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III.2.A. Araştırma Sahalarından Türkiye’deki Kadın Hareketlerine Örnekler
Bu çalışma Türkiye'nin farklı bölgelerinden altı şehirde (Ankara, Diyarbakır, Muğla, Denizli,
Trabzon, Artvin’in Merkez ve Hopa ilçeleri) gerçekleştirilen saha araştırmaları ışığında,
ülkedeki kadın hareketlerinin güncel durumunu haritalandırmayı amaçlıyor. Bu bölümde
ülkedeki çokkültürlü ve çokkimlikli karmaşık toplumsal yapı da göz önünde bulundurularak,
Türkiye'deki kadın hareketlerinin ve toplumsal cinsiyet kavramı etrafında çeşitlenen siyasi
duruşların masaya yatırılması için, 65 uzman mülakatı sonucunda tanımlanan kadın
hareketleri yer almaktadır. Araştırmanın merkezindeki kadın hareketlerinin farklılıklarına
rağmen koalisyon kurma meselesi ve hangi ölçüde beraber çalışıyorlar sorusuna geçmeden
önce bu farklı konumları bu bölümde sunmak istiyoruz.1

Bu bölümün sonuçları büyük oranla saha araştırmaları sırasında gerçekleştirilen uzman
mülakatlarında “Türkiye’deki hangi hareketleri kadın hareketleri içinde görüyorsunuz?”
sorusuna verilen yanıtlardan meydana geliyor. Saha araştırması öncesinde literatür taramaları
çerçevesinde oluşturulan keşifsel kategorizasyon, uzman mülakatlarıyla elde edilen verilerdeki
öz tanımlama ve yukarıdaki soruya ilişkin verilen cevaplardaki tanımlamaların incelenmesiyle,
araştırma çerçevesinde amaçlanan haritalandırma aşağıdaki son şeklini aldı. Saha için seçilen
bölgelerde şu hareketler Türkiye’deki kadın hareketleri içinde görülüyor:
•

Feminist Hareket(ler)

•

Kemalist Kadın Hareketi

•

Kürt Kadın Hareketi2

•

Dindar-Muhafazakâr Kadın Hareketi

•

LGBTİ Hareketi

Bu listedeki hareketler, birbirine temassız akımlar gibi görülmekten ziyade farklı duruşları
temsil eden kaba bir haritalandırma çabası olarak okunmalıdır ki bu tarz kategorileştirme
örnekleri çeşitli akademik çalışmalarda da görülebilir (örneğin Çaha, 2013; Diner& Toktaş,
2010; Şimşek, 2004). Proje ekibinin Ankara Üniversitesi’nde Kadın Sorunları Araştırma ve
1

“III.3.A” ve “III.3.B.” başlıklı bölümlere bakınız.
Kürt Kadın Hareketi ile ilgili ayrıntılı analizi “III.2.B Türkiye’deki Kürt Kadın Hareketi ve Görünür Olma Serüveni”
(Azizoğlu Bazan, 2017) başlığı altında okuyabilirsiniz.
2
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Uygulama Merkezi (KSAUM)’nin ev sahipliğinde Nisan 2016 tarihinde düzenlediği atölye ile
Ekim 2016 tarihinde Bremen Üniversitesi’nde Türkiye’den ve Almanya’dan toplumsal cinsiyet
ve kadın politikaları alanında çalışan akademisyen ve aktivistlerin katılım gösterdiği “Building
Bridges -Türkiye’de ve Almanya’da Kadın ve Cinsiyet Politikaları için Ağ Oluşturma
Atölyesi”nde, Türkiye’de çalışmalarını sürdüren akademisyenler bu kategorileştirmeler
üzerine tartıştılar. Genel olarak söylenebilir ki bu atölyeye katılan kadın akademisyenler,
araştırma kapsamında kullanılan çoğul kadın hareketleri kavramının Türkiye’deki kadın
hareketlerinin çeşitliliğini temsil etmek adına kadın hareketinin gücünü zayıflatabileceğini de
dile getirdiler. Bu perspektiften ötürü belirtmek gerekir ki bu yazıda keşifsel olarak kategorize
edilen hareketler, bazen birbirleriyle iç içe geçmiş olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının
insan hakları mücadelelerine devam ettikleri gibi bazı durumda da kendi duruşlarını daha
ayrışan çizgilerde dile getirebiliyorlar. Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün çeşitliliğin
“Nerelerde birlikte hareket edilebilir, nerelerde edilemez, ne kadar birbirimize yakınız, uzağız
meselesinde” (2014: 20) önemli bir nokta olduğunu vurgularken bu farklılıkların bir yandan
keskin bir şekilde ayrılamayacağını söylüyor. Nitekim Üstün’e göre “her şey biraz flulaşmış, o
keskinlikler çok büyük ölçüde kalkmış durumda, o nedenle biraz daha ayrımları inceltmekte
fayda var” (2014: 20). Bu sebeple araştırma projesi ve onun içinden süzülen bu yazı, bu
çerçevede tanımlanan kadın hareketlerinin çeşitliliğini vurgulamak için bir haritalandırma
çabası olarak görülmelidir. Bu haritalandırmada hareketler arası geçirgenlik her daim göz
önünde bulundurulması gereken önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.1.

Feminist Hareket(ler)

Bihter Somersan´nın “Feminismus in der Türkei” (Türkiye’de Feminizm) adlı çalışmasında
belirttiği üzere 1980´li yıllarda kitleselleşen feminist hareket, 1990’lı ve 2000’li yıllarda
dayanışma ve ortaklaşma politikalarının dışında, STK’laşma, profesyonelleşme ve proje
feminizmi3 tartışmalarından oldukça etkilendi. Hareketin içindeki hegemonik ilişkiler
ekseninde yürüyen tartışmalar da önemli konu başlıklarından biri haline geldi (2011: 86).4

3

Proje feminizmi Türkiye’deki kadın hareketlerini ayrıştıran noktaların tartışıldığı “III.3.A. Türkiye’deki Kadın
Hareketlerini Ayrıştıran ve Birleştiren Perspektifler” (Polatdemir, 2017) başlıklı bölümde “Örgütsel/ Kurumsal
Farklılıklar” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.
4
Türkiye’deki otonom, sosyalist ve radikal feminist hareket için bakınız: Bora & Asena, 2002;
Çakır, 2005; Akal, 2011.
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Feminist hareket(ler) hakkındaki bilgiler ve görüşler, uzman mülakatlarında feminist hareket
ve kadın hareketleri kavramlarının çeşitli bağlamlarda karşılıklı değerlendirilmesi ile
billurlaşıyor. Bu tartışma bu çalışmada bir önceki bölümde daha ayrıntılı bir şekilde masaya
yatırılıyor.5 Yine de bu karşılaştırma Türkiye’de kadın hareketleri hakkındaki araştırmalarda
söylemsel ve kavramsal tartışmaların diğer konularla paralel ve aktüel biçimde ne kadar canlı
yürütüldüğüne bir kanıt olarak gösterilebilir. Önceki bölümde (III.1.B.) masaya yatırılan konu
feminizm ve kadın hareketleriyken bu bölümde uzman mülakatları çerçevesinde önüne çeşitli
sıfatlar konarak tanımlanan feminist hareketlere odaklanılıyor. İki bölüm arasındaki olası
örtüşmeler ve konular hakkındaki söylemler net bir şekilde birbirlerinden ayrılarak ele
alınamayacağından, bu ayrıma gitme seçeneği bilinçli bir şekilde iki çalışmada da dışarıda
bırakıldı. İki bölüm arasındaki paralelliğin ya da benzerliğin sebebi olarak sol/ sosyalist görüşlü
feminist çizgide mücadele eden kadınların, feminizm ve kadın hareketleri arasındaki
örtüşmenin en önemli temsilcileri olduğu tespiti gösterilebilir.

