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I. “Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması”
Projesi Yöneticisi ve Araştırma Raporu Editöründen Giriş: Politik Koşullar ve
Bu Koşulların Araştırma Sürecine Etkileri Hakkında Önsöz
Türkiye’deki kadın hareketleri gibi önemli bir toplumsal protesto olgusunun peşinden gitme
muradı olan bir araştırma projesi – eğer Gezi (2013) ya da darbe teşebbüsü (2016) gibi önemli
siyasi olaylar ile çerçeveleniyorsa– bu “çerçeveyi” açıkça konu etmesi gerekir. (Almanya
örneğindeki) yüksek öğretim kurumlarında yürütülen, finansman kaynağını üçüncü
şahıslardan alan projelerin temel yaklaşımı doğrultusunda bu projenin finansmanı ile
altyapısal düzenlemeleri projenin bitmesi ile sona erdi, proje ekibi dağıldı ve üyeler yeni
projelere dahil oldular. Bu çalışmamızın temelini oluşturan ve bulguları besleyen ana veriler
2014 ve 2015 yılları arasında toplandı. Mülakat veren kişiler Gezi deneyimini daha yeni
arkalarında bırakmışlardı. Önlerinde ise (elbette haberleri olmadan) darbe girişimi gecesinin
acı ve keskin deneyimi ve bunu müteakip -daha güçlü ve rahatsız edici etkileri olan- süregelen
olağanüstü hâl altında yayınlanan kanun hükmünde kararnameler vardı.

Ayrıca projenin yürütüldüğü dönemde Türkiye’nin güneydoğusunda, ağırlıklı olarak Kürtlerin
yaşadığı bölgelerdeki saha çalışmalarındaki veri toplamayı olanaksız hale getiren, daha sonra
savaş benzeri koşulları yaratan artan askeri müdahaleler, sonuç olarak çalışma grubunun
güvenliğinin bölgede (artık) sağlanamaması, bu projeyi (bölgede) Diyarbakır ile
sınırlandırmamıza yol açtı. Bu sebeple Kürt kadın organizasyonlarının temsilcileri ile
mülakatlar ya Türkiye’nin başka bölgelerinde yapıldı ya da bazıları hiç gerçekleştirilemedi.
Diğer örnekleme kısıtlamaları ise sahaya sınırlı erişim ile bağlantılı olarak bazı Kürt ve dindarmuhafazakâr kadın organizasyonları açısından ortaya çıktı. Her iki durumda da saha
çalışmalarını gerçekleştiren iki araştırmacının, bahsi geçen hareketlerin içinden gelen aktörler
olarak görülmemeleri mülakat tekliflerinin reddedilmesini beraberinde getirdi.

Araştırma ekibi olarak, projeyi yürüttüğümüz genel çerçeve konusunda, en yüksek düzeyde
şeffaflığı hayata geçirme kararı aldık. Darbe girişiminden önce toplanan verileri bu darbe
girişiminden önce toplanmış veriler olarak değerlendirme ve - her ne kadar şüphesiz özellikle
yapılması değerli ve arzu edilen olacak olsa da - var olan araştırma koşulları altında, mülakat
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verenlerle yeniden görüşüp, verdikleri mülakatları “güncellemenin” mümkün olmadığına dair
anlayışımızı açıkça bildirmek de bu karara dahil.

Nitel-ampirik araştırmalara, verilerinin güvenilirlik ve geçerliliklerine yöneltilen bir talep
olarak; burada sunduğumuz sonuçlar şu an var olan koşullar altında yeniden ortaya çıkar
mıydı? Bunun böyle olacağını düşünmüyoruz; çünkü, şüphesiz, olağanüstü hâl çerçevesinde
alınan güncel kararların – bunlara dernekler ile kadın ve toplumsal cinsiyet araştırma
merkezlerinin kapatılması ve finansmanların dondurulması dahil – kurum ve örgütlerin
kendilerini algılaması, eylem içerikleri ve biçimleri, dayanışmaları ve ayrışma çizgileri üzerinde
bir etkisi var. 11 Nisan 2017 tarihinde başkanlık sistemi için yapılan referandumda kendini
gösteren Türkiye’deki toplumun parçalara ayrılması durumu, - mülakatlarda da izleri
bulunabileceği üzere - kadın politikaları ile ilgilenenlerin de içinde bulunduğu toplumsal
aktörler arasında derinleşen kırılmalara işaret ediyor.

