmişti Pınar, anti-militarizm üzerineydi söyleşi, bir kaç kadın arkadaşımla birlikte kooperatifin mekanına gittik söyleşiyi dinlemek ve yapılan
çalışmalardan haberdar olmak için. Sunum sırasında
konuşmacılar Amargi Dergi’nin militarizme odaklı
sayısından söz etmişlerdir, oradaki tartışmaların önemi vurgulanmıştı bir kaç kez. Sanırım derginin ikinci sayısıydı. İlk kez dergiden böyle haberdar oldum.
Benim için söyleşideki heyecan, kooperatifin üyelerinin, katılımcıların tartışma açmadaki isteği, militarizme ilişkin yapılan cesur yorumlar, feminizmlerle
anti-militarizmin ilişkisi üzerine getirilen yaklaşımlar
etkileyiciydi. Sonrasında da kooperatifin o zamanki
mekanında arka tarafta ikinci bir bölme vardı, işin
mutfağının olduğu yer yani, orada derginin yeni gelen sayısı için yapılan hummalı çalışmalara yönlendirmişti Pınar beni. Koli koli dergiler vardı ortalıkta,
birbirleriyle güle oynaya, arada yazıların, yazarların
sohbetini yaparak kadınlar derginin nasıl satılacağı
konusunda iş bölümü yapıyorlardı, bir kaç tane de
ben aldım hem okumak hem satmak için, haberdar
olur olmaz satmaya çalıştığım ilk dergiydi yani :)
Nil Mutluer: Dergiden önce kooperatifle tanıştım.
Amargi’nin bir cinsiyet farkındalığı atölyesi ilanı
elime geçti. Atölyeye geldiğimi söyleyince kadınlar
beni öyle doğalca aralarına kattılar ki, sanki yıllardır onlarlayım gibi hissettim. Kadınlar sıcak ve ne-

Senem Donatan: Amargi Dergi’yle ilk kez bir kitapevinde karşılaştım. Şaşırdığımı hatırlıyorum, zira
Amargi yıllardır çalışmalarını takip ettiğim feminist
bir örgüttü ve bir dergi çıkarmaya başladıklarını duymamıştım. Sonradan öğrendim ki; Amargi benim
aktivizmi bırakıp kendime döndüğüm birkaç sene
içinde sadece dergi çıkartmaya başlamamış, feminist
bir kitabevi ve kafe de açmış. Tüm bu gelişmeler beni
çok sevindirmişti.
Yasemin Öz: Örgüt olarak Amargi’ye dair bilgim kurulduğu zamandan beri var. Ben Ankara’da Kaos GL
üyesiyken Lambda İstanbul’daki bazı lezbiyen-feminist arkadaşlarımız Amargi üyesi olmuştu. O yıllar
(90ların sonları-2000lerin başları) LGBTİ örgütlenmesi dışında feminist örgütlenmelerle daha çok temas etmeye başladığımız yıllardı. Lezbiyenlerin ve
transların açık bir şekilde üye olduğunu duyduğum
ilk örgüt Amargi’ydi. Amargi’den çok az insan tanımama rağmen Türkiye’deki feminist örgütlenmeler
içinde bende ayrı bir yeri vardı. Amargi içinde yer
alan arkadaşlardan zaman zaman Amargi çalışmalarını duyuyorduk. Farklılıklarla yan yana gelmeyi
önemsemesi, farklılıklara alan açması ve anti-militarist duruşu benim Amargi’ye yakın hissetmemde
başlıca nedenlerdi. Amargi Pınar Selek nedeniyle de
önemsediğim bir örgüttü. Pınar’ın translarla beraber yaptığı çalışmaları LGBTİ hareket olarak baştan
beri iyi biliyor ve izliyorduk. Henüz tanışmadığımız
zamanlarda bile Pınar feminist harekette önemli bir
figürdü benim için. Ankaralı Feministlerin “Medya
Tecavüzüne Son” kampanyası sırasında Pınar’la buluşup tanıştık. O sırada Amargi’den Dilek de Ankara’ya
yerleşmişti ve Ankara’daki feminist örgütlenmeye da-
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hil olmak istiyordu. Dilek Kadın Dayanışma Vakfı
üyesi oldu. Pınar ve Dilek’le dostluğum sayesinde
Amargi dışarıdan takip ettiğim bir örgüt olmaktan
çıkıp, tartışmalarını içeriden takip ettiğim bir örgüt
oldu Ankara’da yaşarken dahi. Amargi hayalimdeki
feminist örgütlenme modeli gibiydi, modeli hayata
geçirmek kolay olmamasına rağmen. Ankaralı Feministler grubunun ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın
da politik olarak pek çok yönüyle aynı çizgide olduğunu düşünüyorum, o yüzden de Amargi yakın gelmişti bana. Amargi Dergi’nin çıktığını feminist mail
gruplarına gönderilen duyurulardan öğrenmişimdir
muhtemelen. Amargi Dergi’nin ilk sayısının Başörtü
dosyasıyla çıkması bana çok anlamlı gelmişti. Feministler arasında bitmeyen bir tartışmayı görmezden
gelmeyen, suya sabuna dokunan, farklılıklarla bir
arada durma konusundaki samimiyetini ortaya koyan, cesur bir çıkıştı bu. Kaos GL olarak biz de yayıncılık ve dergicilik deneyiminden geldiğimizden,
politik söz üretmenin ve yayın yapmanın ayrı bir
önemi olduğunu düşünüyordum. Amargi’nin çıkışı
heyecan vericiydi benim için. 2007 yılında İstanbul’a
taşınınca da tereddütsüz Amargi üyesi oldum. Amargili olma deneyimini yaşadığım ve Amargi ruhuyla
kalabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Amargili
olmak çok kapsamlı, emek vererek irdelenmiş, hayal kuran, neşeli, gelişmeye ve dönüşmeye açık bir
politik duruşun tek sözcüğe dökülebilmesi sanki. O
yüzden ben hep Amargili kalmaya çalışacağım diye
düşünüyorum.
Sonrasında Dergi ile ilişkiniz nasıl sürdü?
Nil: Pınar dergiden bahsettikten sonra Başörtüsü sayısını bir çırpıda okumuştum. Militarizm sayısının
da okur buluşmalarına katıldım. Eleştirimi hatırlıyorum. “Militarizmden bahsederken erkeklik deneyimi feminist bakış açısıyla neden yok?” Eleştiriler,
fikirler birbirini takip etti. Derginin 3. veya 4. sayısında kendimi dergi toplantılarında dergiye yazı yazarken, yazı takip ederken ve bir müddet de Bunları
Yaşadık’ı koordine ederken buldum. Bir yandan da
önce kooperatifte, sonra da kitabevimizde dergi ile ilgili satış, okur buluşması örgütleme, dergi ile aktivizme birbirine örme etkinliklerimiz devam ediyordu.
Derginin satışını kooperatifteki bazı arkadaşlarımız
üstlenmişti. Hararetle çalışıyorlardı. Satış yapmayı
beceremeyen, para pul işlerini sevmeyen ben kendimi dergi satarken bile buluverdim:) Sonra kitabevi ve
kooperatifi kapama kararı aldık. Derginin satış işleri

