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   Bunları da Yaşadık 
      Bunları da Gördük!!

Fatma Rana ARIBAŞ & Özlem ÖZMEN
ranaaribas@yahoo.com, ozozmen@gmail.com 

Yaşasın #lastesis  
Kadına karşı şiddete 
dikkat çekmek için  

Şili’de başlayan ve tüm 
dünyaya yayılan farklı  bir 
protesto eylemini biz de 

gerçekleştirdik ve ülkenin 
dört bir yanında LAS 

TESİS dansını yaptık. Dans 
etmemiz bile gözlere battı 

ve kimilerinin canını fazlası 
ile sıktık.

 
#kadınüniversitesi   

 
Kurdurtmayacağız 

 

Cumhurbaşkanının  Japonya 

gezisi  sırasında orada 80 

kadın üniversitesi olduğunu 

öğrenmesi ve “neden benim 

milletimde bundan yok” 

demesi üzerine yoğun kadın 

mücadele listemize  kadın 

üniversitesini eylemlerini de 

eklemiş olduk.

Perihan Abla’nın Anısına Şubat 2021 iyi gelmedi bize, 
Ankara’nın Konur Sokak 

denilince ilk akla gelen ismi 

Perihan Ablamızı, Perihan Pulat’ı 

kaybettik. Danıştay eski hakimi 

olduğunu sonradan öğrendik 

üzüldük. İçimizdeki en canlı rengi 
yitirdik. 

 
    Sen alanlarda  

 
  hep bizimlesin  

 
Perihan Abla.

#Cinskırım var! 
#MeclisGöreve!

Çok sayıda dernek ve sivil 
aktivistin bileşeni olduğu 

EŞİK(Eşitlik İçin Kadın) 
Platformu; hergün 3 kadının 

ölmeye başlamasının ardından 
katliam noktasına gelen kadın 
cinayetlerine dikkat çekmek 

için #cinskırımı  eylemi 
başlattı. Bu kampanya çok 

ses getirdi ve birçok kuruluş 
etkinliğe tam destek verdi.

Sanatçılar kampanyaya 
destek için videolar 

gönderdi. Tek isteğimiz 
meclisin kanunları 

uygulayıp bu cinayetleri 
önlemek için gerekli 
adımları atmasıydı.
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#Kadın Cinayetleri!

Yine yeniden çok sayıda  kadın 

cinayetlerini konuştuk. 2021’de  

işlenen 280 kadın cinayetinde, 

öldürülen kadınların 33’ünün daha 

önceden polis ya da savcılığa 

şikayette bulunduğu ya da koruma 

kararı olduğu ortaya çıktı. 33 

kadın yetkililere başvurduğu 

halde, yetkililerin görevini yerine 

getirmemesi sonucu erkek 

şiddetiyle öldürüldü. Peki bu 

yetkililerden kaçı hakkında işlem 

başlatıldı?

#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz!
Türkiye; ilk imzacılarından olduğu İstanbul 

Sözleşmesi’nden Mart 2021’de  bir gecede tek bir 
imza ile çekiliverdi.Bunu duyduğumuz ilk andan  
beri hukuki,siyasi  ve sosyal alanlarda protesto 

eylemlerimiz hız kesmeden 
devam ediyor. Edecek gibi de 

görünüyor. İstanbul Sözleşmesi 
yeniden yürürlüğe girene kadar 

mücadelemiz devam edecek.

#KadınDayanışmasıYaşatır!
Pandemi süreci ülkemizde de 

etkilerini gösterdi.En çok kadınlar 
kamusal alanda işini kaybetti. En çok 

kadınların evlerdeki iş yükü arttı. 
Kadın mühendisler üzerindeki  iş 

yükü de arttı.Kadın dayanışması ise 
her zaman her yerde vardı.

#KayyumRektörİstemiyoruz          
#BizimRektörümüzDeğil

#kabuletmiyoruzvazgeçmiyoruz 
#KampüstePolisİstemiyoruz

Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi’ne 
atanan yeni rektör karşısında üniversite 

genelinde eylemler başladı. Direniş 
680’inci gününde. Boğaziçililerin 

mücadelesini selamlıyoruz. 
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JinJiyanAzadi   
#kadinyasamozgurluk

İran’da 17 Eylül’de Jîna (Mahsa) Amînî’nin 
ahlak polisi tarafından öldürülmesinin 
ardından başlayan isyanlar ikinci ayını 

doldurdu. İsyanınız isyanımızdır diyoruz ve 
haykırıyoruz: 

“Jin, Jiyan, Azadi” 
“Kadın.Yaşam, Özgürlük”

#FeministGeceYuruyusu 
2022

8 Mart feminist gece 
yürüyüşü tüm engellemelere 

rağmen, pandemide de 
olduğu gibi  2022  yılında  

da yapıldı. 
Sokaklardan da 

meydanlardan da 
vazgeçmiyoruz.

#GokkusagiYasaklanamaz

#onuryuruyusuYasaklanamaz

#AlisinBurdayiz

30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıklarınca 
yasaklandı. Buna rağmen alanlar boş kalmadı ve polis 361 kişiyi gözaltına 
aldı. Gökkuşağı bayrağı alanlarda yasaklandı. Dayanışmayla, mücadeleyle 
var olmaya, nefretin karşısında durmaya, hayatlarımızı savunmaya devam 

edeceğiz. 