Bu nedenle, bu raporda sunduğumuz araştırma sonuçları hükümsüz müdür, süresi dolmuş
mudur? Sosyal bilimlere ve kültürel çalışmalara uygun gözlem ve veri toplama metotlarının
kesiştiği noktada, nitel-ampirik bir dizayna bağlılıkla, açıkça bu soruya hayır cevabını veriyoruz.
Bilim ortalama sıklıkta öne çıkan bir güncellik isteği tarafından hakimiyet altına alınamaz,
mesele tarihi süreçlerin yakalanması ve bu süreçlerin oluşumlarının analizi ile ilgilidir. Bunlara,
tarihsel açıdan bir değere sahip olduğu için, iki siyasi kırılma olayı arasında geçen yıllardaki
ifade ve eylem biçimlerinin, konuların, aktörlerin ve koalisyon politikalarının tanımlanmasının,
sürecin büyüteç altına alınması olarak okunması da dahildir.

Türkiye’deki güncel politik koşullar altında, kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili
temaların bilimsel olarak çalışılmasının önceki dönemlerden çok daha önemli olduğunu
tespitinde bulunuyoruz. Diğer örnekler arasında, özellikle 2017 yılı mart ayında gerçekleşen
Feminist Gece Yürüyüşü’ndeki daha önce olmadığı kadar bir rakama ulaşan 40.000’i aşkın
katılımcı sayısı1 buna işaret ediyor.

Aşağıda ismi geçen ve temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirdiğimiz derneklerin kapatılması,
1

Bu sayı bir çok haberde dile getirildi. Örneğin: http://t24.com.tr/yazarlar/dilara-gurcu/taksimde-40-bin-kadin-8mart-feminist-gece-yuruyusunu-duzenleyen-kadinlar-anlatiyor,16800.
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tarafımızca ampirik araştırma üzerinden mercek altına alınan sahanın, nasıl güncel politik
kararlar sebebiyle güçlü ve şiddetli değişimlere tabi tutulduğunu gösteriyor.2 Bu derneklerin
isimlerini saymayı siyasi belleksizliğe karşı etik bir görev olarak görüyoruz:
•

Anka Kadın Araştırma Merkezi, Ankara

•

Jîn Haber Ajansı, Diyarbakır

•

Kınalı Eller Kadın Derneği, Diyarbakır

•

Kongreya Jinên Azad, Diyarbakır

•

Selîs Kadın Derneği, Diyarbakır

Bu noktada çekinmeden, bize uzman mülakatı vermeyi kabul eden ve ilk başta çoğunun
adlarını da kullanmamıza izin vermiş olan, Türkiye’de saha için seçilen araştırma
bölgelerindeki mülakat partnerlerimize özellikle teşekkür ederiz. Araştırma alanı ve
sonuçlarımız ile oldukça gerilimli bir siyasi sahada hareket ettiğimizin bir başka göstergesi de
Türkiye’de olağanüstü hâl sebebiyle, mülakat verenlere yönelttiğimiz isimlerini hala raporda
kullanıp kullanamayacağımız sorusuna, bazı mülakat partnerlerimizin, kısmi bir reaksiyon
olarak, mülakat pasajlarını dahil ederken isimlerinin anonim olarak kullanılmasını istedikleri
yönde yanıt vermeleridir. Bu, veri toplama sürecinde dile getirilmeyen bir istektir. Olağanüstü
hal koşullarında akademiye ve akademisyenlere yönelik alınan kararlar çerçevesinde, işbirliği
içinde olduğumuz İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde çalışan partnerlerimizin
erken emeklilik kararına zorlandıklarını ifade etmeleri ve bununla bağlantılı olarak kurumsal
bağlantılarının ve kaynaklarının artık mevcut olmaması durumu, projeye doğrudan etki eden
başka bir konudur.

