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III.3.B. Araştırma Sahasındaki Kadın Koalisyonuna Örnekler
Almanca konuşulan bölgelerde “koalisyon”, “koalisyon politikası” gibi terimlere ve koalisyon
pratiklerine dair teorik ve/veya ampirik araştırmaya şu ana dek yok denecek kadar az
rastlanmıştır (Leidinger, 2011: 283–284). Bir makalede Leidinger, Raschke (1985), Levi ve
Murphy (2006) ve Hildebrandt (2007) tarafından sunulan koalisyon kavramını açıklayan
yaklaşımlarını özetlerken, özellikle “koalisyonların süreçselliği” ne dikkat çekiyor (2011: 287).
Raschke koalisyonları “bağımsız fakat yöndeşik politik güçlerin koordinasyonlu bir şekilde
beraber hareket etmesi” olarak tanımlarken (Raschke, aktaran Leidinger, 2011: 285), Levi ve
Murphy ise “işbirliği, farklılık, potansiyalite, kaynak dağılımı ve bağlantısı, aitlik ve değişim ve
[…] uzlaşmazlığın çözümü” ve ortak menfaatleri, “müşterek bir anlaşmanın” kurulabilmesi için
önemli ölçütler olarak sıralıyor (Leidinger, 2011: 286).

Acar ve Altunok da Türkiye’deki araştırma sahasında Kimberlé Crenshaw tarafından geliştirilen
kesişimsellik kavramına atıfta bulunarak, şu açıklamaları getiriyorlar:

Sosyal hareketlerin etkileşimi, koalisyondan husumetlere kadar geniş bir
yelpazede kendini gösterebilir. Her ne kadar ittifak ve koalisyonlar ideolojik
anlaşma gerektirmese ve örtüşen çıkarlara dayansa da politik hedeflerine
ulaşmak adına daha başarılı olmaları beklenir (2009).

Konu hakkındaki literatür analizinin sonucunda, örneğin; Charlotte Binder’in Dünya Kadınlar
Günü çerçevesinde Berlin ve İstanbul’daki koalisyon politikaları ile ilgili doktora tezinde (2016)
olduğu gibi, platformları tanımlamak için aşağıdaki kriterler benimsenmiştir1:
•

Etkinliklerin ortak planlanması,

•

Ortak çıkarların ifade edilmesi,

•

Heterojen farklılaşma kategorileri ve siyasal-ideolojik yönelimler ışığında farklı kimlik
politikalarını takip eden aktörlerin bir araya gelmesi,

1

Kadın Meclisi, Sosyalist Kadın Meclisi, Kadın Girişimi veya Barış İçin Kadın Girişimi gibi yapılar bu ölçütler
ışığında platform olarak tanımlanmamaktadır.
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•

Koalisyon üyelerinin bağımsızlığı (çalışmalarını özerk olarak sürdürmeleri),

•

Koalisyon olarak öztanımlama ve özanlayış

Bu ölçütler temel alınarak araştırmanın gerçekleştirildiği dört bölgede, araştırmanın devam
ettiği süre içerisinde sahadan elde edilen gözlemsel materyal ışığında bu savı destekleyen
grupların ortaya çıkış hikâyeleri, örgütlenme biçimleri ve iletişim kanalları, ele aldıkları konular
ve faaliyetleri, öztanımlama ve hedefleri, tartışmaları ve iş birliği kabiliyetlerine değinilmiştir.
Sonraki bölümlerde ise betimlenip birbiri ile karşılaştırılacak 12 kadın koalisyonu2
tanımlanmıştır.3 Bununla birlikte kadın koalisyonu araştırma konusu için analiz kategorisi
olarak bölgenin önemi de yakından irdelenmiştir.

1.1

Ankara Kadın Platformları

Ankara’daki saha çalışmaları kapsamında 2014 yılında 20 uzman mülakatı gerçekleştirilmiş ve
aşağıda sunulan üç kadın platformu tanımlanmıştır.

Ankara Kadın Platformu

Araştırma esnasında Ankara Kadın Platformu, sendika üyeleri, sosyalist, politikacı, Kürt
bireyler, öğrenci, feminist ve diğer LGBTİ aktivistlerden oluşmaktaydı.

Ankara Kadın Platformu’ndan İlknur Üstün, mülakatında, platformun ilk olarak 2000’li yılların
ortalarındaki kuruluş süreci sırasında çoğunlukla kadın organizasyonlarından ve feminist
yapılardan oluşmuş olduğunu açıklıyor. Platform, 2014 yılında daha çok farklı politik
partilerden ve karma örgütlerden, örneğin kamu hizmetiyle alakalı sendika kurumlarıyla
2

Ulusal düzeyde şiddetle ilgili Cinsel Şiddete karşı Kadın Platformu, Şiddete Son Platformu, Şiddetle Mücadele
Platformu ve de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu; beden politikaları ile ilgili Kürtaj Haktır Karar
Kadınların Platformu ve çalışma/iş ile ilgili Kadın Emeği Platformu gibi koalisyonlar tanımlanmıştır.
3
Koalisyon tanımlamaları, birbirinden farklı nitelik ve nicelikte ampirik materyallerin kullanılması sebebiyle gerekli görüldüğü durumlarda - internetten araştırmalarla tamamlanmıştır ve tanımlamalarda farklılıklar mevcut
olabilir. Bu tanımlamalar içinde araştırma noksanlığı mevcuttur ve bu noktalar daha sonraki araştırmalarda
incelenmelidir. Kadın koalisyonlarının araştırma sahalarındaki konumları için araştırma sahalarının anlatıldığı II.
numaralı metne bakınız.
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meşgul olan, mesela KESK’te aktif olan kadınlardan etkilenmiş (Üstün, 2014: 34; AFKAktivistleriyle Görüşmeler, 2014). Örneğin; bir mülakatta, araştırma sürecinde CHP’den
milletvekili olan Aylin Nazlıaka’nın da koalisyona katılımından bahsediliyor (Kalkan, 2014: 48).
2014 yılındaki 8 Mart Mitingi’nde, hatta aralarında akademik eğitim geçmişi olmayan ve
Ankara’nın kırsal kesiminde konumlanmış mahallelerden kadınları da mobilize eden 40’tan
fazla örgüt ortak bir slogan altında birleştiler: “Erkek egemenliğine, devlete, sermayeye itaat
etmiyoruz, direniyoruz!” (Binder, 2014). Bu mitingdeki bildiri metinleri hem Türkçe hem de
Kürtçe okunmuştur. Bu durum hem Kürt aktivistlerin koalisyona katılımını hem de bu
katılımcılar sayesinde Türkiye’deki etnik çeşitliliğin tanınmasını gösterir.4

Kadın Adayları Destekleme Derneği KADER'den Hatice Kapusuz Kütküt, Ankara’daki Kadın
Platformu’nu Ankara’daki neredeyse tüm kadın örgütlerinin – sahip oldukları politik ve
ideolojik görüşten bağımsız olarak - dahil olduğu bir yapı olarak tanımlıyor (2014: 33). Kadın
Dayanışma Vakfı’ndan (KDV) Gülsen Ülker için bu koalisyon, kadınların hem bir örgütün üyesi
olarak hem de bir birey olarak ortak etkinlikler düzenledikleri bir yer (2014: 26). Her yıl
yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Günü’nde düzenlenen koalisyon mitinglerine ek olarak, platform; yasal süreçlere araştırma
süresi dâhilinde destek sunar. Konulara özel kampanyalar düzenlenirken, platform ayrıca
örneğin kürtaj mevzuatıyla ilgili tartışmalar, kadın cinayetleri veya Suriye ve Irak’taki
kadınların savaşta hayatlarını kaybetmeleri gibi güncel politik olaylara da tepki gösteriyor. Bu
etkinlikler düzenli aralıklarla gerçekleştirilmeyen toplantılarda hazırlanıyor ve toplu e-posta
listesiyle koordine ediliyor (Hocaoğulları, 2014: 43). Platform faaliyetlerinin medyada yankı
bulmasından dolayı, Pelin Kalkan platformun bir tür muadil rolünü görmesinin de altını çizerek
platformun dışa vuran etkisinin çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor (2014: 48).

Hem Ankara Feminist Kolektif hem de Kadın Platformu’nda aktif olan Kalkan, iki koalisyon
arasındaki iş birliğini vurguluyor ve bununla birlikte tartışmalara da dikkat çekiyor (2014: 19,
25, 48). Feminist aktivistler örneğin; karma örgütlerde aktif olan aktivistlerin temsiliyet
politikalarını eleştirirken, karma örgütlerdeki aktivistler ise feministleri cis-erkeklerin

4

Türkiye’deki kadın hareketleri aktörleri arasında “etnisite” başlığının ne kadar tartışmalı geçtiği III.3.A. başlıklı
bölümde masaya yatırılıyor.

III.3.B. Binder - Koalisyonlar

5

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

mitinglere katılımlarını reddetmeleri gerekçesiyle “burjuva” olarak tanımlayabiliyorlar. Üstün,
bu bağlamda, şayet bir koalisyon daha az feminist aktörler tarafından etkileniyorsa, kullanılan
dil ve faaliyet sonuçlarının birbirinden farklı olduğunu dile getiriyor (2014: 34). Platform
içerisindeki karma örgütten kadınların sayıca çokluğuna karşın, feminist etki hala açıkça
görülüyor. Örneğin 2014 yılındaki 8 Mart Mitingi sloganı, korteje katılan feministlerle beraber
LGBTİ aktivistleri tarafından geliştirildi (AFK-Aktivistleriyle Görüşme, 2014).

Kaos GL’den Tuncel, bir LGBTİ örgütünün 8 Mart Mitingindeki sadece sembolik varlığının bile
ne kadar anlamlı olduğunu vurgularken (2014: 56) 22.03.2014 tarihinde gerçekleşen Ankara
Feminist Kolektif’in toplantısında, LGBTİ aktivistlerinin mitingin başını çekip, LGBTİ odaklı
talepleri sloganlaştırırken kullandıkları dile yöneltilen baskın tutumlar eleştiriliyor (22.03.2014
tarihli AFK Buluşması). Buna karşın feministler, LGBTİ aktivistlerinin eleştirileri kabul etmeyip
aksine bu eleştirel tutumu kınadıklarını ve toplumsal cinsiyet anlayışı ile ilgili tutucu
düşünceleri savunduklarını öne sürüyorlar.5

Kalkan’a göre platform, içindeki heterojen destek kitlesinden dolayı kendi içinde “tartışmalı”
ve “kavgalı”. Bununla beraber bu çeşitlilik, birçok katılımcıyla iş birliği içerisinde siyasi olarak
fikir alışverişine de olanak sağlıyor (2014: 48).

