
Refikler Komünü’nden Kadınlara; 

21 Haziran’da YerDeniz ve Göztepe Kooperatifleri epostalarına Antalya Gıda Topluluğu’ndan bir 

eposta geldi. Orada 2019 yılında yolu komünden geçmiş iki kadının, komünde yaşadıkları süreçte 

tacize / cinsel şiddete uğradıkları beyanı vardı. Hem kadın arkadaşın beyanını, hem Antalya Gıda 

Topluluğu’nun yürütülen süreçle ilgili yaptıkları açıklamalarını, oldukça endişe verici bulduğumuzu 

söylemek isteriz. Kır Kent Ağı’ndaki herhangi bir bileşenin iç sorununun Ağı’n sorunu olduğuna dair 

ortak geliştirdiğimiz teamül varken bu konuya bu şekilde dahil oluşumuz ise oldukça üzücüdür. 

İsterdik ki meseleler ne kadar ağır ve zor olursa olsun şeffaf bir şekilde ortaya koyalım ve çözümü 

birlikte üretebilelim.  

Metin, tacizin bu iki kadın arkadaşla sınırlı kalmadığını, 2021’de başka bir kadının da benzer şekilde 

tacize uğradığını ve bu tacizlerle ilgili komünün herhangi bir şey yapmadığını dile getiriyor ve ne yazık 

ki beyanda bulunan kadınlar Komün’den uzaklaşmak zorunda kalıyor. Biz kadınlartacizin/şiddetin en 

yakınımızdaki erkeklerden geldiğini ve iktidar olmakla yakından ilişkili olduğunu biliyoruz. 

Bu sebeple; kooperatif çalışmasında yer alan kadınlar olarak kendi işleyişimizde benzer durumlar için 

kadının beyanını esas alarak bir soruşturma yürütüyoruz ve aksini ispat yükümlülüğünü erkeğe 

bırakıyoruz.  

Burada da kadın arkadaşımızın beyanını esas alarak; Komün’de yer alan kadınlardan sürecin nasıl 

işletildiği ve neler yapıldığına dair bilgilerin bizimle paylaşılmasını istiyoruz.  

Öncelikle kadın arkadaşların ilk taciz beyanında bulunduğu günden bugüne değin kadının beyanını 

esas alan bir araştırma yapılmış mıdır? 

Araştırma yapıldı ise nasıl sonuçlanmıştır?  

Metinde fail erkeğin uzaklaştırıldığına dair duyumlar olduğu söylenmektedir, böyle bir uzaklaştırma 

söz konusu mudur?  

Eğer fail erkek uzaklaştırıldı ise beyanda bulunan kadınlarla bu konu paylaşılmış mıdır?  

Fail erkeğin şu anda komünle sosyal ve iktisadi ilişkisi ve bağları var mıdır? 

Antalya Gıda Topluluğu konunun görmezden gelindiği, üzerinin örtüldüğü, kendilerine bir cevap 

verilmediğini belirtmiştir bu konuda süreç nasıl ilerlemiştir? 

Soruları çoğaltabiliriz ama mevcut sistemin dışında alternatif alanları inşa eden bizler, kadınların / 

çocukların / LGBTİ+ ların kendilerini güvende hissedebileceği alanları oluşturmak, taciz /şiddet gibi 

konuların üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız. Kadın özgürlük hareketinden aldığımız ilhamla, özel 

olanın politikasını yapabileceğimiz, kadınlar olarak birbirimizi güçlendirebileceğimiz bir yapıyı 

samimiyetle hayata geçirelim istiyoruz ve Komün kadınlarından haber bekliyoruz… 

YerDeniz ve Göztepe Kooperatifleri’nden Kadınlar 

 