Araştırma Projesinin Amacı
Mercator Vakfı’nın disiplinler arası “Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları” bağlamında
finanse edilen “Türkiye´deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” başlıklı
proje, farklı kolektif eylem biçimleri ve örgütlenme yapılarında kendini gösteren, ülkenin farklı
bölgelerinde Türkiye’de (toplumsal) cinsiyet eşitliği için mücadele veren kadın hareketlerinin
2

http://tr.boell.org/de/die-frauenbewegung-der-tuerkei-widerstand-aufstand-sieg.

I.Karakaşoğlu - Önsöz

5

“Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” Araştırma Projesi Raporu

çeşitliliğini analiz ediyor. Ayrıca hareketlerin içindeki aktivist ve akademisyenler ile
gerçekleştirilen nitel mülakatlarda kentsel ve kırsal mekanlar arasında kadınların istihdamı,
beden politikaları ve cinsel şiddet gibi kadın hareketlerinin ele aldıkları konular ve eylem
alanları da işleniyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kadın ve toplumsal cinsiyet hareketlerinin kimlik ve koalisyon
politikaları araştırmanın odağına alındı. Bu şekilde Türkiye’deki kadın ve toplumsal cinsiyet
politikalarını ele alırken şimdiye kadar ağırlıklı olarak batıda yer alan büyükşehirlere dikkatini
veren bakış açısının kırılması hedeflendi. Alman medyasındaki Müslüman ve Türkiye kökenli
kadın göçmenler hakkındaki kurban söylemine (Steinbach&Cremer, 2006; Karakaşoğlu, 2006)
benzer, eksiklik arayan bir araştırmadan ziyade proje, araştırma odağına, kendilerini “topluma
eleştirel yaklaşabilen, alternatifler üreten veya politik duruşları çerçevesinde aktif olarak
yapılandıran” olarak tanımlayan kadın hareketlerinin aktivite ve tartışmalarını alıyor.

1990’lı yıllardan bu yana uluslararası feminist tartışmaların vurgusu, (toplumsal) cinsiyet
kategorisi içerisindeki farklılıkların tanınmasıyla birlikte, kimlik ve buna bağlı olarak iktidar
konumları hakkındaki sorulara kaymıştır. Küreselleşme ve ulusaşırılaşma süreçleri, neoliberal
yeniden yapılanmalar ile birlikte, kimlik politikaları hakkındaki tartışmaların etkisiyle,
uluslararası toplumsal cinsiyet araştırmaları- özellikle ‘batı’ olarak işaretlenen toplumlarda1990’lı yıllardan bu yana “feminist hareketin bir krizi”nden bahsediyor (Schulz, 2007: 8).
Türkiye’de de özellikle Kürt ve Müslüman feministlerin eleştirel müdahalelerinden sonra,
kadın grupları ve feministler farklı kimliklerden bahsetmeye başladı: Radikal, lezbiyen, kuir*,
sosyalist, dindar-muhafazakâr, engelli, Kürt, Alevi, Ermeni ve diğer başka grupların varlığını
tanıdılar. Türkiye bağlamında da geçerli olan, kolektif bir özne olarak “biz-kadınlar” tanımı
yeniden şekillendirilse de kadına karşı şiddet ve yapısal ayrımcılık hala sürmekte. Bu
nedendendir ki, çeşitlilik ile yapıcı bir şekilde başa çıkmak, dayanışma içinde eylemlerin
olanaklılığı ve koalisyonların kurulması gibi konular hakkında sorular yükseliyor.3

Türkiye’de kadının konumunun yanında, toplumsal cinsiyet ve aile ilişkileri de son on yılda