Örneğin; örgüt yapısı ve toplumsal cinsiyet anlayışı hakkındaki sorularda olduğu gibi
platformun içerisinde birçok tartışmalı konu olmasına rağmen, Halkevci Kadınlar’dan Sevinç
Hocaoğulları Türkiye’nin farklı illerindeki kadın koalisyonları ile karşılaştırıldığında Ankara
Kadın Platformu’nun iletişimin sürekliliğinin ve harekete geçirme potansiyelinin altını çiziyor:
“[…] Eğer bir çağrı yapılırsa, kadın kuruluşlarının bir araya gelmemesi için bir sebep yoktur”
(2014: 41). Ankara Feminist Kolektif’te aktif olan aktivistler de Ankara Kadın Platformu’nu
örneğin İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’ndan daha istikrarlı olarak tanımlıyor (AFKAktivistleriyle Görüşme 2014).6 Koalisyonun ismi olan “Kadın Platformu” başlığı ise kadın ve/
veya toplumsal cinsiyet kategorisinin, koalisyonun oluşmasında ortak payda ve sebep olarak

5

Türkiye’deki kadın ve toplumsal cinsiyet aktörlerinin toplumsal cinsiyet kategorisi anlayışlarının analizi için
III.1.A numaralı metine bakınız.
6
8 Mart Kadın Koalisyonlarının ve İstanbul Feminist Kolektif’in analitik tanımı için bakınız: Binder, 2016.
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önemini gösteriyor.

Ankara Feminist Kolektif

Ankara Feminist Kolektif, araştırma esnasında, Sosyalist Feminist Kolektif’te örgütlü
feministler ile bağımsız feministlerden oluşuyordu. Aktivistler, kolektifi özellikle trans kadınları
da açıkça dahil eden, farklı kadınların bir araya geldiği bir yer olarak tanımlıyorlar. Kürt
aktivistler de kolektife katılım gösterirken kolektifin içindeki aktivistlere göre karma
örgütlerden katılımcı neredeyse yok (AFK Aktivistleriyle Görüşme, 2014).

Kolektif 2012 yılında “hareketli, politik, feminist söyleme sahip kişiler” tarafından kurulmuş
(Özkazanç, 2014: 44). Yaklaşık 80 ila 100 kadının katıldığı ilk buluşmaya, Sosyalist Feminist
Kolektif de davet edilerek kolektif, İstanbul Feminist Kolektif’e benzer bir yapıyı yaratmak
istemiş (AFK Aktivistleriyle Görüşme, 2014). Pelin Kalkan, kolektifin kuruluşundaki durumu
aşağıdaki gibi aktarıyor:

[…] Ankara’daki feministler olarak biz de bir parçalanma yaşıyoruz. […]
Organize bir tavır gerekli. Tamam, kadın yapılanmaları var, […] koalisyonlar
gibi, ama bir şey eksik, yani eğer ortak hareket edebilmek için bir yapı yoksa
[…], içerisinde hepimizin uzun tartışmalar aracılığıyla listelediği bir yapı
oluşturulmalıdır, hemen […], tanımlayacak olursak, [yalnız] geçmişteki
tecrübeler ve hatalardan alınan derslerle. (2014: 3)

Kalkan bu açıklamasında Ankara’da 1980’li yıllardan beri mevcut olan feminist
yapılanmalardan bahsederken bu yapılanmaların tarihsel gelişimlerine eleştirel bir şekilde
ayna tutuyor.7 2000’li yıllarda var olan, feminist örgütlenmeler arasında örneğin Ankaralı
Feministler ve FeministBiz gibi oluşumlar Ankara Feminist Kolektif'in öncü organizasyonları
olarak tanımlanabilir.
7

Mülakatlarda feminist çizgideki örgütlere örnek olarak Kadın Dayanışma Derneği (KDV), Ankara Sosyalist
Feminist Kolektif, Feminist Kitapevi “Ayizi Kitap” ve feminist “Amargi Dergisi” verildi. Kuir-feminist çizgideki
feminizm için ise Kaos GL ve Ankara Üniversitesi KASAUM merkezi bir konuma yerleştiriliyor. Türkiye’nin
genelinde öncü rol üstlenen İstanbul’un karşısında Ankara’daki feminist hareketin akademik karakteri ve parçalı
durumu öne çıkıyor.
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Kuruluş çağrısının ardından yaklaşık bir yıl kadar, Ankara Feminist Kolektif için uygun bir örgüt
yapısı tartışılmış ve bu arada finansal bağımsızlık/ özerklik karara bağlanmış. Araştırma
sürecinde sadece 20-30 kadının katıldığı aylık buluşmalar, Kadın Dayanışma Vakfı’nda (KDV)
veya alternatif çizgideki kafelerde gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte aktivistler, daha çok
kadına ulaşabilmek için kolektifin geniş kapsamlı e-posta listesine - sosyal medya, internet
blogları, Facebook veya Twitter’a da - dikkat çekiyor. 2013’te Ankara’da gerçekleşen Gezi
Protestolarına feminist görüşlü kadınların aktif katılımı da Ankara’nın feminist potansiyelinin
görülmesine olanak tanımış (Kalkan, 2014: 3; AFK Aktivistleriyle Görüşme, 2014).

Kadınlara yönelik şiddet eleştirilerinin yanında, Feminist Kolektif, aynı zamanda (cinsel) taciz
ve tecavüz konuları, seksizm, homofobi ve transfobi başlıkları ve iktidardaki Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin kadın ve toplumsal cinsiyet politikası hakkında eleştirel bir tutum
takınıyor. Feminist gündem ve feminist edebiyat ile ilgili çalışma grupları ve kolektifin arşiv
çalışmalarının yanında, Amerika ve Avrupa’daki kadınlarla iş birliği ile düzenlenen atölyelerle
ilgili katılımcılara web tasarımı, İngilizce ve Wendo8 hakkında bilgiler aktarılıyor. Her sene 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilen 8 Mart Feminist Gece Eylemi’nin hazırlıkları ve
Ankara’da merkezi bir konumda bulunan Güvenpark’taki erkek şiddetine ve kadın
cinayetlerine karşı düzenlenen aylık olarak oturma eylemi, 2014 yılında kolektifin etkinlikleri
arasında ana başlıklardan oldu.9 Aktivistlerin öldürülen kadınların adlarını okudukları ve basın
açıklaması yaptıkları bu etkinlik, 1995 yılından bu yana her Cumartesi oturma eylemi yapıp,
ortadan kaybolan yakınlarını anan ve devlet tarafından açıklama talep eden “Cumartesi
Anneleri”nin10 etkinliklerinin izinde ilerliyor.

AFK’dan bir aktivist bir konuşmasında kolektifin örgütten ziyade feminist bir ağ olarak
anlaşılması gerektiğini vurguluyor: Kolektif, kadınlar ve feminist politikanın geliştirilmesi
arasındaki değiş tokuş için bir temel sağlıyor. Bu aktivist, ayrıca kadınların feministler olarak
bireysel bir şekilde kolektife katıldığının altını çizerken böylelikle Ankara Kadın Platformu’nda

8

Kadınlar ve kız çocukları için kendini savunma ve koruma sanatı Wendo 1970li yıllarda Kanada’da ortaya çıktı.
Kalkan bunun dışında - özellikle Adana’daki - 25 Kasım aktiviteleri çerçevesinde yayılan kadına karşı şiddet
konusuyla ilgili bilgi kitapçığından bahsediyor (2014: 9).
10
Cumartesi Anneleri, Bueonas Aires'teki Plaza de Mayo Anneleri ile benzerlik gösteriyor. Bu, sosyal protesto
şekillerinin ulus aşırı boyutunu da gösteriyor.
9
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gözlemlediği birinin ötekini temsil etme politikasını reddediyor. Kolektifin bireyselliğe önem
veren yaklaşımına ve kadınların çeşitli hayat gerçeklerine binaen, aktivistlerin tek bir feminizm
anlayışını paylaşamayacağı belirtiliyor. Fakat yine aynı aktiviste göre kolektifin toplantılarında
yaş ve kuşağa bağlı hiyerarşiden kaçınmak için dikkate alınabilecek feminist pratikler var (AFKAktivistleriyle Görüşme, 2014).11

Sosyalist Feminist Kolektif’ten bir aktivist, ortak aktivitelerin organizasyonu ve iletişimini
Feminist Kolektif’in temel bir işlevi olarak tanımlıyor: “[…] o da bireysel olarak farklı çizgilerde
de olsa tüm feministlerin kendilerini ifade edebildikleri ve ortak eylemlilikler yapabildikleri bir
platform” (Anonim, 2014: 41). Kolektif hem bağımsız hem de karma örgütlerde aktif
kadınlarda feminist yönelimi güçlendirmeyi amaçlıyor (AFK Buluşması, 22.03.2014). Kalkan da
feminist ideolojinin karma örgütlerde yayılmasını bir hedef olarak tanımlasa da feminizmin
örneğin Feminist Kolektif’in düzenlediği bir 8 Mart eyleminde kadınlar sahip oldukları siyasi
ideolojik yönelimlerini de katarlarsa bunun feminist hareketin radikalliğini azaltacağı uyarısını
yapıyor. Kalkan’a göre kolektif toplumsal zihniyeti tamamen değiştirmek için Ankara’daki
feminist söylemlerin önemini arttırmalı, feminist politikaya katkı sağlamalı ve etkinlikler
düzenlemeli (2014: 9).

