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SUNUŞ VE METODOLOJİ

Hafıza Merkezi Berlin’in “Başkalarını Savunmak, Kendini Özgürleştirmek: Türkiye’deki 
Kadın Hak Savunucuları” projesi kapsamında hazırladığımız bu üç kısa rapor, Türkiye’deki sivil 
toplum ve insan hakları alanının cinsiyetli yapısını ve alandaki öznelerin cinsiyetli deneyimlerini 
feminist bir bakış açısıyla analiz etmeyi hedefleyen uzun soluklu bir araştırmanın ürünü. Bu üç 
raporun ortak derdinin, çoğu zaman tartışmasız “güvenli alan” olarak tanımlanan sivil toplum 
ve insan hakları alanının görünmez kılınan cinsiyetçi yapısını ifşa etmek ve alandaki kadın, 
queer ve non-binary öznelerin deneyimlerini görünür kılmak olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 
bu raporlar, konuya farklı açılardan yaklaşarak Türkiye’deki insan hakları alanının toplumsal 
cinsiyetlendirmesine ve alandaki kadın, queer ve non-binary öznelerin güçlendirilmesine 
mütevazı bir katkı sunmayı amaçlıyor. 

“Birbirinin Can Simidi Kadın ve LGBTİ+ Özneler: İnsan Hakları Alanında İlişkiler, 
İttifaklar, Mesafeler” başlıklı ilk rapor, alandaki öznelerin deneyimlerinden yola çıkarak 
feminist/LGBTİ+ hareket ile insan hakları hareketi arasındaki mesafeyi sorguluyor ve bu 
mesafenin nedenleri üzerine düşünüyor. Rapor öncelikle, Türkiye’de politik hareketlerde 
yer alan veya sivil toplum kurumlarında çalışan ya da başka aktivist ağların ve mücadele 
deneyimlerinin içinde bulunan kadın ve LGBTİ+ öznelerin, bu hareketlere ve kurumlara dahil 
olma biçimlerini ele alıyor. Bu dahil olma biçimlerinden yola çıkarak rapor, Türkiye’de insan 
hakları hareketi ile çeşitli politik hareketler arasındaki dinamiklerin, gerilimlerin ve ilişkilerin 
izini sürüyor. Özellikle 2015 sonrasında sivil alanın giderek daraldığı süreçte, ülkenin değişen 
toplumsal/politik koşullarının hareketler arasındaki mesafeleri, iletişimi ve ilişkilenmeleri nasıl 
etkilediğini ve bu dönemde feminist hareket, Kürt kadın hareketi ve LGBTİ+ hareketlerinde yer 
alan öznelerin, nasıl örgütlenme pratikleri geliştirdiklerini, politika yapma stratejilerini nasıl 
değiştirdiklerini anlamaya çalışıyor. 

“Kurumlar, Kimlikler ve Öznelikler Arasında Hak Savunmak: Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifinden Sivil Alan” başlıklı ikinci rapor, sivil toplum ve hak mücadelesi alanının 
cinsiyetçi yapısını ifşa etmeyi ve kadınların, insan hakları alanındaki bu cinsiyetçi örüntülerden 
gündelik hayatlarında nasıl etkilendiklerini tespit etmeyi hedefliyor. Bu çerçevede rapor, 
alandaki öznelerin gündelik deneyimlerine odaklanarak Türkiye insan hakları alanında 
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve zorlukların hangi örüntü ve mekanizmalar devreye 
sokularak yeniden üretildiği üzerine düşünüyor. Bunu yaparken alandaki kadınların gündelik 
deneyimlerini, yer aldıkları farklı örgütlenme modellerinin koşulları içerisine yerleştirerek 
değerlendiriyor. Böylece toplumsal cinsiyet temelli eşitliksizlerin, ayrımcılıkların ve zorlukların 
yaş, sınıf, etnisite, öğretim düzeyi gibi diğer toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler ile bir araya 
geldiğinde gündelik, somut, gerçek deneyimlerde nasıl tezahür ettiğini, bu bağın kadınların 
yaşamlarını ve kendilerini algılama ve anlatma biçimlerini nasıl şekillendirdiğini ortaya 
koymaya çabalıyor. 

“Türkiye’deki ‘İnsan Hakları Savunucusu’ Paradigması Hakkında Feminist Bir Tartışma” 
başlıklı son rapor ise Türkiye’de son dönemde giderek etki alanını genişleten “insan hakları 
savunucusu” söylem ve mekanizmalarına bir toplumsal cinsiyet şerhi düşerek alanın 
cinsiyetlendirilmesine katkı sağlamayı ve bu vesileyle kadın öznelerin cinsiyetli deneyimlerini 
görünür kılmayı umuyor. Bu amaçla yola çıkan rapor, öncelikle “insan hakları savunucusu” 
paradigmasına ilişkin feminist eleştirilere odaklanıyor ve farklı coğrafyalarda “insan hakları 
savunucusu” söylem ve koruma mekanizmalarının toplumsal cinsiyetlendirilmesi için verilen 
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uzun soluklu feminist mücadeleye kulak kabartıyor. Ardından da bu mücadele sonucunda ortaya 
çıkan ve zaman içinde dönüşerek farklı anlamlar kazanan “kadın insan hakları savunucusu” 
kavramının Türkiye’de hangi tartışma kapılarını araladığını, insan hakları alanının cinsiyetçi 
yapısına ilişkin neleri düşünmeye teşvik ettiğini, alanın özneleri için bu kavramın ne anlama 
geldiğini ve son kertede alandaki kadınlar için bu kavramın güçlendirici bir araç olup 
olamayacağını tartışıyor. 

Bu araştırma çerçevesinde, sivil toplum örgütlerinde, feminist harekette, Kürt kadın hareketi ile 
LGBTİ+ kurumlarında ve aktivist ağlarda yer alan 30 kişiyle çevrimiçi olarak, yarı yapılandırılmış 
mülakatlar gerçekleştirdik. Görüşme yaptığımız kişileri yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, 
çalıştığı alan, çalışma şekli ve aidiyet biçimleri gibi kriterleri göz önüne alarak bir çeşitlilik 
oluşturma gayesiyle belirledik. Görüşme yaptığımız kişilerden yalnızca ikisi aynı kurumda 
çalışıyor, geriye kalan 28 katılımcı ise alandaki farklı kurum ve ağlarda yer alıyor. Görüştüğümüz 
kişilerin üçte biri, fon desteği alan sivil toplum örgütlerinde profesyonel olarak çalışırken sayıca 
ağırlıktaki diğer grup, daha ziyade gönüllü desteğiyle çalışmalarını yürüten insan hakları veya 
sivil toplum örgütlerinde ya da feminist veya başka politik ağlarda yer alıyorlar. 

Bilindiği gibi 2015 yılı, Türkiye’de şiddetin yeniden hem politik hem gündelik yaşamı birçok 
farklı açıdan yönetmeye başladığı bir dönemin başlangıcı oldu. Aynı zamanda, küresel ölçekte 
de otoriter rejimlerin ve farklı türde ırkçı, yabancı düşmanı hareketlerin güçlendiği ve hak 
savunmanın, politik mücadele vermenin, kamusal alanda birer özne olarak yer almanın 
zorlaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu araştırmayı da sivil toplum ve hak mücadelesi 
alanlarındaki birçok kişi ve kurumun da tarif ettiği üzere sivil alanın daraldığı bir dönemde 
gerçekleştirdik. Haliyle araştırmanın hem çerçevesi hem temel soruları bu spesifik dönemin 
özgül koşullarının yarattığı etki göz önünde bulundurularak şekillendi. Artan baskı ve şiddet 
döneminde herkes sivil alanda kendi köşesine çekilmek zorunda bırakılırken kadınlar bu etkiyi 
gündelik, profesyonel ve politik yaşamlarında nasıl deneyimliyor sorusunun peşine düştük. Yine 
bu çerçevede raporlarda, görüştüğümüz kişilerin kimliklerini, kişisel güvenlikleri açısından bir 
tehlike yaratmamak adına anonim bırakmayı tercih ettik ve raporların bazı kısımlarında kurum 
isimleri geçse de görüşmelerden yaptığımız alıntıların, kişilerin kimliklerini ifşa etmeyecek 
şekilde paylaşılmasına özen gösterdik. 

Son olarak hem araştırma sürecinin kendisinin hem de raporların sınırlılıklarından 
bahsetmek durumundayız. Örneğin, görüştüğümüz kişileri yukarıda belirttiğimiz dağılımlara 
göre belirlemeye çalışmış olsak da mekânsal olarak Ankara, İstanbul ve Diyarbakır 
ölçeğinde araştırmamızı şekillendirdik. Dolayısıyla çalışmamızda mekânsal farklılıklardan 
kaynaklanabilecek deneyimleri yeteri kadar öne çıkaramadığımızı düşünüyoruz. Ayrıca 
araştırmamızın, dolaylı da olsa tanıdığımız, kamusal olarak aşina olduğumuz ve toplumsal 
cinsiyet alanında yaptıkları çalışmalardan takip ettiğimiz kişilerle yapılan görüşmelerle 
sınırlı kaldığını da söyleyelim. Bir yandan mümkün olduğunca farklı hareket ve grupların 
örneklemimizde temsil edilmesine özen gösterdik ama onları doğrudan bulundukları kurumların 
sözcüsü olarak dinlemedik. Dolayısıyla görüşmelerdeki anlatıların kişilerin dahil oldukları 
alanlardaki herkesin görüşlerini yansıtmayabileceğini de belirtmek isteriz. Bunu gözeterek, 
raporlarımızda mümkün olduğunca bulundukları kurumların, ağların ve hareketlerin kamusal 
alanlardaki faaliyet ve etkinliklerine de yer vermeye çalıştık. 

Ayrıca yaptığımız araştırma Türkiye sivil toplum ve insan hakları alanının toplumsal 
cinsiyetlendirilmesini ve alandaki kadın öznelerin deneyimlerini görünür kılmayı hedeflediği 
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için, raporlarda ağırlıklı olarak bu alanlardaki cis ve trans kadınların deneyimlerine odaklandık. 
Ancak raporlarımızda yer yer alandaki queer öznelerin deneyimlerine, LGBTİ+ hareketine/hak 
örgütlerine değiniyoruz ve bazen “kadın”, “non-binary”, “queer” ve “LGBTİ+” kavramlarını 
birlikte kullanıyoruz. Bunun birkaç nedeni var: Her şeyden önce, insan hakları alanını 
cinsiyetlendirme çabamız, yalnızca ikili cinsiyetin sorunsallaştırılmasını değil toplumsal 
cinsiyet rollerine uymadığı için “dışarıda” bırakılan, ikili cinsiyet sisteminin içerdiği ilişkilenme 
biçimlerini sekteye uğratan herkesin tecrübelerini öne çıkararak bu alanın dinamiklerini 
anlamayı içeriyor. Dolayısıyla bu ifadeleri, farklı tecrübeleri birbirine eşitleyen bir yerden değil, 
patriyarkal ve cis-heteronormatif eşitsizlik biçimlerini, gündelik, toplumsal ve politik olarak 
bunlara maruz bırakılan herkesi bu tartışmaya dahil edebilmek adına birlikte kullanıyoruz. 
Ayrıca görüşme yaptığımız iki kişi, kendini non-binary olarak tanımlıyor, bu nedenle onların 
alandaki deneyimlerini göz ardı etmemiz zaten mümkün değildi. Dolayısıyla, her ne kadar insan 
hakları alanındaki non-binary’lerin deneyimlerine ilişkin çok sınırlı bir tecrübenin bilgisine 
sahip olsak da raporlarımızda non-binary katılımcıların deneyimlerini de elden geldiğince 
tartışmaya çalıştık. Elbette bu iki görüşme, tek başlarına, alandaki non-binary öznelerin, 
hak savunuculuğu yapan trans ve cis kadınlara kıyasla ne kadar farklı bir hak savunuculuğu/
sivil toplum deneyimi olduğunu kapsamlı bir şekilde analiz edebilmemize imkân sağlamadı. 
Dolayısıyla raporlarda daha ziyade non-binary’lerin, toplumdaki kadınlık kurgusundan 
etkilendikleri için, yani toplumun önemli bir kesimi tarafından “kadın” olarak algılandıkları için, 
cis ve trans kadınlarla kesişen deneyimlerine odaklanabildiğimizi söyleyelim. 