3

Kuir feminist, postkolonyal ve postyapıcalcı teorisyenlerin müdahaleler ve yeni toplumsal hareketlerin kimlik
politikaları ile birlikte homojen, küresel bir kategori olarak (toplumsal) cinsiyet özellikle 1990’lı yılların başından
bu yana yeniden kurgulanıyor, merkezi kaydırılıyor (Kerner, 2007).
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“sadece fırtınalı bir değişimden” geçmekle kalmayıp, “bir bakıma büyük çelişkiler, eşitsizlikler
ve eşzamansızlıklarla nitelendirildi” (Kreile, 2012: 306). Özellikle AKP’nin 2002 yılında
hükümetin başına geçmesinden bu yana din, siyaset ve toplumsal cinsiyet ilişkileri, neoliberal
politikalar ve AB’ye katılım müzakereleri ile karşılıklı etkileşim içinde yeniden belirlenmektedir
(Dedeoğlu&Elveren, 2012).

Türkiye’deki toplumsal cinsiyet ve aile ilişkileri ve politikalarına karşı sivil toplumsal bir tepki
olarak kadın hareketlerine daha farklılaşmış bir perspektiften bakmak ise Almanca dilinde
Türkiye hakkındaki çalışmalarda, neredeyse tamamen göz ardı edilmiş bir araştırma sahası
olarak ortaya çıkıyor.4

Bu arka plandan ötürü araştırma projemizin sonuçları, özel bir anlamda, ilgi çekiyor. Zira
günümüz Türkiye’si hakkındaki bilimsel tartışmalarda, en azından kısmen, ideolojik sınırların
ötesinde ortak konuları ele alan, toplumsal cinsiyet ilişkilerini kamusal olarak eleştiren ve
bununla birlikte radikal bir toplum eleştirisi sunan tek, homojen bir kadın hareketinden
bahsediliyor (Somersan, 2011). Böylelikle kadın hareketi (tekil kullanılarak) sivil toplumda
önemli bir aktör olarak genellikle hükümetteki AKP’ye karşı bir muhalefette yer alan ve
Türkiye’deki toplumsal değişim için itici bir güç olarak masaya yatırılıyor
(BundeszentralefürpolitischeBildung, 2011: 48). Dindar-muhafazakâr kadın örgütleri başlı
başına dindar-muhafazakâr kadın hareketinin bir parçası olarak tanımlanırsa (araştırma
projemiz çerçevesinde dindar-muhafazakâr ve seküler kadın organizasyonlarının karşılıklı sınır
çizme çabası nedeniyle yaptığımız gibi), AKP’ye karşı kendi pozisyonunu ayırt etme ya da
mesafe koyma, Türkiye’deki kadın hareketlerini birleştiren bir özellik olarak öne çıkarılamaz.
Bunun gibi ya da diğer sınır çizme denemelerinin, farklı ideolojilere sahip kadın ve toplumsal
cinsiyet aktörleri arasındaki koalisyonların bölgesel olarak nasıl kendini gösterdiğini incelemek
için nitel-ampirik olarak tekil çalışmalar yapıldı. Ayrıca Ankara ve Diyarbakır gibi
büyükşehirlerin yanında, görece daha küçük olan, Ege Bölgesi’nde Muğla ve Denizli ile
Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Artvin’in Merkez ve Hopa ilçelerinde, kadın ve toplumsal

4

Örneğin Duisburg-Essen Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi, Hamburg Üniversitesi’ndeki Türkiye-Avrupa
Merkezi, İstanbul’daki Orient-Institut ya da akademik bir ağ olan Network Turkey’in araştırma alanlarına bakınız.
Ayrıca BPB (Bundeszentrale für politische Bildung)’nin Türkiye başlığında toplumsal cinsiyet ilişkileri yeterince
tema haline getirilmiyor (2011, 2012).
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cinsiyet politikaları ile ilgilenen aktörlerin kimlik ve koalisyon politikaları karşılaştırılmalı olarak
incelendi.

