


Nermin Bezmen, Atatürk Kız Lisesi’ni takiben son sı-
nıfı burslu olarak Amerika’da bitirip, yüksek tahsilini 
İstanbul’da tamamladı. Aktif iş hayatının yanı sıra sanat eği-
timine devam etti. Minyatür, özgün baskı, süsleme sanatçı-
sı, restoratör, yazar Nermin Bezmen; kendi atölyesinde yetiş-
kinlere ve çocuklara yirmi yedi yıl resim dersi verdi, altı se-
ne yoga eğitmenliği yaptı. TRT’de canlı yayın sunuculuğu, çe-
şitli dergilerde, Akşam ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlı-
ğı, dizi röportajlar, halkla ilişkiler ve panel organizasyon yö-
netimi, senaryo yazarlığı ve senaryo danışmanlığı da yapan 
Nermin Bezmen’in çoğu çok satanlar listesine giren yirmi ye-
di kitabından Kurt Seyt & Shura, diziye adapte edildi ve tüm 
dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşırken, kitabın tercümele-
ri de on dört ülkede okurla buluştu. 

Her sene onlarca muhtelif kurum, dernek ve kuruluştan; 
çocuk, kadın, insan hakları, sevgi, fedakârlık, aşk, tarih, göç, 
çevrecilik gibi konularda konuşmak üzere davet alan, grup-
larla bilfiil buluşan ve online yazarlık atölyesi çalışmaları ya-
pan yazar; iki çocuk, üç torun sahibi olup tiyatro ve sinema 
oyuncusu aktör Tolga Savacı’yla evlidir. 
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Ay Taşı Tanrıçaları

Nermin Bezmen



“Ellerini, karının ve kızının saçlarından eksik etme 
oğul. Bil ki kadınlar açlıktan ölmez ama sevgisizlik-
ten ölür.”

Hacı Bektaş Veli 



Varlık günlerini zarif bir tevazuyla yaşayıp zorlukları 
şikâyetsiz mücadeleyle göğüsleyen, sevecen ama güçlü, 
sabırlı ama kararlı, alçakgönüllü ama vakur duruşları, 

kimliklerine, aşklarına, ailelerine sahip çıkışlarıyla 
genlerimde iz bırakan ailemin geçmiş tüm kadınlarına 

ve bu özellikleri karakterime nakış gibi işleyen 
anneciğime adıyorum bu kitabımı.

Yaşasın ay taşı tanrıçaları! 



Sevgili okurlarım,

Bu bir yaşam koçluğu ya da birebir uygulamanız için tav-
siye kitabı değil. Burada okuyacaklarınızın tamamı, benim 
yıllardır yaşam tarzım, felsefem, ilişkilerim, kişiliğim, tecrü-
belerim, süzdüklerim, seçimlerim... hâsılı hayatım ve karak-
terim üzerine, okurlarımdan gelen binlerce sorunun ışığında 
onlara cevabımdır. Her birine verdiğim cevapları bir araya 
getirip derlediğim bu kitap, sadece benim neyi, nasıl düşün-
düğüm, gördüğüm, yorumlayıp seçtiğim üzerine beni anlatan 
bilgilerdir. Beğenip hayatına almak isteyen olursa ne mutlu 
ama kimseye o veya bu şekilde ders veriyor değilim. Her bi-
rimiz kendi genlerimiz, karakter yapımız, dünya görüşümüz, 
yetiştirilme tarzımız, inançlarımız, eğitimimiz, çevremiz, ce-
saretimiz, hayâllerimiz zenginliğinde bir diğerinden farklı-
yız. Herkes hayatı kendi penceresinden gördüğünden, bir di-
ğerinin gördüğünü, onun felsefesine inanıp adapte olmadan 
kendi manzarası içine alması çoğu zaman yamama bir tablo 
yaratır. Onun için bu paylaştıklarım kişiseldir ve ancak be-
nim gözümden dünyaya nasıl bakıldığını ve yaşandığını an-
latır. Kendi fikirlerim, inandıklarım, benimsediklerim ve ka-
bullendiklerimdir. Nicedir sorduğunuz sorulara cevaplarımla 
özümü anlatımımdır.

Nefes almakla, suyla, gıdayla başlayan insanî ihtiyaçları-
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mızın devamı olan güvenlik, özgüven, sevgi, saygı, aşk, aile, 
başarı, kendine ait ve sahip olabilmek, yaratıcılık, üretken-
lik, duygularımız, aşk, sevgili olmak, evlilik, annelik, endişe-
ler, korkular, ama’lar, keşke’ler, inanç, aile içi şiddet konula-
rına ve daha birçok detaya bir kadın gözüyle bakışım ve ya-
şadıklarımla benden diğer kadınlara, genç kızlara cevapla-
rımdır bu kitap.