devroldu. Benim de yazı çizi kısmı ile ilgili düşük
tempolu Ankara maceram başladı.
Gamze: Sonrasında aslında kooperatifteki çalışmalara katılmaya başlamıştım. Oldukça yoğundu kooperatif, yapılacak birçok iş vardı, dergi bu iş kalemlerinden biriydi. Hem dağıtımı konusunda kooperatif
üyeleri doğrudan sorumluluk alıyorlardı, çeşitli yerlerde standlar açıldığında oralara mutlaka dergi götürülüyor ve doğrudan satışı yapılıyordu hem de
Amargi Kooperatifte dergide yer alan konuların tartışmaları sürdürülüyordu. Bu etkinliklerin hemen
hepsinde zamanım oldukça yer alıyordum ben de. Bir
taraftan da kooperatifte aktif çalışan birçok arkadaşımız dergiye yazı da yazıyordu. Benim de o sıralarda
odaklandığım bir metnim yayınlanmıştı, savaş fotoğrafçılığı üzerineydi. Zaten kooperatifin gündeminde
olan kampanyalar, eylemler, takip ettiğimiz, haberdar
olduğumuz olaylar, araştırmalar vs. mümkün olduğu kadar dergiye yazı olarak verilmeye çalışılıyordu.
Derginin yayınlanma süreci Ankara’da yürütülüyordu ama İstanbul’da dergiye yazı hazırlanmasından
dağıtımına, satışına kadar yoğun bir çalışma vardı.
İstanbul’da feminist hareketin gündemindeki meseleler doğrudan yansıyordu dergiye de. Karşılıklı bir
ilişki vardı yani, yayınlanan yazılar tartışmalarımızın
kaynağı oluyordu hem. Mesela şiddet üzerine bir dizi
toplantı yapmıştık, organizasyonunda yer almıştım,
özellikle kooperatife yeni katılan arkadaşlarla birlikte
yürüttüğümüz bu tartışmalarda dergideki yazılar ilk
elden kaynaklarımızdı. Bazen de dergide okuduğumuz yazılar kendi aramızda yeni tartışmaları örgütlememize vesile oluyordu.
Gülden: Dergi Ankara ekibi tarafından yayına hazırlanıyordu, ben hazırlık süreçlerinde çok fazla yer
almadım, kooperatif içinde özellikle derginin teknik
diyebileceğimiz işleriyle uğraşıyordum, stantlara dergilerin ulaştırılması, satışları arttırmaya yönelik kampanya çalışmaları, paketleme, kolileme, taşıma vs. Bütün bu süreç çift taraflı işliyordu aslında. Kooperatif
içinde ihtiyaç duyduğumuz tartışmaları yaparken dergi bir başucu kaynağı oluyor politik tartışmalarımız
zenginleşiyordu. Bir yandan da kendi gündemimiz
dergi sayfalarına yansıyor, feminist tartışmalar, eylemler, kampanyalar dergide yer alıyordu. Kısaca birbirini besleyen karşılıklı bir ilişki kuruyorduk. Derginin yeni sayısının kolileri dağıtım için geldiğinde
paketleri açıp heyecanla nelerin olduğunu baktığımızı
hatırlıyor, sıcak sıcak derginin ilk nüshalarına ulaşı-
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yor olmanın gururuyla heyecanlanıp, satabileceğimin
çok üstünde dergiyi çantama atıyor, satamadıklarımı
sonra geri getiriyordum. Böylece çevremdeki birçok
arkadaşımı dergiyle tanıştırıyordum.
Senem: İlk karşılaşmamdan sonra dergiyi düzenli olarak takip etmeye başladım ve gerek dili, gerek
seçtiği konular itibariyle dergiyi kendime çok yakın
buldum. O dönemde Amargi Dergi’nin her sayısı
dönüp dönüp yeniden okuduğum birer başucu kaynağı oldu benim için. Derginin yayına başlamasının

üzerinden yaklaşık iki yıl geçmişti ki, bir gün Pınar
(Selek), Gülden’i (Arsal), Suzan’ı (Karaibrahimoğlu)
ve beni Amargi kitabevine çağırdı ve Amargi Kooperatifi bünyesinde birlikte yaratıcı çalışmalar yapmayı önerdi. Tiyatroyla uğraşan bizler, daha önceki yıllarda (2001-2004) Tiyatro Amargi vesilesiyle
Amargi’yle ilişki kurmuştuk. 2008 yılında Pınar bize
yeni bir başlangıç öneriyordu. Pınar’ın teklifini sevinerek kabul ettik ve kooperatif çalışmalarında yer
almaya başladık. Kooperatif üyesi olduktan sonra
dergiyle ilişkim farklı boyutlar kazandı. O zaman-