Bu bölüm başlığı altında yine kısaca değinmek gerekirse feminist hareket, görüşme yapılan
aktivist ve akademisyenler tarafından çeşitli şekillerde ele alınıyor. Kimi görüşmeciler feminist
hareketin kadın hareketini kapsayan/ kapsaması gereken niteliğine vurgu yaparken (Bora,
2014: 18; Cön, 2015: 14) kimileri ise tersi görüşü, yani kadın hareketi ve feminist hareketi
ayıran bir tanımlamayı savunuyor (Sancar, 2014: 22; Üstün, 2014: 26). Öte yandan kimi
görüşülen uzmanlar ise her iki kavram arasında keskin bir ayırımın yapılamayacağını dile
getiriyor (Acar, 2014: 8; Özkazanç, 2014: 4; Semiz, 2014: 20; Keleş Yarışan, 2015: 16). Bu farklı
görüşler çeşitliliği temsil ederken aynı zamanda aktörlerin feminizmi, kadın hareketinin içinde
ya da dışında konumlandırmalarını kendi duruşları çerçevesinde dile getirdiklerinin bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu noktada KAMER Diyarbakır’dan Nebahat Akkoç’un
feminizmi tanımlama biçimi katılımcıların çok başlıklı feminizm tanımlarına denk düşen bir
nitelik göstermektedir:

Benim için feminizmin tanımı bir tane değil, bell hooks'un söylediğine çok
inanıyorum; ‘dünyadaki feminist insan sayısı kadar feminizm tanımı vardır’
diyor ve zaten bizim bu bölgede yaygınlaşmamızın, yaygınlaşabilmemizin en

5

Raporda bakınız: III.1.B. (Feminist) Kadın Hareket(ler)i: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanları için Tanım
Önerileri (Binder, 2017).
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önemli sebeplerinden biri, her ilde feminizmin tanımını o kadınlara
yaptırmamızdır (2014: 43).

Kadınların ikinci cins statüsü ve ezilen cinsiyet oldukları tespiti, hem kadın hareketlerinin hem
de feminist hareketlerin birleştiği ve ortaklaştığı ana ekseni oluştursa da Ankara’da görüşülen
Amargi’den Aksu Bora, farklı ezilme biçimlerini tanımlama, farkındalık yaratma ve tüm bunları
politik bir mücadele alanına kavuşturmada feminist hareketin önemine vurgu yapmaktadır:

[…] Feminist olmanın farkı bence bütün bu farklı kadınlık durumları, farklı
ezilme biçimleri, sadece cinsiyetle ilgili olmayan ezilme biçimleri. Bunların
arasındaki bağlantıları kurabilen bir teorisi var feminizmin ve bu teoriyle
bağlantılı bir politik hareket haline geliyor (2014: 18).

Bu ifade ışığında Aksu Bora’ya göre feminist hareketin teorik arka planı öne çıkıyor; feminist
hareket farklı ezilme biçimleri arasında teorik bir bağlantı kuruyor. İlknur Üstün de Aksu Bora
gibi politika belirlemede feminist hareketin öncü ve belirleyici rolünden söz ediyor (2014: 50).
Alev Özkazanç feminist politikaların belirleyiciliğine benzer bir biçimde kadın hareketleri
içerisindeki farklılaşmanın farklı feminist ilgi ve kaygılardan kaynaklandığını vurguluyor ve
hepsinin bir bütün içinde ele alınmasını öneriyor:

[…] Ve tabi ki içinde ideolojik farklar, tarz farkları, tutum farkları, ilgiler,
kaygılar bu açıdan farklılaşmalar var. Bunların hepsini bir bütün olarak
bakmayı öneriyorum ve doğru feminizm budur […] yanlışı şudur diye
ayrımlarla düşünmemeyi tercih ediyorum (2014: 4).

Feminist hareket içindeki farklı duruşlar ve bu duruşların oluşturduğu çeşitliliğe vurgunun
yanında feminist hareketin bütünleyici rolüne de önemle vurgu yapılıyor (Özkazanç, 2014: 4;
Üstün, 2014: 50).

Feminist hareketi daha çok erkek egemen sisteme karşı mücadele eden ideolojik bir hareket
olarak tanımlayan Serpil Sancar, feminist hareketin amacının toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelesi olduğunu dile getiriyor: “[…] Feminist hareketi daha […] kendi odağına erkek
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egemenliğini geriletmek ve yok etmeyi alan, yani daha sistemsel, daha yapısal, daha patriarka
ile yüz yüze gelen şeyleri örgütlemek olarak alıyorum”. (2014: 28). Benzer biçimde Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nden Özlem Şahin Güngör feminist hareketin toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelesine ve toplumu dönüştürme hedefine vurgu yapıyor:

[…] Feminist hareket dediğimde aslında ciddi ciddi toplumsal cinsiyet
eşitsizliği sorunları karşısında politik bir iradeyle ve bizzat kadınların
örgütlenerek [toplumu] dönüştürmeyi hedeflediği […] örgütleri
kastediyorum […] (2015: 26).

Muğla’dan feminist aktivist Gaye Cön ise feminist örgütlenmenin ilkelerinden bahsederek
birbirini tanıyan, birbirine değer veren ve eşitlik halinde bir arada olmak gibi sarsılmaması
gereken feminist noktalara değiniyor: “[…] feminist örgütlenmenin, […] ayrımcılığı reddeden
[…] ilkesi vardır. […] Feminist örgütlenme yapısal hiyerarşiyi reddeder, ayrımcılığı reddeder,
şiddet nereden gelirse reddeder, böyle ilkeli bir şeydir” (2015: 14).

Katılımcıların feminist hareketi ele alış biçiminde, feminist hareketin toplumsal bir değişim
dinamiğini içermesi gerektiği ve bu çerçevede örgütlenen bir hareket olduğu/ olması gerektiği
ağırlıklı olarak dile getiriliyor. Feminist politikanın, farklı feminist duruşları ortaya çıkaran bir
gerçekliği olsa da toplumsal değişimi esas alan - eşitlik, hak arayışı vb. - konularda
ortaklaştıkları ve bu eksende feminist hareketin bütünlüklü hareket eden/etmesi gereken bir
perspektife sahip olduğu katılımcıların feminist hareket tanımlarında ortaklaştıkları noktalar
oluyor.

Sol/Sosyalist Feminist Hareket

Uzman mülakatlarında Türkiye’deki kadın hareketleri içinde sayılan ve örnek olarak verilen bir
diğer grup ise sol/ sosyalist görüşü vurgulanan feminist hareket oldu. Kürt Kadın Hareketinin
temsilcileri tarafından da temas halinde olmaya özen gösterildiği belirtilen bu grubun (Aras,
2015: 12), sol hareketin içerisinden gelmiş aktörler tarafından oluşturulduğu, sol görüşlü
örgütlenmelere kendini daha yakın konumlandırıldığı belirtiliyor (Atasü Topçuoğlu, 2014: 23).
Özellikle sol/ sosyalist çizgide siyasi çalışmalarını sürdüren partilerin içindeki kadın
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örgütlenmeleri de bu grup altında değerlendirilebilir; nitekim Uçan Süpürge’den Selen
Doğan’a göre “başka kimlikleri var, başka politik angajmanları var ama bir anlamda kadın
hareketinin de içindeler ve orada feminist bir şey üretiyorlar ve bunu çoğaltıyorlar” (2014:
30).

Erkeklerle ve ataerki ile çelişkileri sonucu sol hareketlerden, partilerden kopan kadınların sol
feminist hareketin gelişmesinde, yerleşmesinde önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Bu görüş
ışığında, sol feminist hareketten bahsederken, Kadın Dayanışma Vakfı Ankara Şubesi’nden
Gülsen Ülker’e göre 1980 öncesi dönemde sol, sosyalist örgütlerin temelinde örgütlenmiş
kadınların - örnek olarak İlerici Kadınlar Derneği (İKD) - 1980’li yıllarda “kendi deneyimleri
üzerinden bir araya gelmesi ile oluşmuş bir hareket”ten (2014: 17- 18) söz edilebilir. Sol
partiler içerisinde yer alan, sol görüşlü kadınların İKD içinde partilere destekçi sağlamaktan
ziyade kendi gündemlerini meclis şeklinde örgütlenip tartıştığı belirtiliyor (Ülker, 2014: 24).
Örnek olarak SDP (Sosyalist Demokrat Parti), ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), HDP
(Halkların Demokratik Partisi) gibi partiler sayılıp ayrıca karma örgütlerden sendikalar örnek
olarak verilirken, Eğitim-Sen de bu örneklere dâhil ediliyor (Özkazanç, 2014: 3; Ülker, 2014:
17-18).

