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Tarihte Pazartesi! 
Yıl 1993, aylardan mayıs. Hamburg'dan Weimar"a giden trende Nebalıat ile 

Hülya heyecanla tartışıyorlar. Almanya'dalar ama Türkiye'yi konuşuyorlar, ikisi 
de, Türkiye'de kadınlara yönelik popüler bir yayın hayal ediyorlar. 

Nebahat, Almanya'da bir vakıfta. Frauenanstiftung'ta (kısa adı FAS, 
Tıirkçesi, kadın kışkırtma vakfı) uzun yıllardır gönüllü olarak çalışıyor ve 
kurumun kadın projelerine sunduğu olanakları biliyor. (Feminist kadınların kur-
duğu FAS, yeşiller partisinin maddi ve polit ik desteğini alarak Almanya içinde ve 
dışındaki kadın çalışmalarını destekliyor.) Öyleyse Türkiye'de de bir proje hazır-
lanıp, FAS'a sunulursa maddi destek alınabilir. 

Bu arada Türkiye'deki feministler popüler bir yayının gerekliliğini sözlü,-yazılı 
tartışıyorlar. Hatta iki yıl önce hazırlanan bir proje bile var. Ama ekonomik 
zorluklar kara kara düşündürüyor. 

Yine mayıs ayında Hülya İstanbul'a dönüyor ve Filiz i buluyor. Bütün bir gece 
popüler feminist vaymı mümkün kılacak bu imkan üzerine konuşuyor, hayaller 
kuruyor ve planlar yapıyorlar. Hemen ertesi gün, bu gelişmeyi İstanbul'daki diğer 
feminist kadınlarla paylaşıyorlar. Neredeyse konuştukları herkes bu habere 
bayılıyor. Uç, dört ay içinde yaklaşık 150 kadınla proje konuşuluyor. Bu arada, 
şimdiki adı yazı kurulu ve yavm kurulu olan bir grup projeyi hazırlamaya başlıy-
or. 

Ve hızla hazırlanan taslak, 1993 Temmuz unda FAS'a gönderiliyor. Derginin 
içeriği, biçimi, yapısı üzerine tartışmalar pazartesileri sürüp gidiyor. FAS'la ilişkil-
er, yazışmalar, görüşmeler bir buçuk yıl boyunca devam ediyor ve 
sonunda 20 Aralık 1994 tarihinde projenin kabul edildiği haberi geliyor. 

Y a ş a s ı ı n ! 

Merhaba, 
Gözümüz aydın! Artık seveceğimiz bir Pazartesi var. Pazartesi feminist bir dergi. 

Her ayın ilk günü gazete bayilerinde olacak. Bu bizim özel savımız. Hem 8 Mart t 
kutlamak, hem de dergimizi, Pazartesi'yi tanıtmak, anlatmak ve sizinle tanışmak için 
hazırladık. 

Bizi, yani bu dergi için bir araya gelen kadınları daha önceden tanıyanlar çıkabilir. 
Ama galiba çoğumuzu ilk kez tanıvorsunuz. On yılı aşkın süredir feminist politika 
yapıvoruz. Kamuovuna vansıyan, yansımayan birçok faaliyetimiz oldu; ilk akla 
gelenler, davağa karşı davanışma, cinsel tacize karşı Mor İğne kampanyaları, 
159. Maddenin (hani şu kadınların çalışmasını koca iznine bağlayan yasa) ve 
438. Madde'nin (fahişelere tecavüzde indirim uygulayan madde) kalkması için 
yürütülen çalışmalar... Şimdi de bu dergiyi çıkarıyoruz. 

Pazartesi'yi Asuman, Ayşe, Filiz, Hülya ve Semra hazırlıyor. Asuman daha önceleri 
de basında çeşitli işler vaptı, en son Kadın Kütüphaııesi'nde bir proje yürütüyordu. 
1 lep gönlüne göre bir kadın dergisinde çalışmayı hayal etti (ne demişler, "gerçekçi ol, 
imkansızı iste"). Ayşe, Feminist dergisinin kolektifinde yer almıştı. Çalar Saat adında 
erkeklerle dalga geçtiği bir kitabı var. Asuman'la Ayşe bir süre önce haftalık Express 
dergisinde Kaburga Kemiği adını verdikleri bir sayfada yazıyorlardı. Filiz ise Sosyalist 
Feminist Kaktiis'ün kolektifindeydi. Uzun yıllar Kadınca'da, son olarak da Kim 
dergisinde çalıştı. Şimdilerde kendi takımı na transferinin keyfini yaşıyor (en önemli 
moral kaynağımız). Hülya, 12 Eylül den sonra uzun yıllar Almanya'da yaşamak 
zorunda kaldı. Orada çeşitli kadın projelerinde çalıştı. O da Kaktüs kolektifinde yer 
almıştı. Dergimizin görsel sorumluluğunu üstlenen Semra'nın zevkine güveniyoruz. 
Feminist i de o hazırlamıştı. En son Kim dergisinde çalışıyordu. Dergimizin yazı ve 
yayın kurulunda şimdilik 18 kadın var (hani arka sayfada künyede adı yazanlar.) 
Avnca birçok kadın da desteklerini esirgemiyor, yazılarıyla, önerileriyle, hayata 
bakışlarıvla bu derginin içinde yeralıyor. 