Son olarak, bu projenin hem araştırma hem yazım sürecinin, ciddi bir kolektif emeğin ürünü 
olduğunu söylemek isteriz. Bu denli yoğun ve sıkışık bir gündem içerisinde bizlere zaman 
ayırarak düşüncelerini ve hislerini açmış olan, görüşme yaptığımız herkese büyük bir teşekkürü 
borç biliriz. Yine, bu raporların yazım sürecinde bize dikkatli okumaları, zihin açıcı yorum ve 
eleştirileri ile eşlik edip destek olan Özlem Kaya ve Özgür Sevgi Göral’a da sonsuz teşekkürler. 
Raporların Türkiye’de insan hakları alanında toplumsal cinsiyete dair tartışmaları açmaya ve 
derinleştirmeye katkı sunmasını umuyoruz.

DURU YAVAN – GÜLİSTAN ZEREN – HANDE GÜLEN
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I. GİRİŞ

Sivil toplum1 1990’ların başlarından itibaren ve 2000’li yıllarda, artan bir ivmeyle, küresel 
ölçekte ama özellikle de Türkiye gibi otoriter geçmişleri yüklü olan ülkelerde farklı toplumsal 
ve politik kesimlerden aktörlerin, öznelerin katılımıyla oldukça genişleyen ve çeşitlenen bir 
alan oldu. Bu genişleme ve çeşitlenmenin arkasında bu alan içerisinde tarif edilen birbirinden 
farklı amaçlar yer alıyor: hem politik hem kültürel anlamda bir demokratikleşme sürecini 
destekleme; otoriter yönetimlere karşı liberal politikaları geliştirme ve savunma; farklı 
toplumsal kesimler arasında etkileşim ve diyalog zeminlerini inşa etme; marjinalleştirilen, 
sessizleştirilen toplumsal grupların seslerini kamusal alanda duyurma.2 Genişleyen bu alanın 
en aktif öznelerinden biri de farklı toplumsal ve politik kesimlerden gelen kadınlar oldu. 
Kadınların bir kesimi sivil toplum alanıyla, politik taban hareketleri ve hak mücadeleleri 
üzerinden, bir kesimi kadınların toplumsal ve ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik 
çalışan kadın kurumlarında yer alarak, kimisi de farklı toplumsal ve politik haklar alanında 
çalışan karma örgütler vesilesiyle ilişkilendi/ilişkileniyor.3 Kadınların bu güçlü katılımına 
paralel olarak tüm dünyada feminist akademisyenler ve aktivistler aynı zamanda sivil topluma 
yönelik çok ciddi, eleştirel itirazlar geliştirdi.4 Feministlerin yükselttiği bu itirazların hem sivil 
toplum alanının nasıl tahayyül edildiğine hem bu alan içerisinde yükseltilen söylemlere ilişkin 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Her şeyden önce, feministler dünyayı yahut yaşamı sivil toplum literatüründe yaygın olan 
bakış açısına göre özel alan, sivil toplum ve devlet olmak üzere üç parçaya bölerek tahayyül 
etmeye ve açıklamaya yanaşmadı.5 Zira 1960’lı ve 70’li yıllarda feminist hareketin öne çıkan 
sloganlarından biri olan “özel/kişisel olan politiktir” tam da kişisel/özel olarak algılanan 
sorunların politik/kamusal meseleler olduğuna ve hem tartışmanın hem de çözüm arayışının 
politik/kamusal düzlemde yürütülmesi gerektiğine dair bir vurguydu. Başka bir açıdan, 
ataerkil düzende, kadınları ve LGBTİ+’ları ikincilleştirerek işleyen eril tahakküm yalnızca 
devlete bağlı eyleyiciler (agent) tarafından pratik edilmiyordu; toplumsal cinsiyete dayalı güç 
ilişkileri sivil toplum alanında da mevcuttu. Özetle feministler, sivil toplum literatüründe 
toplumsal cinsiyete ilişkin sessizliği bozarak hem özel ve kamusal alan arasında varsayılan 
ikiliğin problemli olduğunu ortaya koydu hem de sivil toplum ve devletin birbirinden tamamen 
ayrıştırılarak ele alınmasına itiraz etti.  

Feminist perspektifin yükselttiği ikinci itiraz ise bu alanda, evrensel ve toplumsal cinsiyetten 
muaf“mış” gibi kurulan söylemlere ilişkindi. Sivil toplum alanındaki pratikler ve değerler 
ne siyaset ve ideolojiler üstü bir evrenselliğe sahipti ne de toplumsal cinsiyetten muaftı.6 

1 Burada sivil toplumu, politik taban hareketlerini, insan hakları örgütlerini ve profesyonel sivil toplum kuruluşlarını da içine alan 
oldukça geniş bir alanı tarif etmek için kullanıyoruz. Ancak metnin ilerleyen bölümlerinde deneyimleri ve söylemleri daha incelikli 
şekilde göstermek adına sivil toplum alanı ile hak mücadeleleri alanı arasında bir ayrım yapıyoruz. Sivil toplum alanını daha çok 
kurumsal, profesyonel-yarı profesyonel örgütlenmeleri işaret etmek için kullanırken politik taban hareketlerini (feminist hareket, 
insan hakları hareketi, Kürt hareketi gibi) hak mücadeleleri alanı olarak isimlendiriyoruz. 

2 Türkiye’de sivil toplumun tarihsel seyrine dair daha fazla bilgi için bkz. E. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu (2003), 
“A. Globalisation, Civil Society and Citizenship in Turkey: Actors, Boundaries, Discourses”, Citizenship Studies, 7:2, 219-234; 
Tanıl Bora (2021), “STK”, Birikim: https://birikimdergisi.com/haftalik/10499/stk, son erişim tarihi: 19.10.2021

3 Bu çeşitliliğe dair genel bir tablo için bkz. Asuman Ö. Keysan (2016), “Türkiye’deki Kadın Aktivistlerin Sivil Toplum Söylemleri: 
Alternatif Yaklaşımlar”, Mülkiye Dergisi, 40:4, 149-191.

4 Daha fazla bilgi için bkz. Barbara Einhorn ve Charlotte Sever (2003), “Gender and Civil Society in Central and Eastern Europe”, 
International Feminist Journal of Politics, 5:2, 163-190; Mikiko Eto (2012), “Reframing Civil Society from Gender Perspectives: A 
Model of a Multi-layered Seamless World”, Journal of Civil Society, 8:2, 101-121; Sonia E. Alvarez (2009), “Beyond NGO-ization? 
Reflections from Latin America”, Development, 52:2, 175-184.

5 Eto, age., s. 101-103.

6 Einhorn ve Sever, age., s. 167.
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Özellikle bu alandaki demokratikleşme çabaları Batı merkezli bir bakış açısını esas alıyor7 ve 
tüm mücadeleyi insan hakları söylemi üzerine kuruyordu. Berktay, “insan hakları söyleminin 
de onun temel aldığı ‘insan’ soyutlamasının da tarihsel ve somut bir içeriği olduğunu” 
söyler.8 “Bu ‘insan’ herhangi bir insan varlığı değil, beyaz, burjuva ve aynı zamanda erkek 
olan bir insandır”.9 Tam da bu tespit kadınların, insan hakları mücadelesine sığmayan 
dertlerinin olduğunu ortaya koyuyor ve sivil toplum alanının da diğer tüm alanlar gibi neden 
cinsiyetlendirilmesi gerektiğinin tarihsel ve politik nedenlerini izah etmeye çalışıyordu. 

Bu rapor, yukarıda sunduğumuz politik ve akademik tartışmaların açtığı yoldan ilerleyerek 
Türkiye’deki sivil toplum ve hak mücadeleleri alanlarına toplumsal cinsiyet perspektifinden 
bakmaya niyetlenen bir çalışma. Alandaki herkesi “kutsal bir misyon” yolunda birleştiren insan 
hakları alanındaki hâkim söylemi çözmeye çalışarak toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünü, 
beklentileri ve konum alışları gün yüzüne çıkarmak için mütevazı bir katkı sunmayı arzuluyor. 
Bu amaçla, daha önce sözünü ettiğimiz, farklı alanlarda çalışan, mücadele eden kadınların 
gündelik deneyimlerine odaklanıyor. Bu deneyimlere kulak vererek toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizliklerin ve zorlukların bu alanda da (tıpkı toplumsal yapının her zerresinde olduğu gibi) 
nasıl yeniden üretildiği; bu yeniden üretimin hangi örüntü ve mekanizmaları devreye sokarak 
kadınları ikincil özneler olarak konumlandırdığı üzerine düşünüyor. 

Bunun yanı sıra, bu deneyimleri kadınların yer aldıkları farklı örgütlenme modellerinin 
koşulları içerisine yerleştirerek anlamaya çalışıyor. Birbirinden farklı güç ve tahakküm 
ilişkileri arasındaki bağın kadınların yaşamlarını ve kendilerini, yaptıkları işi yahut verdikleri 
mücadeleyi algılama ve anlatma biçimlerini nasıl şekillendirdiği sorusu bu çalışma açısından 
olukça temel bir yerde duruyor. Başka bir deyişle, toplumsal cinsiyetin diğer sömürü, tahakküm 
ve güç ilişkileriyle bağını sorguluyor. Toplumsal cinsiyet temelli eşitliksizlerin, ayrımcılıkların 
ve zorlukların yaş, sınıf, etnisite, öğretim düzeyi gibi diğer toplumsal ve ekonomik değişkenleri 
de hesaba katarak gündelik, somut, gerçek deneyimlerde nasıl tezahür ettiğini göstermeye 
çalışıyor. 

Türkiye’de farklı hak mücadeleleri alanında veya sivil toplumda yer alan kadınların toplumsal 
cinsiyete dair yaşadığı eşitsizlikler ve zorluklar, bunlar karşısında geliştirilen eleştirel ve 
dönüştürücü çabalar, gündelik pratikler ve deneyimler üzerinden nasıl resmedilebilir? 
Kendilerini BM çerçevesinde “Kadın hak savunucusu”10 olarak tanımlasalar da tanımlamasalar 
da kadın ve hak savunucusu olmak farklı örgütlenme modelleri içerisinde ne anlama 
gelmektedir? Bu rapor, yukarıdaki iki temel soru etrafında yürütülen bir saha çalışmasının ve 
analizin ürünü. Bu sorular aynı zamanda raporun iki temel eksenini de belirliyor. 