“Sol, sosyalist olup” (Özkazanç, 2014: 31), sol siyasi eğilimlere sahip olan ama bağımsız
örgütlenen feminist kadınlara örnek olarak ise Ankara, İstanbul ve Türkiye’nin diğer
bölgelerinde etkin Sosyalist Feminist Kolektif, Ankara yerelinde aktif olan Ankara Feminist
Kolektif ve İstanbul’da etkinliklerini sürdüren İstanbul Feminist Kolektif veriliyor (Özkazanç,
2014: 31). Alev Özkazanç’a göre bu kolektifler “bağımsız kadın politikası üretiyorlar, yapıyorlar
ve etkililer”, Alev Özkazanç da akademisyen ve aktivist kimliğiyle yazdığı yazı ve söyleşilerinin
Sosyalist Feminist Kolektif tarafından çıkarılan Feminist Politika dergisinde yayınlandığını ifade
ediyor (2014: 31). Saha araştırmalarının yapıldığı şehirler çerçevesinde, kolektifin etkinlikleri
ve çalışmaları ilgisini çektiği için Muğla’dan Vegan Feministler’dan Zeze tarafından da takip
ediliyor (2015: 22). Bu, kolektifin şehirler aşırı etkisine bir örnek niteliği taşımaktadır.
Ankara’da Sosyalist Feminist Kolektif’ten bir aktivist kendisinin de içinde yer aldığı grubu “SFK
mesela genel olarak kadın hareketi dediğimiz o total şeyin biraz dışında, mesela kadın emeğini
de önceleyen, kadın emeği konusunda da çalışmalar yapan bir örgütlülük” diyerek kolektifin
kapitalizme eleştirel düşen sol çizgide kadın politikası yaptığını vurguluyor (2014: 33). Bu
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aktivist kolektifin öncelikli olarak çalıştığı konulara vurgu yaparak feminist kolektifin feminist
örgütlenmelerden ayrı olarak sol odaklı ideolojik duruşuna vurgu yapıyor.

Ankara’da Halkevci Kadınlar adına mülakat gerçekleştirilen Sevinç Hocaoğulları “kadınların bu
dönem temel politikleşme alanlarının bu neoliberal sömürüye karşı, neoliberal hak kayıplarına
karşı gelişen mücadeleler, hak mücadeleleri içerisinde geliştiğini düşünüyoruz” açıklamasıyla
sol ideoloji odaklı feminist mücadelenin savunma hatlarını neoliberal politikalar kaynaklı
sorunlar olarak da belirlemiş oluyor (2014: 16). Bu açıklama aynı zamanda Halkevci Kadınların,
gelişen kadın mücadelesini sol çerçeveden ele alıp değerlendirdiklerine örnek olarak
okunabilir. Muğla Eğitim-Sen’den Dilek Gedik de 1980’li ve 1990’lı yıllar sürecinde “kendini
solda tanımlayan sosyalist kadının çoğu feminist harekete kaydı” (Gedik 2015: 9) diyerek
sosyalist kadınların feminist harekete dâhil olduğunu ve günümüz sol feminist hareketin
aktörlerini oluşturduğunu vurguluyor.

Feminist hareket ile sol/ sosyalist hareket arasındaki ayrışma çizgisini “sınıf (çatışması)”
fikrinin merkezi konumunun belirlediği söylenebilir. Bu çıkarımın izinde, şimdilik sosyal medya
platformu Facebook’ta çevrimiçi bir grup olarak etkinliğini sürdüren Hopa Kadın
Platformu’nda, Sosyalist Kadın Meclisi’ni temsil ettiğini belirten Nurcan Vayiç Aksu, sol
fraksiyondan bir aktivist olarak kadın meselesini ve sosyalist mücadeleyi ayrı bir yere
koymadığını belirtiyor. Vayiç Aksu, kadın kimliğinin bedensel kimlikten çok sınıfsal bir kimlikle
birleşmesi gerektiğini savunuyor; böylece kadın hareketinin ilerleyebileceğini belirtirken kadın
hareketlerinin sol siyasetle birleşmesinin bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Bu duruşun izinde
kadın mücadelesinde sınıfsal tartışmanın elzem bir başlık olduğunu dile getiriyor:

[…] Tek başına bir şiddete, bir tecavüze karşı çıkmakla da […] bir kadın
hareketinin çok ileri gidemeyeceğini düşünüyorum. Tüm bunun birleşeceği
bir kimlik olmalı. O da bence sol siyasette birleşmesi gerekiyor ki sınıfsal
olarak da kendi yerini koyabilmeli diye düşünüyorum (2015: 15).
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Çevre Mücadelesi ve Feminist Hareket(ler)

Uzman mülakatları sonucunda Muğla’daki Vegan Feministler dışında, çalışmalarına ve
toplumsal cinsiyet ve kadın mücadelesinin odağına ağırlıklı olarak çevre konusunu oturtan
çevreci feminist hareket olarak nitelendirilebilecek bir akım tanımlamak oldukça güç. Yine de
önemli bir çıktı olarak uzman mülakatlarında kendini feminist olarak tanımlayan aktivist/
akademisyenler çevre mücadelesini feminist bir mücadele hattı olarak tanımlıyorlar. Bu nokta
da çevre meselesi, feminist hareket ve kadın hareketleri için bir tür alt kategori olarak
tanımlanabilir. Halkevci Kadınlar’dan Sevinç Hocaoğulları çevre meselesinin kadınların
politikleştiği ve özneleştiği bir alan olduğunu belirtiyor. Hocaoğulları’na göre kadınlar

Kendi köyüne veya çayına veya doğasına veya ırmağına sahip çıkmak için, o
barikatın önüne geldiğinde, o dozerin önüne geçtiğinde, aslında özgürlük ve
özneleşme yolunda bir adım atmış oluyor (2014: 16).

Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün de kadın hareketlerinden aktivistlerin çevre hareketleri ile
olan bağlarından dolayı çevre meselesine cinsiyet eşitliği ya da feminist perspektiften
bakılabileceğini örnek olarak veriyor (2014: 12). Uçan Süpürge’den Selen Doğan ise feminist
ve kadın olmak tanımına çevre meselesini de katıyor ve Doğan’a göre sürdürülebilir yaşamı
savunmak, benimsenmesi gereken bir değer olarak görülüyor (2014: 28). Ankara
Üniversitesi’nde ders veren ve aynı zamanda sendikal çalışmalarda yer alan Handan Çağlayan
ekoloji mücadelesinin neden hem antikapitalist hem de cinsiyet eşitlikçi olması gerektiğini şu
bağlamda açıklıyor:
Ekolojik dengenin korunması için mücadele veriyorsanız, kapitalizmin ekoloji
üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı edemezsiniz, […] kapitalist sistemin
aynı zamanda ataerkil olduğunu da göz ardı edemezsiniz (2014: 26).

Çağlayan’a paralel bir biçimde Trabzon Kadın Dayanışma Derneği’nden Nilüfer Akgün, bir
aktivist olarak kadın hareketinin içindekilerin çevreye duyarsız kalmaması gerektiğinin altını
çizerken çevre meselesinin de kadın hareketlerinin bir mücadele hattı olması gerektiğini
savunuyor (Akgün 2015: 14). Bu bakış açılarının bir özeti olarak çevre hareketi ve (feminist)
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kadın hareketlerinin birbirlerini karşılıklı olarak besledikleri söylenebilir. Kadın hareketleri,
çevre meselesini feminist bir perspektiften ele alırken çevre bilincine sahip olup çevre
hareketinin içinde olan kadınlar ise çevreyi koruma derdi üzerinden kadın hareketleri ile
ilişkilenebilirler. Böylece çevreci kadın hareketi gibi bir sentezden bahsedilebilir.

Saha araştırmaları için seçilen şehirlerde kadın hareketlerinin çevre meselesini bir mücadele
hattı olarak belirlediği yerler arasında en çok adından bahsedilen şehirler Muğla ve Karadeniz
illeri oluyor. Vegan Feministlerden Zeze’ye göre Muğla’daki kadın hareketlerinin ekoloji ile
bağlantılıları var (2015: 32). Benzer biçimde Muğla Eğitim-Sen’den Dilek Gedik Muğla’daki
Kent Konseyi Kadın Meclisi altında kurulan yerel tohum projesini örnek olarak veriyor (2015:
25). “Galiba feminist hareketle ekolojik hareketin bu kadar barışık olduğu bir coğrafya daha
bulamazsınız“ diyerek akademisyen Özlem Şahin Güngör, Muğla yerelinde her sınıftan kadının
çevreye karşı duyarlı olduğunun altını çiziyor (2015: 44).

Karadeniz’de gerçekleştirilen mülakatlarda da Karadeniz yerelinde kadın hareketlerinin çevre
mücadelesini nasıl güçlü bir şekilde benimsedikleri ortaya çıkıyor. Karadeniz’de
gerçekleştirilen saha çalışmalarında, bunun en önemli nedeni olarak kadının üretime katılması
ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan sorumluluklar gösteriliyor. Artvin Eğitim-İş’ten Filiz
Karakuş, Karadeniz yerelinde kadınların çevre mücadelesine katılımını, doğa bilincine sahip
olmaları ile açıklarken günlük hayatın doğa ile iç içe yaşamayı gerektirmesini de bir neden
olarak belirtiyor:

Çünkü Artvin çok doğal bir alan olduğu için ve bu doğa ile yaşamaya
alıştıkları için bu insanlar […] bu doğanın kaybolmasını istemiyorlar ve
çocuklarını seviyorlar anne olarak ve biliyorlar ki bu doğayı kaybettikleri
zaman ailelerine de çok büyük zararlar gelecek. O yüzden bu konuya çok
fazla el atmış durumdalar. […] Bunun nedeni de biraz çevreci örgütün
başındaki kişinin kadın olması ve Artvin'in önde gelen kadınlarından biri
olması […] bence onları yüreklendiren bu çevreci durumda, başındakinin
kadın olması (2015: 50- 51).