Pazartesi, tartışmalar, gülmeler, didişmeler, zaman zaman da küsmelerle ama 
çoğunlukla hoşnut geçen günlerin sonunda ortaya çıktı. Patronumuz 
va da herhangi bir yöneticimiz yok; işleri ve sorumlulukları 
paylaşıyoruz. Kırmaktan, kızdırmaktan korktuğumuz kimse de yok, 
tek kuralımız ise kadınlardan yana olan herşeyi destekleyip, zararına 
olan lıerşevin karşısında olmak. Gönlümüzde, kadınları ilgilendiren 
haberleri en doğru vansıtan, öfkemizi, sevincimizi, isyanımızı, 
üzüntümüzü, heyecanımızı paylaşacağımız bir dergi yatıyor. Bize ait 
lıerşevi, çekinmeden, ürkmeden, aktarıp tartışmak istiyoruz... 
Neden mi? 

Havattmızı değiştirmek için bir yandan toplumsal hayatı 
düzenleyen ve bizi boyunduruk altına alan kanunların, kuralların, 
geleneklerin değişmesinin şart olduğunu görüvoruz. Ayrıca bunun 
yeterli olmadığının, her birimizin "özel hayat" denen ama pekala 
birbirine benzeyen kaderimize başkaldırmak gerektiğinin farkındayız. 
Ve bütün bunların biz kadınlar birlikte hareket ettiğimiz zaman 
değişebileceğini farkediyoruz. Geriye ne kalıyor?.. Bir araya gelmek. 
Pazartesi bu işe de yarayacak. 

Evet, ne diyorduk? Pazartesi'yi aravm, Pazartesi ye yazın. 
Haberleşelim. Hatta eğer Istanbul'daysamz, yolunuz bizim sokağa 
düşerse, uğrayın. Künyede telefon numaramız, adresimiz var. 
Pazartesi de buluşalım. Avcılar'dan Bostancı'ya İstanbul'da yaşayan, 
vaşamava çalışan, Kastamonu'dan Mersin'den... daha klasik deyimle 
Edirne'den Ardahan'a, ayakları bu toprağa basan tüm kadınlarla 
buluşmak istiyoruz. Evde, dışarıda çalışan, okuyan, evli, bekar, boşan-
mış, Türk, Kürt, çocuklu, çocuksuz, şişman, zavıf... biz kadınlar 
Pazartesilerde biraraya gelelim. Canımızı sıkan, bizi öfkelendiren bir 
bakanlık kararma, bir tecavüz olayına birlikte karşı çıkalım. 
Öfkelerimizi, sevinçlerimizi, hevecanlarımızı, üzüntülerimizi pay-
laşalım... 

Pazartesi de sadece kadınlar yazacak (ama erkekler de okumadan 
edemeyecek.) 

Şimdi eğer isterseniz, buyrun sayfayı çevirin. 
Her Pazartesi'de neler olacak bir gözatın. 



Pazarteside 
herşeyden önce 
haber var. Kadınlar 
neler yaşıyor, neler 
hissediyor, duyguları 
düşünceleri ve 
dünyaları ile 
P a z a r t e s i 'de yer 
alacak. Gazetelerde 
güme giden ya da hiç yer almayan 
ama kadınları ilgilendiren olaylar 
P a z a r t e s i ' d e haber olacak. 
Kadınların başma neler gelmiş, 
neler gelecek, hangi kanun maddesi 
nasıl aleyhimize değişiyor, kendi 
hayatımızda ya da ülkenin 
tamamında neyi değiştirdik, nelerin, 
nasıl değişmesini istiyoruz. 
Ayrıntıları keşfeden, cesur, 
gerçekleri yansıtan bir gazetecilik 
yapacağız, meraklı olacağız ve 
değişmez sandığımız kaderimizi 
gözden geçireceğiz. 

Bekaret kontrolünü 
yaşayanlar anlatıyor. 
G.K. olayında son gelişmeler. 
Şimdiye kadar konuşmayan 
tanıklar ilk kez P a z a r t e s i ' y e 
konuştu. N i s a n ' d a . . . 

Hayatımız bir ilişkiler yumağı, 
sevgilimizle, kocamızla, 
çocuğumuzla, arkadaşlarımızla, 
kardeşlerimizle, annemizle, 
babamızla, başka kadınlarla, 
kaynanamızla, gelinimizle, kocamızın 
metresiyle, sevgilimizin sevgilisi, eski 

vgilimizin yeni sevgilisiyle 
yaşadıklarımız, 

yaşayamadıklarımız 
; ( P a z a r t e s i ' d e 

dökülüp saçılacak. 
Oğlu büyüyen 
bir kadının 

feryadı, gelin-
inin dünyasını 

işgal eden kaynana, 
bekar erkekler neden evsiz. 
N i s a n ' d a . . . 