Bir seneyi aştı ki, tüm dünyayı birden içine alan zor bir 
zaman diliminden geçmekteyiz. Âdeta topyekûn bir savaşın 
içindeyiz. Hepsinden farklı bir savaş bu. Kucaklaşmalar bit-
ti, okşamalar, öpüşmeler bitti. Buluşmalar, beraber yas tu-
tup gözyaşı dökmeler, beraber gülüşüp kutlamalar bitti. San-
ki görünmeyen gardiyanlar tarafından gözaltına alınmış gi-
biyiz. Her an bizi sevdiklerimizden, sevdiklerimizi bizden 
ayırıp son nefese kadar buluşturmayabilirler. Yollar boşaldı; 
dükkânlar, çarşı-pazar, mağazalar, barlar, lokantalar boşaldı. 
Kapandı işyerleri. Kapandı hayatlar küçük hanelere. Umut-
lar kapandı, hayâller karardı. Hayatımızın o kadar olağan, 
tabii olan hareketleri, duyguları şimdi hepsi özlenerek bekle-
nen “umarım bir gün” oldular. Sevdiklerimizle, eşimiz dostu-
muzla bir mekânda buluşup, kucaklaşıp, sarılıp merhabalaş-
mayı, birbirimizin gözünün içine bakarak, yüz ifadelerimi-
zi izleyerek, yanağındaki yaşı, dudağındaki tebessümü göre-
rek bir çay, kahve fincanında, bir kadeh içkide dostluk, sevgi 
pekiştirmeyi bekliyoruz. En fenası da neye inanacağımız ile 
inanmak istediğimiz arasında, doğru diye sunulanlar ile sak-
lanan gerçekler, haklarımız ile bize dayatılanlar arasında ka-
rarsız, şaşkın kalakaldık. 

Ama... ama, her şeye rağmen bugünleri göğüsleyeceğiz ve 
aşacağız. En büyük güç yine bizde ve umut denilen görünme-
yen savaşçı ortağımızda. 

Keyifle okuyun. 



Teşekkür

Sevgili Gülgün Çarkoğlu liderliğinde Yayın Direktörümüz 
Cem Erciyes ve kitabın hazırlık-basım-tanıtım-pazarlama 
sürecinde emeği geçen tüm Doğan Kitap aileme teşekkürler!

Gece-gündüz, hafta sonu-bayram demeden özveriyle çalı-
şan sevgili editörüm Neclâ Feroğlu, eline, yüreğine sağlık!

Sayfa mizanpajındaki emeği için Hülya Aktaş’a, kapak ta-
sarımını gerçekleştiren Serçin Çabuk’a teşekkür ederim! 

Senelerdir yönlendirdikleri samimi sorularıyla kendimi bi-
raz da olsa anlatmama fırsat veren sevgili okurlarım, her bi-
rinize teşekkürler!



Ay Taşı Tanrıçaları

Sahip olduğu değerleri, insanın özgüvenini artırır. Ama 
bunun için önce kişinin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu bil-
mesi gerek. Biz kadınlar biyolojik olarak öylesine bir güce sa-
hibiz ki bu, bana fiziksel olmanın ötesinde son derece mistik 
geliyor.

Bu öyle bir özellik ki, kendi bedenlerimizdeki mucizenin 
yanı sıra biz bütün kadınları kardeş yapıyor. Bu olağanüstü 
özelliğin adı: Mitokondri. Hücrelerimizin enerjisini üreten ve 
ışık mikroskobunda görülen mucize. Erkekte de var ama ka-
dındakini farklı yapan çocuğa geçmesi. Yani her birimiz yüz 
binlerce yıl öncesinde yaşamış büyük büyük annelerimizin 
mitokondrisiyle yaşam enerjimizi üretmeye devam ediyoruz. 
Büyük nineler, nineler, anneler ölüyor ama doğurdukları kız 
çocuklarında yaşamaya ve onlar vasıtasıyla ileri nesillerde 
de enerji yaratarak var olmaya devam ediyor. Sanki bitme-
yen, sönmeyen bir olimpiyat meşalesi bu enerji. Anadan kı-
za, sonra onun kızından bir diğer yeni nesle bu varoluş ve de-
vamlılık meşalesini taşıyıp duruyoruz; sessiz sedasız, derin-
den ama çok güçlü. Hep denir ya, “Hiçbir şey ölmüyor, sade-
ce enerji yer değiştiriyor” diye, işte ona en güzel örnek. Ölü-
mün, ölmenin acısını, hüznünü dahi azaltan bir gerçek. 