Çevre mücadelesinin başını kadın bir aktivistin çekmesi, Karakuş’a göre kadınları çevre
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mücadelesine yönlendiren en önemli etkenlerden biri. Yine de belirtmek gerekir ki yukarıdaki
alıntı özcü bir bakış açısı ile kadını annelik üzerinden doğayı koruyan bir özne olarak
tanımlıyor. Buna ek olarak bu açıklama kadın figürlerin, rol modellerin sosyal hareketlerdeki
rolünün önemine vurgu yapan bir özelliği de var. Artvin Hopa’da görüşme gerçekleştirilen
Melike Arduç ve arkadaşlarına göre ise çevreye verilen zarar dönüp dolaşıp kadını etkilediği
için kadınlar çevre meselelerinde en önlerde yer alıyor: “Çayda da […] derenin talanında da,
derenin gasp edilmesinin sıkıntısını yaşayan da kadınlar olduğu için […] daha çok ön planda
oluyor doğal olarak kadınlar, ön planda mücadele veriyorlar” (2015: 4).

Arduç ve arkadaşları, kadınların ön safhalarda mücadele etmesinin nedenini Türkiye’nin
genelinde bir durum olduğu tespitiyle şu sebeplerle açıklıyor: “Her sorunda kadınlar daha çok
sıkıntı çektiği için bir direniş ortaya çıkıyor, kadınlar ön saflarda oluyor” (2015: 4). Aynı şekilde
Artvin Kadın Dayanışma Platformu’ndan Nurcan Ay Katırcı, Artvin’deki çevre mücadelesine
her kesimden, her yaştan kadının mücadeleye dâhil olduğunu zira konunun “çok hayati bir
mesele” olduğunu vurguluyor (2015: 40).

Çevre faktörü, coğrafi bölge ile kuvvetli bir ilişki içerisinde, kadın hareketleri açısından
bölgesel bağlamda değerlendirilmesi gereken bir mücadele hattı olarak öne çıkıyor. Türkiye
genelinde etkin, sosyal hareketler çerçevesinde değerlendirilebilecek çevreci (feminist) kadın
hareketi – bu mülakatlar çerçevesinde – tanımlanamamış olsa da bölgesel anlamda özellikle
çevre konuları hakkında mücadele eden kadın grupları yerelde önemli bir mücadele hattı
yürütmektedir.

1.2

Kemalist Kadın Hareketi

1990’larda ortaya çıkan başörtüsü6 tartışmaları (Çolak, 2008) ve dindar-muhafazakâr
hareketlerin gelişmesi Kemalist/cumhuriyetçi, laik/seküler olarak tanımlanabilecek kadınların
yeniden örgütlenmelerinin ve politikleşmelerinin önünü açtı (Arat, 1994: 246). Bu hareketin
6

Başörtüsü meselesi olarak tanımlanan konu, Türkiye’nin en önemli tartışmalarından bir tanesi olarak
tanımlanabilir. 1990’lı yıllardan bu yana devlet kurumlarında geçerli olan başörtüsü yasağından etkilenen
kadınlar üniversite gibi kurumlarda bu yasağın kalkmasını ve dolayısıyla cinsiyet ve/veya dini tercihlerden dolayı
karşılaşılan ayrımcılığın bitmesini talep ediyorlardı (Göle, 1996). AKP hükümeti yönetimi süresinde 2007 yılından
itibaren bu yasak çeşitli kademelerde kalktı.
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içinde aktif olan aktörler kadının hukuki ve toplumsal anlamda eşitliğini dile getirirken
Kemalist değerlerin uygulanmasını da savunuyorlar. Eşitlikçi feminist hareketin değerlerini
taşıyan bu kadın grupları, Kemalist ideolojiye sahip dernek ve kulüpler çatısı altında
toplanırken eğitim imkânlarının ve kadınlar için danışma merkezlerinin, özellikle Türkiye’nin
kırsal kesimlerine ulaştırılmasını hedefliyorlar (Somersan, 2011: 102). Bu hedeflerin peşine
Atatürkçü paternalizmi, maternalist bir yorumlama ile düştükleri söylenebilir. Eğitim ve iş
hayatında kadının eşit haklara sahip olmasının yanında siyasal temsil de bu kadın hareketi
içerisinde aktivist olan kadınlar için oldukça önemli bir başlık.7

Mülakatlarda kadın hareketlerine hangi hareketlerin dâhil görülebileceği sorusuna bu aktörler
çeşitli tanımlarla örnek olarak gösterildi. Kemalist kadın hareketi kavramı genel olarak
görüşmelerde dile getirilen bir kavram olmasa da Türk Anneler Birliği, Türk Kadınlar Birliği
hakkındaki konuşmalarda örgütlenme düzeyinde bu oluşumlar Kemalist karakterleri ile öne
çıkıyor, değerlendiriliyor (Atasü Topçuoğlu, 2014: 23; Üstün, 2014: 34). Cumhuriyetçi,
Kemalizm, laiklik gibi kavramlarla birlikte anlatılmaya çalışılan bu kadın hareketi için farklı
açıklamalar kullanılıyor. Mesela Ankara’da görüşme yapılan Kadın Adayları Destekleme
Derneği’nden Hatice Kapusuz Kütküt “cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyor olarak kendisini
tanımlayan kadın örgütleri”nden (Kapusuz Kütküt, 2014: 23) bahsediyor. “Laik kadın hareketi”
(Bostan, 2015: 18) ise bu yolda kullanılan başka bir tanım olarak kayıtlara geçiyor. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi’nden Özlem Güngör Şahin ise “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları,
onlar da artık kadın hareketinin bir parçası olmaya başladılar ya da İslamcı Feministler, Radikal
Feministler, Kemalist Feministler diye ayrımlar yapıyoruz” (2015: 26) ifadesiyle Kemalist/
cumhuriyetçi kadın örgütlerini kadın hareketlerinin bir parçası olarak sayıyor. Yapılan
ayrımlardan söz edilirken de bütünün bir bölümü olarak görülen bu hareketlerin kendilerine
özgü yapıları da görünürlük kazanıyor. Benzer bir şekilde Kadın Koalisyonu adına Ankara’da
mülakat veren İlknur Üstün, koalisyondaki farklı grupları sayarken “Kürt Kadın Hareketi’nden
kadınlar var, dindar kadınlar var, LGBT hareketten kadınlar var, feministler var, Kemalistler
var” (2014: 12) diyor. Bu iki ifade Kemalist kadınların gerek Türkiye’deki kadın hareketlerinin
genel fotoğrafında gerekse Kadın Koalisyonu gibi birçok farklı kadın aktivisti başkentte bir

7

Kemalist/ cumhuriyetçi, laik/ seküler kadın hareketi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Arat 1997; Özdemir
2010; Persentili 2013.
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araya getiren koalisyon örneğinde bir akım olarak görünürlüğü olduğunu gösteriyor.
Pamukkale Üniversitesi’nden bir kadın akademisyen “ulusal kadın hareketinin ulusalcı kısmı”
(Anonim 2015: 29) olarak Kemalist kadın hareketini ulusalcı karakter ile nitelendiriyor.
Uzmanlardan çoğu Kemalist kadın hareketine direk atıfta bulunmayıp modernist kadın hakları
söyleminde kız çocuklarının eğitimi ve kadının iş hayatına katılımı konularında çalışan kadın
örgütlerine değiniyorlar. Kemalizm ve laiklik ile ilintili bu tanımlamalar gerek bu bölümün
başlığının gerekse bu kadın hareketinin “Kemalist Kadın Hareketi” olarak belirtilmesinin arka
planını oluşturuyor.