Üstelik yalnızca çevremizde, 
şehrimizde, ülkemizde olup bitenler 
değil bütün dünyada kadınların 
yaptıkları, yaşadıktan, ilgilendikleri 
haberleri de P a z a r t e s i de 
okuyabileceksiniz. 

italya'da evden kaçan iki 
kadının imrendirici hikayesi, 
Dünya Yelken Şampiyonluğu 
içir yarışan Amerikalı 
kadınların 23 günlük 
macerası... N i s a n ' d a . . . 

P a z a r t e s i okurken kendi halimize, 
onların haline bakıp güleceksiniz de. 
Ünlü kadın mizahçılar ilk kez 
birarada. Bamize Erer (bu sayfadaki 
çizgüer de onun), Feyhan Güver, Semra 
Can... Zaman zaman da Piyale Madra... 

Havva'nın Günlüğü'nü bulduk! 
İçinde neler var neleri 
N i s a n ' d a . . . 

P a z a r t e s i ' n ü ı her sayısında bir kadınla 
tanışacaksınız. Tecrübeleri, düşünceleri, 
nasıl göründüğü, nasıl olduğu 
P a z a r t e s i sayfalarında yer alacak. 

Hiç kara yüzü görmeden ( 

erkeklerle tek başına dünyayı . » 
dolaşan bir kadın. 
N i s a n ' d a . . . 

P a z a r t e s i de avıp yazılar 
da olacak. Kadınların sadece 

erkeklerle, kadınlarla ya da tek 
başına yaşadıkları değil, 
rüyalanmızdan, arzularımızdan, 
hayallerimizden de sözedeceğiz. 

Kadınlar neleri erotik 
buluyorlar, bakire olanlar 
ve olmayanlar bekareti 
anlatıyor, tatilde ilk aşkına 
rastlayan kızın ateşli 
hikayesi. N i s a n ' d a . . . 

İ ^ ^ ^ F f P F f 



Belki şaşıracaksınız ama 
dergimizde erkeklere de yer var. 
Çünkü erkekler bizi baskı altına 
alırken kendilerini de 
sınırlıyorlar. Nerede nasıl 

sıkıştıklarını I ' a z a r t e s i de 
göreceksiniz. Durumlarına 

kafa yormak isteyen 
erkekler bu yazılarda 

kendilerini bulacaklar. 
Eşinden ayrıldıktan sonra 

çocuğuyla başbaşa 
yaşayan bir babanın 
24 saati. N i s a n ' d a . . . 

İlgimizi çeken ünlü ya da ünsüzlerle eııine, 
boyuna sohbet. Dedikodu, tartışma, tanışma filan. 

Bir açık oturumda söyledikleriyle herkesi 
şaşırtan Güngör Bayrak, nasıl yaşar, kadın 
hareketi üzerine ne düşünür. N i s a n ' d a . . . 

Şehirdeki, ülkedeki kültür sanat etkinliklerini, 
panelleri, toplantıları bir de bizim gözümüzle 
izleyin. Eğriye eğri, doğruya doğru, kimsenin 
kalbini kurmaktan çekinmeyen, 
kimseye yağ çekmeyen taraflı 
yorumlarımızla aylık 
programınızı 
yapm. 

Bütün gün uğraşıp duruyoruz. 
Evde, işyerinde yaşadıklarımız, 
iş kazalarımızı, 
ev kazalarımızı, 
girişimlerimizi, 
kazandıklarımızı, 
kaybettiklerimizi, 
uğradığımız 
haksızlıkları 
konuşacağız, emeğimiz 
nerede, nasıl, kim tarafından 
sömürülüyor, el konuyor, sonrasında 
neler oluyor tartışacağız. 

Yarım gün çalışma kadınlar 
için koca bir aldatmaca, cinsel 
taciz tüzüklere girdi, evde 
uğraşan bir kadın. 
N i s a n ' d a . . . 

Birbirimizle P a z a r t e s i sayesinde 
haberleşeceğiz. Ev arayanlar, iş 

arayanlar, kullanışlı mekanlar, 
kullanışlı kurumlar, tamirciler, 
işimize yarayan herşey 

P a z a r t e s i ' d e . Ayrıca sizin 
duyurmak istediğiniz şeyler; 

ilanlarınız... Üstelik de bedava. 

Kadınlar eskiden nasıl yaşardı, 
neler yapardı, nasıl mücadele 
ederdi, onlara kimler çelme 
takardı. Bugüne bakmak için 
dünden dersler. 

Cenap Şahabettin'in 
marifetleri. N i s a n ' d a . . . 

Kadınların görüntüleriyle hem 
kendileri hem başkaları çok 
uğraşıyor. Bizi birbirimizden bunca 
farklılaştıran giyimimiz kuşamımız, 
süsümüz püsümüz ne anlama 
geliyor? Yani altınla gümüş takımn, 
kısa tırnakla uzun tırnağın farkı, 
hikmeti, etkisi, ne ifade ettiği. 

Kadınlar hangi yaşta kaç 
yaşında olmalı. Ayrıca tartışma 
konusunu da buna ayırdık. 
Hani şu kıl tüy -
muhabbeti! f / A 
N i s a n ' d a . . . |[| 

1 Nisan'da görüşmek üzere... 
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