lar istanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışıyordum ve
üniversitede kadına yönelik tacize karşı kampanyaları örgütlüyorduk. Amargi Dergi’ye konuyla ilgili bir
yazı yazdım. Böylece sıkı takipçisi olduğum Amargi
Dergi kendi gündemimi başkalarına duyurma kanalım oluverdi. Ancak sonraki süreçte dergiyle aramdaki güçlü bağın zayıfladığını söyleyebilirim. İTÜ’de
ya da başka herhangi bir yerde Amargi Dergi standı
açmak, dergileri sürekli bir etkinlikten diğerine taşımak hayatımın ayrılmaz bir parçası olmaya başladı.
Yeni çıkan sayılar sanki benim okumam için değil de
başkalarına ulaştırmam için vardı, daha doğrusu ben
öyle algılamaya başlamıştım. Teknik zorunluluklar,
keyifli bir sorumluluk bilincine dönüştürülmedikçe
insanın yaşam enerjisini soğurabiliyor. Ben de dergiyle ilişkimde öyle bir dönemden geçtim. Benimle
benzer duyguları paylaşan arkadaşlarla 2010 yılında
Amargi dergi-okur buluşmalarını yeniden başlatma
kararı aldık, çünkü dergiye olan gönüllü sorumluluğumuzu daha besleyici bir hale dönüştürmek istiyorduk. Önceki dergi-okur buluşmalarından farklı
bir yapı benimsedik. Derginin tanıtımı veya dosya
konularının tartışılmasından ziyade tartışmaya ihtiyaç duyduğumuz konulara dair eski Amargi dergi
sayılarından seçtiğimiz makaleleri duyuruyorduk,
herkes makaleleri okuyup geliyordu ya da bazı makaleleri etkinlik esnasında hep beraber okuyorduk
ve akabinde tartışıyorduk. O süreçte Amargi dergiler
bizim için son derece besleyici ve yönlendirici oldu,
ki zaten bu buluşmalar sonradan Amargi Feminist
Tartışmalar serisine dönüştü. 2011 yılında Amargi
Dergi kooperatifle olan kurumsal bağına son verme
kararı aldı. 2012’de de kooperatif gönüllüleri olarak
bizler Amargi Kitabevi’ni kapatma ve yeni bir yere
taşınma kararı aldık. Bu süreçlerde dergiyle kooperatif arasındaki ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu
kişilerden biriydim. O dönemde Amargi Dergi benim için hem fazlalık hem yoksunluk demekti. Yoksunluk demekti, çünkü sürekli bir para hesabı yapıyordum ve ne kooperatifin ne derginin parası vardı.
Fazlalık demekti çünkü dergi tepelerinin arasında her
gün bir başka kişiyle satılamamış eski sayıları en az
yer kaplayacak şekilde nasıl yerleştirebiliriz diye kafa
yoruyordum. Her gün yeni bir strateji geliştirerek
dergileri o depodan diğerine defalarca taşımamızı
unutamıyorum. Amargi Dergi’yle olan ilişkim bana
şunu öğretti; birilerinin sizin için dergi hazırlaması,
nitelikli yazılar yazması ve yazdırması, sonra onların
mizanpajını yapması, baskıya hazırlaması, daha sonra
onları bastırması, dağıtması, sizin kolay ulaşabilece-
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ğiniz yere getirmesi, satması, satışların hesabını kitabını yapması, tüm bunlar öyle emek yoğun süreçler
ki... Ve senelerdir hiçbir maddi beklentisi olmadan
bu süreçlere emek veren yüzlerce kadın var. En başta
Amargi dergi yayın kurulu olmak üzere, emeği geçen
tüm kadınlara şükrediyorum, iyi ki varsınız....
Suzan: Senem’in ayrıntılandırdığı gibi kooperatifte
yaşanan mali ve organizasyonel sıkıntılar nedeniyle
derginin devrine kadar dergi önemli gündemlerimizden biri olmuştu. Satışı için ben de diğer Amargili
kadınlar gibi çalışıyordum. Her sayıda herkes satabildiği kadar dergiyi alıp satmaya çalışıyordu. Kooperatifteki organizasyon değişimlerinden sonra gelişen
ihtiyaç nedeniyle abonelik ve dağıtım konusunda
haftada bir günümü dergiye ayırmıştım. Satış organizasyonlarının yanısıra dergide bir röportajım da
yayınlanmıştı.
Yasemin: Amargi Dergi’nin ikinci sayının konusu
Militarizmdi ve Pınar benim de bir yazı yazmamı
önermişti. Ilk sayısında okur, ikinci sayısında yazar
olarak dahil oldum Amargi Dergiye ve o gün bugün-
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dür dergiyle ilişkim sürüyor. Tel Sokak’ta kiraladığımız kitabevini Pınar’la ilk görmeye gidişimiz, kira
kontratını imzalarkenki heyecanımız sanki dün gibi.
Özellikle kitabevi kurulduktan sonra Amargi Dergi ve Amargi yayınlarıyla daha sıkı bir ilişkim oldu.
Derginin okur buluşmalarının farklı karşılaşmalar
ve tartışmalar yürütmek adına çok verimli olduğunu düşünüyorum. Hem Amargi Kooperatifi üyesi
olduğum hem de Amargi Dergi’nin sorumluluğunu
üzerimde hissettiğim için, rafa yerleştirmekten çevreme satmaya, hesap kitap işine bakmaktan dergiye
yazarak katkıda bulunmaya, bağış istemekten dergi
satışını arttırmak için kafa patlatmaya kadar bulaşmadığım pek iş kalmadı diğer arkadaşlarla beraber.
Arkadaşların söylediği gibi ekonomik olarak çok zorlayıcı süreçlerden geçtik. Deyim yerindeyse canımız
çıkıyordu derginin sürekliliğini sağlamak için diyebilirim. Amargi Dergi’nin kooperatiften ayrılması süreci de kolay değildi bence kendimizi sorumlu
hissetmek açısından. Arkadaşlar benden daha detaylı
anlattılar zaten süreci. Derginin yalnızca editoryal
sürecine katılmadım, o da başka bir ciddi emek ve
gönüllük isteyen bir işti.
Bugünden baktığınızda Amargi Dergi’nin Türkiye’deki feminist hareket içinde yerini nasıl değerlendirirsiniz ve yarınına ilişkin dilekleriniz nelerdir?
Gülden: Amargi dergi konularıyla tam da bizim hallerimizin, dertlerimizin, kafa karışıklıklarımızın, arayışlarımızın, gündeliğimizin, tıkanmalarımızın, bağırışımızın, susmamızın canlı tanığı ve yoldaşı olduğu
için feminist hareketin önemli bir parçasıdır diye düşünüyorum. Adalet, yoksulluk, şiddet, cinsel yönelim, milliyetçilik, siyaset, homofobi, dayanışma, annelik, barış, ahlak, medya, mağduriyet, başörtüsü ve
sayamayacağımız çok önemli konularda derin bir bakış açısı kazandırdı okurlarına. Bu bakışı sahiplenen
kadınlar ile feminist politika ve teori hem güçlendi,
hem de aktifleşti bence. Basılı olmasa da elektronik
ortamda devam edecek derginin sanal dünyanın dehlizlerinde kaybolmaması için kurulduğu ilk yıllardaki
gibi okurlarıyla canlı, kanlı buluşmayı da ihmal etmeyecek buluşmalar yaparsa şahane olur derim. Yolunuz, yolumuz açık olsun sevgili kadınlar.
Suzan: Amargi Dergi, dosya konularının meseleleri
ele alışından, dünyada olup bitenlere, kişisel deneyimden, edebiyat ve felsefeye zengin bir dergi oldu.
Feminizmin tanımından, yapılan ayrımcılıklara ka-