Belge toplama, katılımcı gözlem ve uzman mülakatlarından oluşan veriler, farklı sosyoekonomik ve siyasi koşulların, bölgelerdeki kadın hareketlerinin (çoğul olarak) ele aldıkları
konular ve bunları ifade biçimleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriyor. Bu suretle anlamlı
olduğu yerlerde ulusaşırı, ulusal ve yerel ağ kurma süreçleri de çerçeveye dahil edildi. Fakat hiç kuşku yok ki günümüzde araştırılmaları araştırma sorumuzu zenginleştirecek olsa da zamansal ve finansal uygulanabilirliklerin araştırma açısından yarattığı pragmatik nedenlerden
ötürü Alevi, Yahudi ya da Ermeni gibi diğer etnik-dini azınlıkların kadın hareketleri maalesef
göz önüne alınamadı.

Ampirik veri toplama ve buna bağlı olarak veri analizinde, aşağıdaki sorular, araştırmamızın
kılavuzu olarak rol oynadı:
•

Türkiye’deki kadın hareketleri için hangi çalışma konuları ve eylem alanları, stratejiler,
iletişim araçları ve hareket alanları harekete geçirme gücüne sahip?

•

Hangi feminizm, kadın hareket(ler)i ve (toplumsal) cinsiyet kavramı tanımlamaları
kullanılıyor? “Kadın-olmak” kategorisi toplumsal hareket(ler) açısından hala bir
billurlaşma noktası görevini görüyor mu?

•

Kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgilenen aktörler “kadın-olmak” kategorisi
izinde, seçilen araştırma sahalarında ne ölçüde ortaklaşarak örgütleniyorlar? İlgili
hareketlerin oluşturduğu gruplar, keşisimsel bir bakış açısından nasıl tanımlanabilir?
Hangi noktaya kadar çeşitlilik, kadın hareketleri tarafından tanınıyor ve konuların ve
stratejilerin seçilmesinde etkili? Kimlik politikaları bu bağlamda nasıl bir anlama sahip
ve hangi koalisyon politikaları bu yolda uygulanıyor ya da uygulanmıyor?

•

Küçük şehirler ya da görece daha küçük (kırsal) şehirler ve büyükşehirler arasında
kadın hareketleri hangi ortaklıklara/ benzerlik ya da farklılıklara sahipler? Hareketlerin
merkezleri, merkezi ve periferik olarak ne derece tanımlanabilir?
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Araştırmanın Ana Sonuçları ve Araştırılması Gereken Konular
Sırada tezler şeklinde sunulacak araştırma bulguları, kısaca araştırmamızın merkezi sonuçlarını
oluşturuyor. Bu sonuçlar, projede görevli olan araştırmacılar tarafından bireysel olarak,
ayrıntılı bir şekilde bu araştırma raporunda teker teker detaylandırılıp açıklanıyor.
•

Kadın hareketleri, çalışma konuları ve eylem biçimleri ile birlikte kimliksel (yani
kendilerinin kendilerini) konumlandırmaları ile Türkiye’deki muhalif toplumsal
hareketlerin merkezi ve dinamik bir parçasıdır.

•

Kesişimsel bir bakış açısı ile Türkiye’deki kadın hareketlerini toplumsal hareketler
olarak bölgesel, ulusal ve ulusaşırı düzeyde, üç katlı konumlanmış olarak incelemenin
uygunluğu teorik olarak ispatlanmıştır.