Raporun ilk kısmının “Hem Görünmez Hem Göz Önünde: Toplumsal Cinsiyet Hâlâ Bir Mesele 
Midir?” başlıklı birinci bölümünde, toplumsal cinsiyetin neden hâlâ mesele olarak ele alınması 
gerektiğine dair retorik bir soruyla başlıyoruz. Bizi böyle bir retorik soru sormaya iten şey, 
eşitlik ve hak mücadeleleri verilen sivil toplum ve hak mücadelesi alanlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine dair köklü sorunların daha az olduğunu ya da daha fazla mücadele edilerek 

7 Nadje S. Al-Ali, “Ortadoğulu kadınların ataerkil baskının pasif kurbanları olarak klişeleşmiş tasvirlerinin aksine, yüzyılı aşkın 
bir süredir hem devlet otoritesine hem de gündelik yaşamlarını şekillendiren hâkim cinsiyetçi ideolojilere ve baskıcı uygulamalara 
meydan okuyan örgütlenme tarihlerine” dikkatimizi çekiyor. Bkz. Nadje S. Al-Ali (2003), “Gender and Civil Society in the Middle 
East”, International Feminist Journal of Politics, 5:2, s.216-23.

8 Fatmagül Berktay (2004), “Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye”, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, 7, s.1-2.

9 Age.

10  Daha fazla bilgi için bkz. Duru Yavan (2021), “Türkiye’deki “İnsan Hakları Savunucusu” Paradigması Hakkında Feminist Bir 
Tartışma”.
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ciddi biçimde aşındırıldığını iddia eden yaygın bakış açısını sorgulamaya açmak arzusuydu. 
Kadınların bu alanlardaki yoğun mevcudiyetinin kadınların da toplumsal cinsiyet temelli 
dinamiklerin de doğrudan görünür olduğu anlamına gelmediği fikriyle yola çıkıyoruz. Bunu 
yaparken, eril tahakkümün, gizleme ve gösterme gücünü elinde bulundurmaya yönelik 
pratiklerine odaklanıyoruz. “Kadınları İkincil Özneler Olarak Konumlandıran Örüntüler” 
başlıklı ikinci bölümde kadınların karşılaştığı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcı tavırları 
görüşmelerden süzdüğümüz yaygın deneyimler üzerinden göstermeye çalışıyoruz: Bu 
örüntüleri ciddiye alınmama, araçsallaştırılma, karar verme mekanizmalarından formel 
veya enformel yollarla elenme, toplumsal cinsiyetinin yarattığı etkinin sürekli farkında olma 
gibi başlıklarla kategorize edebiliriz. Bunun devamında, “İşbölümünde Tanınmayan Bir 
Kalem: Duygusal ve Zihinsel Emek Yükü” başlıklı üçüncü bölümde kişiler arası ilişkilerin 
gözetilmesinden rutin işlerin takibine kadar oldukça geniş bir yelpazede karşılaştığımız ve 
alanın sürdürülebilirliğini garanti eden bir emek olmasına rağmen işbölümünde tanınmayan 
bir kalem olarak duygusal ve zihinsel emek yükünün nasıl kadınların payına bırakıldığını 
gösteriyoruz. 

Raporun “Farklı Örgütlenme Modelleri ve Toplumsal Cinsiyet” isimli ikinci kısmındaysa 
toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün, beklentilerin ve pozisyonların farklı türden 
eşitsizliklerle nasıl kesiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Yine bu kısımda “kadın hak savunucusu” 
terimini homojen bir grubu işaret eden bir sıfat olarak düşünmenin ötesinde, bu alanda “kadın 
olmanın” toplumsal ve politik tartışmalar içerisinde inşa olunan esnek ve gerilimli yapısına 
bakıyoruz. “Ücretli ve Ücretsiz Emek ve Değişen Motivasyonlar” başlığı altındaysa örgütlenme 
modellerinin yapısının ve koşullarının kadınların gündelik ve pratik deneyimleri üzerinde 
nasıl etki ettiğini göstermek istiyoruz. Bu etki, kadınların kendilerini ve verdikleri emeği 
tanımlamada ve anlamlandırmada nasıl bir pay sahibidir? Bu alanda emek veren bir gönüllü 
veya profesyonel olma; ücretli veya ücretsiz emek verme kadınların hem yaşam koşullarını hem 
de alanla kurdukları bağı doğrudan şekillendiren etkenler olarak irdeleniyor. Bunu takiben, 
“Gündemler, Araçlar ve İlişkiler” başlıklı bölümdeyse, görüşme yaptığımız kişilerin rutin bir 
(iş) günlerinin nasıl geçtiğiyle mekân ve zamanın nasıl organize edildiği, neler ürettikleri ve 
yer aldıkları oluşumun gündemine nelerin ve kimlerin alındığı, nelerin ve kimlerin dışarıda 
bırakıldığı arasındaki bağ gibi pek çok farklı meseleyi incelemek ve tartışmak istedik. Bunu 
yaparken, bazen aktivizm ve hak savunuculuğu bazen de gönüllülük ve profesyonellik arasında 
kurulan sınırların keskinliğini, kadınların kendi deneyimlerinden yola çıkarak sorgulamaya 
çalışıyoruz. Burada hareketsiz gibi görünen isimlendirmelerin karşısında deneyimlerin hareket 
halindeki kimi zaman çatışmalı kimi zaman da tamamlayıcı doğasını anlamak istiyoruz. 

II. SİVİL TOPLUM VE HAK MÜCADELESİ ALANLARINDA 
TOPLUMSAL CİNSİYETİN ROLÜNÜ DÜŞÜNMEK

A. Hem Görünmez Hem Göz Önünde: 
Toplumsal Cinsiyet Hâlâ Bir Mesele Midir?   

Bu bölümde esas olarak, sivil toplum ve hak mücadelesi alanlarına toplumsal cinsiyet 
perspektifinden bakmanın neden elzem ve kaçınılmaz olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 
İlk olarak toplumsal cinsiyetin görünmez kılınmasının sivil toplum ve devlet arasında 
kurulan ikilik ile bağını sorguluyoruz. Bu ikili kurgu içerisinde idealize edilen sivil toplum 
alanının aslında toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik, ayrımcılık ve baskılardan azade 
düşünülemeyeceğini; hem toplumsal cinsiyet temelli tahakkümün hem de bu tahakküm 
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ilişkilerindeki faillerin/gücü elinde bulunduranların yalnız dışarıda değil içeride de olduğunu 
dile getiren feminist bakış açısını takip ediyoruz. Daha sonra, soyut hak savunucusu tanımının 
neden cinsiyetlendirilmesi gerektiğini, bu tanımın görünmez kıldığı deneyimlere ve bedenlere 
yer açarak göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda burada, eril tahakküme ait mantığın, hak 
savunucusu tanımının normatif erkek kurgusu esas alınarak yapıldığını gizlediği için, bu 
tanımın dışında kalanları marjinalleştirerek bazen daha da görünür kıldığını söylüyoruz. 

Bu çalışma kapsamında analize dahil ettiğimiz alanlarda ücretli veya ücretsiz emek veren 
kişilerin ağırlıklı çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Üstelik bu durum yalnızca Türkiye’ye özgü 
değil; bugün dünyanın birçok farklı ülkesinde, özellikle sivil toplum féminisé11 olmaya devam 
eden bir alan. Ancak, kadınların sayıca ağırlıkta olmasının karar alma mekanizmalarında da 
işlerin yürütülmesinde de toplumsal cinsiyete dayalı bir eşitliğin sağlandığı yahut toplumsal 
cinsiyet meselesinin bu alanlarda görünür olduğu/kılındığı anlamına doğrudan gelmediğini 
bu araştırmada da gözlemliyoruz. Aksine, Sandra Dema’nın, İspanya’da kalkınma meselesi 
üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinde yürüttüğü bir araştırma sonucunda kaleme aldığı 
makalesinde12 eriştiği analizlere çok benzer olarak kadınların bu kurumlardaki güçlü 
temsilinin toplumsal cinsiyete dair eşitsizlikleri görünmez kılmaya yol açabildiğini söylemek 
mümkün. Bu bakış açısına göre, sivil toplum veya hak mücadelesi alanlarında toplumsal 
cinsiyet meselesine ilişkin hâkim söylem eşitlik talebine karşı konumlanmaz ancak eşitliğin 
halihazırda büyük ölçüde inşa edilmiş olduğunu iddia ederek eşitsizlikleri örter. 

Özellikle sivil toplum kuruluşlarında profesyonel olarak çalışan kişilerle gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde “Toplumsal cinsiyete dair eşitsizlikler mücadele ettiğiniz alanı ve yürüttüğünüz 
faaliyetleri nasıl etkiliyor?” sorusunu yönelttiğimizde yaygın şekilde “Zaten bu alanda artık 
kadınların çoğunlukta olduğu” belirtiliyordu. Bu gerçek tek başına toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizliklerin varlığından artık şüphe etmememize yeter gibiydi. Bununla birlikte, bazen 
de hak mücadeleleri alanının yapısal ve pratik karakteristikleri yahut “kurum kültürü”nü 
meydana getiren değerler hatırlatılarak toplumsal cinsiyete dair eşitsizliklerin kendi 
kurumlarında olmadığı yahut önemli ölçüde giderilmiş olduğu ifade ediliyordu.13

Bizim ekibin çoğunluğu zaten kadın, pek çok sivil toplum kurumunda olduğu üzere… 
Kurum politikalarımız da var bununla ilgili: Cinsiyet eşitliği, ayrımcılık olmaması, sıfır 
tolerans… Hani bunlar zaten gözettiğimiz, kurum kültürü… Yani dışarıdan gelen değil, 
kurum kültüründe olan şeyler. İkincisi, herkesin farklılıklarıyla bile bir arada olduğu 
bir kurum kültürümüz var, onu söyleyebilirim. Toplumsal cinsiyet konusunda da yine 
çeşitlilik ve herkesin o çeşitliliği istediği gibi yaşayabildiği bir kurum kültürümüz olduğunu 
söyleyebilirim.14 

Bu alanda ister hak savunucusu ister sivil toplum çalışanı ister aktivist olarak yer alsın, 
görüştüklerimizin hepsi toplumun kırılgan kesimleri için eşitlik ve adalet taleplerini yükselten 
kişilerden oluşuyor. Kendileri de bu amaçla yürütülen hak mücadelelerinde birçok hak 

11 Bu raporda féminisation kavramı, birbiriyle ilişkili iki süreci tarif etmek için kullanılıyor: İlki bir meslek grubunda, emek 
alanında veya örgütlenmede kadınların sayıca ağırlıkta olmasını işaret ederken diğeri buna bağlı olarak çalışmaların içeriğinin, 
yöntemlerinin ve koşullarının kadınlar tarafından sorgulanmasına ve dönüştürülmesine atıf yapıyor. Daha fazla bilgi için bkz. 
Guillaume Malochet (2007), “La féminisation des métiers et des professions. Quand la sociologie du travail croise le genre”, 
Sociologies Pratiques, 14:1, 91-99.