dar bir çok konudaki cesur duruşu da harekete farklı
tartışmaların dahil olmasını sağladı. Benim için ve
çevremdeki bir çok kişi için feminist literatür açısından önemli bir başvuru kaynağı oldu ve umarım
olmayı sürdürür. Amargi Kooperatifi üyelerinin bir
kısmı dergi okuru olduktan sonra veya okur yazar
buluşmalarındaki karşılaşmalar vesilesiyle örgütlenmişlerdi. Bu da çok farklı kadınların biraraya gelmelerine neden olabiliyordu. Bir örgütlenme vesilesi de
oldu dergi. Amargi dergi şimdiye kadar söylenecek
sözü olan bir dergiydi. Bundan sonra da öyle olmasını dilerim.
Senem: Amargi Dergi’yi çıkaran kadınlar, dergiyi
‘’başka kadınlar’’ için çıkarmadılar. Kendi dertlerinden yola çıktılar ve özel hayatın dertlerinin ne denli
politik birer mesele olduğunu samimi bir dille ifade
etmeyi başardılar. Zengin içeriğiyle Amargi Dergi
Türkiye’de senelerdir, ‘’özel olanın politik olduğunun’’ yaratıcı ve güçlü bir ifadesi oldu ve olmaya devam edecektir. Amargi Kooperatifi ile Amargi Dergi
arasındaki ilişki de özelde feminist hareket genelde
tüm muhalif harekete ilham veren bir örnek olmuştur. Amargi Dergi, Amargi içinde özerk bir yapıydı,
yani biz kooperatif gönüllüleri olarak derginin içeriğinden dergi basılıp bize gönderildiği zaman haberdar olurduk. Dışarıdan bakıldığında, bu ilişki birçok
kuruma, örgüte ‘’tuhaf ’’ gelebilir. Ama Amargi içinde
doğaldı bu hal. Zira Amargi adı bir örgüt isminden
ziyade bir felsefeyi ima ediyordu ve Amargi Dergi
Amargi’nin felsefesine sahip çıkan bir dergi olduğu
için dergiyle kooperatif arasındaki organik bağ devam ediyordu. Amargi’nin felsefesi neydi derseniz,
kendimce şöyle özetleyebilirim: Amargi; kendine
feminizmi rehber edinen ve kadınlık deneyiminden
geçmiş herkesin, kendisinden yola çıkarak yaşamı
dönüştürmek, değiştirmek için dayanışmayla kurduğu ve gerçekleştirdiği samimi ve yaratıcı hayallerin
tümüdür. İşte bu yaklaşım Türkiye’de kendine kolay
yer bulabilen, rahat nefes alabilen bir yaklaşım değil
maalesef. Ama her şeye rağmen Amargi felsefesi canlılığını sürdürmektedir. İstanbul’daki Amargi kapandı. Amargi Dergi matbu yayın çıkarmaya son veriyor.
Ancak Amargi felsefesinin tohumları bu topraklarda
bir yerlere saçıldı bir kere ve onlar yeşermeye devam
ediyor ya da uygun ortamı bulduklarında yeniden
yeşerecekler. Dileğim; Amargi Dergi’nin uluslararası
bir yayın olması. İnternet üzerinden tüm dünyanın
ulaşımına açık olacağı için belki ingilizce hazırlanacak bir tanıtım sayfasıyla farklı dillerde yazan ka-
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dınların yazılarına da açık bir yapısı olabilir. Seçilen
makalelerin ingilizceye çevrilmesine devam edilmesi
de Amargi Dergi’nin tüm dünyada daha tanınır ve
bilinir olmasına katkı sunabilir. Dünyada daha fazla
kadının Amargi Dergi’nin yarattığı zengin tartışma
ortamından beslenmesini umut ediyorum.
Gamze: Bu soruyu cevaplamak için saatler süren
sohbetler, uzun uzun yazılar gerekiyor belki de cünkü derginin feminist hareket içinde oldukça önemli
bir yeri olmuştur diye düşünüyorum. Bugün de hala
öyle. Söylenebilecek bir çok şey içinde belki de derginin yakaladığı dilin önemini öncelikle vurgulamak
gerekir. Amargi dergi yakladığı dille, seçtiği temalarla
bizi anlatan, bizim deneyimlerimize önem veren “hepimizin” dergisiydi diyebilirim. Kadınların yazdıklarıyla yaşadıkları arasında köprüydü bir nevi, ya da
yaşadıklarını yazabildikleri, birbirleriyle ilişkilerini
kelimelere dökebildikleri, dertlerinin ortak olduğunu görebidikleri bir mecra. O dönem kooperatifte
aktif çalışan ve ilk defa yazı ile kendini anlatan kadınlara alan sağlıyordu. Sevgi, kıskançlık, dostluk
gibi hepimizin gündelik yaşamının parçası olan duyguların politikasını yapabileceğimizi, kadın gözüyle
yeniden değerlendirebilecegimizi, buradan feminist
yaklaşımlar geliştirebileceğimizi gösteren bir alan.
Akademik dilin ağırlığıyla uğraşan, akademik yayınların sınırlarıyla sürekli karşılaşmak zorunda olan
benim gibi kadınlar açısından böyle bir dil oldukça
öğreticiydi. Kendini yeniden hatırlamını sağlayan,
başka kadınlarla içerden temas etmeni sağlayan bir
araca dönüşüyordu yazı. Amargi Kooperatif ’in aktif
olduğu dönemlerde, dergideki tartışmalar, özellikle okur-yazar buluşmaları gibi toplantılar, kadınları
kendileri üzerine düşündürüyor, eylemleriyle metinler arasında karşılıklı ilişkiyle heyacanları büyüyor,
deneyimleri, bilgileri artıyordu. Basılı bir dergi fikri
alışkanlıklarımızdan dolayı bir ihtiyaç ya da en iyi
yöntem gibi görünse de, Amargi Dergi’nin bundan
sonra yalnızca elektronik ortamdan yayınlanacak olmasını ben bir eksiklik olarak algılamıyorum. Hatta
mevcut teknolojilerin olanaklarıyla yeni fırsatlar da
yaratabilir. Mesela daha çok görüntülerin kullanılmasına, yanınlanmasına olanak sağlanabilir. Bu yüzden dergi hepimizin dergisi olmaya devam edecektir
diye düşünüyorum.
Nil: Şimdi feminist harekette artık normalleşmeye çalışılan ancak, halen tam anlamıyla kavranarak
içselleşmiş olduğunu düşünmediğim ortak siyaset

örme meselesi üzerine düşünmeme vesile olan ortam
Amargi’dir. Hatta derginin rüzgarıyla ve iç tartışmalarımızla Muhabbet Atölyeleri ve Sınır Ötesi Kadın
Buluşmaları bile organize etmeye başlamıştık. Dergi
ile konuşarak kooperatifte örgütleniyorduk. Dergi
ve kooperatifteki yani, Amargi’deki tartışmaları her
ortamda gündeme getiriyorduk. Hala da devam ediyoruz. Kooperatif, kitabevi kapandı, dergi elektronik ortama devroluyor ancak, Amargi devam ediyor.
Amargi bir ruh ve oluş. Amargi tüm üretkenliği, duraksaması, öğreticiliği, durağanlığıyla önce feminist
sonra da ara ara queer olanı hayatıma kattı, katıyor.
Yasemin: Amargi Dergi; Amargi’nin yakaladığı sahici hayat deneyimlerinin armoniyle bir araya gelip,
kendine yeni ufuklar açıp akması halinin; aynı özen,
hassasiyet, vicdan ve adalet ile söze dökülüp, yazılı
olarak dolaşıma çıkmasıydı bence. Söz uçar yazı kalır
meselesinden dolayı, Amargi’nin de içinde yer aldığı
ve dünya siyasetinde çok önemli bir noktaya tekabül
eden politik hattın yazılı olarak dolaşması, tartışılması ve yaygınlaşması için en önemli araçtı. Kadınların kendi sözünü oluşturması, literatür ve ortak dil
yaratması ve tarihe not düşmesi için de önemli bir
araçtı. Feminist örgütlenmenin 2000li yıllardan sonra ciddi şekilde yaygınlaşmasına katkı sunan şeylerden biri de Amargi Dergi gibi yayınlardı bence. Hem
teoriyi tartışan hem akademik olmamaya gayret eden
hem de gündemi görmezden gelmeyen çok önemli
bir düşünsel arşiv aynı zamanda Amargi Dergi. İnternet çağında basılı yayınlara rağbet giderek düşerken
belki internet üzerinden yayına devam etmek Amargi Dergiye başka avantajlar sağlayacaktır. İçimde bir
burukluk var ama eski kuşak alışkanlıklarımızdandır
herhalde diye umuyorum. Önemli bir diğer husus
da Türkiye’deki feminist hareketin ve Amargi’de yayınlanan yazıların dünya feminist hareketine katacağı çok şey olduğunun bilincinde olmamız. Amargi
Dergi’den seçilmiş makaleleri daha önce gönüllü olarak İngilizce’ye çeviriyorduk. Buna devam etmeyi ve
Türkiye’deki feminist tartışmaları farklı dillerde uluslararası dolaşıma sokmayı da çok gerekli görüyorum
Senem’in de belirttiği gibi. Arkadaşlar o kadar güzel
ve net bir biçimde ifade etmişler ki dergiyi, benim
sözüme pek gerek kalmamış. Bu da Amargili olmanın bir avantajı, kolektif düşünebilmek. Amargi’de
bir şiar olan “Arkadaşların görüşlerine katılıyorum”
cümlesiyle bitireyim!
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# am arg ib en im icin
3 Mayısta Twitter üzerinden başlattığımız
#amargibenimicin kampanyasına yurt çapından
(Ağrı, İzmir, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Ankara
ve kendini gizlemeyi tercih eden diğer illerimiz)
ve yurtdışındaki temsilciliklerimizden yoğun bir ilgi oldu.
Bilseydik yazıları da böyle toplardık :)

