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1

Evliyken eşinin fiziksel ve cinsel şiddetine maruz kalan, boşandıktan sonra da devam eden tehditler sonucu devletten koruma talep eden,
ancak talebi yerine getirilmediği için 7 Aralık 2010’da eski eşi İstikbal Yetkin tarafından bıçaklanarak öldürülen, katilin müebbet hapis
cezası almasıyla sonuçlanan dava sürecine pek çok kadın örgütünün müdahil olduğu, karar duruşması öncesinde pek çok ilde nöbetleşe
kadın eylemleri yapılan, kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelmiş kadın.

2

1907-1954 yılları arası yaşamış, 6 yaşında çocuk felci nedeniyle bir bacağı engelli kalmış, 19 yaşında geçirdiği otobüs kazası sonrasında 32
kere ameliyat olmuş, yaşamı korseler, tedaviler ve ağrılar içinde geçmiş, özellikle yatağının tavanındaki aynaya bakarak yaptığı otoportreleriyle bilinen, ilk çalışması “Kadife Elbiseli Otoportre” olan, özel yaşamı ve Lev Troçki ile yaşadığı ilişki nedeniyle de sık sık gündeme
gelmiş Meksika Komünist Partisi üyesi kadın ressam. Sanatı sürrealist olarak tanımlanmış, ancak kendi bunu reddetmiştir. Ülkesinin yanı
sıra Amerika ve Fransa’da sergiler açan, La Esmeralda adlı sanat okulunda 10 yıl resim dersleri veren ve son tablosu “Yaşasın Yaşam” adlı
bir natürmort olan ressam, akciğer embolisi nedeniyle 13 Temmuz 1954’te hayatını kaybetmiştir. 2002 yılında sinemada Salma Hayek
tarafından canlandırılmıştır.

3

1953 yılında doğmuş, Oxford ve Harvard üniversitelerinde uluslararası hukuk ve diplomasi eğitimi almış, babası Pakistan devlet
başkanıyken askesi cunta tarafından idam edilmiş, 1988’de cunta devrildikten sonra yapılan ilk serbest seçimlerde başbakan seçilerek
bir müslüman ülkede seçilmiş ilk kadın başbakan ünvanını alan, ülkesindeki feodal düzene karşı mücadele ettiğğiiçin toprak zenginleri
tarafından sevilmeyen, Pervez Müşerref askeri darbesi sonucu 8 yıl sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan ve ülkesine döndükten sonra bir
seçim mitingi sırasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden kadın politikacı.
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1930 yılında Litvanya’lı Yahudi bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen, 1970’li yıllarda San Fransisco’da Castro Bölgesi’ne eşcinsel
erkeklerin göçünün öncülerinden biri olan, cinsel yönelim ayrımcılığına karşı çalışmalar yapan ve Kaliforniya eyaletinde eşcinsel olduğunu
açıklayarak belediye meclisine seçilen, 27 Kasım 1978 günü bir suikast sonucu hayatını kaybeden, beyazperdede Sean Penn tarafından
canlandırılmış eşcinsel aktivist ve politikacı.
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Eşcinsel olduğu için ailesi tarafından 18 Temmuz 2008’de öldürülen ve ülkemizin “ilk eşcinsel töre cinayeti”ne kurban giden Ahmet Yıldız’ın
hikayesinden yola çıkarak arkadaşları Caner Alper ve Mehmet Binay tarafından çekilen, görselliğiyle de ön plana çıkmış, 5 Altın Portakal
ödülü kazanan, başrollerini Kerem Can, Giovanni Arvaneh ve Erkan Avcı’nın paylaştığı 2011 yapımı film.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1

1971 doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünü birincilikle bitirmiş, sokak çocukları, seks işçileri, travestiler gibi dışlanmış
gruplarla ilgili çalışmalar yapmış, Maskeler Gacılar Süvariler, Sürüne Sürüne Erkek olmak, Ülker Sokak: Bir Dışlanma Mekanı, Yolgeçen
Hanı gibi kitaplarında erkeklik, militarizm, politika ve toplumsal cinsiyet üzerine yazan, Amargi Feminist Teori ve Politika dergisinin
kurucularından ve editörlerinden, Sokak Sanatları Atöylesi kurucularından olan, 1998 yılında PKK ile ilgili araştırma yaptığı için göz altına
alınan ve Mısır Çarşısı patlamasıyla ilişkilendirilerek 3 kez beraat ettiği halde 4. yargılamasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan,
halen Berlin’de ikamet eden kadın sosyolog ve yazarımız.
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“Susmamız oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz, istendi bugüne dek” sözleriyle başlayan, Güldünya Şarkıları albümünde
pek çok ünlü kadın tarafından seslendirilen, kadın etkinliklerinin marşlarından bir haline gelmiş şarkı.

3

1908 yılında Paris’te yaşayan gelenekçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş, Katolik Enstitüsü’nde Matematik ve Sainte Marie
Enstitüsü’nde Yabancı Dillerde Yazın eğitimi almış, Sorbonne’da Felsefe okurken Jean-Paul Sartre ile tanışmış, cinsiyet ayrımına maruz
kalarak onun ardından ikincilikte kalmış, 2. Dünya Savaşı sonrası arkadaşlarıyla birlikte Modern Zamanlar (Les Temps Modernes ) adlı
politik gazeteyi çıkarmış, modern feminizmin kurucusu sayılan, kadın-erkek arasında “ötekleşme”ye vurgu yapan “Kadın: Efsane ve Gerçek”
makalesini yazan, “1949’da İki Cins adlı kitabını çıkaran, “kadın doğulmaz, kadın olunur” düşüncesini benimsemiş, kadınların da erkekler
kadar seçim yapabilme ve sorumluluk alabilme yeteneklerinin olduğunu savunmuş Fransız gazeteci ve yazar. Başlıca eserleri: Konuk Kız,
Belirsizlik Ahlakı Üzerine, İkinci Cİns, Mandarinler, Veda Töreni, Sartre’a Mektuplar.
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1998’den beri gerçekleştirilen ve yürütücülüğünü üstlenmiş olan kadın derneğiyle aynı adı taşıyan, ülkemizin tek kadın filmleri festivali.

5

Uçan Süpürge Kadın iletişim ve Araştırma Derneği’nin Sabancı Vakfı desteğiyle 54 ilde sürdürdüğü, kadınların küçük yaşta evlendirilmesine
karşı yürütülen farkındalık yaratma ve imza kampanyası.

6

İşsiz bir oyuncuyken kadın kılığına girerek rol aldığı dizinin popüler olması sonucu kariyerinde yükselen Michael Dorsey’in hikayesini
anlatan, başrolünde Dustin Hoffman’ın oynadığı, ABD Ulusal Film Arşivi tarafından koruma altına alınan 1982 yapını Sydney Pollack filmi.
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