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HHer yerden kuşatılmakta olduğumuz, ancak er yerden kuşatılmakta olduğumuz, ancak 
dayanışarak durmak yorulmak bilmediğimiz dayanışarak durmak yorulmak bilmediğimiz 
bir dönemde, yeni bir EMO Kadın Bülteni’nden bir dönemde, yeni bir EMO Kadın Bülteni’nden 

merhaba!merhaba!

Pandeminin kısa vadeli etkilerini aşıp orta ve uzun Pandeminin kısa vadeli etkilerini aşıp orta ve uzun 
vadeli etkileriyle yüzleşmeye başladığımız bugünlerde vadeli etkileriyle yüzleşmeye başladığımız bugünlerde 
toplumumuz gitgide yoksullaşırken, çocuklarımız okula toplumumuz gitgide yoksullaşırken, çocuklarımız okula 
aç giderken, mesleki ve sosyal haklarımız günden aç giderken, mesleki ve sosyal haklarımız günden 
güne elimizden alınırken, bir de erkek iktidarın baskı güne elimizden alınırken, bir de erkek iktidarın baskı 
ve zorbalığıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. ve zorbalığıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 
İstanbul Sözleşmesi, nafaka hakkı gibi kazanımlarımız İstanbul Sözleşmesi, nafaka hakkı gibi kazanımlarımız 
her gün bir başka mecrada saldırıya uğramakta, ka-her gün bir başka mecrada saldırıya uğramakta, ka-
dınlar ve LGBTİ+lar yaşam mücadelesinde görünmez dınlar ve LGBTİ+lar yaşam mücadelesinde görünmez 
kılınmaya çalışılmaktadır.kılınmaya çalışılmaktadır.

Yanı başımızda, İran’da, kız kardeşlerimiz molla re-Yanı başımızda, İran’da, kız kardeşlerimiz molla re-
jiminin dayatmalarına artık dur diyor ve sokaklarda jiminin dayatmalarına artık dur diyor ve sokaklarda 
özgürlük mücadelesi veriyorlar. Bu mücadelenin ezilen özgürlük mücadelesi veriyorlar. Bu mücadelenin ezilen 
bütünbütün kadınları ve LGBTİ+ları harekete geçiren bir 
enerjiye dönüşmesini diliyor, direnenlere dayanışma 
duygularımızı gönderiyoruz. 

Bültenimizin bu sayısında, kadın örgütlenmesinin 
olmazsa olmazı, genç kadın meslektaşlarımız için iş 
hayatına dair bazı temel önerilerde bulunduk ve EMO/
TMMOB örgütlülüğü içinde nasıl dayanışma göstere-
bileceğimizi anlattık. Onlara -ve tüm farklı tecrübelere 
sahip kadınlara da- ilham verici olması açısından 
zamanın ta ötesinden, yaptıklarıyla hâlâ güncelliğini 
koruyan, “Zamansız Kadınlar”dan bahsettik.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuzu sık sık unuttuğumuz 

doğayı, bültenimizin ekoloji bölümünde hatırlatmak is-
tedik ve pandemi sürecinin dünyada yol açtığı değişimi 
ekolojik açıdan feminist bir gözle inceledik. 

Feminizm alanındaki kavramları, terimleri, tartışmaları 
ve Türkiye’de örgütlenen kurumları, platformları, kam-
panyaları, sloganları biraraya getirmeyi, bu alandaki 
birikimi açıklayıcı, sade, bilgilendirici ve feminist bir 
perspektiften okuyucuya sunmayı amaçlayan bir dijital 
mecra olan Feminist Bellek’ten sevgili Demet Bolat 
da Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet yazısıyla bizlere katkı 
koydu.

Hepimizin ekranlarına sayısız kere konuk olan, her 
seferinde bizi güldürürken aslında kadınlık acılarını da 
kahkahayla boğan Ayşen Gruda’yı hatırladık

İlk kez yayımlayacağımız Bulmaca Köşemizde, yine 
kadın ve LGBTİ+ mücadelesinde duyduğumuz isimleri 
ve sözcükleri aradık.

Ve tabi ki, yoldaşımız, kardeşimiz, ablamız, Mücella’ya 
buradan bir selam gönderdik. Yeniden kucaklaşacağı-
mız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Umuyoruz ki, bültenimiz ve dayanışmamız her gün 
büyüyerek güçlenir ve karanlığı kadın dayanışmasıyla 
aydınlatırız. 

Keyifli okumalar diliyoruz.

Sevgi ve dayanışmayla!
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KARANLIĞI DAYANIŞMAYLA AYDINLATALIM...KARANLIĞI DAYANIŞMAYLA AYDINLATALIM...