ferhat sabancı @ferhat_sabanci
#amargibenimicin cok degerli
jin û jîyan @dtekas_
#amargibenimicin en güzel kadın dostum. Daha ne olsun?
nesrin @nesrintogan
bazı heyecanlar ilk yaşandıkları haliyle devam eder işte
#amargibenimicin öyle
Zivistan.com @ZivistanCom
Amargi http://Zivistan.com için Samimi ve Tutarlı bir
danışman #amargibenimicin
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eda ağca @agcaeda
#Amargibenimicin gel de anlat şimdi! uzaktaki yakınlar
demek, 36 sayıdır bir sürü yeni cümle, yol, düşünce demek,
kız kardeşlik demek.
zuhalesra @zarpandit_
#amargibenimicin pek güvendiğim bir alan! iyi ki var!
eda ağca @agcaeda
#Amargibenimicin yazmak bir yana dursun feminist dergicilik
için cesaretlendirmek demek, elden tutmak demek. Onlar
olmasa biz olamazdık.
cörekotu @begumcayirli
#amargibenimicin adını bilmediğim,yüzünü hiç görmediğim,
sesini duymadığım bir insan evladına güvenmek gibi.. “yalnız
değilmişim” dedirten.
Aysel @ayky04
@AmargiDergi #amargibenimicin amargi benim!
guley ateş @guleyates
#amargibenimicin ekmek ve su..
eda @edasrs
#amargibenimicin oksijen ^.^
nihan @nihanacarster
#amargibenimicin yalniz olmamak demek, dayanisma demek,
gacilar, cadilar ve kadina yuklenen tum sifatlara kahkahayla
cevap vermek demek
Sibel Yükler @sipesipik
#amargibenimicin Pulbiber Mahallesi’ndeki yol, yoldaşlık
demek; protez bacaklar takılan ruhumuzu, çiçekli şiirler
yazacağımıza inandıran.
Asosyal Sosyolog @asosyalsosyolog
#amargibenimicin “kalpsiz dünyanın kalbi” demek...

47

füsun sarıgül @mersipijami
#amargibenimicin “vişne reçeli için vişne kaynatmaktan” daha
“özel”.
o ağacın altında @buyukgece
#amargibenimicin “vardık, varız, varolacağız” demek...
Bahar @baharcise
#Amargibenimicin jin jiyan azadi gibi; kızkardeşlik-emekfeminizm demektir !
sezgi ÖZDEMİR @sezouz
#amargibenimicin Yalnız yalnız okurken yalnız olmadığını
görmek demek :)
Bahar @baharcise
#amargibenimiçin “we want bread and roses too”dur
gülkan ‘noir’ @noirthequeeng
#benimicinamargi kimin feminist olup olmadığına icazet
makamı olarak kendine iktidar atamayan ender feminist
çokluk mekanlarından biridir.
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Engin ol Gönül @ismiyoklar
#amargibenimiçin Annemin sarı mutfak bezi gibi vazgeçilmez
birşey:)
bayan mı dedin @sensinbayan
#amargibenimicin sensin bayan demektir göğsümü gere gere
zetkinSA @zetkinSA
#amargibenimiçin mutfak, atölye ve kampüslerden/ofis,
mahalle, hücreden/çıkıyoruz evlerden/genelinden özelinden/
meydan da bizim gece de/...
#amargibenimiçin barış da kadında devrim de!
#amargibenimiçin saçım kısa eteğim de sokaktayım özgürce...
#amargibenimiçin isyan, isyan, isyan!
#amargibenimiçin ağır da olsa bedeli, ıslah etmem bedenimi
#amargibenimiçin aile de yalan devlet de / arzu da bizim beden
de... İsyan!
#amargibenimiçin sınırları yıkıyoruz; evsiz, barksız, uyruksuz,
kimliksiz!
#amargibenimiçin ev işlerini marslılar yapsın, olursa çocuk
yaparım, istemezsem soyları kurusun
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#amargibenimiçin gelsin baba, gelsin koca, polisiniz devletiniz
gelsin, bakanınız haklarımı versin;aman istemem üzeri kalsın!
#amargibenimiçin zetkin ve yoldaşlarıdır!
#amargibenimiçin seni dövemez, dizini dövsün ata-erk
#amargibenimiçin tarih yazar ki figüran olmaz kadın!
#amargibenimiçin bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta
olmam ben adam!
#amargibenimiçin dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa...
#amargibenimiçin kız kardeşlerin sesini duysun / kadınlar
sokaklara dökülsün...
#amargibenimiçin bundan böyle duramam ben evde; sokağa
özgürleşmeye!
#amargibenimiçin eşitlik yoksa aşk da yok şiarıdır.
#amargibenimiçin erk ve devlet egemen mantaliteye karşı
feminist mücadele ve dayanışma demektir.
#amargibenimiçin saçlarımızı savururuz, haklarımızı
savunuruz’dur!
#amargibenimiçin mor süpürgesizler demek!
#amargibenimiçin “ #ataerkil sisteme bir nanik de sen yap
#kadın!” diye haykırmaktır
ilkcemrehavaya @ilkcemrehavaya
#amargibenimiçin güneşli bir kadın kalabalığı
aslı @kavgabicim
#amargibenimicin anneme kocaman bir nar’la feminizmi
anlatan sımsıcak kocaman bir kadın gözü, gönlü
lalajin @lalajinn
@AmargiDergi #amargibenimicin bir duruştur
Özgül Saygun@roketaadam
#amargibenimiçin çekirdek aileyi çiterken okunacak dergidir :)
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Ümran Karabulut @umrankarabulut
#amargibenimicin başörtüsü sorununu göre(bile)n seküler
feministlerin varlığının mümkün olabilmesi demektir. Vicdan
ve adalet demektir.
ocokeskidendi @bskmmc
#amargibenimicin ‘kadınlık’ hallerini ve durusunu öğrendiğim
ilk basamaktır
ebbnoir @ebbnoir
#Amargibenimiçin Hikayesini aramak için yola çıkanın
hikayenin kendisi olduğunu anladığı/keşfettiği o yegane zaman
demek...
ayça örer @aycaorer
Amargi’nin son sayısına doğru giderken #amargibenimicin
“eee şimdi ne yapıyoruz?” diye sıkılmadan sormak demek.
ebbnoir @ebbnoir
#Amargibenimiçin Harikulade zekalar, muzip anlatılar demek,
deneyimden güç almak, deneyimi kazanmak demek.
Nilay Camci @nilaycamci
#amargibenimicin arkadaşlıklar, kahkahalar, muzur
gülümsemeler, iple çekilen toplantılar, merakla beklenen
yazılar demek...
Benan Tüfekçi @benantufekci
#amargibenimicin Kadın olmanın güzelliğini keşfetmek,
Ankara’da yaşama isteği ve mücadeleye inanmak demek.
Hepinizi seviyorum.
yağmur @yagmureryilmaz_
#Amargibenimiçin Erk*kliği yıkıp yerine brokoli ekmek
demek^^
ayça örer @aycaorer
“Böyle bilmiş feminist konuşmaları nerden öğrendiniz?”
derlerse “Amargi’den” diyebilirsiniz. Çünkü Amargi deneyim
demek. #amargibenimicin
benSu poyraz @benSudiyebisey
#amargibenimiçin “If I have to, I can do anything I am strong
I am invincible I am woman” demek ^.^
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feyza @zfeyza
#amargibenimicin yazma serüveni demek. yazabildiğim nadir
zamanlar ve çokça yazamadığım zamanlar dahil.
benSu poyraz @benSudiyebisey
#amargibenimiçin kadın ve isyan demek
Eylem Bahçacı @EylemBahcaci
#amargibenimicin hemdert olmak ,kızkardeşlik ve bir başka
okul demek!