Feminist Kolektif’in 8 Mart faaliyetine, erkeklerin beklenmeyen katılımı da 22.03.2014 tarihli
Ankara Feminist Kolektif’in toplantısında tartışıldı. Kadın koalisyonunun eylemini hem de 8
Mart Gece Yürüyüşü’nü erkeksiz etkinlikler olarak düzenleyen feministler, hem sol ve kuir
çizgideki erkekler hem de LGBTİ aktivistleri tarafından dile getirilen özellikle (seksizm)
eleştirileri ile karşılaşıyorlar. Feminist çizgideki aktivistler, feminist ve LGBTİ hareketi
arasındaki - toplumsal cinsiyet anlayışı hakkında da var olan - diyalog tartışmalarının geri
dönmesi ve gündeme getirilmesi gerektiği konusunda hem fikirler. Ancak trans feminizmin
ve/ veya trans-feministlerin Feminist Kolektif’e dahil edilmesiyle kendi feminizmleri gelişmeye
devam edebilir (AFK Aktivistleriyle Görüşme, 22.03.2014). Katılımcıların toplantı ve
etkinliklere katılımının sürekliliğini garantilemek ve bununla beraber koalisyonun sürekliliğini

11

Feminist pratiklere örnek olarak bu aktivist, tartışmalarda birbirlerini dinleme ve birbirlerine konuşmaya izin
verme, düzenli geribildirim oturumları ve kadın ve cinsiyet politikaları ile ilgili faaliyetlere katılımın zorunlu
olmasından kaçınılması gibi noktaları sayıyor.
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güçlendirmek için, koalisyon toplantılarında düzenli “feminist sohbetlerin” yapılması
düşünülüyor. Bu şekilde, kadın öğrencilere ve genç kadınlara ulaşılabilir ve akademi ile
feministler arasındaki ilişki sağlamlaştırılabilir.

Kolektifin riskli mali durumu ve bununla bağlantılı olarak koalisyon aktivitelerini arşivlemek ve
toplantılar için ortak bir alanı olmaması, bazı AFK aktivistleri tarafından sorunsallaştırılıyor
(Kalkan, 2014: 9; AFK Aktivistleriyle Görüşme, 2014). Feminizmin bireyselci yaklaşımı
dolayısıyla, bazı aktivistlere koalisyonda fazla sorumluluk düşüyor. Bu, bazılarının aşırı yük
omuzlanmasına ve hiyerarşik yapıların oluşumuna sebep olabilir. Bu soruna çözüm bulmak
için, Ankara Feminist Kolektif’in 22.03.2014 tarihli buluşmasında, düzenli olarak eylem ve
etkinlik iş bölümü değişimi (rotasyon) kararı aldı. Örgütlenme şekliyle ilgili bu yapıcı ele alış ve
politik olarak hareket edebilmek için merkezi kavramların gelişmesine devam etmek için
gösterilen hazır duruş, Ankara’daki feminist yapıların kararlı ve dengeli duruşlarının sebebi
olarak yorumlanabilir.

Ankara Kadın Koalisyonu

Araştırma sürecinde Ankara Kadın Koalisyonu, yaklaşık 70 kadın ve LGBTİ kuruluşundan
oluşuyordu (Kapusuz Kütküt 2014: 3).12

Kadın Koalisyonu’nda koordinatör olarak görev alan İlknur Üstün, bağımsız olan kadın
kuruluşları için Kadın Koalisyonu’nu “örgütlenme platformu” olarak tanımlıyor (2014: 18).
Ankara KADER’in eski başkanıyken Üstün, 2002 yılında koalisyonun kuruluşu için yapılacak
olan seçimler hakkında çağrıda bulunmuş: “[…] Kadın koalisyonunun kuruluşu, kadın
örgütlerinde bu konu üzerine çalışan […], bu yolda beraber yürüyebileceğimize inandığımız
kadınlara yaptığım çağrıyla başladı […]” (2014: 18).

Koalisyonda yıllık değerlendirme toplantıları ve ortak olarak oluşturulan yıllık plan

12

Bir gazete haberinde ise, 110 örgütten oluştuğu yazıyor (http://kazete.com.tr/haber/kadin-koalisyonucumartesi-toplaniyor_42359). Kadın koalisyonlarının ilke ve hedeflerine, koalisyonun resmi internet sayfasından
ulaşabilirsiniz: http://kadinkoalisyonu.org.
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çerçevesinde, yatay örgütlenme şekli ve ayrımcılıktan kaçınma gibi konular dikkate alınarak,
kadının siyasete katılımının yanında yasa tasarıları, su tedariki ve uluslararası görüşler gibi
ortak konular üzerinde çalışılıyor (Üstün 2014: 12).13

Örneğin Ankara’daki feminist dergi Amargi’nin büro olanakları çerçevesinde düzenli
toplantılarını gerçekleştiren Kadın Koalisyonu, araştırmanın yürütüldüğü zaman diliminde hem
bölgesel hem de ulusal düzeyde aktif bir profil sergiliyor. Üstelik Kadın Koalisyonu her bir
bölgede insan hakları için çalışmalar sürdüren aktörlerle “toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifini” bu gruplarda da uygulamak için bağlantı kuruyor (Üstün 2014: 12). Bu yüzden
Kadın Koalisyonu ve İnsan Hakları Ortak Platformu arasında da yakın bir iş birliği sürüyor.

Kadın Koalisyonu bu çalışma için seçilen dört araştırma sahasında koalisyon ortağı olarak dile
getiriliyor. Ege Bölgesi’nden bir mülakat ortağı Kadın Koalisyonu’nun Muğla’daki
faaliyetlerinden bahsediyor (Erozan & Karslı, 2015: 41). Trabzon’daki Karkad-Der’den Nilüfer
Akgün de Kadın Koalisyonu’nu koalisyon ortağı olarak adlandırıyor (Bilgi Formu: 2015).
Diyarbakır’daki Selis Kadın Derneği’nden Kürt kadın aktivistler Zin ve Emek de kendilerini
koalisyonun bir parçası olarak tanımlıyorlar: “[…] Kadın Koalisyonu’nda örneğin Türkiye’nin
her yanından birçok kadın var ve [sadece] yer yer değil - hepimiz bunun bir parçası olduğumuz
için - birlikte hareket ediyoruz […]” (2015: 48).

Kadınların eşit bir şekilde siyasi katılımının hedef olarak belirlenmesinden dolayı, Üstün’e
göre, bu hedefe yalnızca bir örgüt ya da sadece belirli bir kadın grubu ile ulaşılamayacağından
dolayı Kürt, dindar-muhafazakâr, Kemalist ve feminist kadınlar ve LGBTİ bireyler arasında
özellikle politik alanda “güç birliği” sağlanmalı (2014: 12). Bununla beraber, Üstün, Kadın
Koalisyonu’na dâhil olan kadın örgütlerinin hepsinin kendini feminist olarak tanımlamadığını
belirtiyor. Dolayısıyla örneğin hiyerarşi ve egemenliğin reddedilmesi, katılımcılar arasındaki
canlı tartışma kültürü gibi feminist pratikler oldukça önemli (2014: 12). Bu pratiklerin yanında
tüm politik yapılardan bağımsızlık ve farklı kimliklerin tanınması koalisyonun internet sitesinde
“koalisyonun çalışma ilkeleri” olarak yer alıyor.

13

http://ozgur-gundem.com/haber/147792/kadin-koalisyonu-ankarada-toplandi.
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Çeşitli yönelimlere ve farklı çalışma alanlarına rağmen, koalisyona dâhil kadın örgütleri,
2002’den bu yana ortak hedefleri olarak kadının siyasi ve toplumsal katılımını takip ediyorlar.
Kendine ayna tutma süreçleri Kadın Koalisyonu için merkezi bir öneme sahip: “O günden
bugüne kadar da çeşitli biçimlerde sürekli kendini sorgulayarak, tartışarak, memleketteki
siyasal konuları masaya yatırarak kendini de biçimlendirdi, aynı zamanda mevcut siyasi yapıya
da müdahale etmeye çalıştı” (Üstün, 2014: 12).

KADER’den Hatice Kapusuz Kütküt’e göre Kadın Koalisyonu, temel bir kadın gündemini takip
ediyor ve farklı kadın örgütleri arasındaki dayanışmayı - örgütleri bir araya getirerek de güçlendirmeyi deniyor (2014: 3). İnternet sitelerinde tanımladıkları üzere Kadın Koalisyonu
kadınların toplumsal, ekonomik ve politik tüm alanlara katılımını yükseltmeyi hedefliyor. Güç
ile otoriteye dayalı, ayrımcılıktan beslenen güncel politikaya karşı eşitlikçi ve adil bir siyasi
pratik sunuyor. Kadın Koalisyonu kendini aile, ekonomi, toplum örgütü, siyasi partiler ve
devlet gibi toplumsal ve siyasi kuruluşlar için “bir dönüşüm hareketi” olarak tanımlıyor.14

İçinde yaşanan tartışmaların araştırılamadığı Kadın Koalisyonu, varlığını sürdürdüğü zaman
zarfı ve üyelerin katılımının devamlılığı hakkında elde edilen veriler ışığında istikrarlı olarak
nitelendirilebilir. Özellikle kararlaştırılmış çalışma temelli ve hedefli STK çizgisindeki
örgütlenme şekli ile koordinatör için finanse edilen bir çalışma pozisyonunun varlığı
koalisyonun istikrarlılığının sebebi olarak öne sürülebilir.