•

Ampirik bulgular gösteriyor ki kadın hareketlerinden çoğul olarak bahsetmek
anlamlıdır. Çünkü siyasi-ideolojik farklılıklar (radikal-feministlerden kendilerini dindarmuhafazakâr olarak tanımlayanlara kadar), Türkiye’deki bölgesel konumlar (merkez,
Güneydoğu, Güneybatı, Kuzeydoğu) bazı konulara odaklanma (örneğin çevre ya da
etnik olarak kendini tanımlamalar) bazı eylem şekillerinin uygulamaya konulması
(örneğin sokak eylemleri ya da salon etkinlikleri) ve koalisyon olasılıkları arasında
merkezi bir rol oynamaktadır. Çekişmeli tartışmalar özellikle etnisite, din/
muhafazakarlık, (toplumsal) cinsiyet/cinsellik/ cinsel yönelim ile birlikte siyasi
hedeflere uygun örgütlenme şekilleri gibi söylemsel alanlarda gerçekleşmektedir. Bu
tartışmalara bağlı olarak uygun koalisyon ortakları hakkında sorular da tartışılmaktadır.
Kadın örgütlerinin, erkekleri, koalisyon ortakları olarak kabul edip edememe üzerine
ya da devletten destek alındığı takdirde, içerik ve eylem planları oluşturmada
özerkliğin ne miktarda sağlanabileceğine yönelik sorular ise çeşitli kadın hareketlerinin
kendi aralarında çekişmeli bir şekilde tartıştığı konuları oluşturmaktadır. Uzmanlar
tarafından etnisite, (toplumsal) cinsiyet/ cinsellik/ cinsel yönelim, siyasi ideoloji ya da
dini kimlik/ (kendini) tanımlama başlıkları, sosyal kimlik açısından ayrıştırıcı ya da
birleştirici perspektifler olarak konulaştırıldı. Bir farklılık kategorisi olarak toplumsal
sınıf ve yaş/ kuşak başlığına ise neredeyse hiç değinilmedi.

•

Bu bağlamda bir diğer önemli bir çıktı ise kadın ve toplumsal cinsiyet konularında
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araştırmalarını sürdüren akademisyenlerin, bölge ve kuşakları aşan bir biçimde,
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında akademisyen kimlikleri ve aktivist kimlikleri
arasında bir kimlik ayrımı yapmamaları, kendi akademik çalışmalarını ise kadın
hareket(ler)ini güçlendiren bir katkı olarak görmeleri oldu.
•

Mercek altına alınan araştırma sahalarında, 2014-16 arasındaki araştırma sürecinde,
son derece heterojen, seçilmiş hedef gruba yönelik olduğu kadar bu grupları aşkın
hareketleri de bünyesinde birleştirmiş, toplamda 12 bölgesel kadın koalisyonu tespit
edildi. Toplumsal cinsiyet kategorisi gerek aktivist gerekse Türkiye’deki bilimsel
söylemde (post)yapısalcı, postkolonyal ve kuir-feminist eleştiriler çerçevesinde
merkezden alınmış ve yeniden kurgulanmış olsa da - en azından belli durumlar için Türkiye’deki toplumsal hareketler için hala bir billurlaşma noktası görevini görüyor.

•

Farklı kadın hareketleri arasındaki siyasi- ideolojik farklılıkların yanında cinsel şiddet,
beden politikaları, “çocuk gelinler” olarak da tanımlanan erken evlilikler, kadının insan
hakları, eğitim, kadınların istihdamı ve siyasi katılımı konuları ile birlikte 8 Mart
Uluslararası Dünya Kadın Günü ya da örneğin UN-CEDAW gibi uluslararası
standartların yürürlüğe konulması başlıkları, aktörler arasında (geçici) koalisyonların
kurulmasının önünü açmaktadır.

Cevabı için araştırma yapılması gereken bir başka soru ise, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
çok farklı sosyo-ekonomik ve siyasi-tarihi koşulların, her bir kadın hareketinin gelişme,
yaygınlaşma ve (kendini) ifade etme olanakları üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğudur. Diğer
bağlantılı olabilecek araştırma konuları olarak örneğin Türkiye’deki politik kırılmaların kadın
hareketleri için anlamı, farklı kadın hareketleri arasındaki koalisyon politikaları açısından
sosyal medyanın önemi, bir metropol olarak İstanbul’un Türkiye’nin tüm bölgelerindeki kadın
ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili aktivizm için özel rolü tespit edildi.