senem timuroglu @senemtimuroglu
#amargibenimicin deliymisim gibi hissettirildigimde deli
olmadigimi ispat etmek icin degerli kanitimdir ya da tek
delinin ben olmadigini;)
nurcan yelgel @n_yelgel
Adolfina’nın cadılığıdır #amargibenimicin
Melis Uluğ @melisulug
#amargibenimiçin kadin kahramanlar demek :)
Ceren @kedidiirokedii
#amargibenimiçin sesim titrese bile bağırmam için cesaret
veren, standartlara karşı gelen ve yalnız olmadığımı hissettiren.
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Gokcen Beyinli @gokcenbeyinli
#amargibenimicin ayni anda bitch, lover, child, mother, sinner,
saint yani kadin olmak demek #meredithbrooks
Cavidan Soykan @cavidansoykan
#amargibenimiçin yalnız da olsam hiç yalnız hissetmemek,
güven ve dayanışma demek.
Ayşe Lebriz Berkem @ayselebriz
#amargibenimicin oku oku da kadın ol durumu gibidir....
Durumların fevkinde olmak iyidir.
öznur durukan @durukan__
#amargibenimicin ne olacak bu ülkenin hali diye
kederlendiren, yazıları öyküleri ile içine çeken,hamuruyla
kokusuyla mis gibi sıcacık dergim
Michelle Demishevich @demishevich
#amargibenimicin
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ayşe şen @aysesen61
#amargibenimicin ay gençdim o vakidler, amargi ömrümü yidi.
domestik feminik @domestikfeminik
#benimicinamargi ... o çok kıymetli feminist kızkardeşlik ve
dayanışma...
nesrin @nesrintogan
#amargibenimiçin çocukluğumdan beri bugünü bekliyodum
dediğim günü beklerken günlerimi kısaltanım
Ülkü Baturoğlu @clareterojo
#amargibenimicin keşfetmek demek; kendini, dayanışmayı,
söyleşmeyi, kızkardeşliği..
Neveser @melanippe_
#amargibenimicin bir dayanışma heyecanıdır.
aksu bora @aksubora
#amargibenimicin Sürprizler demek. Heves demek. Hala.
NeslihanCangoz @Neslihancangoz
#amargibenimicin edebiyat üzerine yazdığım ilk dergidir. Her
kapağını hatırladığım dergidir. Hiçbir sayısını kaçırmamaya
çalıştığım dergidir
Özge Özdemir @ozgeozdemir_
#amargibenimicin yollar açan, yolunu gözlediğim, hep yolda
olmak. En sevdiğimiz :)
Esra Dogan @esra_dogan
#amargibenimicin hiç görmeden, seslerini duyabildiğim ve
çook çook sevebildiğim kadınlar demek!
Deniz K. @hindirella
#amargibenimicin kadınlar adına değil, kadınlarla birlikte
konuşmak demek…
Melike Ölker @gurogil
#amargibenimicin cesaretim, isyanım, kahramanım, seçilmiş
yakınlığım ve kız kardeşim. kimi zaman hikâyemin başladığı
yer kimi zaman bittiği.
Yeşil Mor @yesil_mor
“Aaa bunu ben de yaşadım, aa bunu da” demelerimle
yaşadıklarımı çözümlemeye başladığım okumaya doyamayışım
#amargibenimicin
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I
Feminism @daftpunk222
#amargibenimicin bir kadın olarak bu toplumda ‘ben’ olmayı
ve ‘ben’ olarak var olmayı öğrendiğim yerdir...
Nefise-i Şahane @gulbesekermi_bu
@AmargiDergi #amargibenimiçin ilk aşk gibidir ve yazmayı
umutla hayal ettiğim dergidir.
zetkinSA @zetkinSA
#amargibenimiçin amargidir; kadının dengesini bozmayınız!
Sennur Sen Gocmen @SennurSenGocmen
#amargibenimiçin yalnız olmadığımı hissettiğim yerdir
ayşemarikasağlam @kavkamilena
#amargibenimiçin yuva demek...sığınak demek, güçlenip
yeniden ayağa kalktığım yer ve yazmaya doyamadığım dünya
demek
ayşe çavdar @kayikgolge
#amargibenimicin önce başka, sonra bambaşka, sonra
bambambaşka... bakma imkanıdır...
Fatoş Kösal @olimposssl
#amargibenimicin kadın hakları mücadelesi demek.
Naim Dilmener @renemliD
#amargibenimicin daha iyi, daha kolektif, daha insancil bir
dünya ihtimaline katkidir.
Fatoş Kösal @olimposssl
#amargibenimicin isyanım, sesim, hayatım demek.
#amargibenimicin benden olan kadınlar demek.
Fuat ŞEN @senfuatsen
#amargibenimicin Bir hava atma aracıdır; çünkü orada
tanıdıklarım var; ama eşim okuyor, çünkü evimizin ‘entel’i
odur. (Köylü sensin!) :)
Fatoş Kösal @olimposssl
#amargibenimicin katledilen kadınların hesabını sormak
demek.
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Soğanlar&Patatesler @SoanPattis
#amargibenimicin Fellik fellik arayıp bulamadığımız, kalmamış
diye alamadığımız sayıları için “neyse yabancıya gitmedi”
dediğim(iz)dir eheh.
Fıttırık Anşe @pitlama
#amargibenimicin önce kapaktan kapağa saatlerce sayfalarına
daldığım, sonra sarılıp kucaklayıp beraber düşüncelere
daldığım sevdicektir
Gözdenur Güldüren @homodesperado
#amargibenimicin Derdi para olmayan bir örgütlenmenin
başlangıcı,feminist teori içerikli yazıları olan çok uzaktan gelen
bir kadın desteği.
Anil Uzcüce @uzcuceanil
#amargibenimicin ilk sesim.
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Anıl Birer @birayanil
çok geçti üzerinden ama yeni gördüm. #amargibenimicin
canım yandığında dönüp dolaşıp gittiğim mecradır.

Frederick Wilfred
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AMARGİ’NİN TAPELERİ
DERGİYE DÜŞTÜ!

Derginin bir görünen yüzü var, tabii bir de arka yüzü. Giderayak o arka
yüzü de şuraya bırakalım dedik. Madem hatıra sayısı yapıyoruz. Ekibin
kendi arasındaki haberleşmelerinden bir seçki. Dedikodular ve şahsi
konular ayıklanmış olarak. Tape dediysek, o kadar da değil!
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Ama ben yazımı yazamadım ya onun için bir laf biliyorum babaannemin Rumca’dan çevirisiyle. :)
Kıçıma yılan kaçtı çıkaracak leylek bulamadım, aradım aradım ama bulamadım. :) Bu arada yüzümün
yumuşaklığından donumun ağı kurumadığı için (bu da babaannemden) bir sürü başka lüzumsuz dünya
gailesine daldım... Çıkamadım... Artık ben verdiğim sözleri tutamamaya başladım. ar damarım çatladı bu
konuda.
Birbirinin üzerinden yuvarlanmayla depresyon arasında bir tercih yapmak gerekiyorsa,
ikincisini seçerdim! Çabucak kaynaşıyorlar, doğru, sonra da bokunu çıkarıyorlar. Boş ver, iyiyiz
biz böyle...

Burada sevimsiz, yağmurlu, ıslak, karanlık İskoçya günleriyle boğuşurken aklıma Amargi düştü. Son sayısı da
pek bir güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
Şu kişisel hesaplaşmayla ilgili bir şey yaz. Masal dosyasını dolduran “masallar ne kadar da
cinsiyetçi” yazıları gibi, bu sayıda da “biz ne güzel çocuklardık” yazıları üşüşecek korkarım,
biraz daha sahici bir şeyler olsa...