1.2

Diyarbakır’daki Kadın Koalisyonları

2015 yılında dokuz uzman mülakatının gerçekleştirildiği araştırma sahası Diyarbakır’da
aşağıda sunulan bir kadın koalisyonu örneği tespit edilmiştir.15

Özgür Kadın Kongresi (Kongreya Jinên Azad)

Özgür Kadın Kongresi (KJA) 2015 yılında kuruldu (Aktaş, 2015: 2). Sara Aktaş'a göre, ilk olarak
14

http://kadinkoalisyonu.org/biz-kimiz-2/.
Kürt Kadın Hareketi aktivistleri, LGBTİ aktivistleri, karma örgüt ve parti temsilcilerinden oluşan Diyarbakır/
Amed Kadın Platformu 8 Mart 2014’da Diyarbakır’da kadın eylemi düzenlemiştir. Bu oluşumun sadece 8 Mart ile
ilgili olmasından dolayı oluşum koalisyon olarak tanımlanmamış ve açıklanmamıştır.
15

III.3.B. Binder - Koalisyonlar

12

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

1990’lı yıllarda Dicle Kadın Kültür Merkezi veya Bağımsız Kadın Derneği gibi bağımsız kadın
örgütleri kurulmuştu. 2003 yılında Devrimci Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) Kürt Kadın
Hareketinin aktivistleri için “çatı örgütü” olarak kuruldu. Aktaş’a göre, DÖKH’ün dinamikliğini
özellikle yıllık konferanslar, hazırlanan yıllık planlar ve ortak karar alma mekanizmaları ile
tartışma temelleri gösteriyor. Bu koalisyon Kürt kadınlarının bakış açısından amacına ulaşmış:
“[…] hem uluslararası alanda hem […] Türkiye'deki kadın örgütleri içerisinde tanınan, bir
temsiliyeti olan, bir gücü olan, aslında bir kimlik haline geldi” (2015: 2).16

Birçok farklı kadının kendilerini ifade edebilmesi ve kurumsallaşmanın hızlandığı bir
örgütlenme hedefiyle bir yıllık bir tartışma süreci içerisinde bir “kongre modeli” oluşturulmuş.
Bir delege, danışma kurulu, yürütme kurulu ve 10 kişilik koordinasyon komitesinden oluşan
kongrede, farklı tabaka, din, halk, kültür, görüş ve partilerden temsilcilerin eşit katılımının göz
önünde bulundurulduğu belirtiliyor (Aktaş 2015: 2). Kota yönetmelikleri vasıtasıyla, kadınların
belirli mahallelerden (%10) ve de kadın örgütlerinden (%5) makul temsilinin izinde gidiliyor
(Alataş, 2015: 42). Aktaş, kongrenin “Kürdistan”ın her yerinde örgütlü olduğunu ve bu
sebeple - kongrenin merkezi olarak tanımladığı - Diyarbakır’da bağımsız bir kadın hareketinin
olmadığını vurguluyor (2015: 23-25).

Örneğin Halkların Demokratik Partisi (HDP) gibi karma örgütlerden kadın komitelerinin
yanında araştırma sahası Diyarbakır’daki çoğu kadın örgütü DÖKH’e katılım gösteriyor. Figan
Aras da içinde bulunduğu Kadın Akademisi’ni örneğin; “kongreleşen kadın hareketinin bir
birleşimi” olarak betimlerken “Kürt Özgürlük Hareketine” yakın durduğunu belirtiyor (2015:
2). Alataş’ın belirttiği gibi, koalisyonda her kadın örgütünün bakış açıları ve çalışmaları
temsilcilerin kongre içinde sorumluluk üstlenmesiyle - örneğin idari görevler - bütünleştiriliyor
(2015: 23). Bununla beraber Alataş, kadın örgütlerinin koalisyondan bağımsızlıklarını da
vurguluyor:

[…] Kadın kuruşları olarak KJA'dayız, basın açıklaması yapacağız ve KJA'dan
izin almıyoruz […]. Biz, kendi çıkarlarımızı savunmak için buradayız ama KJA

16

Birçok kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları aktörlerinin Kürt Kadın Hareketi hakkındaki düşünceleri III.
2.A.'da belirtilmiştir.
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bizi üstten idare edemez […] Ama bir açıklama yapmamız gerekirse, diyoruz
ki: “KJA Kadın Kuruluşları Elemanı”(2015: 44-46).

Türkiye’nin güneydoğusundaki illerde bir örnek olan kongrenin merkezi konuları olarak Aktaş,
kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri, kadınların siyasete katılımı, barış ve 8 Mart ile 25
Kasım gibi uluslararası olayları aktarıyor. Bu konular hakkında kısa mesaj ve e-posta yolunun
yanında kongredeki örgüt temsilcilerinin dile getirdiği “Kadın Kırımına Hayır!” ya da
“Namusumuz Özgürlüğümüzdür!” gibi imza kampanyaları organize ediliyor (Alataş, 2015: 42;
Aktaş, 2015: 2). Şehirlerde kadın merkezleri ve bağımsız kadın örgütlenmesi de KJA’nin politik
hedeflerinin gerçekleştirilmesi için önemli (Aktaş 2015: 2, 17).

Aktaş, Kürt Kadın Hareketi’nin başarısı olarak hem eşbaşkanlık sistemini17 hem de siyaset ve
yönetimde %40 kotasının konulmasını belirtiyor. Ayrıca DÖKH’ün siyasi karar alma
süreçlerindeki etkisini de vurguluyor. Kadın akademilerinin açılışı ve ‘kadın bilimi’ Jineolojinin
gelişimi Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde - akademik olarak da - farkındalığın oluşması
için oldukça önemli (Aktaş 2015: 2).

Aktaş için KJA, “[…] sadece Kürt kadınları açısından […] değil – “Kürdistan'daki” ve Türkiye'de
yaşayan bütün halklar, kültürler, inançlar, görüşler, farklı kesimler açısından […] kadın […]
örgütlenmelerinin bir zirvesi niteliğinde şu anda” (2015: 2). Bu yüzden Alataş’a göre
Diyarbakır’da koalisyon dışında ayrı bir kadın örgütü ya da kadın hareketi yok (2015: 23).
Kardelen Kadın Derneği’nden Mukaddes Alataş da mülakatında KJA’yı bünyesinde bütün kadın
ve toplumsal cinsiyet politikası örgütlerinin - kendi içinde bulunduğu kadın derneğini de içine
katarak - var olduğu bir yapı olarak tanımlıyor (2015: 25).18

KESKESOR LGBTİ örgütünden Dilan Çiçek, KJA’nın önceli DÖKH’ü dominant olarak tanımlarken
KJA’yı Kürt Kadın Hareketi’nin temsilcisi olarak bir yere oturtuyor (Çiçek & Gülen, 2015: 5, 14).

17

Bu kavramla anlatılan siyasi bir partideki önemli pozisyonların – burada HDP - hem bir kadın hem de bir erkek
tarafından ikili bir şekilde yönetilmesidir.
18
Buna karşın, 1997 yılında Nebahat Akkoç tarafından Diyarbakır’da kurulan Kadın Merkezi (KAMER), kendini hem erkeklerden hem de karma örgütlerden - bağımsız olan Türkiye’nin güneydoğusunda etkinlik gösteren ve
KJA’nın bir üyesi olmayan feminist bir örgüt olarak tanımlıyor (http://www.boell.de/de/2014/12/09/anne-kleinfrauenpreis-2015-geht-nebahat-akkoc-aus-der-tuerkei).
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LGBTİ aktivisti koalisyonun aktivistlerinin kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili
konulardan çok etnik öztanımlamaları savunmalarını eleştiriyor.19 Kürt kadın aktivist Alataş’ın
kendi anlayışına göre ise aynı zamanda “Kürt Özgürlük Mücadelesi”ne dâhil olunmadan kadın
ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili çalışmalar yürütülemez (2015: 13).20 Al-Rebholz’a
göre feminizm “Kürt feministler için sadece toplumsal cinsiyete özgül bir kadın politikasını”
içermiyor fakat “diğer baskı altına alma eksenleri boyunca kadınlar arasındaki etnik, sınıf ve
ırka özgül farklılıkları” göz önünde bulunduruyor (2012: 262). Böylelikle Kürt Kadın Hareketi
hem devlet ve toplum düzeyindeki ırkçılığı ve Türk milliyetçiliğine hem de ‘Türk feminizminin’
etnosentrik eğilimine eleştiri getiriyor.

Aktaş ve Alataş, ortak karar alma süreçleriyle “özgün ve özerk bir örgütlenme”nin yeni kurulan
kongre kapsamında kadın mücadelesinin başarısı için temel bir nokta olduğuna inanıyorlar
“[…] Gücümüzü birleştirmeliyiz, bu perspektif etrafında kendimizi örgütlemeliyiz […]” (Alataş,
2015: 5, 42; Aktaş, 2015: 2).

Uygun bir örgütlenme şeklinin geliştirilmesi için bir araya gelme halini, istikrar için bir faktör
olarak yorumlanabilir. Çiçek'in değerlendirmesi de göz önünde bulundurularak KJA Kürt Kadın
Hareketi için - özellikle etnik kimlikle ilişkili olan – bir çatı örgütü olarak analiz edilebilir. Fakat
bundan dolayı siyasi ve ideolojik olarak farklı yönelimleri içinde barındıran, içinde bağımsız
üyelerin de olduğu bir koalisyon olarak varlığı sorgulanabilir.

1.3

Ege Bölgesindeki Kadın Koalisyonları

2015 yılında Denizli ve Muğla olarak belirlenen araştırma sahalarındaki 20 mülakat
gerçekleştirildi; aşağıda sunulan üç yerel ve bir bölgesel olarak aktif kadın koalisyonu tespit
edildi.

19

Kadın ve toplumsal cinsiyet aktörlerinin “etnisite” hakkındaki tartışmaları için III.3.A. numaralı metne bakınız.
Kürt Kadın Hareketleri hakkında öztanımlamalar ve dışarıdan tanımlamalar hakkında III.2.B. numaralı metne
bakınız.
20
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Denizli Kadın Dayanışma Platformu

Platform 2007 yılında hem “Denizli'de kadınların sözlerinin ve taleplerinin duyurulması” hem
de kadın hareketinin özellikle şiddet ve istismar konuları hakkında bir araya gelmesi için
kurulmuştur.21 Adını belirtmek istemeyen bir aktiviste göre son 10 yılda ülke çapındaki kadın
hareketinin güçlenmesiyle platform daha canlı hale geldi. Öte yandan Türkiye’deki kadın
hareketlerini ve dünya çapındaki toplumsal ve politik gelişmeleri takip eden platform,
Denizli’deki kadın hareketine kendine has ve dinamik bir yön verdi. Araştırmanın yürütüldüğü
süreçte platform – kurulduğu zamana kıyasla – daha az bağımsız kadınlardan, buna karşılık
daha fazla Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ya da Türkiye Komünist Partisi (TKP) gibi
karma örgütler ve sol görüşlü örgütlerde aktif kadınlardan oluşuyor (Anonim, 2015: 6-10).

Her ne kadar karma gruplarda aktif olsa da hem platformda hem de Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP)’de görev alan bir aktivist şu açıklamaları dile getiriyor: “Bir aile gibi hareket
ediyoruz, […] hepimizin kafası aynı yerden çalışıyor” (Anonim, 2015: 15).