Muğla’daki Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde görüşülen Jale Eren, derneğin amacını “ulusal
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal
bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk
yararına geliştirilmesi” olarak özetliyor (Eren 2015: 2). Eren, “hem kadın hareketlerinin içinde
hem de siyasi yönden de o devrimlere sahip çıkarak” hem siyasi çizgilerini hem de kadın
örgütü olarak faaliyetlerinin yönünü belirtiyor (Eren 2015: 2). Literatürdeki Kemalist/
cumhuriyetçi kadın örgütlerinin kırsaldaki kadının eğitimine önem vermesini destekler şekilde
(Somersan, 2011), gerek Muğla’dan Jale Eren gerekse Kadın Hakları Koruma Derneği Denizli
Şubesi’nden Nurten Karakış derneklerinin faaliyetleri arasında ilçelerdeki kadınların eğitimi ve
sosyalleşme süreçlerine katkı sağlayan faaliyetlerinin üstünde duruyorlar (Eren, 2015; Karakış,
2015). Kemalist kadın hareketi içinde değerlendirilebilecek bu derneklerin gündemindeki bu
faaliyetler, eleştirel bakış açısıyla Kemalist devlet anlayışının izinde tepeden güçlendirme (top
down empowerment) olarak da okunabilir. Lakin Ege Bölgesi’ndeki kadınlara bu faaliyetler ile
bu tarz derneklerin geniş bir etkinlik yelpazesi sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Literatürde
(örn. Çağatay, 2008) ve araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen mülakatlarda Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği,
Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği gibi kuruluşların yanında
Kemalist kadın örgütleri arasında Türk Kadınlar Birliği de sayılıyor.

1.3

Dindar-Muhafazakâr Kadın Hareketi

Dindar- muhafazakâr kadınlar, 1990’larda Refah Partisi’nin seçim kampanyalarında önemli bir
rol üstenirken özellikle üniversitelerde başörtüsü serbestisi için sokağa çıktılar, politikleştiler

III.2.A. Polatdemir - Kadın Hareketleri

-

14

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

ve talepleriyle, 1980’lerde şekillenen feminist harekete getirdikleri eleştirilerle kadın
hareketlerinin çeşitlenmesine önemli katkı sundular. 1980’lerden bu yana yazılar yazan
dindar-muhafazakâr kadın hareketinin asıl odağına aldığı eleştiri, feministlerin süzgeçten
geçirmeden içselleştirdikleri Batılı feminist değerler ve bununla beraber gelen
Avrupamerkezciliktir.8 Mülakatlarda dindar-muhafazakâr kadın hareketi İslami kadın hareketi,
Müslüman kadın hareketi, İslamcı kadın örgütleri gibi kavramlar altında konuşuluyor (Acar
2014: 22; Atasü Topçuoğlu 2014: 2; Özkazanç 2014: 22- 23).

Dindar-muhafazakâr kadın hareketi, görüştüğümüz feminist aktivistler ve akademisyenler
tarafından Türkiye’deki kadın hareketlerini bütünleyen, onun asli bir parçası olarak sayılıyor.
Ankara Üniversitesi KASAUM’dan Alev Özkazanç geniş bir bakış açısıyla kendilerini feminist
olarak nitelendirmeseler de “İslami ya da Müslüman kadınları[n] da kadınlarla ilgili
konuştukları, yaptıkları, kaygılandıkları, yazdıkları her durumda da hareketin içerisine tabi ki”
(Özkazanç 2014: 22- 23) katılabileceğini dile getiriyor. “İslami kadın hareketi” Ortadoğu Teknik
Üniversitesi’nden Feride Acar tarafından “dini esaslar üzerinden örgütlenen, […] yani öz
tanımlamasını din üzerinden yapan ama kadın hakları bağlamında çalışan kadın hareketleri”
olarak tanımlanıyor (2014: 22). Böylece kadın meselesi hakkında çalışmalar sürdüren lakin
referansını dini değerlerden alan bir grup olarak tanımlanan dindar-muhafazakâr kadın
hareketinin bir diğer karakteristik özelliği ise akademisyen Serpil Sancar’a göre kadınlıkerkeklik rollerini doğuştan bir farklılığa bağlarken bireyi değil aileyi esas almasıdır (Sancar
2014: 34).9 Yani iki kutuplu (toplumsal) cinsiyet düzenine biyolojist bir açıklama getirmesi
yorumu da yapılabilir. Dindar-muhafazakâr kadın hareketi, bazı mülakat veren aktörler
tarafından İslami feministler ile kermes, yardım üzerinden faaliyet gösteren, feminist sıfatını
kullanmayan, 2000’li yılların başında ufak ufak örgütlenmeler halinde olup yıllar içerisinde AKP
Kadın Kolları ya da diğer oluşumlara dâhil olan örgütlenmeler çizgisinde tanımlanıyor (Atasü
Topçuoğlu, 2014: 23; Aras, 2015: 12).

8

Dindar-muhafazakâr kadın hareketleri ve İslami feministler için bakınız: Göle, 1996; Samandi, 1997; Wedel,
2000; Özçetin, 2009.
9
“Kadın olmak” tanımı benzer bir şekilde kendini Kemalist Kadın Hareketi içerisinde konumlandıran bazı kadın
aktivistler tarafından da doğal, biyolojist ve tanrısal olarak temin edilmiş iki kutuplu (toplumsal) cinsiyet
ayrımından yola çıkarak dile getirildi. Bu konu hakkındaki ayrıntılı incelemeye “III.1.A. Merkezi Bir Kavram ve Bu
Kavramın Araştırma Sahadaki Algısı: Kadın-Olmak” (Binder, 2017) başlıklı bölümde ulaşabilirsiniz.
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Mülakatlarda bazı aktivistler son yıllarda özellikle kadın konusu ile ilgili açıklamalar ve politika
önerilerinden dolayı çokça eleştiri almış iktidar partisi AKP ile yakın ilişkisi olan kadın
örgütlenmelerini örnek olarak verip bu oluşumların kadın hareketlerine dâhil
edilemeyeceğinin altını çiziyor (Kalkan, 2014: 17).

Akademisyen Feride Acar (2014: 26) ise feminist hareket ve dindar-muhafazakâr kadın
hareketi arasında hala bir ilişki olduğunu, fakat bu ilişkinin son yıllarda zayıfladığını belirtiyor.
Bu durumu oluşturabilecek nedenleri iktidarda muhafazakâr bir siyasi parti olması ve ‘İslami
kadın hareketinin’ kendini ondan ayırarak konumunu sürekli sorgulamasının giderek
zorlaşması şeklinde özetliyor. Kadının birey olarak varlığı, kadının ailedeki konumu ve iktidara
karşı konumları açısından birçok (feminist) aktivist bu harekete karşı mesafeli durduklarının
altını önemle çiziyorlar.

Kadın hareketlerinin diğer akımlarında yer alan uzmanlar, mülakatlarda Başkent Kadın
Platformunun konumlandırıldığı özel pozisyonu ise özellikle Ankara’daki görüşmelerde ayrıca
betimliyor (Atasü Topçuoğlu, 2014: 23; Kapusuz Kütküt, 2014: 21). Hacettepe
Üniversitesi’nden Reyhan Atasü-Topçuoğlu, Başkent Kadın Platformunu, kendilerine feminist
demeyen, daha çok yardım, kermes üzerinden çalışmalarını yürüten kadın
örgütlenmelerinden ayrı tuttuğunu belirtiyor (2014: 23). Başkent Kadın Platformunun sözcüsü
Nesrin Semiz ise genel olarak dindar-muhafazakâr kadın hareketi öncülüğündeki
organizasyonların eğitim ve yardım hedefleri ile kurulduğunu belirtirken kendilerini şu
açıklamayla diğer dindar kadınların oluşturduğu kurumlardan ayırıyor:

Pek çok diğer kadın derneği, özellikle dindar kadın derneği gibi, eğitim ve
yardım, özellikle yardım konusu yok bizde. […] Maddi yardım konusu, burs
vs. şeklindeki bir şeyimiz yok, direk olarak kadın politikaları üzerinde
çalışıyoruz sadece (2014: 6).