Yeni kuşak had hudut bilmiyor, ne güzel!
-D&R’ın dediği rakam aslında semeriyle seksen. Aşağı yukarı yüzde elli dörde denk geliyor.
-Güzelmiş. Çamaşıra da gitseydik?

Putin Madonna’ya da 10 milyon dolarlık dava açmış. Gülmekten sandalyemden düşüyordum Ülkü! O bizi
güldürdü, Allah da Putin’i güldürsün!! Haberin altına eklerim bunu da...
Ekte gönderiyorum yazının son halini, bu haliyle hiç fena olmadı gibi geliyor bana ama o
kadar çok metin üzerinde çalıştık ki artık dışardan okuyan biri gibi bakamıyor olabilirim. Bazı
acabalarım var hala çıkarılma-eklenmesi konusunda ama zaten çok öneri ve düzeltme yaptığım
için daha fazlasını istemedim. Bir bakalım sen nasıl bulacaksın?

Dünya Dağıtıma mı vericez MNG’ye mi. Bu mudur yani Sophie’s choice?
Ama böyle “bir dost” türü tehditkar ifadeni okuyunca, senin de bir cemaat terbiyesinden
geçtiğini düşünmeye başladım. Yanılıyor muyum acaba?

Resimlerin yazının içine yerleştirilmesine sayfa tasarımcımız Tennur çok kızıyor, ona yollarken ayrı ayrı
kaydediyorum ben, ama her görselin nereden alındığını yazmaya çalışıyoruz, kaynak belirtiyoruz, bunlara
dikkat ediyoruz...
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İsmail çok önemli şahsiyet, herkes olmadan çıkmam ortaya demiş anlaşılan! Ya bu arada bizim
dergi ne kadar popüler olmuş öyle, iki gündür facebook, twitter, ve telefonla dergi gelmedi mi,
kitapçılara baktık bulamadık diyenler var:) Hatta Dost’a giden bir arkadaşa görevli kalmadı
demiş! İsmail bunları duysaydı bari :)

-Çok biliyorsun sen!
-Herkes Gittiğinde, Kim Kalacak?
Oldu mu?
Keşke daha erken gelse! İsmaiiiiil, yaktın bizi!

Toplantı için 6 Ocak tarihini ve İstanbul’u öneriyorum. Şimdilik dört kişi tamam dedi, bir kişi de
gelemeyeceğini bildirdi. Kalanlardan bir ses bekliyorum... Mart sayısını martın sonunda çıkarmayalım,
Tennur’u canından bezdirip matbaacı İsmail’le boğaz boğaza gelmeyelim, bir kez olsun şu dergiyi azıcık
sakin, azıcık rahat çıkaralım. He mi? Hadi!
PTTci kadına bir güzellik düşünelim- çikolata?

Olan olmuş, düzeltme ancak yeni sayının piyasada olmasıyla yapılır bundan sonra. Bu sefer aksi gibi
çok geciktik (Editör kırbacını kenara koyduğunda olan budur, bundan sonra kamçılı kadının dönüşünü
göreceksiniz!)- herhalde pazartesi matbaaya gideriz, hafta sonuna da çıkarız. Ne derler, bilmem ne edilmiş
bilmem nenin davası olmaz mı neydi o. Melek biliyordur garanti bu lafı!
“Dergiye erkek sokmaya değecek bir metin” ifadesi benim için ziyadesiyle değerli. İlginiz için
sağ olun.

Emekli olup zamanımı sadece dergi, web sayfası ve yayınevinde geçirmek istiyorum. Çok eğlenceli olurdu.
Karl Mannheim okumak zorunda kalmazdım. Öyle birinin varlığını bile unutabilirdim.
Gerçi tabi şu statü uzun boy kısmını bence abartmış yazar ve de sanırım bu literatürde en
önemli ayrıntı olan kadınların cinsel yaklaşımının genellenemez olmasının onu bu kadar
“anlaşılmaz” ve hayranlık verici ettiğini...

-Gergedancıların mesajını gördün mü? Tatlışlar.
-Gergedoş?
Bugün ayın onudur, şu gelenler yazıdır, aman editörlük zorumuş, naparsın, yazıdır!

Geçen sayının parasını ödeyemedik ki daha, ne forma artırması be!
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Her şey birbiriyle bağlantılı ama daha önemlisi, yazarken kendimizi okura karşı savunmada
hissedebiliyoruz- o uzun cümleler genellikle öyle kuruluyor. “Tamam, şunlar var da ben şimdi
bunlardan bahsediyorum”- o şunları kafadan atmayı başarıp direk bunlara gelebildiğinde, bir
ferahlık bir ferahlık, sorma gitsin!

Hepimizin anası bir. Dooru söze ne denir?
Dergi bugün abonelerin eline geçmiş anlaşılan, tebrikleri kabul ediyorum, çok hoşuma gidiyor.
Biraz Osman Bölükbaşı havası olmadı değil: alkış çok da oy yok! Umarım bu sefer satışlarda
kıpırdanma olur da matbaa parası diye sürünmeyiz fazla!

Cimri gitmeseymişim bir altı yedi sayfa da ben eklermişim. “Önce metni yerleştir, öbür sayfaya sarkarsa
görselle doldur” yöntemi izledim. Kuirfeste bile coşmadım. Sakin olmuş demişsin, kuru olmasın da.
Ama nasıl bi kadın?!!! Ekşi sözlükte yazıyordu; bir taksici abi, yıldız’a “özgür müzik sanatçısı”
diyormuş! İzleyip duruyorum çıktığı canlı yayınları... Hani zaten çok seviyordum; daha bir
bağlandım! Konuşunca çok acayip şeyler söylüyor gerçekten... Keşke dergide çıkan iki yazıyı da
okusa... Kim bilir belki... Yıldız Tilbe forever!!!

On altı sayfa? Delirdiniz galiba!
Marketlerde satış artsın diye 10 lira yerine 9.90 denir ya, ben bu satış stratejisine hiç
inanmadım. Tam parayı elden çıkarmak daha kolay geliyor bana. Benim kıt reklamcılık sezgim
tutarsa 10 liradan bir düşüş yaşamayız.

Şuraya da dergi beklerken bayılmış kadınlar çizelim! İsmaaaaaaiiiiiil!
Arka kapağa ne koyuyoruz son tahlilde?

Benim gördüğüm ise fotoğrafçıya tehditkar bakışlarla bakan, gerekirse bu tehditleri yerine getirmekten hiç
imtina etmeyecek bir küçük kız! Evet, insan yedisinde neyse yetmişinde de odur!
Şu süprüzlü yazıyı yazdı. Ama bakalım, editör ne diycek?

Yazılar çok gecikti, sıcaktan bayılıyoruz İlknur’la ve Dünya dağıtım yeni bir iade getirdi: yamulmuş dergi
topları. Bayılazaaaam!
Yollamadım ayol, yollayacağım. El alemin bilgisayarlarında sürünmek kolay mı?!

61

Ağır toplar ha? Uzun bıçaklar gecesi!
Yine şişman bir sayı oluyor, acaba taciz tanıklıklarını gelecek sayıya bıraksam, ne dersiniz?
Kuku yılanı çok acayip bir metin yahu, o nereden gelmişti bize?