Aktivist, Denizli Kadın Dayanışma Platformu’nun aktivistlerinin kendi mensup olduğu
örgütlerin siyasi kimliklerini geride bıraktıklarını ve feminist hareketin ve kadın hareketinin
değerlerini benimsediklerini vurguluyor (Anonim, 2015: 16). Bu sebeple geçmiş yıllarda
mensup olunan örgüt isimlerinin ya da sembollerin dile getirilmediği ya da kullanılmadığı
kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili aktiviteler yani “isimsiz eylemlilikler” yapılmış
(Anonim, 2015: 150). Mülakatı veren kişi platformun temel prensibini erkeklere karşı kadın
aktivistlerin bağımsızlığı olarak tanımlıyor: “[…] Sokakta kadın mücadelesini ya da
eylemlerimizi kadınlarla, sadece kadınlarla […] yürütüyoruz” (Anonim, 2015: 6-8). Aynı
zamanda platformun özanlayışı olarak her şeyden önce feminist kadın hareketinin savunduğu
“kadının beyanı esastır” ifadesi önemli (Anonim, 2015: 9-10).22

Platformun aktivistleri tarafından kadına yönelik şiddet - örneğin Özgecan Aslan'ın 2015

21

Koalisyonun kendi açıklaması için bakınız.: https://www.facebook.com/Denizli-Kad%C4%B1nDayan%C4%B1%C5%-Platformu-218465884891191/about/?ref=page_interna.
22
Feministler, ilk olarak cinsel şiddete uğrayan kadının ifadesine güvenilmesi gerektiğini söylerler.
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yılında uğradığı cinsel cinayet - veya 2010 ve 2012 yılları arasında yayınlanan televizyon dizisi
“Fatmagül’ün Suçu en?” gibi cinselleştirilmiş şiddetin medyadaki sunumu, dini nikah meselesi,
8 Mart ile 25 Kasım gibi ulusaşırı olaylar platformun ele aldığı konular olarak dile getiriliyor
(Anonim, 2015: 9-10). Bunun dışında, Girişimci Kadınların Desteklemesi Derneği’nden Ayşe
Balkanay mülakatında platformun aktivistleri tarafından sunulan kadın ve insan hakları
eğitiminden bahsediyor (2015: 12). Ayrıca platform, kendi Facebook sayfasında yasal
değişikliklerin yerine getirilmesi ve barışı ana tema olarak tanımlıyor.

Kadınlar arasındaki diyaloğu, fikir alışverişini ve dayanışmayı güçlendirmek hedefi ile platform
her yıl 8 Mart Gece Yürüyüşü ve zaman zaman da bir Kadın Dayanışma Gecesi düzenliyor
(Anonim, 2015: 122). Platform, - ideoloji, ırk, dil ve dinden bağımsız olarak da - kadınlara
yönelik ayrımcılık ve baskıya karşı - farkındalık yaratmayı destekliyor ve buna bağlı olarak
feminist görüşlerin yaygınlaşması için çalışmalar sürdürüyor.23

Denizli Kadın Platformu

2000'li yılların ortasında Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu’ndan Gülizar Biçer tarafından
kurulan Denizli Kadın Platformu’na 22 Kadın derneği katılım gösteriyor.24 Denizli Kadın
Dayanışma Platformu’ndan aktivistlere göre Denizli Kadın Platformu’nda faal olan kadınlar,
örneğin İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği veya Cumhuriyet Halk Partisi gibi partide aktif,
öncelikli olarak Kemalist görüşlü kişiler (Anonim, 2015: 19). Bu yönelim sembolik olarak
örneğin; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çelenk
bırakma ve 8 Mart çerçevesinde Denizli’de platform tarafında düzenlenen etkinlikte ulusal
marşın söylenmesi olarak kendini gösteriyor.

Biçer’e göre platform, özellikle kırsal bölge ve sosyo-ekonomik açıdan güçsüz mahalle ve
ilçelerde çalışmalar yapıyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destekleniyor. 2005 yılında

23

Hem sınırlı sayıdaki kaynak hem de kısıtlı ampirik veri sebebiyle, platform içerisindeki tartışmalar ve
koalisyonun istikrarı hakkında açıklamalar yapılamıyor. Bu hem Denizli Kadın Platformu hem de Ege Kadın
Buluşması için geçerlidir.
24
http://bianet.org/bianet/kadin/30719-kapali-da-olsalar-kapilari-zorlamaliyiz.
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Denizli 1. Kadın Film Festivali, o zaman görevde olan vali ile birlikte organize edildi.25
Platformun yerel yönetimle olan yakınlığına, platformun Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent
Konseyi Kadın Komitesi ile yürüttüğü ortak çalışmalar ve kadın hakları ve şiddetle ilgili
faaliyetlerin Pamukkale Üniversitesi ile ortak yürütülmesi örnek olarak gösterilebilir.26

Bu faaliyetler, Kadın Haklarını Koruma Derneği’nden Nurten Karakış veya Kent Konseyi Kadın
Komitesi’nden Gülnur Oymak gibi değişen platform sözcüleri aracılığıyla her ay platforma üye
örgütlerin bir araya geldiği toplantılarda organize ediliyor. Araştırmanın yürütüldüğü süreçte
platform sözcüsü olan ama aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin başkanlık görevini
yürüten Cennet Kasapoğlu bir miting konuşmasına kadın-olmak hakkındaki kendi anlayışını şu
şekilde dile getiriyor: “Kadın anadır, emektir, sevgidir, şefkattir. Kadın saygıdır, fedakarlıktır,
vatandır. Her güzelliğin arkasında, kadının aydınlık yüzü görünmektedir”. Bu açıklama,
platformun içerisinde egemen olan kimliğin bir göstergesi olarak kadınların yüceltilmesi ve
idealize edilmesine kanıt oluşturuyor.27

Muğla Kadın (Dayanışma) Platformu

Muğla Kadın (Dayanışma) Platformu, 2003-2004 yılları arasında kuruldu. Kuruluş zamanında
örneğin feminist görüşlü Muğla Kadın Dayanışma Grubu, Kemalist çizgideki Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği (ÇYDD), dindar-muhafazakâr çizgideki Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Komitesi’nden üyeler gibi çok çeşitli
politik-ideolojik görüşlü katılımcılar bu platforma dâhil oldu (Kılıçoğlu, 2004: 53). 25 Kasım
2014 Mitingine katılım listesi de platforma gösterilen çeşitli destekleri ispatlıyor.28 Araştırma
sürecinde hem KESK ve ÖDP gibi karma, sol çizgideki örgütlerden hem de çevre politikaları ile
ilgilenen gruplardan kadınlar, platformun eylemlerine katılıyor ancak dindar-muhafazakar
çizgideki Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği artık platforma katılım göstermiyor.

Kadın Merkezi Vakfı Kamer'den Gaye Cön, Muğla Kadın Platformu’nun, Muğla Kadın
25

http://bianet.org/kadin/kultur/71908-kadinlar-filmlerde-kendini-buldu.
http://denizli.bel.tr/Default.aspx?k=haber-detay&id=15633.
27
Mülakat veren kişilerin kadın-olmak hakkındaki birbirinden farklı anlayışları için III.1.A. numaralı metne bakınız.
28
http://www.muhalefet.org/haber-muglada-kadinlar-gericilige-meydan-okudu-0-12827.aspx.
26
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Dayanışma Grubu’ndan geliştiğini belirtiyor (2015: 2). Kılıçoğlu’na göre de 1989 yılında
Muğla’nın ilk feminist grubu olarak Cön’ün de kurucularından biri olduğu oluşum, 2000’li
yılların ortasında ismini Kadın Dayanışma Platformu olarak değiştirdi (2004: 43). Kılıçoğlu
Muğla’daki kadın örgütlerini araştırdığı çalışmasında platformun kurulduğu dönemde Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde ders veren feminist akademisyenler Ayşe Durakbaşa ve Nurgün
Oktik’in önemli rollerinden de bahsediyor (2004: 54).29

Platform, şiddet ve ekoloji konularının yanında, özellikle kadınların siyasete katılımı ile
ilgileniyor. Platform örneğin; 2004 yılında, 1990’lı yıllarda kadın dayanışma grubunun yerel
seçimler sırasında kadınların taleplerinin bir liste halinde adaylara sunulması olarak geliştirdiği
eylem şeklini tekrar uyguladı. Ayrıca Cön, belediye tarafından finanse edilen, platformun da
buluşmalarının gerçekleştiği Muğla’nin Sekibaşı Mahallesi’ndeki Kadın Dayanışma Evi’nin
kuruluşunu başarılı platform etkinliği ve yerel yönetimle başarılı iş birliğinin sonucu olarak
tanımlıyor (2015: 8). Bu evde kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için okumayazma ve el işi kurslarının dışında kadınların kimlik oluşumları için “farkındalık çalışmaları” da
gerçekleştiriliyor.

Araştırmanın yürütüldüğü zaman zarfında platform 8 Mart, 1 Mayıs ve 25 Kasım için mitingler
organize ediyordu ve 2015 yılında “ekolojik mücadele”yi odağına alan Dünya Kadın
Yürüyüşü’nün Muğla ilindeki koordinasyonunu üstlendi.

19.02.2004 tarihli basın açıklamasında Muğla’daki çeşitli dernek/örgütler arasındaki ve
Türkiye’deki kadın örgütleriyle iletişimin ve dayanışma ağının güçlendirilmesi, ortak projelerin
ve lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi platformun ana hedefleri olarak belirlendi (Kılıçoğlu,
2004: 53). Araştırma sahası Muğla’da mülakat veren uzmanlardan çoğu, platformda faaller
ve/ veya platformun faaliyetlerine dahil oluyorlar. Bu ampirik bulgu, 15 yıldan fazla bir
süreden beri faaliyet gösteren platformun istikrarına kanıt oluşturmaktadır.