Kadının güçlenmesi yaklaşımında yardım kavramı pragmatik bir yaklaşım olarak görülebiliyor.
Kadının kendine yardım etme mekanizmasının sürdürülebilir olmaması ve toplumsal yapıyı
hedefleyen bir değişim olarak tanımlanmaması bazı kadın kurumlarınca, bir eleştiri olarak öne
sürülüyor.
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Kendilerini dindar-muhafazakâr kadın hareketine dâhil görmeyen bazı aktivistler ise İslam ve
kadın mücadelesinin yan yana gelemeyeceğini belirtiyor ve bununla birlikte kadın ve aile,
kadın ve doğurganlık arasında dini gerekçelerle kurulan sıkı bağı işaret ediyor (Alataş, 2015:
17). Diyarbakır’da faaliyet gösteren Kardelen Kadın Merkezi’nden Mukaddes Alataş “İslami
bakış açısıyla bir kadın mücadelesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü orada
erkeklik besleniyor […]” (2015: 17) diyerek dindar-muhafazakâr kadın hareketinin erkeklik
konusuna eleştirel bakamadıkları ve ataerkil değerleri yeniden ürettikleri yönündeki eleştirileri
destekliyor. Buna karşılık Trabzon AKP Kadın Kolları’ndan Emine Altundaş, dindarmuhafazakâr kadın hareketinin Türkiye’deki feminist hareketin tepeden bakan tavra getirdiği
eleştiriyi yeniden masaya yatırıyor. Ona göre bazı “kadın organizasyonları, hareketleri […]
kadını biz güçlendireceğiz derken, bir anlamda aslında aile birliğinin bozulmasına da sebep
olabiliyorlar” (2015: 8). Buna ek olarak Emine Altundaş kendi çalışmalarında, özellikle
Karadeniz Bölgesi ve Trabzon yerelindeki çalışmalarında “toplumun özeline” dikkat ettiklerini
belirtirken, yerelin ihtiyaçlarına göre aksiyonlara geçilmesi gerektiğine vurgu yapıyor (2015:
8). Başka bir deyişle feminist yaklaşımların bölgesel anlamda daha kuvvetli bir şekilde
bağlamsallaştırılması oldukça önemli. Başkent Kadın Platformu’ndan Nesrin Semiz kadın
hareketini monolitik bir blok olarak ele alıp kadın hareketi ile din arasındaki mesafeyi
eleştirirken, dini değerler ve kadın mücadelesini bir arada tutmaya çalışırken yaşadıkları
zorlukları aşağıdaki gibi değerlendirdi:

[…] Kadın hareketi, özellikle dini hassasiyeti veya dini düşünceyi, yani dini
dindar olarak yaşamayı, kadının önündeki en büyük engel olarak gören bir
anlayışa sahip. Şimdi böyle olunca otomatik olarak bir çatışmaya giriyorsun.
Çünkü biz mümkün olduğunca inandığımız gibi yaşamaya çalışıyoruz. Bu […]
eşiği aşmak bizim için epey zor oldu; […] başörtüsünün mesela feminist
kadınlar otomatik olarak erkekler tarafından dayatıldığını söyleyip, hem
başını örtüp hem de feminist olabilme şansın yok veya kadın hareketinin
içinde bulunabilme şansın yok şeklinde görürken, seneler sonra […] aslında
kendilerinin de bir şekilde bize baskı yaptıklarının farkına vardılar (Semiz
2014: 24).

Aile, din, geleneksel kadın rolleri ve erkeklik ve erkek egemenliği gibi konularda dindarmuhafazakâr kadın hareketleri ile diğer kadın hareketleri arasında bazı tartışma konuları olsa
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da ortaklaşan kesimler de mevcut. Diyarbakır’da aktif Kadın Akademisi’nden Figen Aras
Ortadoğu’da yaşanan krizlerin izinde İslami feministlerle buluşmaya çalıştıklarını söylerken
İslam’la ilgili konularda İslami feministlerle diyalog halinde olmak istediklerinin altını çiziyor
(Aras 2015: 12). 1990’lı yıllarda başörtüsü konusunda koalisyon oluşturabilen dindarmuhafazakâr kadın hareketi ve Türkiye’deki diğer akımlara mensup kadın hareketleri
aralarındaki ilişki her ne kadar iktidar politikaları ve muhafazakârlaşma gibi konularla beraber
zayıflamış olsa da hala çeşitli koalisyonlarda bir araya gelip temas halinde bulundukları önemli
bir nokta olarak görüşmelerde kristalleşiyor. Bu koalisyon örnekleri “III.3.B. Araştırma
Sahasındaki Kadın Koalisyonuna Örnekler” (Binder 2017) başlıklı bölümde incelenmektedir.

1.4

LGBTİ Hareketi

Zülfikar Çetin’in “The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the
Conservative AKP Government” (2016) (Türkiye’de Kuir Hareketin Muhafazakâr AKP
Hükümeti Öncesi ve Sırasındaki Dinamikleri) başlıklı çalışmasında LGBTİ hareketinin Türkiye’de
1980’li yıllarda daha çok trans bireyler tarafından yürütüldüğünden, 1990’lı yıllardan itibaren
ise daha çok gay erkekler tarafından şekillendiğinden söz eder.10 2000’lere doğru
lezbiyenlerin ve trans bireylerin hareketin içinde kendi temsillerini kuvvetlendirmesi söz
konusudur. Dernek, oluşum benzeri organizasyon şekilleri ile kurumsal olarak da sivil
toplumda görünürlüğü artan LGBTİ hareketi Türkiye’de toplumsal cinsiyet politikalarını
odağına alan en önemli sosyal hareketlerden biridir.

Farklı illerde değişik arka planlara sahip aktivistlerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan
sonuçlardan biri, LGBTİ hareketinin, bu mülakatlarda kendilerini farklı feminist akımlarda
tanımlayan ya da kendilerini kadın hareketlerinin bir parçası olarak gören kadın aktivistler ve
akademisyenler tarafından, kadın ve/ veya feminist hareketlerden ayrı tutulmaması, aksine
kadın mücadelesinin çok önemli bir parçası olarak görülmesi. Üniversitelerde, özellikle
Ankara’daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, etkinliklerini gerçekleştiren Kadınlar Israrla
Politik Sahada (KIPS) adlı oluşum adına 2014 yılında Ankara’da görüşülen bir aktiviste göre
“LGBT ile kesinlikle bir arada [olunması] gerekiyor” (2014: 33-34). 2015 yılında Denizli’de
gerçekleştirilen görüşmede Denizli Kadın Dayanışma Platformundan bir kadın aktivist ise
10

Türkiye’deki LGBTİ hareketi hakkında bakınız: Engin, 2015; Köylü, (Ed.) 2015.
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LGBTİ bireyler ile kadın aktivistler arasındaki bağı ortak mücadele alanına örnek vererek
vurguluyor: “LGBTİ hareketi ile kadın hareketinin ister istemez bir yakınlığı vardır çünkü ikisi
de heteroseksist düzenden mağdur” (2015: 76). Yine aynı aktivist her ne kadar LGBTİ
hareketinin mücadele alanının farklı cephelerde olması gerektiğini savunsa da trans ve
lezbiyen kadınların “kadınlık hallerinden” yaşadıkları sıkıntılardan dolayı LGBTİ hareketi ve
kadın hareketleri arasındaki kesişimin önemli olduğunun altını çiziyor. Kadın Adayları
Destekleme Derneği Ankara’dan Hatice Kapusuz Kütküt’e göre “[LGBTİ hareketi]
heteronormativiteye karşı mücadele ediyor ve bu bizim aslında yaşadığımız sorunların en
temelinde yer alan şeylerden bir tanesi, heteronormativenin yarattığı eşitsizlikler. Onların
açtığı çember gene çok kıymetli” (2014: 21). Bu görüş, özellikle kadın hareketlerinin ufkunu
genişletmesi açısından, LGBTİ hareketinin heteroseksist normlara karşı verdiği mücadelenin
öneminin altını çiziyor. Kadın hareketlerinde aktivist olarak mücadele veren uzmanlar,
mülakatlarda, heteroseksizm dışında LGBTİ hareketin cinsiyet, cinsiyet sorunsalı, cinsiyet
dönüşümü gibi konu başlıklarıyla çalıştığını belirtiyorlar. Mesela Ankara Üniversitesi’nden
Serpil Sancar kadın hareketlerine LGBTİ hareketini de dâhil gördüğünü belirtirken hareketin
“cinsel yönelim, cinsel tercihlerle ilgili” (2014: 32) çalıştığını ve bunun kadın hareketleri için
önemli bir çalışma alanı olduğunun altını çiziyor.

LGBTİ hareketinin kadın hareketlerinin çalışma konularına ek olarak heteroseksizm ve
heteronormativite gibi başlıkları ele almasının görüşmeciler tarafından bir kazanım olarak
görüldüğü söylenebilir. Özellikle 2000’ler ile kamusal alanda gökkuşağı bayrağını daha
görünür kılan LGBTİ hareketi, etkinlikleri ile de bazı kadın hareketleri tarafından takdir
topluyor. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Gülsen Ülker “LGBT örgütlerinin tümü zaten
hem çok aktifler hem de alandalar, bence çok önemli şeyler yapıyorlar, cinsiyet dönüşümü […]
cinsiyet sorunsalına ilişkin, bence bu kadınlar için de çok önemli bir kazanım” (Ülker 2014: 24)
diyerek LGBTİ örgütlerinin alan deneyimleri ve dinamik olmalarını vurguluyor. Ülker’e göre
kadın hareketlerinin ele aldığı konular LGBTİ hareketinin mücadele alanları ve uğraştığı konu
başlıkları ile genişliyor.