Yayım Şekli ve Dikkate Alınan Diller Hakkında
Ulusaşırı anlamda erişime özellikle uygun bir yayın şekli olduğunu düşündüğümüz için proje
raporunu çevrimiçi bir yayın olarak sunmaya karar verdik. Ayrıca bu yayın biçimi, projenin ana
hedefine de karşılık geliyor: Projenin sürecine katılan uzmanların ve konu ile ilgili daha geniş
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bir kamunun sonuçlara kolay bir şekilde erişmesini sağlamak.

Projede çalışanlar tarafından bireysel ya da ortak olarak yazılan her yazı, proje bulgularının
parçalarını makale biçiminde sunuyor. Rapor editörlüğünü ve derlemesini Yasemin
Karakaşoğlu üstlendi. Kendisi, yazılar arasındaki içeriksel anlamda temel tutarlılığın
sorumluluğunu taşıyor. Aynı zamanda proje çalışanları tarafından kendi sorumlulukları altında
yazılan her yazı, kendi içinde sonuçlanmış konular olarak ele alınmayı ve böylelikle her yazının
diğer yazılardan bağımsız olarak da okunmasını, anlaşılmasını hedefliyor. Aktör odaklı
araştırma etiği anlamında, bizim için, bu yazıların bize mülakat veren kişilerin dillerinde de
yayımlanması önemli çünkü bilim ve toplumsal hareketlerin kesiştiği noktada yer alan bir
proje, verinin kökenini oluşturan ve katılımı ile geliştirilen sahaya, araştırmanın sonuçlarını
yansıtma ya da tartışmaya açma talebini yerine getirmelidir. Bu katılımcı feminist araştırmanın
benlik kavramının gerektirdiğidir. Sonuçların akademik alanda yayılmasının yanında,
bulgularımızı eleştirel bir biçimde ele alabilme imkanını, kendi kendini örgütlemenin pratikte
gerçekleştiği sahadaki aktörlere de sunabilmek için, Almanya’da geçerli olan bilim dilleri
Almanca ve İngilizcenin dışında, rapor, araştırma sahasında önemli diller olan Türkçe ve
Kürtçeye de çevrildi.

Teker teker yazı biçimindeki katkıları, elektronik olarak erişime açık, konu odaklı bir “derleme”
biçimine dönüştüren çevrimiçi yayının ilgili okuyuculara hangi konuya ilgileri varsa o yazıyı
seçmeleri için de uygun bir imkân verdiğini düşünüyoruz.

Konu olarak odak oluşturan üç bölüm var: 1) Tanımlamalar, 2) Kadın hareketlerinin
açıklanması ve analizi, 3) Bu kadın hareketleri arasındaki koalisyon olanakları. Bu bölümler
altında sahada “kadın-olmak” algısı (1.A), kadın ve toplumsal cinsiyet uzmanları için (feminist)
kadın hareket(ler) hakkında tanım önerileri (1.B) ile ilgi makaleleri bulabilirsiniz. Bir makale
sahada karşılaşılan ve tanımlanan kadın hareketleri hakkında genel bir bakış sunarken (2.A),
bir tanesi de -siyasi duruma göre örnek olarak alınması ya da karşıt bir duruş sergilenmesi
gerektiği düşünülen – önemli bir aktör olarak Kürt Kadın Hareketi (2.B) ile ilgili. Son olarak bir
makale Türkiye’deki kadın hareketleri arasındaki ayrıştırıcı ve birleştirici unsurları masaya
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yatırırken (3.A), diğeri farklı bölgelerdeki kadın koalisyonlarını (3.B) tanımlıyor.5

Betül Yarar tarafından sunulan yazı ise bu çevrimiçi yayımın en sonunda yer alıyor. Yazının
kaynağı araştırma projesine dayanmıyor, daha çok Betül Yarar’ın 1.Ekim 2016’da Bremen’de
proje dahilinde gerçekleştirilen “Building Bridges - Türkiye’de ve Almanya’da Kadın ve Cinsiyet
Politikaları için Ağ Oluşturma Atölyesi” çerçevesinde sunduğu açılış konuşmasının yazıya
dökülmüş halidir. Kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları söylemlerini siyasi şartlar ve
toplumsal dönüşüm süreçleri bünyesinde değerlendirmesi sebebiyle, Yarar’ın yazısını,
Türkiye’deki kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili hareketlere amprik olarak
temellendirilen, içeriden şekillenen perspektifimize teorik-analitik olarak anlamlı bir katkı
olarak değerlendiriyoruz.

