‘Anıt Sayaç’ Sayaç Attıkça
Umut Eksilmekte
Ülkemizde, kadına yönelik şiddet sebebiyle hayatını kaybeden
kadınların listesinin tutulduğu bir sayaç bulunmaktadır. Kaybettiğimiz kadınları isimleriyle bilmek, onları anmak, bu konudaki
farkındalığı artırmak ve verileri ortaya koymak amacıyla hazırlanan
bu sayaç, dijital ortamdaki bir anıt niteliğinde.

“neden” öldürüldüğü, korunma talebi olup olmadığı, öldürülme
şekli, hakkında çıkan haberler gibi bilgilere yer veriliyor. Bu bilgiler
toplandıkça medyanın olayları nasıl bir dille yansıttığı, ilişkili yasal
süreçlerin nasıl ilerlediği, vaka sayılarının yıllar içindeki oranı gibi
pek çok veriyi içeren bir bellek de oluşmaktadır.

Anıt Sayaç, sanatçı Zeren Göktan‘ın 2013 yılı Mart ayında ilk
defa sergilenen “Sayaç” adlı çalışmasının parçası olarak ortaya çıktı.
Zeren Göktan sergisinde yer alan objelere gömülü QR kodlarla
izleyicileri anitsayac.com adlı siteye yönlendiriyordu. Bu sitede
kadına yönelik şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiş kadınların
isimleri ile kaç kadının katledildiğini gösteren dijital bir sayaç
yer almaktaydı.
2013 yılından sonra da bu sayaç güncellenmeye devam etti,
hem çalışma ile ilgilenenler hem de gönüllüler sayacı güncellemekte rol almaya devam ediyorlar.
Her gün güncellenen sayaç, bu yazının yazıldığı 27 Mart 2019
tarihinde, yani içinde bulunduğumuz yılın ilk üç ayında 27’yi gös�teriyordu, 25 kadının adı eklenmişti ve iki kadının ise ismi tespit
edilemediği için yazılamadı. (Yılın ilk 3 ayında 27’yi gösteriyorsa,
nasıl 97 olmuş? Şu anda da 113’ü gösteriyor???)

www.anitsayac.com/ adresinde yer alan sayaçta 2008 yılından
beri kaybettiğimiz kadınların isimleri yer alıyor fakat bunların sadece resmi kayıtlar olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir.
Sitede hayatını kaybeden kadınların isimlerinin üzeri tıklandığında
yeni bir pencere açılıyor ve bu alanda da kadının kim tarafından
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Zeren Göktan “Anıt Sayaç”ın yapılış amacının “var oluş nedenini
ortadan kaldırmak” olarak ifade etmişti. Yani ülkemizde kadına
yönelik şiddet nedeniyle kadınlar hayatını kaybetmeye devam
ettiği sürece sayaç çalışmaya devam edecek.
Yapımcıları site hakkında şöyle yazmış: “Artış tehdidi tabiatında
gizli bu sayaç, şiddetin sürekliliğinin de habercisidir. Kaygı veren
bir artış, ağırlaşan bir birikim yanında, aciliyete davet eden bir
geri sayım da var ‘Anıt Sayaç’ta. Sayaç attıkça umut eksilmekte;
tane tane tükenmektedir.”