Ay dergin mi var derdin var işte! Oh, iyi oldu, “ne kestin koç, ne yedin hiç” kısmıdır bence esas mesele. Hep
odur.
Meral ve Nihan iki sayıdır acayipler- kendileri yazıyor, yazdırıyor... Bak işte, Allah bir kapıyı
kaparsa ötekini açarmış

Didem Türe - Hiç bitmesin bu yazı!
Dilek Şentürk - AVM’ye gitmiş kadar oldum!
Ebru Arıcan - Güzel yazı, kendimden sıkıldım yine!
Candy! Çok fena, çok! Bence o olsun. Gerçi Betty’de de analiz güzel ama candy fena halde komik.
Yazdım leydim. Öperim. Sevgiler.

Hem, çok küçüğüm, kaçmaya meyilli olsam da korkaklığa alıştırmak istemiyorum kendimi.
Aaa karılar kafayı yedi! Bir de delirmedik diyorlar…
Ulen kadının hayali silahlı örgüt kurmaktı. Yaptı. Onu yaparken o ayakkabıları giyemeyeceğini
kendi de biliyordu. Ama şiiiiimdiii tam zamanı. Ne kıskanıyorsunuz. Üstünde durmayı, hatta
yürümeyi becerebilsem neler giyeceğimi hayal bile edemezsiniz.

Seviyeli ilişki ve derin hakikatler uzmanlık alanlarım. Biraz düşünüp ikisinden birini yazacağım. İki güne
haber veririm.
Seninle aynı iş için çalışmamız iyi sonuç vermiyor, görüyorsun- cehennemi bir hava
yaratıyoruz. Bari kendimizi yakmak yerine başkalarına püskürtsek alevleri!

Emine Ayhan -Hayranıyım zaten! Yazının çıkışını alıp ayrıca okuyacağım, altını çize çize.
Dilek Şentürk’ün Ziya Amca’sını bulup dövmek istedim.
Aslı Tosuner ve İdil Elveriş’in yazıları da epey ilginç.
Kadıköy’de dergi bulunmuyor diyorlar! Vallahi kan çıkacak bu dağıtımla, dediydi dersin!
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Eşek kafam! Doğru dürüst okumadan öyle dememeliydim. Bir “zavallı, ezik kadınlar” edebiyatı ki sorma
gitsin... Ben kadını arayıp özür dilesem, son dakikada çok sıkıştık, sayfalara sığamadık, webe koyduk falan
desem? Yine de mi olmaz?
Şu soruları cevaplayacak bir hayır sahibi var mıdır? Didem’in dalgacı cevaplarına bile razıyım.
Bir ikisini de cevaplasanız olur, ben tamamlar gönderirim. Çok sıkıldıııım!

-Şu sıralar telaşım, bir şey atlayacağım kaygısı.
-Öf ya, atlayalım, bir kere de biz atlayalım...
Yarın Amargi post yapısalcı feminist olmuş diye haberler çıkarsa görürsünüz ama :)

Şunu bilirim ki, insanı kendi salaklığı kadar yoran hiç bir şey yoktur, tecrübeyle sabit!
Sen onu İlknur’a söyle! Hala geçen sayının matbaa parası için uğraşıyor!!

Sizin başka işleriniz yok mu fotoğraf çekmekten başka yani hanfendi?
Allahım iyi ki genç iken feminist falan değil de en Leninistinden devrimci olmuşum. Zor bu
devirde 30’larda olup, okuyup yazar olup, feminist olup…

Zaten bu deadlinelar pazarlık payı bırakılarak verilir biliyorsun! Çarşamba’ya kadar yolu var!
Antep’teki kitapçı işi n’oldu?

-24 saattir kalkmadan başındayım, yine hoş hislerle doldum.
-Kolay gelsin.
Dün Selin adli bir takipçimiz “Merak ediyorum acaba niçin hiç erkek yazar yok derginizde?”
diye bir soru sormuş mesajla. Kendisine diyecek şey bulamadım, Fatmacım, sahibimiz bizi
satmakla tehdit ediyor” desem acep nasıl olur:)

Yarım yamalak okuduğun şeyler kurban olsun sana, sen niye yazını onlara kurban veriyorsun?!
Teyzemgillerden bilirim yay-yay’ı. Ben hava cıva olduğumdan geçinir giderim de, balık üstü yengeç
anneciğim için zaten zor olan hayat yaylılar “Bak Fatma, hayat zor!” dedikçe daha da zor olur :)
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Tezlerini falan bize mi yazdırmaya çalışıyorlar, anlamadım ki? O ne biçim sorular öyle? Dergiyi
görmemiş bile. Of ya.

Aahhh... akıl vermek ayıp olur di mi?
kalbi kırık editörünüz.
Ne kıymetli bir yazıymış. Türkiye’de bu bayan meselesi çok uzun zaman konuşuldu, çok
konuşuldu, bayık mevzulardan biri yani.

Yıllardır alıngansın derler bana, bak dedim tam senlik bir sayı, bir şeyler yaz hadi dedim de pek ciddiyetsiz
bir yazı çıktı çıka çıka. Ben yine de bir göndereyim dedim.
biz ne güzeeeel çocuklaaaardıııık, feminizmi de biiiz başlaaaaatttııııık... “bize” kızgın değildi,
bazılarımıza kızgındı, emin ol o bazılarımızın pek umurunda değil onun öfkesi.

Ben de ses çıkmayınca öyle bir şeyler olduğunu tahmin ettim.
Geçmiş olsun. Acelemiz yok nasılsa montaj şantaj uğraşıp gidiyoruz ;)

Son bir gözden geçirebilir misin? Sabah olur, kahve çay yanında salim kafayla oh mis... Pazartesi olur...
Yok valla, otobüs kargosuna dönsek bundan iyi. Kargocuyla karıkoca kavgası yapıyoruz
resmen!
Bir de sana “bu yazı nereye koşuyor” isimli çalışmamı gönderiyorum; daha hiç bitmedi... Ama
az kaldı. Yani o vicdan cümle içinde kullanılacak!

Amargi için önceden söze gerek yok tabii ki, her zaman. Ne konuda istersen. Penguenler bile olabilir:)
Elimden geleni yaparım. Taciz üzerine mi yazsam?
Yani özgürlük zorunluluğa içkindir! Şöyle demenin yoluna bulsak: özgürlüğe mecburuz!
Bugün 1 mayıs, alana gidiyorum, akşama ne zaman gelirim belli olmaz.

Senin yazdıkların üzerine ben arkadaşlığa inanmakla arkadaşlara inanmak arasındaki ayrımı düşünmeye
başladım.
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Ya nasıl olduğunu ben de anlamış değilim, söylemeye de utanıyorum ama toplantıya
uyuyakaldığım için gelemedim.

Ya görmediklerim çıkarsa? (Dergiler tanrıçası bizi koru!)
Yaaaaz... Yaaaaazzzz... Yazamadıkça için şişeeeer!

Yaaaaa di mi, beynim uyuştu Nensi’den, ay Nensiiiii, Allah seni bildiği gibi yapsın.
Kağıttan dergi yapmak iyi bir fikir mi ki şu zamanda! İadeler gelmiş. Hala “Beşiktaş’ta nerde
bulunuyorsunuz” mavrası. Offf.

Bunları düşünürken ben de Turgut Uyar çalışmanın benim için her açıdan en doğru davranış olacağını
anladım, bu söyleşi olmasaydı anlayamazdım.
Sesli güldüm profeministlere! Evet, okur adına yapmayalım ama biz de birer okuruz
nihayetinde!

