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“Adım Mahsa Amini. 22 yaşındayım. İran’da 
saçım görüldüğü gerekçesi ile öldürüldüm. 
Öldürenler ahlak polisleri. Öldürülme gerekçem 
saçımın görülmesi. Oysa ben özgür düşünen, 
modern dünyada kendi özgür irademle karar 
vermek isteyen bir genç kadınım.

Adım Mahsa Amini. 22 yaşındayım. Hükümet 
gözaltında öldürüldüğümü söylemedi. Gözaltı 
sırasında kalp krizi geçirdiğimi ve hastanede 
yaşam mücadelesini kaybettiğimi söylediler!!!

Adım Mahsa Amini hafta sonu Sakkız şehrinde 
gömüldüm. Arkamda kitleler. Herkes benimle 
birlikte idi. Tüm dünyada saçını keserek bana 
destek olan kadınlar gördüm. Her birinin düşle-
rinde geleceğinde varım.

Adım Mahsa Amini, 22 yaşında öldüm ama he-
pinizin kavgasında yaşıyorum. O yüzden umutlu-
yum. Bu zorbalık, bu diktatörlük bitecek. Ben ilk 
değilim son da olmayacağım. Rosa Parks, Rosa 
Luxemburg yolunda ilerliyordum, biliyorum bay-
rağımı devralacak binlerce kadın var yerkürede. 
‘Ölürse ten ölür canlar ölesi değil’ diyordu Yunus 
Emre, ben ölmedim aranızdayım…”

Evet adı Mahsa Amini, İran’da öldürülmesi ile 
tüm dünyada çığlıklar yükseldi. 

ADIM 
MAHSA AMİNİ

İran dini lideri Ayettullah Ali Hamaney ülke 
genelinde totaliter, faşist baskıcı bir dini politika 
yürütüyor. Kadınlara uygulanan baskı ise üst 
seviyede. 

İran’da şahlık döneminin bitmesi ile beraber 
ülkede yobazlığa ve gericiliğe doğru atılan adım-
ların sonuncusu olarak Amini’nin öldürülmesi 
ortaya çıktı. Bu belki de buzdağının görünen yüzü 
idi. İran’da Sakkız şehri Kürtlerin ağırlıklı olarak 
yaşadığı bir kent. Bu kent ve diğer birçok kentte 
ciddi eylemler düzenlendi. Tüm dünyada da çok 
ciddi tepkiler verildi.

Ülkemizde Antalya Film Festivali’nde ve bir-
çok yerde ortak dil olarak bir tutam saç kesme 
eylemleri yapıldı. Bu eylemlerin İran üzerinde bir 
etkisi olur mu geçen zaman gösterecek. Lakin şu 
açık ve net olan bir gerçek: Değişimi de  devri-
mi de biz getireceğiz! Asla kendimizden ödün 
vermeyeceğiz. Beden bizim, saç bizim,bu hayat 
bizim, inandığımız gibi yaşayacağız. İnandığımız 
gibi giyineceğiz. Elbette dayanışma ağını da so-
nuna kadar öreceğiz. Korkulara teslim olmadan 
ilerleyeceğiz. Birbirimizden güç alacağız. Ötesi 
yok. Başka yolu yok. 

Biz kazanacağız!
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