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Her sayımızda sizlere kadın ve LGBTİ+ mücadelesiyle ilgili bazı kavramları, 
isimleri, eserleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu sayımızda da yine bir mini 

bulmaca ile birlikteyiz. İnternette arama motorları yardımıyla bulunabilecek 
isimlerden oluşan bulmacamızı çözüp sayılarla işaretli kutucuklarda bulunan 

harfleri bir araya getirdiğinizde bir insanlık suçunun adını bulacaksınız.

BULMACA
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SOLDAN SAĞA

1. 1956 doğumlu ABD’lı feminist yazar ve dü-
şünürdür. Kitapları arasında Cinsiyet Belası: 
Feminizm ve Kimlik Bozulması, Çatışan 
Feminizm, Biziz Halk sayılabilir. Geçtiğimiz 
günlerde Boğaziçi Üni. Direnişine destek 
vermek için online bir ders vererek sıkça 
konuşulmuştur.

2. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı 
Hukuki Yardım Bürosu’nun kurucusu, İnsan 
Hakları Derneği’nin (İHD) eş genel başkanı 
olan kadın avukattır. İmtiyaz sahibi olduğu 
Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasından 
sonra açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezası-
na çartırılmıştır. Halen insan haklarını savun-
maya devam etmektedir.

3. 1815’te doğan İngiliz matematikçi ve yazar, 
günümüzde ilk bilgisayar programcısı olarak 
anılmaktadır. Ada programlama dili, anısına 
saygı olarak bu adı almıştır.

4. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde dikta-
törlüğe karşı verdikleri mücadelede yitirdiği-
miz Patria, Minerva ve Maria Teresa (Mira-
bal) Kardeşler’i her yıl Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 
Günü ile andığımız ay.

1. Walter Tevis’in aynı adlı romanından uyar-
lanan, Beth Harmon adlı bir kadının, erkek 
egemen satranç camiasına adım atarak dün-
ya çapından bir satranç dehası olma yolcu-
luğunu anlatan 6 bölümlük mini dizi. Dönem 
müzikleriyle de dikkati çekmiştir.

2. 1960 doğumlu, TBMM 25-26-27. dönem 
HDP İstanbul milletvekilidir. 28 Şubat süre-
cinde başörtüsü eylemleriyle ilgili olarak ai-
lesiyle birlikte yargılanmış ve hapse girmiştir. 
Ürdün, Sudan, Pakistan, İran, Keşmir, Lübnan 
ve Filistin mülteci kamplarında insan/ka-
dın hakları ve insani yardım çalışmalarında 
bulunmuştur.

3. 2 Ocak 2021 tarihinde intihalci akademisyen 
Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının 
ardından, öğrenciler ve akademisyenler tara-
fından #kayyumrektöristemiyoruz etiketiyle 
başlatılan direnişi halen sürdürmekte olan 
üniversite.

4. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü me-
zunu kadın yönetmen. Mersin’in bir köyünde 
yaşayan 9 kadının, kendi hayatlarina daya-
nan bir oyun yazıp oynamalarıni konu alan 
“Oyun” adlı belgeseliyle, birçok festivalde 
ödül kazandı. Filmleri: 11’e 10 Kala, İşe Yarar 
Bir Şey, Gözetleme Kulesi, Kraliçe Lear

5. Başlangıçta feminen gey ya da trans kadın 
anlamında kullanılmış, anlam genişlemesine 
uğrayarak günümüzde tüm LGBTİ’leri ifade 
edecek şekilde kullanılan, kökeni Çingene dili 
olan kelime. Siyah Pembe Üçgen tarafından 
yayınlanan “80’lerde … Olmak” ve “90’larda 
… Olmak” kitaplarına da adlarını vermiştir.
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