12 Sandra Dema (2008), “Gender and organizations: The (re) production of gender inequalities within Development NGOs”, 
Women’s Studies International Forum, 31:6, 441-448.

13 Bu söyleme, feminist örgütlerden veya LGBTİ+ hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından görüştüğümüz kişiler 
arasında, karma örgütlerden ve doğrudan kadın veya toplumsal cinsiyet çalışmaları yapmayan örgütlerdeki kişilere nazaran 
–çarpıcı olacak kadar– çok daha az rastlamış olduğumuzu söylemek önemli. 

14 Mülakat no. 25, 13.06.2021, çevrimiçi.
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kaybına, şiddete ve baskıya maruz bırakılıyor.15 Görüştüğümüz bazı kişiler için, yer aldığı 
alanlarda herhangi bir eşitsizlik veya ayrımcılık türünün yeniden üretilebileceğini tahayyül 
etmek veya bunun hakkında konuşmak örgütün savunduğu etik prensiplerle ve yaklaşımlarla 
çelişiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte bu, devlet ve sivil toplum arasında kurulan ikiliğe 
ilişkin tutarlı anlatıyı bozup yıkmakla tehdit eden bir durum olarak yaşanıyor. Halbuki, 
gündelik yaşamlarından veya saha deneyimlerinden anekdotlar anlatmaya başladıklarında 
çoğu kadın birbirinden farklı zamanlarda, birçok farklı mekânda karşılaştıkları, mücadele 
ettikleri –toplumsal cinsiyete dayalı olanlar da dahil olmak üzere– farklı eşitsizlikleri açık bir 
şekilde dile getiriyorlardı. Aynı zamanda birçok kadın sosyal medya hesaplarından yaptıkları 
paylaşımlarda ve dijital mecralarda yayınladıkları yazılarda kamusal alanda ses çıkarmaya 
ve bu meseleyi görünür kılma çabalarına devam ediyor.16 Buradan yola çıkarak devlet, sivil 
toplum ve özel alan arasındaki ayrımların ötesine geçerek hak mücadelesi yürüten kişilerin 
de farklı türden ayrımcılıkların ve şiddettin faili olabileceklerini kabul etmenin, bunlara 
maruz bırakılan öznelerin ve onların deneyimlerini görünür kılmak açısından taşıdığı önemi 
vurgulayabiliriz. 

Bu görünmezliğin bir başka sebebinin de kurumlardaki iş tanımlarının, pozisyonların, 
statülerin, kuralların ve işleyişlerin toplumsal cinsiyet temel alınmaksızın ve dikkate 
alınmadan inşa edilmiş olmalarında yattığını söyleyebiliriz.17 Buralarda, “cinsiyetten 
bağımsız, soyut bir çalışan imgesi işyeri dışındaki bedenleri ve yükümlülükleri yok sayar”.18 
Soyut çalışan imgesinin de tıpkı insan hakları ve hak savunuculuğu literatüründeki insan 
soyutlaması gibi aslında “erkek” olduğunu belirtmekte fayda var.19

Bu yok saymanın etkilerinin iki farklı düzlemde iş başında olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu 
zaman ne iş takvimi ne de iş mekânı her bedenin (regl, menopoz, erken menopoz, süt verme, 
hormon tedavisi görme, vb.) ihtiyaçlarını eşit ölçüde dikkate alarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, 
örneğin çocuk bakımını çoğunlukla kendisinin üstlendiğini belirten bir anne yahut erken 
menopoz yaşadığı için günün her saatinde kendisini iş yapabilir hissetmeyen (gündüz değil de 
akşam saatlerinde yine 8-9 saat çalışan) başka bir kadın da dahil olmak üzere görüştüğümüz 
kadınlar iş arkadaşlarının buna dair hoşgörüsünün altını çizme gereği hissediyordu. Bu altını 
çizme ve şükran duyma, norm olarak tarif edilenin ve dayatılanın dışına çıktığımızı hissettirir. 
Bu kez ihtiyacı görülen, özen gösterilen ve özgüllüğüyle birlikte tanınan beden bugüne kadar 
dışarıda bırakılmış olandır.  

Toplumsal cinsiyeti yok sayma olarak formüle edebileceğimiz bu durum her zaman ihtiyaçları 
görmezden gelmekle işlemez veya sonuçlanmaz. Bu duruma bağlı pratikler aynı zamanda 
bazı bedenlerin varlığını, kırılganlığını, deneyimini ve temsilini bazen norm dışı bazen de 
uygunsuz bularak, bazen görünmez kılarak bazen de görünürlüğünü artırma yoluyla kontrol 

15 Bilhassa 2015’ten sonraki, bugün sivil alanın daralması olarak tarif edilen dönemde bu alandaki öznelerin deneyimleri 
hakkında daha fazla bilgi için Özlem Kaya ve Pınar Öğünç tarafından kaleme alınan “Satranç, Saklambaç ve İnat: Zor Zamanlarda 
Sivil Toplum” raporuna bakabilirsiniz: https://www.anadolukultur.org/_FILES/Contents/991/aksiviltoplumraporu_full_web.
pdf?v=20210201011153

16 “Türkiye’yi demokratikleştirme iddiasında bulunmak ile bir ofiste demokratik teamüllerin yerleşmesine tahammül edilmemesi” 
arasındaki çelişkiyi dile getiren Kudret Çobanlı, 5 Haziran 2021’de Çatlak Zemin’de yayınlanan yazısında şöyle diyor: “Sivil toplum 
ve akademi gibi nispeten de olsa ‘kurtarılmış bölge’ addettiğimiz (!) alanlardaki mobbing, patronluk ve erkeklik gibi sorunlar, 
bunların tezahürü ve yarattığı etkiler üzerine konuşabilmeye alan yaratmasını amaçlayarak yazıyorum.” Yazının tamamı için bkz. 
https://catlakzemin.com/toplumsal-faydasi-yaman-akdenizi-kurtarir-mi/

17 Sivil toplumda gönüllü olarak çalışanlar arasında yine kadınların ağırlıkta olup olmadığı ve bunun kadın emeğinin “karşılıksız 
emek” olarak görüldüğü toplumsal yapıyla bağı başka bir çalışmanın inceleme konusu olabilir. Karşılıksız emek tanımına dair daha 
ayrıntılı bilgi için Gülnur Acar Savran ile yapılan ve Birikim dergisinde yayımlanan “Feminizm Bütün Kadınların İsyanı!” başlıklı 
röportaja bakabilirsiniz: https://birikimdergisi.com/guncel/89/feminizm-butun-kadinlarin-isyani

18 Joan Acker (2012), “Gendered organizations and intersectionality: Problems and possibilities”, Equality, Diversity and Inclusion, 
31:3, s. 218.

19 Berktay, age.
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eder.20 Aşağıda yer verdiğimiz alıntıda dile getirilen “soyut, kahraman” hak savunucusu 
imgesine kırılgan bir beden giydiren deneyim, insan hakları alanının kendisini de başka 
tehlikelere açık hale getirmiş gibidir. Başka bir açıdan ele alırsak kamusal alanda hangi ihlalin, 
hangi beden üzerinden gösterileceği yaş, toplumsal cinsiyet ve işgal edilen profesyonel ve 
politik konum gibi farklı özelliklerin hesaba katıldığı güç ilişkileri bağlamında “karar verilen” 
bir durumdur.

Benim çıplak arama işkencesini bu kadar açık anlatmam, erkek arkadaşları şey etti, 
rahatsız etti. Benim temsiliyet yetkisi olan bir kadın olduğum ve ortalıkta iç çamaşırlarımı 
konuşturmamam gerektiği söyleniyor.21 

İnsan hakları savunuculuğu söyleminin odağında bir birey olarak hak savunucusunun 
eylemleri oldukça ön plandadır. Çoğunlukla da insan hakları savunucusu olarak tanınan 
kişi, “savunmasız, kırılgan” diğer kişiler adına sürekli olarak hak talep etmek için çalışan bir 
kahraman ve eyleyen olarak temsil edilir. Bu hak savunucusu imgesi, sanki yalnızca önüne 
kadın sıfatını alınca daha savunmasız veya kırılgan bir özneyi ifade etmeye başlar. Kadın insan 
hakları savunucusu erkeklerin “ötekisidir”.22   

Bu görünmezlik kadınların alandaki profesyonel emeği için de geçerli. Kadınlar tarafından 
verilen emeğin örtülmesi eşzamanlı bir süreçle birlikte işler: erkeklerin söz, prestij ve güçlerini 
bu emeği kendilerine katarak artırmaları. Kadınlar tarafından bu sistematik görünmez kılınma 
karşısında yükseltilen her itiraz ise “ön planda olma arzusu” olarak yorumlanır ve bu yolla 
itiraz sahibinin talebinin meşruluğu azaltılır. Burada, erkeklerin görünürlüğü norm iken 
kadınlarınki düzeni bozan şahsi bir hırstır. 

Daha görünür olacaksa eğer birisi bu illaki erkekler oluyor. Senin mutlaka ben bunu yazdım 
ve ben yaptım diye o emeğini göstermen gerekiyor. Hiç kimse senin adını açıkça, işte ya bu 
arkadaşımız hazırladı [diyerek], bunu anmıyor. Senin herhangi bir basın açıklamasında, 
toplantısında neyse o, ya da bir kararda isminin geçebilmesi, adının işte geçebilmesi, yüzünün 
görünebilmesi için, o mikrofon ve koltuk için, yani o emeğin görünür kılınması için çok ciddi 
bir şekilde mücadele etmen gerekiyor. Ve bununla ilgili mücadele ettiğin zaman, yani hakkın 
olan bir şeyi dile getirdiğin zaman bu sana otomatik olarak grup içerisindeki dengeleri bozan 
insan ve hani ön plana geçmeye çalışan insan gibi bir şeyle dönüyor.23

Görüşme yaptığımız başka bir kadının deneyimiyse yerleşik toplumsal cinsiyet normları 
içerisinde hareket etmeyen bir kadının görünürlüğünün arttığını bize gösteriyor. Simpson ve 
Lewis, görünmez olanın (olabilenin) güç sahibi olduğunu söyler. Göz önünde olan ise hâkim 
grup kültürü esas alınarak farklı, marjinal addedilen; başka bir deyişle çoğunluğun kontrol 
eden sürekli bakışının gözünü diktiği yerde konumlandırılandır.24

Genelde ofiste cinsel yönelimimle açık olmaktan rahatsızlık duymuyorum ama tabii ki, 
sistematik şiddet boyutunda bir şeyle karşılaşmasam da hayat tarzımdan ve cinsel olarak aktif 
olmamdan dolayı bir nevi böyle şaka yollu çeşitli etiketlenme ve yaftalamalarla karşılaştığımı 
hissettiğim durumlar oldu. Mesela Pride partisinde görünmüş olmak üzerinden, işte 

20 Ruth Simpson, Patricia Lewis (2005), “An investigation of silence and a scrutiny of transparency: Re-examining gender in 
organization literature through the concepts of voice and visibility”, Human Relations, 58:10, 1253-1275.