Bu çevrimiçi yayım, araştırmamızın bulgularını tartışmaya açtığımız çok sayıdaki duyuru ve
yayına dahil bir çalışma. Proje sürecinde, sürekli bir biçimde, makale yayımı, konferanslarda
projenin sunumu, 8. Mart 2016 için hazırlanan basın kiti, üniversitelerde ders verme ve basın
açıklamaları ile daha geniş kitlelere sonuçlar erişime açık hale getirildi. Böylelikle bu bulgular
aynı zamanda geniş anlamda toplumsal ve bilimsel tartışmalara giriş yaptı. Bu projenin bitiş
raporunun oluşturulmasında özellikle değerli bir diğer nokta, proje çerçevesinde iş birliği
içinde olduğumuz Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde (Mayıs 2016), proje
sürecinin başında ve sonunda ise Bremen Üniversitesi’nde akademisyenler, uzmanlar ve
aktivistler ile düzenlediğimiz dört ana atölyede eleştirel ve yapıcı ve oldukça da tartışmalı fikir
alışverişleridir.

Teşekkür Notu
Bu noktada, editör olarak projede çalışan araştırma görevlileri Dr. Charlotte Binder ve Aslı
Polatdemir’e ve proje ekibini destekleyen doktora burslu Münevver Azizoğlu Bazan’a, oldukça
öngörülemez ve zorlu jeopolitik şartlar altında ve dilsel olarak karmaşık koşullarda,
üstlendikleri büyük sorumluluktan dolayı teşekkür etmeyi önemli buluyorum. Onlarla çalışmak
5

“IV.Ek” başlıklı bölümde mülakat örneği, mülakat gerçekleştirilenlerin listesi, dört araştırma bölgesinin
haritadaki yerleri ve mülakat kılavuzunu bulabilirsiniz. Ek olarak Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’deki kadın ve
toplumsal cinsiyet politikaları hakkında bir kronoloji ve yazarlar hakkında kısa özgeçmiş bilgilerini bulabilirsiniz.
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sadece profesyonel anlamda değil, insani anlamda da büyük bir kazançtı.

Çevrimiçi yayımın koordinasyonu için İkbal Gercik ve Aslı Polatdemir’e teşekkür ederim. Ayrıca
proje raporunun farklı dillere tercümesinde ve metinlerin düzenlenme çalışmalarında emeği
geçen İkbal Gercik, Aslı Polatdemir, Kübra Atasoy, Mehmet ve Münevver Azizoğlu Bazan,
Jennifer Blundell, Doç. Dr. Yasemin Özgün ve Candan Yıldız, Işık İzge Baran Güzelgün, Candan
Öztürk ve İnci Gercik’e teşekkür ederim.

Tüm araştırma sürecine önemli fikirleri, eleştirel önerileri ve (genç) akademisyenlerle
(önceden) görev yaptıkları üniversitelerde gerçekleştirilen atölyelerin organizasyonları ile bize
eşlik eden işbirliği ortaklarımız Prof. Dr. Alev Özkazanç ve Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu’ya
özellikle teşekkür ederim.

Mercator Vakfı’ndan Bettina Emir’e empatik biçimde, sağduyulu ve sorumlulukla yürüttüğü
“Blickwechsel: Çağdaş Türkiye Araştırmaları” koordinasyon görevinden dolayı teşekkürler.

Türkiye hakkındaki araştırmalar kurumsallaşmış araştırma merkezlerinde sürse de, çağdaş
Türkiye çalışmalarını desteklemek adına duyurdukları davet ile, bu proje fikriyle programları
çerçevesinde finansal desteğe başvurmak için bizi cesaretlendiren Mercator Vakfı’na teşekkür
ederiz.
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