Feminist hareketlere ya da diğer kadın hareketlerine dâhil olan kişiler aynı zamanda önemli
bir tartışma noktasını işaret ederek “Kadın hareketlerinin ya da feminist hareketin öznesi
sadece kadın mıdır?” sorusu üzerinden ortaya çıkan tartışmalara da değiniyorlar. Özellikle
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eylemlerde ve 8 Mart etkinliklerinde ortaya çıktığı belirtilen bu tartışma ve sorunsala Ankara
Üniversitesi’nden Alev Özkazanç şu sözlerle ışık tutuyor:

Son birkaç yıldır 8 Martlarda, örneğin LGBT bireylerin, trans kadınların
yürümelerine ilişkin problemler çıkıyor. Dolayısıyla bu soru tekrar soruluyor:
“Acaba translar da hani bu işin içinde mi? LGBT bireyler de kadın hareketinin
bir parçası mı?” gibi. […] Benim görüşüme göre feminist hareket onları da
içeriyor. Yani LGBT hareketiyle de bağlantılı görüyorum (2014: 24- 25).

Bu tartışmanın varlığına Ankara’dan KIPS’tan bir aktivist ise “Zamanında çok böyle kavga
ediyorduk biz: Feminizmin öznesi kim olmalı? Trans kadınlar özne olabilir mi?” (2014: 31- 32)
sözleriyle trans kadınların öznelik durumunu geçmiş kalmış bir tartışma olarak örnek veriyor.

Trans bireylerin kadın hareketlerinin bir öznesi olup olmadığına dair tartışmalar LGBTİ
hareketi tarafından da masaya yatırılan önemli bir konu. Görüşmelerde LGBTİ aktivistler kadın
hareketleri ile yapılan ortak çalışmalarda bu tartışmalara örnekler sunuyorlar. Bu durum
LGBTİ hareketinin kadın hareketlerinin bir parçası mı yoksa koalisyon ortağı olarak mı
görüldüğü tartışmasına önemli bir örnek olarak verilebilir. Ayrıca bu bazı kadın hareketlerinin
özne konusunda ortak bir noktada birleşemediklerine kanıt olarak gösterilebilir. “Kadın
hareketlerinin öznesi kim?” sorusunun bazı kadın hareketleri ve LGBTİ hareketleri arasında bir
makas ayrımı yarattığı ise görüşmelerin genelinde vurgulanan bir nokta. Özellikle bu makas
ayrımı ve kategori olarak kadın ve trans meselesi “III. .A. Merkezi Bir Kavram ve Bu Kavramın
Araştırma Sahadaki Algısı: Kadın-Olmak” (Binder 2017) ve “III. 3.A. Türkiye’deki Kadın
Hareketlerini Ayrıştıran ve Birleştiren Yaklaşımlar” (Polatdemir, 2017) başlığı altında
raporumuzda ayrıca ele alınan bir konu.

Saha çalışmalarından çıkan bir diğer önemli çıktı ise yereldeki kadın hareketleri ile LGBTİ
hareketin ne tür ortaklaşa etkinlikler düzenlediklerine verilen örnekler. Denizli’de Denizli
Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, LİSTAG’ın 5 ailenin LGBTİ çocuklarıyla hikâyesini konu
alan “Benim Çocuğum” belgeselini Denizli’de gösterimini üstlendiğini belirtiyor. Trabzon’dan
Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu’ndan Bahar Bostan KAOS GL ve Pembe Hayat
Derneği iş birliğiyle Trabzon’da atölyeler düzenlediklerini ve LGBTİ mevzusu ile ayrımcılık
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konusunda avukatlara farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini örnek olarak veriyorlar.
Ankara Üniversitesi’nden Alev Özkazanç Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve
KAOS GL ile birlikte düzenledikleri dersleri iş birliği olarak örneklendiriyor. Trabzon Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde LGBTİ öğrencilerin oluşumu olan Mor Balık’tan Fırat Varatyan ise
KAOS GL ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesinde medya ve LGBTİ
üzerine sunumlar yapıldığını belirtiyor. LGBTİ hareketi genel olarak saha araştırmalarının
yapıldığı şehirlerde üniversiteler ve feminist hareketler/ örgütler ile ortak çalışmalarda
bulunduğu söylenebilir. En çok ortak çalışma örnekleri başkent Ankara’da gözlemleniyor.
Buna sebep KAOS GL’nın merkezinin Ankara olduğu gösterilebilir. Yine de belirtmek gerekir ki
örneklerde görülebileceği üzere KAOS GL diğer şehirlerdeki LGBTİ oluşumlarını ve öteki sosyal
hareketlerle iş birliğini önemli bir LGBTİ hareketi aktörü olarak destekliyor, hatta üstleniyor.
Ayrıca daha önce belirtilen tartışma konularına rağmen Kadın Koalisyonu ve Avrupa Kadın
Lobisi’nin Türkiye Koordinasyonu gibi oluşumlar LGBTİ hareketinin diğer kadın hareketleriyle
bir araya geldiği koalisyonlara örnek veriliyor. Bahar Bostan (2015: 16) kuir hareket ile kadın
hareketini ve her türlü insan hakları hareketlerini ayırabilmemizin mümkün olmadığını ileri
sürüyor ve LGBTİ hareketi ve kadın hareketleri arasındaki koalisyonu insan hakları hareketleri
çatısı altında kuruyor. Alev Özkazanç ise kendi akademik çalışmalarına vurgu yaparak bu
çalışmaların kadın hareketiyle, feminist hareketle, LGBTİ hareket arasındaki ilişkiler
düzleminde katkı sağladığını belirterek LGBTİ hareketinin ve tartışmaya sunduğu konuların
akademik camiaya da girmeye başladığının altını çiziyor. Bu yorumla beraber LGBTİ
hareketinin tabu olan konulara parmak basması ve toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsellik
gibi konuları ön plana çıkarması her ne kadar bu harekete diğer kadın hareketleri tarafından
destek sağlasa ve koalisyon politikalarının oluşmasına sebebiyet verse de LGBTİ hareketinin
kadın hareketlerinin yanında ayrı bir hareket mi olduğu yoksa kadın hareketlerinin bir parçası
mı olduğu sorusunun halen tartışıldığını gözden kaçırmamak gerekiyor.

Denizli Soroptimist Kulübü Derneği’nden Jülide Keleş Yarışan LGBT hareketinin cinselliği daha
çok konu etmesinin ve tartışmalı başlık seks işçiliğinin LGBTİ hareketler ve diğer kadın
hareketleri arasında bir mesafeye sebep olabileceğini şu şekilde açıklıyor:

Seks işçiliği ile kadın hareketinin [bu konuya] durduğu yer arasındaki
[mesafe] ya da bizim, […] kadın hareketinin hep […] seksten biraz daha uzak,
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daha kapalı kalmış olması ve […] LGBT hareketinin bunu bangır bangır
söylüyor olması belki […] hemen bir arada durmaya biraz engel olabiliyor
bazen. Ama […] ikisi birlikte yürüyor bence (2015: 12).

Seks işçiliği hakkındaki tartışma LGBTİ hareketi tarafından da önemli bir mesele. Özellikle
Diyarbakır ve Trabzon’daki LGBTİ aktivistler tarafından kadın hareketlerinin seks işçiliğine
mesafeli yaklaştığı dile getiriliyor. Benzer bir şekilde Türk Kadınlar Birliği’nden Sema Kendirici
Uğurman (2014: 23) da dindar/ muhafazakâr tutuma sahip kadın hareketlerinin LGBTİ
hareketleri ile etkinliklerde dini sebeplerle yan yana durmak istemediklerini dile getiriyor.
Ama Jülide Keleş Yarışan’ın belirttiği üzere gerek ahlak çerçevesinde tartışılan konular gerekse
de din başlığı altında ortaya çıkan fikir ayrılıkları kadın hareketleri ve LGBTİ hareketinin
beraber çalışmasına engel olmuyor.

Diyarbakır, Ankara şehirlerinde ve Ege bölgesinde mülakat veren LGBTİ aktivistleri öncelikle
LGBTİ hareketi ve kadın hareketleri arasında sıkı bir bağ gördüklerinin altını çiziyorlar.
Diyarbakır’dan Keskesor LGBTİ Oluşumu’ndan Dilan Çicek “Kadın olmak her şeyle ilişkili bir
şey: Militarizmle ilişkili bir şeydir; erkeklikle, erillikle, yine LGBTİ mücadelesiyle, bunlarla direkt
ilişkili olan şeylerdir” (2015: 10) diyerek kadın olma üzerinden LGBTİ hareketi ve kadın
hareketleri arasındaki bağı kuruyor. Diyarbakır’da etkinliklerini sürdüren Hebun LGBT
Derneği’nden Arif:

Kadınların varoluş mücadelesi genişlerse bize alanlar açılacak, biz de bu
şekilde […] iyi bir yerlere gelebiliriz, yoksa bugün kadın hareketi kötü bir
noktadaysa, LGBT hareketi iyi bir noktaya gelmeyecektir (2015: 152- 159).