21 Mülakat no. 21, 07.07.2021, çevrimiçi.

22 Amie Lajoie, “Challenging assumptions of vulnerability: the significance of gender in the work, lives and identities of women 
human rights defenders”, Doktora Tezi, National University of Ireland Galway, 2018, s.198-199.

23 Mülakat no. 20, 20.06.2021, çevrimiçi.

24 Simpson ve Lewis, age., 1259.
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çeşitli şakalar yapılması gibi… Bu tarz şeyler oluyor mesela, olmuyor diyemeyeceğim ama 
geçiştiriyorum.25

Ağır insan hakları ihlalleri alanında avukat olarak çalışan, görüşme yaptığımız bir kadına kırmızı 
rujunun “fazla” kaçtığı hatırlatılırken politik ve feminist mücadele içerisinde yıllardır örgütlü olan, 
görüştüğümüz bir başka kadın ise kamusal bir mekânda alkollü içki içtiği için afişe edilerek kınanmıştı. 

Burada esas olarak birbiriyle ilişkili iki olgu üzerinden kimin, neyin, nasıl görünmez kılındığına 
ve eşzamanlı olarak kimin, neyin, nasıl göz önüne konulduğuna baktık. Birincisi, yapısal güç 
ve tahakküm ilişkilerine dayanan toplumsal cinsiyetin bu alanda yok sayılması veya genellikle 
öncelikli bir mesele olarak kabul görmemesi ile ilgili. Bu şekilde evrensel ve toplumsal 
cinsiyetten muaf kabul edilen sivil toplumda kadınların hem emeği hem bedenleri görünmez 
kılınıyor. Diğeriyse bu alanda nötr olarak sunulan hak savunucusu tanımının karşılığının, 
aslında güçlü, erkek ve öne çıkan bir birey olması ile ilgili. Böylece bu bireyin kişisel hayat, 
kahramanlık ve mağduriyet anlatısının asla cinsiyetli boyutlar içermediği varsayılıyor.  

B. Kadınları İkincil Özneler Olarak Konumlandıran Örüntüler

Toplumsal cinsiyet meselesine ve kadın olmaya dair eril ve normatif gizleme/gösterme 
mekanizmasının nasıl işlediğine baktıktan sonra şimdi de kadınları sivil toplum ve hak 
mücadeleleri alanlarında ikincil özneler olarak konumlandıran örüntüleri anlamaya 
çalışıyoruz. Kadınlar farklı mekânlarda birbirinden farklı zımni ikincilleştirme pratikleriyle 
bir şekilde değersizleştiriliyor. Hatta görünür oldukları durumlarda bile aslında güçleri 
aşındırılarak pasif kaldıkları bir pozisyona itiliyorlar. Bu örüntüleri, ciddiye alınmama, 
araçsallaştırılma, karar mekanizmalarından formel veya enformel yollarla elenme ve toplumsal 
cinsiyetinin yarattığı etkinin sürekli farkında olma başlıkları altında kategorize edebiliriz. 

Hiçbir eşitsizlik, toplumsal cinsiyete dair olanlar da dahil, tek başına işlemez: Toplumsal ve 
politik bağlam, alanın aktör ve öznelerinin konum ve güçleri gibi çok farklı değişkenleri 
olan denkleme dahildir. Kesişimsellik olarak adlandırılan, zaman ve mekâna özel önem 
veren bir analitik çerçeve sunan bu bakış açısı, sosyal konumların ve güç yapılarının çok 
yönlü, karmaşık ve iç içe geçmiş doğasını ve bunların insan yaşamını nasıl şekillendirdiğini 
anlamakla ilgilenir.26 Biz de bu eleştirel çerçevenin önemini dikkate alarak farklı tahakküm 
ilişkilerinin yarattığı sosyal konumlara bakmaya çalışacağız. Bunu yaparken yaş, sınıf, etnisite 
gibi toplumsal faktörlerin, saydığımız örüntülerin gerçek, somut, gündelik deneyimlerdeki 
tezahürlerine nasıl etki ettiğini göz önünde bulundurmaya özen gösteriyoruz. 

İlk olarak ele almak istediğimiz ciddiye alınmama örüntüsü, görüştüğümüz kadınlardan 
önemli bir kısmının işaret ettiği bir ikincilleştirme pratiği. Bu tavır dışarıdan gelebildiği kadar 
içerden de gelebiliyor. Yerleşik mesleki hiyerarşilere göre daha alt kategorilere yerleştirilmiş 
gruplar (teknisyenler) tarafından olduğu kadar, daha üst gruplar (bürokratlar) tarafından da 
başvurulan bir pratik olabiliyor. Burada değişmeden işleyen kural ise eril değer, yatkınlık ve 
ayrıcalıklar atfedilerek dışarıdan ayırılan/farklılaştırılan bu alanlarda kadınlarla yaşanan her 
karşılaşmanın, ciddiye alınma sınırlarının anlamını ve işlevini yeniden üretmesi. Böylece 
kadınların bu (yüksek) pozisyonlarda yer alması sanki devamlı bir sorgulama altında kalıyor; 
kadınlar toplumsal anlamda her seferinde kendi meşruluklarını yeniden tesis etmek, güçlerini 
ve sınırlarını teyit ettirmek ve tanınmayı sağlamak zorunda bırakılıyor.  

25 Mülakat no. 19, 10.06.2021, çevrimiçi.

26 Joan Acker (2012), “Gendered organizations and intersectionality: problems and possibilities”, Equality, Diversity and Inclusion, 
31: 3, s. 214-224.



Kurumlar Kimlikler Ve Öznelikler Arasında Hak Savunmak - Gülistan Zeren 14

Görüştüğümüz kişiler, emek verdikleri alanda kadınların sayısal olarak baskın (çoğunlukta) 
olduğuna işaret ederek birbirinden çok farklı pozisyonlarda çalışabildiklerini aktardı. 
Bazıları da bulundukları kurumda yönetici yahut başkan pozisyonundaydı.27 Bununla birlikte, 
kadınların yüksek sorumluluk yahut temsil gerektiren pozisyonlarda bulunmaları hiçbir 
zaman toplumsal cinsiyete dair eşitsizliklerden, kurgulardan ve hiyerarşilerden muaf oldukları 
anlamına gelmiyor. Eşitlik meselesini, eskiden erkeklere ayrılmış pozisyonların bugün artık 
kadınlar için de açık olup olmadığı sorusunun ötesinde tartışmak gerekiyor. Toplumsal 
cinsiyete dayalı hiyerarşilerin şekillendirdiği güç ilişkileri ve daha da önemlisi bunların 
inşasında temel bir rol oynayan anlam dünyaları iş gördükçe kadınlar ayrımcı yaklaşımlara 
en yüksek pozisyonlarda bile maruz kalmaya devam ediyor. Büyük bir şehirde, ulusal ve 
uluslararası ölçekte tanınan bir sivil toplum kurumunun başkanlığını yürüten bir kadın 
konumunun bilinmesi/tanınması konusunda yaşadığı zorluğu şöyle ifade ediyor: 

Bunu biraz teknisyenlerle yaşıyorum itiraf edeyim. Yani teknisyenlerin kadın yöneticilerden 
emir almakla ilgili huzursuzluğu ve ona karşı bir tepkiselliği var ve işte kendilerince 
erteleyerek, istendiği gibi yapmayarak falan direniş şekilleri var gibi geliyor. Yani hatta 
sıklıkla keşke bu teknik işlerde de kadınlar olsa diye düşündüğüm oldu.28

Görüştüğümüz birçok kadın yaşın da toplumsal cinsiyet kimliğine dair eşitsizliklerin nasıl 
devreye gireceğini belirleyen önemli etkenlerden biri olduğunu belirtiyordu. Daha başka bir 
deyişle güç ilişkilerinin nasıl kurulduğuna bağlı olarak bazen genç olmak bazen de ileri yaşta 
olmak toplumsal cinsiyete dair eşitsizlikleri nasıl yaşayacağınızı farklı biçimlerde şekillendiriyor. 
Yine yönetici pozisyonundaki bir başka kadın ciddiye alınma konusunda yaşadığı zorluğu 
anlatırken daha çok yaş üzerinden kurulan hiyerarşinin yarattığı etkiye dikkat çekiyor:

Bence Türkiye’de sıkıntı genç kadın olmakta. Çünkü ciddiye alınmıyorsunuz, özellikle kamu 
kurumlarıyla ilişkilerde. (…) Bu yüzden mesela, ekipten bir erkek arkadaş yanımda olsun hep 
istiyorum. Bazen o benden hiyerarşik olarak daha alt pozisyonda olsa da ilişkiyi benimle değil 
onunla kuruyor. (…) Mesela valilikle görüşeceksiniz, işte gömleğiniz ceketinizle, kurumsal bir 
kıyafet giyer gidersiniz. Bu bir nezaket gerçekten. Tabii siz giyinmiş, güzel giyinmiş gelmiş 
olursunuz. Ama size çocukça davranılır, karşısında bir kurum temsilcisi varmış gibi olmaz asla.29 

Etnisite de bu pratiklerin nerede, nasıl, kime karşı harekete geçirileceğini belirleyen bir 
başka faktör. Ağır insan hakları ihlalleri üzerine çalışan iki genç hukukçu Kürdistan’daki 
saha çalışması sırasındaki ziyaretlerinde hem genç olmanın hem kadın olmanın yanında 
Türk olmanın da alandaki erkek insan hakları savunucuları ve avukatlar tarafından yeterince 
ciddiye alınmamalarına neden olan bir kimliğe dönüştüğünü deneyimlemişlerdi.30 Burada 
dikkat çekmek istediğimiz olgu etnik kimliğin de kadınları dışarıda bırakmak adına bu 
deneyimlerde işlevselleştirilen bir niteliğe dönüşebilmesidir. Alandaki özne ve aktörler 
arasındaki güç ilişkilerini şekillendiren hiyerarşik mantığın, burada yani insan hakları 

27 Bu durum görüşme yaptığımız kadınların profilleriyle ve saha araştırmasının örneklemine dahil ettiğimiz alanlarla ilgili 
olabilir. Çünkü her ne kadar elimizde cinsiyete duyarlı detaylı bir veri olmasa da Sivil Sayfalar’da yayınlanan bir habere göre 
Türkiye’de, diğer alanlara benzer olarak STK’larda da üst düzey karar alıcı kadınların oranlarının düşük seviyede olduğu belirtiliyor. 
Daha fazla bilgi için bkz. https://www.sivilsayfalar.org/2020/03/17/sivil-toplumun-en-etkili-hareketinin-ozneleri-kadinlar/ 

28 Mülakat no. 2, 26.05.2021, çevrimiçi.

29 Mülakat no. 25, 13.06.2021, çevrimiçi.

30 Bu deneyimlerin içerisinde Kürt kimliğine ilişkin hafızaya ve duygulanımlara sahip olmak ile Türk kimliğine ilişkin olanlara 
sahip olmak arasında kurulan çatışmanın da gömülü olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de hâkim kimlik olarak inşa edilen Türk 
kimliğine doğmak veya bunu sahiplenmek aynı zamanda önemli toplumsal, ekonomik ve politik imtiyazlara sahip olmak anlamına 
geliyor. Bu hâkim kimliğin kabulüne ve yüceltilmesine dayanan sözleşmeyi kabul etmeyip Kürt kimliği ile var olmak isteyen kişiler 
ise Türkiye devleti tarafından uygulanan çok şiddetli “cezalar”la karşı karşıya kaldı. Türkiye’deki ağır insan hakları ihlallerinin 
önemli bir kısmı Kürt coğrafyasında işlendi. Bu konuda detaylı bir çalışma için bkz. Barış Ünlü (2018), “Türklük İmtiyazları, Türklük 
Performansları, Türklük Hâlleri”, Türklük Sözleşmesi, Oluşumu, İşleyişi ve Krizleri, Dipnot Yayınları, s.205-283.
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alanında “fedakârlık, bedel ödeme, kahramanlık”31 üzerinden şekilleniyor olduğunu fark 
ettiğimizde bu deneyimlerin cinsiyetli doğası daha anlaşılır hale bürünüyor. 

