
26 Nisan 2021 ÇAĞRISI 
Dünyanın bütün Kadınlarına 

Bu  çağrı,  dünya  çapında  400  inisiyatifin  26 Nisan 2016'da  başlattığı  eylemselliğin devamıdır 


Bağlam  
Çernobil Nükleer Felaketi 26 Nisan 1986 tarihinde başladı.
35 yıl boyunca incelenen, yorumlanan üzerine filmler çekilen bu büyük fela-
ket, modern tarihimize yazmış olduğu Çernobil Duası eseriyle 2015 yılında 
edebiyat ödülüne layık görülen Svetlana Alexievitch'in söylediği gibi "21.yy 'da 
hala çözümlenememiş bir muamma" olarak miras kaldı. 
İlk kez 1997 yılında Rusya'nın "İnsanlararası Arkadaşlık" adlı yayınında Çer-
nobil Duası adıyla yayımlanarak okuyucularına insan yapımı bir teknolojik fe-
laketin geri dönüşü olmayan sonuçlarına  dair farkındalık kazandıran bu hi-

kaye dünya genelinde çeşitli dillere çevrildi. 

Bir çok kez tiyatro, radyo ve sinemaya  
uyarlanmış olan bu trajik hikaye çok sayıda 
sempozyum, makale, roman, röportaj ve 
tartışmaya da ilham vermiştir. Sıradan bir 
aşk hikayesi gibi başlayan Çernobil 
Duası'nın “Yalnız bir insan"   bölümü ise bizi 
yavaşça insanlık tarihi boyunca öngörül-
memiş teknolojik      
felaketin merkezine taşır . 


Bir kadının, itfaiyeci olan kocasının acılar 
içinde yaşamını yitirmesine tanıklığı hi-
kayede destana dönüşür. O gece kocası ve 
beraberindeki 14 iş arkadaşı kendilerine 
söndürülmesi gereken ve sıradan bir 
yangınmış gibi bildirilen Lenin Nükleer San-

trali'nin dördüncü reaktöründeki patlamayla meydana gelen yangını söndür-
mekle görevlendirilir. İlk dakikalar itibariyle radyasyona maruz kalmış olan ko-
casının çektiği azap akıllara durgunluk verirken delicesine bir aşkla tam 14 
gün sürer.  Kadını itfaiyeci kocasını ve onların aileleriyle arkadaşları için yıkıcı 
olan bu  olay  Tıp dünyası, bilim dünyası, politik, askeri camialar için de harap 
edici etki yapmıştır. Öyle ki, bu yıkım Sovyetler Birliği ile de sınırlı değildir, 
dünya genelinde etkili olmuştur.  



Bu“Aşk İlahisi” dünyanın her köşesindeki kadınların muazzam korosu tarafından 
söylenmeyi hak ediyor. Yüksek sesle okumaktan ya da yüksek sesle söylemekten 
hoşlanıyor musunuz?  Öyleyse  bir oyuncu olun  olmayın hatta dünyanın neresinde 
olursanız olun 25'Nisan günü (saat 18:00'den itibaren)  26 Nisan 2021 (gece yarısı-
na kadar)seçtiğiniz bir zaman aralığında Svetlana Alexievitch'in Çernobil Duasından  
"Yalnız bir İnsanın Sesi" bölümünü okuyun  veya bu bölümü canlandırın. Dünya ge-
nelinde çeşitli dillerde yayımlanan  çağrı metinleri blogumuzda listelenmiştir: 
https://april26appeal.noblogs.org
Bu eylem kısa süreli sanatsal bir harekettir.  İster bir kitapçıda olun ister  bir  kütü-
phanede, bir harabede, tiyatroda, ya da bir parkta, bir sınıfta, terk edilmiş bir fabri-
kada, bir ormanın ortasında, bir dağın tepesinde, balkonda, bir kafede, bir otopark-
ta, sinemada, bir hapishanede, bir hastanede olun, herhangi  bir yerde dinleyicileri-

nize gönüllülük esaslı olarak bu mesajı verin.

Svetlana Alexievitch  eylemimizi bu şartlarla 
onayladığı ve desteklediği için lütfen kurallara 
riayet edin. Şu andan itibaren katılımınızı , Face-
book grubumuz üzerinden bildirebilirsiniz: https:// 
www.facebook.com/groups/977646358962204/ 
Adınızı, konumunuzu (adresinizi ve ülkenizi) ve etkin-

lik saatinizi belirtebilirsiniz. İsterseniz, kendinizin ve/veya etkinlik için seçtiğiniz me-
kanın fotoğrafını da paylaşabilir, ilgili bir e-posta adresini, web sitesini veya telefon 
numaranızı da bize gönderebilirsiniz. 
Unutmayın bu eylemin sorumlusu gönüllüsü olan kişidir 
Dolayısıyla eylemin organizasyonu basit olmalı ve gönüllüsü için de masraf oluş-
turmamalıdır. Bu etkinliğin kamusal alandaki  paylaşımından da gönüllüsü sorumlu-
dur. Bu eylemin gerçekleştirenlerin duyuru ve paylaşımlarında "26 Nisan Çağrısı 
2021"ibaresini kullanması da önemlidir. Çünkü bizler ancak bu etiketle eylemlerin 
takibini yapabilir, gerek facebook grubumuzda gerekse 26 Nisan Çağrısı 2021 adlı 
blogumuzdaki listeleye dahil olmasını sağlayabiliriz.
Facebook grubumuz ve 26 Nisan Çağrısı 2021 blogumuz dünya genelinde gazete-
cilere ve daha fazlasını bilmek isteyen herkese yönelik hazırlanan bir bilgi ve ile-
tişim  alanıdır. 
-   en français: Bruno Boussagol cokoller@bluewin.ch 
- In english: André Larivière andre.lariviere@laposte.net 
- Türkçe: Ayca Ozagac: aycaozagac@yahoo.com Pınar Demircan: 

demipinar@gmail.com

• 25 Nisan saat 18 den,  25 Nisanı gece yarısı-
na kadar  

• Alıntıdan  okuma ve canlandırmalarla 
• Çok sade bir sunumla 
• Gönüllülük esaslı olarak 
• Fotoğraf dışında her tür kayıt alımına kapalı 

şekilde  
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