29

Barındırdığı nüfusla bağlantılı olarak araştırma sahası Muğla, Karya Kadın Derneği, Vegan Feministler ve bir
feminist çalışma grubu ile araştırmanın sürdürüldüğü zaman diliminde önemli bir feminist yapılanmaya sahip.
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Ege Kadın Buluşması

İlk Ege Kadın Buluşması, Alman Birlik 90/ Yeşiller Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Heinrich Böll
Vakfı’nın finansal desteği ile 2004 yılında Muğla’da gerçekleştirildi. Gaye Cön’ün kendi
anlatımına göre buluşma Muğla Kadın (Dayanışma) Platformu’nun kuruluşundan etkilenen
Denizli ve Aydın’dan kadınların istekleri üzerine Türkiye’nin önem arz eden kadın politikaları
aktörleri olan Nazik Işık, Güler Dost ve Nebahat Akkoç’ün işbirliği ile düzenlendi. Cön ilk
buluşmanın amaçlarını tanışma, bir araya gelme ve Ege Bölgesi’ndeki kadın ve toplumsal
cinsiyet politikaları ile ilgilenen örgütler arasında (fikir) alışverişi olarak sıraladı (2015: 30- 32).

Kadın Hakları Koruma Derneği’nden, Denizli CHP Teşkilatı üyesi Nurten Karakış, 2015 yılındaki
9. Ege Kadın Buluşması’nın koordinatörlüğünü yaptı. Bu buluşmaya – Uşak, Aydın, Denizli,
Kütahya, İzmir, Muğla ve Manisa’dan oluşan yedi ilden – Ege Bölgesi’ndeki kadın hareket(ler)i
için çalışan dernekler ve akademisyenler bir araya geliyor (Balkanay, 2015: 46; Karakış, 2015:
37). Ulusal düzeyde kuruluşların tek başlarına çok güçlü olmadıklarından dolayı, Ayşe
Balkanay, bu bölgesel koalisyon aracılığıyla örneğin kadın emeği ve istihdamı ile kadının
politikaya katılımı gibi kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları hakkındaki gündemlerini devam
ettirmeyi amaçlıyor (2015: 46).

Feminist aktivistler platformun kuruluşunda esas olarak etkili olsalar da 9. Ege Kadın
Buluşması Sekreterliği’nde artık görev almadılar. 2008 yılında Muğla’da Muğla Kadın Konseyi
tarafından düzenlenen ve yaklaşık 60 katılımcının katkı sunduğu 8. Ege Buluşması’na davet
edilmeyen Cön platformu reddetmesinin nedenini şu şekilde açıklıyor: “[…] damgasını
vurmuştu ulusalcılar. Dedim ki ‘ben yokum’ […]. […] egemen güçler bizi yok etmeye niyetliler.
Ben de hiç rahatsız değilim, önemli olan bir şeyi başlatmak […]” (2015: 34).

“Ulusalcıların” devlete olan yakınlığı – aktivist, platformun etkinliklerinde İstiklal Marşı’nın
çalınması ve Manisa Valisi’nin Ege Kadın Buluşmaları’ndan birine davet edilmesi kanıt olarak
görüyor – ve başörtülü kadınlara ve Kürt kadınlara karşı örgüt içi hiyerarşi ve mesafeli duruşun
kurulmasıyla birlikte, bu grubun platform için bir koalisyon ortağı olarak görülmemesi Cön’ün
ana eleştiri noktalarını oluşturuyor.
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Ege Kadın Buluşmaları araştırma süresi için artık Kemalist çizgideki aktörlerin peşine düştüğü
bölgesel bir ağ olan zayıf bir ilişki ya da bağlam olarak tanımlanabilir.

1.4

Karadeniz Bölgesi’ndeki Kadın Koalisyonları

Nurper Gürdal'dan alınan bilgiye göre büyükşehir Trabzon’da yaklaşık 20 kadın örgütü
bulunuyor (2015: 32), daha az nüfuslu Artvin’in Merkez ve Hopa ilçelerinde bağımsız kadın
hareketlerinin varlığı ise bazı uzmanlar tarafından reddediliyor (Arıcı & Anonim 2015: 57).
Ancak bu çalışma, bu araştırma sahasında, araştırmanın gerçekleştiği 2015 yılında kadın ve
toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili yapılanmaların olduğunu da gözler önüne seriyor.
Böylelikle Trabzon, Artvin Merkez ve Hopa ilçelerinden oluşan araştırma sahalarında 2015
yılında 20 uzman mülakatı gerçekleştirildi ve aşağıda sunulan dört yerel kadın koalisyonu
tespit edildi.30

Trabzon Kadın Platformu

Trabzon Kadın Platformu 2000’li yılların sonunda yaklaşık 13 dernek ile birlikte kuruldu
(Bostan, 2015: 57; Şirin 2015: 27). İnternet haber sitesi bianet.org’da platform üyeleri
arasında Kemalist çizgideki Türk Kadınlar Birliği ve Türk Anneler Derneği ile birlikte feminist
yönelimli Karkad-Der Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği’nin de adı geçiyor (bianet, 2009).
Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu’ndan Bahar Bostan ayrıca AKP’nin ve MHP’nin kadın
üyelerini de aktif platform üyesi olarak tanımlıyor (2015: 59- 64).

Trabzon Yaşam Kadın Merkezi Derneği’nden Nurper Gürdal için platform Trabzon’da “kadın
paydasında” hareket etmek için kuruldu (2015: 32). Trabzon Kadın Platformu’nun 40 Mahalle
40 Kadın Muhtar kampanyası ile kadınların siyasal katılımını arttırmak ve desteklemek için bu

30

Ege Kadın Buluşmaları ile karşılaştırılabilecek bir şekilde Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği-KİKAP
internette bölgesel bir koalisyon olarak karşımıza çıkıyor (https://www.facebook.com/pages/Karadeniz-IlleriKad%C4%B1n-Platformu-Trabzon-Derne%C4%9FiK%C4%B0KAP-Trabzon/412965378833477). Mülakatlarda bu
koalisyondan bahsedilmemesi ve bu yüzden bölgedeki kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları hakkında
neredeyse öneme sahip olmamasından dolayı burada bu koalisyon tanıtılmayacaktır.
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amaçta önemli bir örnek olarak ortaya çıkıyor.31 Platform için bir diğer önemli başlık ise
Trabzon’un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sürdürülen “Kadın Dostu Kentler” projesine
dâhil olması ve böylelikle devlet/kamu kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar gibi
aktörlerle iş birliği deneyiminin gelişmesi.32

Trabzon’da mülakat veren Karkad-Der’den Nilüfer Akgün “kadın hareketinde kim varsa,
ortaklık yapılabilir” diyerek kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları aktörlerinin kendi
aralarındaki koalisyon imkânlarını vurguluyor. Akgün yine de etnisite, kültür ya da cinsel
yönelim nedenli ayrımcılığın reddine temel olan “kadın bakış açısının” platform üyelerinin
bazılarında eksik olduğunu dile getirirken bunu bir sorun olarak görüyor (2015: 18). Araştırma
sürecinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında aktif olan Pelin Şirin de Akgün’e
paralel olarak, platformda temsil edilen bazı kadın örgütlerinin milliyetçi yönelimlerini
eleştirerek bu bakış açısının Kürt kadınlarının ya da farklı ideolojik dünya görüşleri olan
aktörlerin öteki olarak görülmesine sebebiyet verdiğini belirtiyor (2015: 35). Şirin’in bakış
açısından işleyen bir platform da söz konusu değil ama aslında çok bireysel çalışan kadın
derneklerinin zayıf bir ilişkisinden bahsedilebilir. Mor Balık LGBTİ oluşumundan Fırat Varatyan,
platform içinde güçlü bir kadın ve toplumsal cinsiyet politikası yöneliminin eksik olduğunu dile
getiriyor ve bu yüzden platformu bir tür “kadınların kahve içme toplantısı” ile kıyaslıyor (2015:
66).

Trabzon Demokratik Kadın Platformu

Trabzon Kadın Platformu’nda farklı siyasal-ideolojik yönelimli aktivistlerin bir araya geldiğini
dile getiren Bahar Bostan, Trabzon Demokratik Kadın Platformu’nda ise daha çok sosyalist ya
da sosyal demokrat kadınların “genel bir siyasetin kadın kolu” rolünde ağırlıklı olarak
platformu oluşturduğunu vurguluyor (2015: 57, 85). Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
feminist bir öğrenci oluşumu olan Üniversiteli Kadın Kolektifi’nden Seda Kenanoğlu da
platformu anlatırken daha çok solcu ve demokratik görüşlü kadın örgütlerinden bahsediyor.

31

http://bianet.org/kurdi/toplumsal-cinsiyet/113105-trabzon-kadin-platformu-yla-12-kadin-muhtar-adayisecime-hazirlaniyor.
32
http://www.unfpa.org.tr/rapyay/kadin_dostu_kentler_2010.pdf.
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Yine de Kenanoğlu “[…] bir topluluğa üye olmanız gerekmiyor toplantılarına katılmak için.
Sıradan bir kadın olarak da toplantılarına katılabiliyorsunuz” ifadesi ile platformun tüm
kadınlara açık olduğunun altını çiziyor (2015: 35). Kenanoğlu mülakatta, AKP ve MHP çatısı
altında aktif kadınların ise Trabzon Demokratik Kadın Platformu’na katılım göstermediklerini
ekliyor.

Her bir örgütün kendi içerisinde kısmen hazırlandığı ortak şekilde gerçekleştirilen karar alma
süreçlerinin yanında Bostan, platform için bir diğer önemli noktayı, finansal bağımsızlığı
vurguluyor: “[…] hibeyle bir şey yapılmaz, […] kadın mücadelesi sokaktan gelir […]” (2015: 65).
Bostan’a göre böylelikle büyükşehir belediyesinin kadınlarla ilgili birimleriyle iş birliğinde
bulunmamak gibi özerk bir prensip de ortaya çıkabiliyor zira platform “[…] hiçbir şekilde
sistemle iletişime geçilmeyecek diyen bir yapı” (2015: 81, 83).