Bahsetmek istediğimiz bir diğer ikincilleştirme pratiğini araçsallaştırma olarak tarif ediyoruz. 
Kadınların varlıkları, görüşleri, etkileri asli unsurlar olarak değerlendirilmiyor; erkekler 
tarafından belirlenen bir amaç doğrultusunda sömürülüyor yahut vitrin işlevine indirgeniyor.  

İşte basın açıklaması oluyor diyelim, (erkekler) daha çok ön plandalar, (…) ya da bir yerlere 
gidilecek, aslında üçü, dördü hazır, “ama bir de yanımızda bir de kadın olsun” falan… Yani 
biraz daha süs ya da görünürde olsun gibi bir kafa da vardı bence. Çünkü hani o biraz daha 
bu şeylerle birlikte, işte eş başkanlık biraz daha temsiliyet anlamında, kadınların daha 
görünür olması, biraz da Diyarbakır’ın iklimiyle de ilgili, kadın mücadelesinin  geldiği aşama 
göz önüne alındığında… Aslında bunu içselleştirmemişler, ama bir yerlere giderken,  açıklama 
yaparken falan bir de kadın olsa yanımızda iyi olurdu falan…32

Bir metin biter, seni ararlar gece yarısı, bu metni toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirir 
misin? Bunu birebir yaşadım birkaç defa, daha sonra eleştirdim, şundan kaynaklı… Bir, siz bu 
işe başlarken beni o tartışmaya ya da o şeye dahil etmeyip kadın meselesine eklemleme gibi 
düşünüyorlar. İnsan hakkı var ve bir de kadın hakkı var, onu oraya ekleyelim gibi… (…) Sen 
diğer meselelere dair bir şey söyleme, onu zaten biz hal ediyoruz.33

Bu iki örnekte gördüğümüz gibi, erkeklerin ister politik doğruculuk adına ister kurum 
politikalarını yerine getirmek için kadınlara ihtiyaç duyuyor olmaları feminist mücadelenin 
etki gücünü göstermesi açısından çarpıcı. Ancak burada kadınların, etki gücü olan gerçek 
birer özne olarak değil saydam, bir gölge görüntü olarak işlevsel olmaları bekleniyor. 
Araçsallaştırılma örüntüsünde en belirleyici şey kurum, parti veya ağlar tarafından kamu ile 
paylaşılmak üzere üretilen söz veya fikirlerde kadınların feminist yaklaşımlarının doğrudan 
etkisinin engellenmeye çalışılmasıdır. İşin özü erkeklere bırakılırken kadınlardan yalnızca 
bunu meşru hale getirmeleri talep ediliyor. 

Karar mekanizmalarından formel ve enformel yollarla elenme, kadınların sıklıkla dile getirdiği bir 
başka ayrımcı işleyişi anlamlandırmak için tarif ettiğimiz üçüncü örüntü. Özellikle kadınların 
sayısının çarpıcı şekilde fazla olmadığı karma örgütlenme yapılarında, genel kurumsal 
işleyişten kadınları uzaklaştırmanın en yaygın yollarından biri onları yalnızca kadınlar veya 
toplumsal cinsiyet üzerine çalışan ekiplere veya komisyonlara hapsederek işleyebiliyor.34 
Burada yapılan işbölümüne göre toplumsal cinsiyetle ilişkili meseleler kadınların işi olarak 
kaydedilirken genel meseleler erkeklerin işi olarak kalır. 

Bir derneğin yönetiminde yer almalarına rağmen örgütün genel işleyişine veya politikasına 
dair önemli çoğu kararın kendilerinden habersiz veriliyor olmasına itiraz eden bir kadın 
grubundan biriyle yaptığımız görüşmede, görüştüğümüz kişi, bu tartışmayı kamusal 
alanda yürütmeye karar verdiklerinden bahsetti.  Örgütün yeni dönem yönetici kadrosunun 
seçileceği seçimlere ayrı bir grup olarak katılmaya karar verdiklerini duyurmuşlardı. Bunun 
hemen akabinde, “köklü derneğin imajını zedelemeye çalışmakla, sorumsuzca davranmakla” 
suçlanıyorlar. Tıpkı kendisinin ve emeğinin görünürlüğü için mücadele eden, görüştüğümüz 

31 Daha fazla bilgi için bkz. Hande Gülen (2021), “Birbirinin Can Simidi Kadın ve LGBTİ+ Özneler: İnsan Hakları Alanında İlişkiler, 
İttifaklar, Mesafeler”.

32 Mülakat no. 16, 11.07.2021, çevrimiçi.

33 Mülakat no. 9, 29.05.2021, çevrimiçi.

34 Aynı mantık hâkim olmayan etnik veya dini gruplara mensup aktivistleri, akademisyenleri veya hak savunucularını yalnızca 
kendileri üzerine söz söylemeye iten işbölümünde de görülür. 
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başka bir kadının deneyimine benzer olarak bu örnekte de kadınlar şahsi hırslarla ve güç 
istenciyle hareket etmekle itham edilmişlerdi. 

Kadınların karar mekanizmalarında yeterince yer bulamaması, bu mekanizmalardan formel 
yol ve yöntemlerle dışlanmaları sonucunda gerçekleşmeyebiliyor. Meslektaşlar yahut yoldaşlar 
arasındaki eril dayanışma yalnızca iş mekânı ve zamanıyla sınırlı değil. Görüştüğümüz 
kadınlardan biri bu dayanışmanın etkilerini “sürekli erkekler tarafından kuyusunun kazıldığı” 
endişesi ile tarif ederken, başka bir kadın bu dayanışmanın kadınlara kapalı mekânlar 
içerisinde ve özel zamanlarda inşa edilen ilişkilenme ağlarında örüldüğünü gösteriyor. 

Fakat ne oluyor biliyor musun? Ben söylediğim her kelimeye, her davranışıma dikkat etmek 
zorunda kalırken onlar rakı masalarında içip eğlenebiliyorlar. Derdim o rakı masasına 
oturmak falan asla değil, orada bir ilişkinin kuruluşundan bahsediyorum. (…) Zaten o 
masada seninle ilgili kararları veren pozisyonlara erişebiliyorlar mesela.35

Cinsiyetinin yarattığı etkinin sürekli farkında olma, bazı görüşmelerde karşımıza çıkan ve 
bu raporda yer verdiğimiz son örüntü biçimi. Erkeklerin söylem, davranış ve konumları ne 
kadar toplumsal cinsiyetten muaf gibi sunuluyorsa kadınlarınki o denli toplumsal cinsiyetle 
yüklüdür. 

Geleneksel toplumsal bağların ve güç ilişkilerinin daha fazla hâkim olduğu bir şehirde, bir 
insan hakları kurumunda dernek başkanlığını yürüten bir kadın tüm görüşme boyunca bir 
kadın başkan olmasının oldukça farkındaydı ve her seferinde bunun altını çiziyordu. Görüşme 
boyunca toplantılardaki ve kurum ziyaretlerindeki yoğun erkek nüfusu ve kurumsal temsillerde 
kadınların genellikle yer almayışını hatırladı. Ayrıca bu hatırlama yalnızca kendisinin bir kadın 
olarak yerini tespit etmek ile ilişkili değildi aynı zamanda yaptığı işlerde toplumsal cinsiyetinin 
nasıl bir rol aldığını sorguluyordu: Aldığı başvurular esnasında ofis odasında yalnız olmanın 
getirdiği tedirginlik, başvuru yapan kadınlarla kurulan duygusal bağ, görev tanımı dışındaki 
bakım emeğini üstlenmek gibi meselelerin altını çizdi.  Görüştüğümüz başka kadınlar da işte 
yaptıkları herhangi bir hatanın doğrudan kadın olmaları ile ilişkilendirileceğinden korkuyor, 
bu yüzden erkek meslektaşlarına göre çok daha dikkatli olmaları gerektiğine dair bir baskı 
yaşıyorlardı. 

Bu bölümü toparlarken, her ne kadar genel geçer bir tespit yapmamız görüşme yaptığımız 
sahanın kısıtlılıkları göz önünde bulundurulduğunda zorlaşıyor olsa da, büyük şehirlerde 
yaşayan ve üst/karar verici pozisyonlarda konumlanan kadınların deneyimleri ile aynı 
pozisyonları çeper şehirlerdeki örgütlerde işgal eden kadınların deneyimlerinin birbirinden 
oldukça farklılaşabildiğini gözlemlediğimizi eklemek istiyoruz. Çeper şehirlerde çalışan, 
mücadele eden kadınlar muhafazakâr toplumsal ilişkilerin baskısını daha çok yaşıyor, 
“dışarıdaki” ataerkil dünya “içeriye” daha açıktan müdahale edebiliyordu. Buradan yola 
çıkarak şunu söyleyebiliriz ki kadınların güçleri ne yalnızca içinde bulundukları kurumun 
sınırlarından ne de görev tanımlarından ibarettir.  Kuşatıldıkları ağların, bulundukları 
alanlarda feminist hareketin gücünün ve etkisinin yanı sıra toplumsal güç ilişkilerinin 
yapısını da hesaba katmak gerektiğini eklemek gerek. Burada sivil toplum ve hak mücadeleleri 
gibi spesifik alanlarda (yeniden) üretilen toplumsal cinsiyet temelli ayrımcı tutum ve pratikleri 
irdeliyor olsak da bu alanların yalıtılmış, steril mekânlar olmadığını hatırlamakta fayda var. 

35 Mülakat no. 27, 25.05.2021, çevrimiçi.
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C. İşbölümünde Tanınmayan Bir Kalem: Duygusal ve Zihinsel Emek Yükü 

Bu bölümde, sivil toplum ve hak mücadelesi alanlarındaki işbölümünün doğasını toplumsal 
cinsiyet perspektifinden irdeliyoruz. Hak mücadelesi alanındaki çeşitli örgütlerde ve sivil 
toplum kurumlarındaki işbölümü, toplumsal ve ekonomik yaşamın birçok alanında olduğu 
gibi toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlardan, ön kabullerden ve beklentilerden azade değil. 
Aksine, bu alanda çalışan kadınların iş sözleşmesinde de toplumsal ilişkilerde de tanınmayan 
bir iş yükünü üstlenmek zorunda bırakıldıklarını söyleyebiliriz. Duygusal ve zihinsel emek 
yükü olarak tarif ettiğimiz bu işin ise tali bir kalem olmadığını, tam aksine insan ilişkilerinin 
düzenlenmesi, işlerin nihayete erdirilmesi ve takibinin yapılması gibi aslında alanın 
sürdürülebilirliğini garanti eden en temel pratiklerin yeniden üretilmesini mümkün kıldığını 
belirtmek oldukça önemli. 