Arif’in bu görüşü, LGBTİ hareketinin kadın hareketlerine dâhil olmayıp büyük ölçüde kadın
hareketlerine bağlı olduğu şeklinde de yorumlanabilir; Arif’in iki hareket arasındaki karşılıklı
bağımlılığı vurguladığı söylenebilir. İki aktivist de LGBTİ hareketini ve heteroseksizmle
mücadeleyi kadın hareketlerinin verdikleri mücadelenin ötesinde görmediklerini savunurken,
iki taraf arasındaki karşılıklı ilişkinin önemine vurgu yapıyorlar. Diyarbakır’da yapılan
görüşmelerde LGBTİ aktivistler, LGBTİ örgütleri olarak kendilerini ilk kabul eden grupların
kadın örgütleri olduğunu belirtiyorlar. Fakat hala LGBTİ hareketleri ve kadın hareketleri ile
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çatışma alanlarının olduğunu ve kendilerinin tam olarak kabul edilmediklerini dile getiriyorlar.
Ankara Kaos GL’den Seçin Tuncel, LGBTİ hareketinin içindeki farklılıklara vurgu yaparak bu
çeşitliliği gölgeleyen bakış açılarına karşı eleştirilerini sunuyor:

Türkiye’de hep bir LGBTİ hareketlerinden ve […] bir stereotipten oluşan bir
şeyden bahsediliyormuş gibi geliyor, ama aslında […] cinsel yönelim ve
cinsiyet kimlikler çok çok farklı ve […] değişik. Aynı zamanda ben […] büyük
şehirde yaşayan bir eşcinsel kadınım, dolayısıyla taşrada yaşayan bir eşcinsel
kadının sorunları da benden çok çok daha farklılaşabiliyor (2014: 16).

Tuncel’in bu açıklaması şehir-taşra ayrımının LGBTİ aktivistlerinin toplumsal aktivitelerinin
çerçevelerine etkisiz kalmadığı biçiminde yorumlanabilir.

Hatice Kapusuz Kütküt Ankara özelinde LGBTİ hareketin koalisyon siyasetinin önemli bir
parçası olduğunun altını çiziyor:

Ankara özelinde LGBT konusunu hep çalışmalarımızın parçası haline
getiriyoruz, sadece bir kadın politikası değil aslında erkek egemen siyasetin
dışladığı her alanı görmeye çalışıyoruz bu bakımdan. İşte LGBT örgütleri bu
anlamda dayanıştığımız örgütler (2014: 3).

Aynı şekilde Mor Balık’tan Fırat Varatyan Trabzon yerelinde aktivizmleri sonucu LGBTİ
kavramının görünürlüğünün şehirde arttığını belirtirken tüm zorluklara rağmen 1 Mayıs
etkinliklerinde gökkuşağı bayrağını dalgalandırmaları hakkındaki duygularını şu şekilde dile
getiriyor:

Üniversiteden destekçi hocalar kazanmak benim için hayaldi, oldu. Bir 1
Mayıs’ta burada yürümek benim için hayaldi, oldu. Hele ki Gökkuşağı
bayrağını açıp da yürümek, […] Trabzon’daki en güzel günümdü diyebilirim.
Çünkü tüm kimliklerimi üzerime alarak yürüyebildiğim tek gündü (2015: 19).

Uzman mülakatlarının sonuçları gösteriyor ki tüm tartışma konularına rağmen kadın
hareketleri ve LGBTİ hareketi arasında sıkı bir bağ ve ortaklıklar söz konusu. Bu bağ birçok
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uzman mülakatında karşılıklı bağımlılık ilişkisi olarak da vurgulanıyor. Kadın hareketleri LGBTİ
hareketini koalisyon ortağı olarak gördükçe karşılıklı olarak güç ve dinamizm kazanıyorlar.
Trans kadınlar ise LGBTİ aktivistleri kimlikleri ile kadın hareketleri tarafından görünürlükleri ve
tanınırlıkları arttıkça, kadın kimliklerinin başka bir toplumsal dilimde kabul edildiklerini
görüyorlar.

Kaynakça
•

Akal, Emel (2011): Kızıl Feministler- Bir Sözlü Tarih C̣alışması.1. Baskı, Cağaloğlu, İstanbul: İletiṣim
(Araṣtırma-inceleme dizisi), 267.

•

Arat, Yeşim (1994): “Toward a democratic society”, Women's Studies International Forum 17 (2-3),
241–248. DOI: 10.1016/0277-5395(94)90030-2.

•

Arat, Yeşim (1997): “Der republikanische Feminismus in der Türkei aus feministischer Sicht”, içinde
edt: Claudia Schöning-Kalender, Aylâ Neusel, Mechthild M. Jansen, Feminismus, Islam, Nation.
Frauenbewegungen im Maghreb, in Zentralasien und in der Türkei, Frankfurt am Main, New York:
Campus Verl., 185–196.

•

Bora, Aksu; Asena Günal, (2002): 90'larda Türkiye'de Feminizm, 1. baskı. Cağaloğlu İstanbul: İletişim
(Bugünün Kitapları), 77.

•

Çağatay, Selin (2008): Kemalizm ya da Kadınlık: Çağdaş Kadının Başörtüsüyle İmtihanı, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Bilgi Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, indirilme tarihi: 05.05.2017.

•

Çaha, Ömer (2013): Women and Civil Society in Turkey, Women's Movements in a Muslim Society,
Farnham: Ashgate Publishing.

•

Çakır, Devrim (Ed.) (2005): Kadın Hareketinde Mücadele Deneyimleri: Özgürlüğü Ararken, İstanbul:
Amargi.

•

Çetin, Zülfukar (2016): The Dynamics of the Queer Movement in Turkey Before and During the
Conservative AKP Government. Berlin: SWB (1). https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/WP_RG_Europe_2016_01.pdf, indirilme
tarihi: 05.05. 2017.

•

Çolak, Yılmaz (2008): “The Headscarf Issue, Women and the Public Sphere in Turkey”, Global South 4
(5), 10–16.

•

Diner, Cagla; Toktaş, Şule (2010): “Waves of Feminism in Turkey: Kemalist, Islamist and Kurdish
Women's Movements in an Era of Globalization”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12
(1), 41–57. DOI: 10.1080/19448950903507388.

•

Engin, Ceylan (2015): “LGBT in Turkey. Policies and Experiences”, Social Sciences 4 (3), 838–858. DOI:
10.3390/socsci4030838.

•

Göle, Nilüfer (1996): The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, Ann Arbor: University of

III.2.A. Polatdemir - Kadın Hareketleri

-

24

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

Michigan Press (Critical perspectives on women and gender).
•

Köylü, Murat (Ed.) (2015): Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler, KAOS GL. Ankara: Kaos
Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL).
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/de_lgbti_haklarinin_durumu_ve_oneriler.pdf, indirilme
tarihi 05.05.2017.

•

Özçetin, Hilal (2009): “'Breaking the Silence'. The Religious Muslim Women's Movement in Turkey”,
Journal of International Women's Studies 11 (1), 106–119.

•

Özdemir, Elvan (2010): “Kemalist Tradition and Kemalist Women’s Movement in Turkey after 1980”,
Turkish Journal of Politics 1 (1), 99–113.

•

Persentili, Nurşen (2013): TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ 1923 - 2013 Doksan Yıllık Örgütlü Mücadele,
İstanbul: Karınca Yayınları.

•

Samandi, Zeyneb (1997): “Die islamistische Frauenbewegung. Zur Problematik des
Identitätsansatzes”, içinde edt: Claudia Schöning-Kalender, Aylâ Neusel, Mechthild M. Jansen,
Feminismus, Islam, Nation. Frauenbewegungen im Maghreb, in Zentralasien und in der Türkei.
Frankfurt am Main, New York: Campus Verl., 305–330.

•

Şimşek, Sefa (2004): “New Social Movements in Turkey Since 1980”, Turkish Studies 5 (2), 111–139.
DOI: 10.1080/1468384042000228611.

•

Somersan, Bihter (2011): Feminismus in der Türkei, Die Geschichte und Analyse eines Widerstands
gegen hegemoniale Männlichkeit. Münster: Westfälisches Dampfboot.

•

Wedel, Heidi (2000): “Frauen in der Türkei: Modernisierungs- und Identitäts Politike” der Türkei in,
Der Bürger im Staat, 37–42.

III.2.A. Polatdemir - Kadın Hareketleri

-