Evet, sevgili kadınlar, bu sebepten, insanın başlangıç nok-
tasına dönersek bizler, aynı kadından, Havva Ana’dan gelen 
kız kardeşleriz diyebiliriz. Bugün dünyanın hangi coğrafya-
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sında, hangi ırktan, hangi renkte, hangi din ve kültürde doğ-
muş ve yaşıyor olursak olalım fark etmez, çağlar boyunca in-
sanlık çoğalırken bir diğerinden ayrılarak uzaklaşmış kız 
kardeşleriz. Bu kız kardeşlik öylesine büyük bir güç ki, bir 
buluşabilsek, hepimiz bir el ele tutuşabilsek bu dünyayı çok 
güzel, yaşanır bir yer yapabiliriz. Sadece doğurmak özelliği-
ni taşıyan değil, aynı zamanda insan soyunu devam ettirmek 
için yaşam enerjisini de saklayıp kuşaktan kuşağa kız çocuk-
larımıza da aktaran gücüz biz kadınlar. 

Ayın hareketi doğurganlık dönemlerimizi düzenlerken mi-
tokondrilerimiz hazır, yeni bir kız bebeğe taşınıp sürüp git-
mek için heyecanla bekliyorlar. 

Bu sebepten Ay Taşı Tanrıçaları koydum bu kitabın adını. 
Tam da ben bu satırları noktalarken, dolunay sarı kızıl 

renklerle ağır, sakin ama iddialı, Kandilli üzerinden yük-
selmekte... Tepelerdeki çamları, servileri ışığıyla yıkıyor, 
Boğaziçi’nin yakamozları çırpınarak akıyor sularla. Düşünü-
yorum, şimdi kaç milyon evde, ben dahil, kaç milyon kadının, 
kızın bedeninde neler yaratıyor dolunay. Ne medcezirler ya-
şanıyor biyolojik âlemlerinde biz kadınların. Nelere hazırla-
nıyor hücreleri, mitokondrileri... Bir kez daha mucizeyle sa-
rıldığımı hissediyorum. Sadece sarılmak değil, sırları çözmüş 
ama kendisi sır kalmış bir bilgenin milyonlarca yıldır sabır-
la, ilmek ilmek, ay ışığından iplik çekerek ördüğü bir örtüy-
le örtülmüşüm gibi sanki. Sade bir kadın olarak taçlandığımı 
hissediyorum. 

Doğursun doğurmasın, hücrelerinde ebedî yaşam enerjisi-
ni taşıyan kadınlarımıza, tüm ay taşı tanrıçalarına selam ol-
sun!



Nedir kadın olmak?

Hem duygusal hem serseri ruhlu, hem coşkulu hem din-
gin, hem özgüvenli hem kırılgan, hem âşık hem özgür, hem 
sakin hem mücadeleci bir kadın olmayı nasıl başardığım üze-
rine çok soru geliyor. Bütün bu duruşum, özgüvenimden, 
kimliğimi bastıracak her şeye karşı tavırlı durmaktan, zor-
luklarda çareyi daha ziyade kendimde aramamdan ve böy-
le seçip yaşamaktan kuvvet alıyor. Kadın olmanın özelliğini, 
güzelliğini, kuvvetini keşfetmekten geliyor. Ama bir taraftan 
da hâlâ sorguluyorum, “Nedir kadın olmak?” diye.

Bir fiil midir kadın olmak? Bir davranış mıdır? Bir duy-
gu mudur? Bir kader midir? Bir heves midir? Bir algılayış 
mı, yoksa bir sunuş mudur? Bir kaçış mı, yoksa ateşe atlayış 
mıdır? Bir sunak mıdır, kucağında kurbanlar verilen, yok-
sa kurbanın kendisi midir, sunak taşına yatırılan? Dokunu-
lamayan mıdır, yoksa yakılan, taşlanan mı? Özenilen midir, 
reddedilen mi? Aşkı uğruna savaşılan mıdır, yoksa aşka ya-
saklanan mı? Gücünden, doğurganlığından yüzlerce tanrıça 
yaratılan mıdır, yoksa ilâhî güçten aldığı ayrıcalığından do-
layı cezalandırılan mı? Erkek dünyası gerçekten sever mi ka-
dınlığı, yoksa içten içe kıskanır mı? Gücüne ihtiyacı olduğu 
için kadına tapınaklar mı inşa eder erkek, yoksa tensel zevk-
lerinin ilacı olduğu için ona düşman mı kesilir?