Sivil toplum alanındaki duygusal ve zihinsel emek yükü üzerine düşünürken asıl olarak 
kadınların hem hane içerisinde hem de piyasa ekonomisinde üstlendiği bakım emeğine ilişkin 
feminist literatürden faydalanıyoruz. 

(…) Bakım hem pratik anlamda, bir insana birebir bakım vermek ya da bir başkasını 
gözetmek, umursamak anlamına gelir hem de bunun ötesinde başkalarıyla birlikte çevreyi, 
dünyayı tüm canlı/cansız varlıkları gözetmek, onlara özen göstermek… En geniş anlamıyla 
bakım, yaşamın serpilip gelişmesi ve esenliği için gösterilen her türlü etkinliktir.36 

Bu emek türünün görünmezliğinde patriyarka kadar kapitalizmin de rolü belirleyici oluyor. 
Yalnızca piyasaya yönelik üretken emeği tanıyan kapitalist sistem, “gerek aile içinde gerekse 
yer yer topluluk içinde, işçinin (…) emek gücünü ayakta tutmak ve yeniden üretmek için 
sürdürülen muazzam iş miktarını doğallaştır(ıl)arak yokluğa” mahkûm eder.37 

İlk olarak, görüştüğümüz kadınların büyük bir kısmı kurum ya da hareket içerisindeki veya 
dışındaki insan ilişkilerinde ortaya çıkan çatışmaların, anlaşmazlıkların hem fark edilmesinin 
hem de bu çatışmalara yönelik çözüm yolları üretilmesinin kendilerine kaldığından 
(bırakıldığından) bahsetti.38 Görüşme yaptığımız kadınlardan biri bu durumu “Oğlanlar bunu 
pek beceremiyor” diye tarif ediyordu. Görüştüğümüz bir başka kadın ise, saha çalışmasına 
giden erkek çalışanların insan ilişkilerinde yarattığı tahribatın daha sonradan kadın çalışanlar 
tarafından onarılmasından, yaptığı işin temel bir parçası olarak söz ediyordu. Benzer şekilde, 
ağır hak ihlallerine uğrayan özneler ile yapılan saha araştırmalarında kadınların daha yoğun 
bir şekilde angaje oldukları, o ilişkiler üzerine daha fazla kafa yordukları veya bu ilişkilere daha 
fazla duygusal yatırım yaptıkları başka kadınlar tarafından aktarılan gözlemler arasındaydı. 
Bu duygusal emeğin bir parçası olarak birlikte çalıştığı, mücadele ettiği kişilerin duygusal 
ihtiyaçlarına karşı farkındalık sahibi olmayı da sayabiliriz. Kadınlar herhangi biri işten 
koptuğunda, geride kaldığında veya bocaladığında bu durumu düzeltmek adına sorumluluk 
almayı erkeklerden daha çok üstleniyor. 

36 Uzun yıllardan beri “karşılıksız emek” kavramı üzerine düşünen Gülnur Acar Savran’ın, İngiltere’de Bakım Kolektifi olarak 
çalışmalar yapan bir grup yazarın 2020 yılında kaleme aldığı Bakım Manifestosu isimli kitap üzerine Çatlak Zemin’e yazdığı yazıdan 
alıntılanmıştır. Yazının tamamı için bkz. https://catlakzemin.com/bakim-toplumsal-yeniden-uretim-krizi-ve-otesi/?fbclid=IwAR0TPG
RnCD1bfkoujlhySKKaonT7T2kYIvbOqqsKEKgQ_B6Ew_gRBLzcoCM

37 Age., Tithi Battacharia’dan alıntılayan Gülnur Acar Savran.

38 Feminist örgütlerden veya LGBTİ+ kurumlarından gelen görüşmecilerse kadınlar ve erkekler arasındaki bir ayrımın ötesinde 
daha çoğul kimlikler, ayrıcalıklar ve konumların devreye girdiğini belirtiyorlardı. Yine bu her iki örgütlenme modelinde 
eşitsizliklerin daha açık konuşulduğundan ve duygusal ve zihinsel emek yükünden doğan yıpranmaya karşı farkındalığın ve well-
being pratiklerinin daha yaygın olduğundan söz etmek mümkün.
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Görüşmelerde karşılaştığımız bir diğer önemli olgu ise herhangi bir işin farklı aşamalarının 
takip edilmesinin ve bu işin nihayete erdirilmesinin kadınların görevi sayılmasıydı. Birçok 
kadın, erkek iş arkadaşlarının “arkasını toplamak” zorunda kalıyordu. 

Toplumsal cinsiyet rolleri bakımından kimle çalıştığım çok şey ifade ediyor ve değiştiriyor. 
Eğer erkeklerle çalışıyorsan, bir kere otomatik olarak işin bütün sekretaryası, yani o eklerin 
düzenlenmesi, onların derlenip toplanması, işte yazı çizi önemli işlerin neredeyse tamamı, 
araştırması falan vesaire, bunların hepsi senin üstünde oluyor.39

Çoğunlukla kadınlar yaptığı işi de danışanı da sahipleniyor. Hani bir şeye en başından 
başlayıp en sonuna kadar götürme… Tamam, bu iş de böyle olsun ya da gerisinde biri toplar 
(diye düşünmüyoruz). (…) Arkasının toparlanmasının kötü bir şey olduğunu bildiğimiz 
için arkamızı da dağınık bırakmıyoruz genelde. (…) Mesela iş dağıtan kısımda ben eşit iş 
veriyorum, sonra bakıyorum, öbürü öbürünü topluyor.40

Yukarıda söz ettiğimiz her iki olgunun, yani duygusal yatırım yapmanın ve arkayı toplamanın, 
birbirinden farklılaşan söylemlerle sunulduğunu belirtmek de önemli. Bazı kadınlar, 
konuşulmadan, herhangi bir uzlaşının sonucu olmayan işbölümüne dayalı duygusal ve 
zihinsel emeği göstermeye kadınların daha yatkın olduğunu düşünüyorken bazı kadınlar ise 
bunun toplumsal güç ilişkilerinin erkeklerin lehine kurulmasından ve toplumsal işbölümünün 
cinsiyetçi mantığından kaynaklandığını özellikle vurguluyordu. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik mücadeleyi de bu yükün bir parçası olarak 
görmek mümkün. 

Çok yordu bizi bunlar. Çünkü bunları yaşadığımızda dört beş kadın bir araya gelip bunu 
yapan erkeği karşımıza alıp, iki saat mesela bunun neden sıkıntılı tavır olduğunu anlatmaya 
çalışıyoruz. Bu sefer şeye dönüyor: ben her hafta pazar günümün iki saatini toplantı dışında 
bu adama tatlı tatlı bir şey anlatmaya çalışarak geçirmiş oluyorum. Bu zamanın da yarısını 
böyle bir kişiye bunları anlatmaya çalışarak geçirmek ve üstelik emeğinin de görünmediğini 
hissetmek insanı çok öfkelendiriyor.41

Görüştüğümüz kadınlardan biri, iş ile ilgili yaptığı herhangi bir hatada hemen alanın dışına 
atılacağından veya emeğin tamamen görünmez kılınacağından duyduğu endişeyi “devlete 
karşı mücadele vermekten bazen neredeyse daha ağır bir psikolojik yük” olarak tarif ediyordu. 
Bazı kadınlar ise yürüttükleri çalışmanın, mücadelenin içeriğine odaklanmak ile eşitlik 
mücadelesi vermek arasında bir karar vermek zorunda bırakılmanın nasıl bir sıkışmışlığa yol 
açtığına vurgu yapıyordu. 

Aslında ben bu konuda biraz da kendimi eleştiriyorum. Çünkü ben gerçekten biraz daha işe 
odaklanmıştım. (…) Yani aslında bir amacım vardı benim o dernekte. Çalışmam, faydalı bir şeyler 
yapmam gerekiyor gibi düşünüyordum. Çok fazla tepkilerimi dile getirmiyordum. Ama benim 
dışımda diğer kadın arkadaşlarımın ciddi tepkileri de oluyordu, eleştirileri de oluyordu. Mesela 
toplantılarda konuşuluyordu. Kadın bilinci ya da cinsiyet bilincinde problemler var, bu zihniyetin 
değişebilmesi için eğitimler almamız gerekiyor gibi. Onlar (erkekler) da evet, haklısınız falan 
deyip ya da hiç görmezden gelip sorun yokmuş gibi davranmaya devam ediyorlardı.42

39 Mülakat no. 6, 27.05.2021, çevrimiçi.

40 Mülakat no. 25, 13.06.2021, çevrimiçi.

41 Mülakat no. 23, 05.06.2021, çevrimiçi.

42 Mülakat no. 16, 11.07.2021, çevrimiçi.
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Bu çatışmaların nasıl sonuçlanacağının veya evrileceğinin de kadınların çevrelendiği 
toplumsal koşullarla, feminist mücadelenin/müdahalenin etki gücüyle doğrudan ilişkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu yük, bazı kadınların çalıştığı kurumdan veya bağlı olduğu 
inisiyatiften ayrılmasına yol açarken bazı kadınları ise erkek çalışanlarla yollarını ayırma 
kararı vermeye (verebilmeye) götürüyordu. Ayrıca bu durum kurumsal bir yapı içerisinde yer 
almayan kadınların deneyimleri için de geçerli:

Senarist bir kadınla senarist bir erkek eşit bir emek harcıyor mu? Ya da işte bir erkek senarist 
arkadaşımla ortak bir iş yaptığımda aynı emeği mi harcıyoruz? Sadece yazarken dahi 
aslında… Çünkü öyle yerleşmiş alışkanlıklar var ki! Bundan yaklaşık iki hafta önce sanırım, 
eşit çalışabileceğime inandığım bir erkek arkadaşımla yolları ayırıp işi bıraktım. Çünkü sen 
onun bütün hayatını düzenleyecek birine dönüşürken, daha doğrusu yani bunun farkında 
olmadan senden talep ettiğini falan düşünüyor. Yani orada şükür ki, ortak bilinç, şükür ki, 
işte feminizm kazanımları, şükür ki kadın hareketinin öğrettikleri deyip böyle ben o refleksi 
artık gösterebiliyorum.43

Bu alanda duygusal ve zihinsel emek yükünü ağırlaştıran bir diğer önemli sebep ise hiç 
şüphesiz zor konularla çalışmanın, süregelen travmatik stres koşullarında mücadele etmenin 
yarattığı yorgunluk ve yıpranma.44 Kadınlar, yoğun çalışma koşullarının ve ağır hak 
ihlalleriyle, travmatik deneyimlerle sürekli meşgul olmanın getirdiği baskı sonucunda ciddi 
bedensel çöküşler yaşıyor. Görüştüğümüz iki kadın, hastanede aylar süren bir tedavi görmek 
zorunda kaldığından bahsetti. Aslında görüşme yaptığımız neredeyse her kadın bedensel veya 
psikolojik destek alma durumuna gelme deneyiminde ortaklaşıyordu.