Kenanoğlu’na göre platform 8 Mart ve 25 Kasım haftaları süresinde şiddete ya da kadın
cinayetlerine karşı ya da kürtaj yasalarındaki değişikliklere karşı eylemler düzenliyor. Trabzon
Kadın Pazarı’ndaki kadınlara da ulaşılmaya çalışılmış (2015: 35, 43). Bu yaklaşım, kadın ve
toplumsal cinsiyet politikaları etkinliklerinin, geleneksel olarak kendilerini kamusal alanda
ekonomik hayata dâhil edip, adayan ama kendilerince bir kadın örgütü kur(a)mamış kadınlara
da ulaşması için duyulan arzuyu gösteriyor. Medyada aynı zamanda Trabzon Demokratik
Kadın Platformu hakkındaki haberler, Demokratik Kadın Korosu konserleri ve Özgecan Aslan
Cinayeti için gerçekleştirilen eylemler ses getiriyor, bu etkinliklere katılım broşürler, e-postalar
ve sosyal medya platformları üzerinden sağlanıyor (Kenanoğlu 2015: 45). Bostan’a göre ise
platformun kadın politikaları hakkındaki aktiviteleri, 8 Mart gibi etkinlikler ve Halkevci
Kadınların etkinlikleri dışında oldukça sınırlı (2015: 36, 73).

Akademik çalışmalarının dışında Karkad-Der’de de aktif olan bilim kadını Şahinde Yavuz
platformun kurulma amaçlarından biri olarak kadın örgütleri arasında fikir alışverişini
gösteriyor. Bu fikir alışverişindeki amaç Trabzon’daki kadın örgütleri arasında ilişki ve iletişimin
sürdürülerek kendi etkinlikleri hakkında bilgi alışverişinin sağlanması. Bu ortak politik
eylemlilikler özellikle örneğin belediye ve valilikler ile bir araya gelme gibi konularda oldukça
başarı sağlayabiliyor: “Biz bir arada olduğumuz zaman bizi dikkate alıyorlar ama tekil bireyler
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olduğunuz zaman, bazen seviyorlar, bazen sevmiyorlar ama bir platformu sevmeme şansları
yok” (Yavuz, 2015: 5).

Artvin Kadın (Dayanışma) Platformu

Eğitim-Sen’de aktif Özge Zeynep Arıcı, Artvin Kadın Dayanışma Platformu’nun kuruluş
hikâyesinin 8 Mart 2015 tarihi ile birlikte anlatıyor: “[…] İşte ne yapalım, ne edelim diye
görüştükten sonra, dedik ki herkesi arayalım, tüm dernekleri, tüm sendikaları, STK'ları. Ortak
bir şey yapalım diye konuşuldu” (2015: 75). Platformun ilk toplantısına “sol” görüşü paylaşan
yaklaşık 10 örgüt katılmış. 2015 kışının Şubat ayında vuku bulan Özgecan Aslan Cinayeti ile
birlikte platforma daha çok Kemalist bir çizgide olarak tanımlanan Eğitim-İş Sendikası ve CHP
ekseninde örgütlenen kadınlar ile birlikte MHP’li kadınlar da katılarak kadına şiddete karşı
eylem düzenlemiş ve birlikte bir basın bildirisi yayınlanmış (Arıcı & Anonim 2015: 75).
Mülakatın yapıldığı süreçte platformun gayri-resmî sözcüsü olarak bize mülakat veren ve aynı
zamanda Eğitim-Sen’de aktif Nurcan Ay-Katırcı “Özgecan Olayı”nı Artvin’deki kadın
hareketinin çıkış noktası olarak bir milat gibi nitelendiriyor (2015: 4).

Saha araştırması süresinde Eğitim-İş Sendikası’na üye, platformun kuruluş süresine dâhil olan
Filiz Karakuş platformun Artvin’deki tanınırlığına vurgu yapıyor: “Artvin'deki tüm kadınlar […]
bir platform olduğunu biliyorlar” (2015: 61). Karakuş’a göre platforma tüm halk - erkekler de davetli (2015: 59).33 Karakuş’a göre merkezi bir konu olan kadına karşı şiddetin yanında
engellilik, aile ve çevre34 de platform tarafından ele alınması gereken önemli konular: “Yani
eğer toplumsal bir problem varsa bu hep göz önünde olacak” (2015: 49, 55, 81). Karakuş
ayrıca mülakatında platform tarafından seçilen imza kampanyası düzenleme ya da panel
organize etme gibi etkinlikleri, tek taraflı bir şekilde şehir hayatına özel iletişim şekillerine
yöneliminden dolayı eleştiriyor. Karakuş’a göre şehirde oturanlar köylerdeki kadınlara
ulaşmalı ve onları desteklemeli (2015: 21- 23). Benzer bir şekilde Ay Katırcı da platformun bir
hedefi olarak Artvin’de kendilerini dile getir(e)meyen ve seslerini yükselt(e)meyen kadınları
33

Erkeklerin platforma katılımının mümkün olup olmadığı platform üyeleri arasında tartışılıyor (örn. Arıcı &
Anonim 2015: 55- 57).
34
Mülakat veren bazı kişilerin çevre politikaları ile ilgilenen Yeşil Artvin Derneği’ne üyelikleri, aktivistlerin çevre
hareketi ile yakın ilişkisini gösteriyor.
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mobilize etmeyi de sayıyor. Ay Katırcı’nin dileği platformun bu sebeple her kadının sesi olması
(2015: 12).35

Platform içindeki çok farklı aktörlerden meydana gelen üye gruplardan dolayı saha
araştırmasının yapıldığı süreçte platformu tanımlayan kesin bir çizgi geliştirilebilmiş değildi (Ay
Katırcı 2015: 12). Sol çizgideki sendikacı Ay Katırcı mülakatını verirken platformun üzerinde bir
üst kimliğin olmadığı, platformun çok farklı düşüncedeki kadınların bir araya gelebileceği bir
derneğe dönüşme olasılığına dair fikrini paylaşıyor (2015: 4, 54). Bir başka hedef de EğitimSen bürosu dışında “tarafsız bir yer” ile bu buluşma noktasının değiştirilmesi (Arıcı & Anonim
2015: 81). Özge Zeynep Arıcı da platform içinde politik perspektiflerin bir tarafa bırakılmasını
ve bunun yerine birleştiren kadın-olma halinin merkezi bir noktada durması gerektiğini talep
ediyor (2015: 75).

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde çalışan feminist çizgideki bir bilim kadını, feminist çevrelerde
kullanılan terminolojinin eksik kullanımını ya da Türkçe dilinde feminizm tarafından eleştirilen
kavramların sorgulanmadan kullanılmasının devam ettirilmesini -örneğin kadın yerine hanım
kavramının kullanımını- platform üyeleri arasında ortak feminist bilincin olmamasına bir kanıt
olarak görüyor (Arıcı & Anonim, 2015: 57).36

Arıcı platformun önündeki en büyük problemi, Artvin’li kadınların mesela kendilerinin şiddete
uğramadıkları düşüncesi ve heves noksanlığı ile kadın ve toplumsal cinsiyet politikalarına dâhil
olmada gösterdikleri zayıf istek olarak tanımlıyor (2015: 77, 84). Platformun özellikle Artvin’li
olmayan kadın öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından taşınması ve bölgedeki
kadınların destek eksikliğini göz önünde bulundurarak, bir akademisyen, gelecekte
koalisyonun istikrarının zayıf olacağını öne sürüyor (2015: 79). CHP üyeleri Sevda Ersöz ve
Arzu Sevim ile MHP üyesi Pervin Arslan da bu konuda aynı görüşteler. Onlar da platformu,

35

Bu dileğin gerçek etkinliklerle ya da bu tarz etkinliklerin hedef grubu olarak kırsalda yaşayan kadın
topluluklarını aktif bir şekilde dahil edilmenin gözlenmesi bu çalışma çerçevesinde araştırılamadı.
36
Türkçe dilinde “kız” kelimesiyle, bekar olma durumu ve bekaret vurgulanırken, “kadın” kelimesiyle evli ve
cinsel olarak aktif kadınlar ifade edilir. “Kadın” kelimesinin “cinsel” çağrışımı sebebiyle, Türkiye’de dindarmuhafazakâr ve Kemalist gruplar “bayan; hanım” ifadesini hitap ve tanımlama pratiği olarak tercih ederler. Buna
karşılık feministler evli olmayan kadınlar için de “kadın” kavramının kullanılmasını uygun bulurlar ve böylece evlilik dışında da- kadınların cinsiyetine atıfta bulunurlar.

III.3.B. Binder - Koalisyonlar

25

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

araştırma sahası Artvin için bir “dış alım” olarak uygun olmayan bir toplumsal hareket olarak
değerlendiriyorlar (2015: 91).

Hopa Kadın Platformu

Bünyesinde sol çizgide çalışmalarını sürdüren Eğitim-Sen ve Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) gibi kurumlarda aktif kadın aktivistlerin yanında, ÖDP ve CHP gibi
partilere bağlı kadınlar ya da Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) çatısında kadın politikası yapan
kadınları bulunduran Hopa Kadın Platformu ağırlıklı olarak Halkevci Kadınlar tarafından
başlatıldı. Platformun öncülüğünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü kapsamında Artvin’in Hopa ilçesinde ilk eylem düzenlendi.37

Saha araştırmasının gerçekleştirildiği zamanda Halkevleri’nden Melike Arduç ve arkadaşları ile
gerçekleştirdiğimiz mülakatta aktarıldığı üzere Hopa Kadın Platformu aktif olmasa da 8 Mart
ve 25 Kasım gibi önemli günlerde şiddet, ‘fuhuş’, sömürü, ırkçılık, savaş ya da çevre
konularında ortak eylemlerin yapıldığı aktarılıyor (2015: 40- 43; 47- 49). Bu bilgiye ek olarak
2015 yazında her ne kadar platform etkin bir süreçte olmasa da platform Facebook grubu
olarak kamusal bir alan olan internette erişime açıktı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)’den
Nurcan Vayiç-Aksu platformun internetteki varlığını özellikle sonlandırmadığını söylüyor.
Bunun sebebi ise platforma üye bağımsız kadınlara böylelikle daha kolay ulaşılabilmesi ve
ilişkinin devam ettirilmesi. Bir diğer neden ise platformun internetteki varlığı ile Artvin’in daha
çok sol geleneği ile bilinen ilçesi Hopa’da kadınların ve kadın hareketlerinin görünürlüğünün
sağlanması (Vayiç Aksu, 2015: 5, 7). Vayiç Aksu mülakatında aynı zamanda siyasi partilerin
kadın kollarının kendi bağımsız kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları hakkındaki çalışmalarını
sürdürmelerinin yanı sıra platformda ortak bir mücadele hattının oluşturulmasını talep ediyor
(2015: 11). Vayiç Aksu’ya göre ilk olarak koalisyonun kurulmasıyla birleştiren bir güç
oluşturulabilir (2015: 7), bunun için örneğin küçük şehirdeki ev kadınlarına da hitap eden bir
kadın örgütlenmesi gerekli (2015: 11).

37

http://www.etha.com.tr/Haber/2014/11/25/kadin/hopada-ilk-25-kasim-eylemi/.
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1.5 Sonuç: Dört Araştırma Sahasındaki Kadın Koalisyonlarının
Karşılaştırılması
Mercek altına alınan araştırma sahalarında, araştırma sürecinde (2014-2016) son derece
heterojen ve hem hedef grubuna özel hem de hedef grubunu aşan hareketleri içinde
barındıran toplamda 12 yerel ve bölgesel kadın koalisyonu tespit edilebildi.

Bu metnin başlangıcında belirtilen ölçütler ışığında büyükşehir Ankara’da üç kadın koalisyonu
tespit edilirken, büyükşehir Diyarbakır’da KJA örneği ile sadece bir kadın koalisyonu belirlendi.
Yüz binlerce nüfusu ile karşılaştırılabilir büyükşehirler olan Denizli ve Trabzon’daki araştırma
sahalarının ikisinde de iki kadın koalisyonu belirlenebildi. Görece daha küçük şehir olarak
nitelendirilebilecek Ege Bölgesi’ndeki Muğla ve Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin’de
araştırmanın yürütüldüğü zaman diliminde her iki şehirde de aktivistlerin kısmen ‘Kadın
Dayanışma Platformu’ olarak tanımladığı birer tane kadın koalisyonu vardı. Ayrıca Ege Kadın
Buluşması bölgesel bir koalisyon olarak tanımlanırken, Artvin’in Hopa ilçesinde yerel bir kadın
koalisyonunun kurulma denemesi ifade edildi.

İlgili bağlamlar için kullanılan “platform”, “kolektif”, “koalisyon”, “kongre” ve “buluşma” gibi
farklı öztanımlamalar ilgili koalisyonların kendini kavrayışı ve istikrarının analizi için ilk
ipuçlarını veriyor.

Koalisyonların aldıkları destekler - her koalisyonda farklı paylarda - kadın örgütlerinden
aktivistlerin, karma örgütlerden kadınların ve bağımsız aktörlerden geliyor. Bu desteklerin
karşılaştırılması, Ankara, Diyarbakır, Trabzon ve Denizli gibi büyükşehirlere kıyasla, daha kırsal
karaktere sahip Muğla ve Artvin’de kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgilenen
örgütlerin siyasi ve ideolojik sınırları aşarak da daha çok birlikte çalışabildiklerini gösteriyor.
Siyasi-ideolojik olarak farklı desteklere rağmen var olan yakın iş birliği, bu araştırma
sahalarındaki kadın ve toplumsal cinsiyet aktörlerinin az sayıda olması ile açıklanabilir. Lahn da
Almanya’daki araştırma bağlamı için “periferideki kadın hareketlerinin örgütsel birlik ve
entegrasyona olan eğilimlerinden” bahsediyor (2007: 54). Bu metinde gösterilen mülakat
kesitlerinde karşılaştırılabilir biçimde kadın ve toplumsal cinsiyet politikası aktörlerinin de
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farkında oldukları üzere küçük ve kırsal karakteri öne çıkan şehirlerde, kadın ve toplumsal
cinsiyet politikaları aktörleri ilk olarak geniş bir koalisyonun kurulmasıyla çalışma konuları ve
talepleri için daha çok dikkat çekebilirler.

Zamanla, iç politikalarındaki köklü değişimlerle ilişkili olarak koalisyonların birleşimleri
değişiyor, kırılganlıkları açığa çıkıyor. Örneğin 2000’li yılların ortasında Muğla’da dindarmuhafazakâr görüşlü aktörler Kadın (Dayanışma) Platformu’na katılırken, araştırmanın
gerçekleştirildiği zaman zarfında bu aktörlerin ulaşılan kadın koalisyonlarına katılımı
saptanamadı. Bu ampirik bulgu dindar-muhafazakâr çizgideki aktivistler ile diğer kadın
hareketleri arasındaki açıkça görülen ve artan mesafeyi açıklıyor. Bu yüzden de bu metinde
bahsi geçen bağlantılar Türkiye’deki tüm kadınların koalisyonları olarak tanımlanamaz38.

Örneğin erkeklerle, muhalif hareketler ya da LGBTİ hareketi ile iş birliği gibi uygun koalisyon
ortakları hakkındaki soru, burada betimlenen bazı koalisyonların içindeki tartışmalara biçim
veriyor. Ayrıca devletle veya yerel yönetimlerle iş birliği de bazı koalisyonlar arasında bir ayrım
çizgisi çekiyor. Örneğin Trabzon’daki Kadın Platformu kamu kurumlarıyla birlikte çalışırken, bu
tarz bir iş birliği sol çizgideki Kadın Dayanışma Platformu tarafından kesin bir şekilde
reddediliyor. III.3.A. numaralı metinde tartışılan kadın hareketleri arasındaki ayrıştırıcı
görüşler böylelikle kadın koalisyonlarının analizlerinde de araştırılıp bulunabildi. Özellikle
feminist ideolojinin ve feminist pratiğin anlam ve önemi, sözgelimi platformun içerisindeki
hiyerarşiden arınmış bir iletişim, koalisyonlarda farklı roller oynuyor. Örneğin; Denizli ve
Trabzon’daki Kemalist veya ulusalcı çizgideki kadın koalisyonları koalisyon sözcüsüne
sahipken, bu tarz bir temsil politikası Ankara Feminist Kolektif’inden aktivistler tarafından
eleştiriliyor. Feminist görüşlü aktörler kendilerine ait özerk ve bireye dayanan koalisyon
öztanımından yola çıkarak hem erkeklerden hem de partiler ya da sendikalar gibi karma
örgütlerden bağımsız olmayı talep ediyorlar.

8 Mart gibi ulus aşırı olaylar ya da AKP hükümetinin kadın ve toplumsal cinsiyet politikalarına

38

Kadın hareketleri arasında ayrıştıran bir başlık olarak “Din/ Muhafazarlık” hakkında detaylı inceleme için III.3.A.
numaralı metne bakınız. Kadın hareketleri ve Kürt Kadın Hareketi’nin aktivistleri arasındaki işbirliği de
koalisyonlar arasında tartışılıyor, bunun için III.2.B. ve III.3.A. numaralı metne bakınız.
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karşı genel bir direniş, özellikle kürtaj yasası ve kadının siyasi katılımı ile ilgili müdahaleler,
ama en önemlisi kadına karşı şiddet ile ilgili konular koalisyonların kurulması için harekete
geçirici nedenler olarak sıralanabilir. Örneğin; 2015 yılında Artvin Kadın (Dayanışma)
Platformu öğrenci Özgecan Aslan cinayetine bir tepki olarak kuruldu. Kadın ve toplumsal
cinsiyet politikaları ile ilgili taleplerin araştırma sahalarında kabul ettirilmesi için bu
koalisyonun oluşum hedefleri siyasi-ideolojik açıdan farklı aktörler arasında özellikle (fikir)
alışverişi, ağ kurulması ve dayanışmadır. Dört araştırma bölgesinde de koalisyonların
konularının çeşitliliği tespit edilebilirken, çevre konusu özellikle Muğla ve Artvin’deki
koalisyonlarda incelenebildi. Çoğu koalisyonda dijital medya aracılığı ile iletişim sağlanıyor ve
kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları ile ilgili etkinlikler için seferber olunuyor.

Koalisyonların kuruluş hikayelerinin karşılaştırılması, Ankara ve Muğla’daki koalisyonların
oluşmasında ve Denizli’deki Kadın Dayanışma Platformu’nun kurulmasında özellikle feminist
görüşlü aktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. Örneğin Ege Kadın Buluşması’nda olduğu üzere
bazı feminist aktörler, araştırmanın yürütüldüğü zaman zarfında sıklıkla siyasi partilerden ya
da örgütlerden aktörlerin baskın olduğu koalisyondan kendilerini çektiler. Bu ampirik bilgi
koalisyonlara sunulan desteğin de esnekliğini gösteriyor.

Örneğin Ankara Feminist Kolektif ya da KJA gibi Ankara ve Diyarbakır’da güncel koalisyonların
1990’lı ya da 2000’li yıllardan beri süregelen koalisyon gelenekleri araştırılıp bulunabildi.
Muğla Kadın (Dayanışma) Platformu’nun 2004’teki kuruluşu, Türkiye’deki bazı kırsal karakteri
öne çıkan bölgelerde, çok daha önceden kadın koalisyonları bulunduğunu gösteriyor. Buna
karşılık Karadeniz Bölgesi’ndeki koalisyonlar Trabzon’da 2000’li yılların sonunda ya da Artvin
ilinde 2010’lu yılların ortasında ağırlıklı olarak sol yönelimli aktörler tarafından kuruldu.
Türkiye’nin kuzeydoğusunda kurulan bu koalisyonlar kadın ve toplumsal cinsiyet politikaları
uzmanlarının açıklamalarında sıklıkla istikrarsız olarak değerlendiriliyor. Koalisyonun istikrarı
için en önemli etken bir araya gelmek için seçilen örgütlenme yapısı gibi görülüyor. Örneğin;
örgütlenme şeklinin bir yıllık tartışma sürecinde ortak geliştirildiği KJA oldukça istikrarlı bir
yapı olarak değerlendirilebilir.

Bunlarla birlikte, aktivist ve bilimsel söylemlerde (post)yapısalcı, postkolonyal ve kuir feminist
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eleştiriler ile toplumsal cinsiyet kategorisi merkezden alınıp yapıbozuma uğratılmış olsa da tek
başına Türkiye’deki dört araştırma sahasında kadın koalisyonlarının varlığının - en azından bazı
durumlarda - hala Türkiye’deki toplumsal hareketler için kristalleşme noktası olarak işlev
gördüğünü gösteriyor.
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