III. FARKLI ÖRGÜTLENME MODELLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET

A. Ücretli ve Ücretsiz Emek ile Değişen Koşullar ve Motivasyonlar 

Raporun ikinci kısmında, ilk kısımdaki toplumsal cinsiyet odağını genişleterek farklı güç 
ve tahakküm ilişiklerinin kadınların gündelik deneyimlerini, yaptıkları işle veya verdikleri 
mücadeleyle kurdukları bağı nasıl şekillendirdiğine bakıyoruz. Aslında bu bölümün temel 
amacı, sahip oldukları farklı toplumsal, ekonomik sermaye tipleri ve ilişkilendikleri politik 
hareketler/ ideolojiler, çalışma alanlarıyla birbirinden ayrışan farklı örgütlenme modellerinde 
yer alan kadınların deneyimlerini bu örgütlenme modellerinin koşulları içerisine yerleştirerek 
anlama çabası. Burada, farklı örgütlenme modellerinin yapısal koşulları (örneğin, daha çok 
profesyonel emeğe mi yoksa gönüllü emeğine mi dayanıyor) ve politik tutumları (mesela, 
fon destekli çalışmalar yürütme konusundaki bakış açıları) gibi makro meselelerin aslında 
kadınların bireysel hikâyelerini, iş yapma biçimlerini, bulundukları alana yükledikleri 
anlamları, kendilerini alan içerisinde yerleştirdikleri konumları nasıl şekillendirdiğiyle 
ilgileniyoruz. 

Hak savunmanın gerçek ve somut bir mekân ve zaman içerisinde üretilen bir deneyim olarak 
ne anlama geldiğini anlayabilmek için görüşme yaptığımız herkesten bize rutin bir günlerini 
anlatmalarını istemiştik. Yani, hak savunucusu bir kadının harcadığı emeğin önemli bir 

43 Mülakat no. 27, 25.05.2021, çevrimiçi.

44 Bu alanlardaki duygusal emeğin yoğunluğunu Mısırlı kadın insan hakları savunucularının deneyimleri üzerinden etraflıca 
gösteren bir çalışma için bkz. Yara Sallam (2019), Even the Finest of Warriors.
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kısmını oluşturan yerleşik, süregiden ve tekrara dayalı alışkanlık ve pratiklerin neler olduğunu 
görmek istedik. Aldığımız her tekil cevap görüşmecilerin gündelik yaşamlarının koşullarına, 
yer aldıkları kuruluş veya hareket içerisindeki konumlarına ve sahip oldukları ekonomik, 
sosyal ve sembolik sermayelerine bağlı olarak çeşitlilik gösteriyordu. Ancak tüm bu çeşitliliğin 
yanında, bu soruya verdikleri cevaplar farklı bir olguya da işaret ediyordu: Temas ettikleri, 
mücadele ettikleri yahut çalıştıkları alanların koşulları, gündemleri ve bu alanda kullanılan 
araçlar hem kişilerin gündelik pratik ve deneyimlerini anlamlandırma ve aktarma biçimlerini 
hem de verdikleri emeğe atfettikleri anlamı önemli ölçüde şekillendiriyordu. 

Hem toplumsal ve politik alanla hak mücadeleleri alanında hem sivil toplum alanında emek, 
ücretli ve ücretsiz olarak ikiye bölünmüştür. Bu bölünmeye yol açan ve bu bölünmenin kısmen 
yeniden ürettiği koşullar, bu alanda emek veren kadınların sosyal ve ekonomik koşullarını 
doğrudan etkilemekle birlikte aynı zamanda onların yaptıkları işe ve kendilerinin bu alan 
içerisindeki konumlarına yükledikleri anlamları da şekillendiriyor. 

Bu alanlarda yer alan kadınların bir kısmı sürdürdüğü çalışmaları ve mücadeleyi gönüllülük 
veya aktivizm olarak tanıyıp emeği karşılığında herhangi bir ücret almazken bir kısmıysa 
yaptığı işi veya gösterdiği mücadeleyi düzenli bir getirisi olan profesyonel bir “iş” olarak icra 
ediyor. Yani bir ücret alıp almamak kadınların yaptığı şeyi nasıl tarif edip anlamlandırdığını 
doğrudan etkiliyor. Bu bölümde, bu değişen tarif ve anlatıların kadınların kendi 
motivasyonlarını ve alanla kurdukları bağı izah etme ve anlamlandırma biçimlerine nasıl etki 
ettiği ile ilgileniyoruz. 

Görüşme yaptığımız kadınların ve non-binary’lerin ağırlıklı çoğunluğu bu alanda ücretli emek 
veren kişilerdi. Verdiği emek karşısında herhangi bir ücret almayan yahut yaşamlarını idare 
etmelerine müsaade etmeyecek kadar az miktarda ücret alan kişiler de bu durumu özellikle 
belirtiyor ve alanla kurdukları ilişkideki temel motivasyonlarını tam da bu gerçek üzerinden 
temellendiriyordu. 

Bizim gibi çalışma sahaları çok fazla kaynak üreten sahalar değil. Maddi kaynak üretmekten 
ziyade bu işi sevmek, toplumu bu anlamda gözlemek ve toplumun bilgisini edinebilmek; bu 
bilgiyi yeniden topluma dönüştürmek meselesini idealize etmek, sevmek, bunu önemsemek 
motivasyon noktasını oluşturuyor. Aksi halde maddi tatminler oluşturabilecek durumda 
değiliz çoğumuz, hele hele son birkaç yıllık gelişmeler içerisinde düşündüğümüzde. Hatta 
önemli bir kısmı asgari ücretten halice çalışmak zorunda kalıyor.45 

Yani ben bu zamana kadar buradan aldığımdan çok çok daha yüksek maaşlarla çalışıyordum. 
Ama mesela hepimiz önemli değil diyoruz, yani çünkü daha yüksek parayla başka bir yerde 
çalışabiliriz, diğer arkadaşların da bir sürü alanda yeterlilikleri var. Ama paraları onların 
olsun falan, yaşıyorsun bir noktada. Çünkü ben burada çok daha şey bir şey yapıyormuşum 
gibi hissediyorum doğrusu.46

Kişilerin aslında gündelik yaşamlarının önemli bir kısmını kaplayan ve zamanlarını alan bu 
çalışmaların karşılığında herhangi bir ücret almamaları yahut aldıkları ücretin geçinmelerini 
sağlamaması, ya başka bir işte çalışmalarını ya da aile veya yakınlarından maddi destek 
almalarını zorunlu kılıyordu. Tüm çalışanları gönüllülerden oluşan bir derneğin yöneticisi 
olan bir kadın, gönüllüler arasında avukatları ve kafe sahiplerini sayıyor. Kendisinin ise ihraç 
edildiği günden beri işsiz olduğunu, kızıyla birlikte ailesinin yanına döndüğünü ekliyor. Bakım 

45 Mülakat no. 29, 12.07.2021, çevrimiçi.

46 Mülakat no. 10, 02.07.2021, çevrimiçi.
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ve yardım ilişkilerine daha bağımlı olmanın ve bunların özel yaşamın organizasyonunda 
getirdiği zorlukların en başında da toplumsal cinsiyet rollerine dair toplumsal, ekonomik ve 
ahlaki beklentileri daha fazla hesaba katarak yaşama mecburiyetinin getirdiği ek bir zihinsel 
ve duygusal emek yükünü saymak gerekir.  Ancak bir yandan gönüllü bir emekle yürütülen 
mücadele ekonomik olarak kişileri kırılgan ve dezavantajlı hale getiriyor diğer yandan da farklı 
dayanışma biçimlerinin de yeşermesinin zeminini inşa ediyor: 

Maalesef ki, çünkü bütün bu aktivizm de şey için, hiçbir sosyal desteğim olmadığı için. Çünkü 
ne aile desteği var ne de gidip kalabileceğim başka birisi falan.47 

Bu alanda daha çok ücretsiz bir emek verip kendisini aktivist olarak tanımlayan kadınların 
ön plana çıkardıkları, temel motivasyonlarını anlatırken ve anlamlandırırken dile getirdikleri 
iki temel gerekçe vardı: değişmesi için mücadele ettikleri meselelerle kurdukları “gönül bağı” 
ve verdikleri emek yoluyla “kendilerini var etme” çabası. Tüm bu alanları gelir sağlayabilecek 
alan olarak düşünmenin ve anlatmanın etik olarak pek uygun kaçmadığı hissettiriliyordu.48 
En azından yaptıkları şey bundan çok daha fazlasıydı. Görüştüğümüz bir feminist avukat, 
gönüllü olarak takip ettiği tüm davalar için gülerek “Ücret alsaydım şimdi zengin olabilirdim” 
derken kendi pratiğiyle, bunu sosyal medya hesaplarından sosyal bir yardım gibi sunan 
ve ismini ön plana çıkaran özellikle erkek avukatların pratiği arasında önemli bir ayrım 
yapıyordu. Orada “seyirci olarak değil, özne olarak yer almanın, hissetmenin” önemine vurgu 
yapıyordu. Görüşme yaptığımız bir başka kadının da vurguladığı gibi önemli olan kolektif 
bir mücadelenin bir parçası olarak verilen çabanın bir amaca evrildiğini görmek. Hedeflenen 
ister erkek egemenliğinin aşındırılması olsun ister bir halkın özgürleşmesi olsun, isterse de 
kapitalist düzenin yıkılması olsun kadınların kendi yaşamlarının da doğrudan bağlı olduğu 
politik bir ajanda vardır burada: 

Dolayısıyla sadece bir sosyal aktivite olarak dava takip etmiyoruz. Bunun hem kendi 
hayatlarımızda hem kadınların hayatlarında hem işte yargıda, erkek şiddeti fotoğrafında, 
neyi etkilediğini, neyi değiştirdiğini, nereye yönelmemiz gerektiğini tartışarak ilerliyoruz. O 
yüzden feminist politikadan söz ediyorum.49

Burada, ücretli ve ücretsiz emek veren kişilerin motivasyonlarını dile getirme yolları arasındaki 
temel ayrımın, kimisinin bu alanı bir para kazanma yöntemi olarak görmesi kimisininse daha 
etik yahut politik bir varoluş sahası olarak görmesi olmadığını özellikle vurgulamak isteriz. 
Ücretli emek veren kişilerin çoğunluğu da bu alanla kurdukları bağı, çok benzer motivasyonlar 
üzerinden dile getiriyor. Üstelik ücretli olarak çalışanların da bu alanlarda gönüllü ve 
profesyonel emek verenler arasında doğan ayrımları ve eşitsizlikleri sorunsallaştırdığını ilerde 
göstermeye çalışıyoruz.  

Şimdi, daha çok kendisini bir STK çalışanı olarak gören kadınların bu alanda yer almaya 
ilişkin motivasyonlarını nasıl anlattıklarına ve bu anlatıda ücretli/ücretsiz emek ikiliği 
etrafındaki tartışmanın rolüne bakmak istiyoruz. Görüştüğümüz kadınların önemli bir kısmı 
hak mücadelesi alanında gösterilen çabanın devamlılığının sağlanması için, verilen emeğin 
ücretlendirilmesinin önemine vurgu yapıyordu. Onlara göre, özellikle ihlallerin izlenmesi, 
arşivlenmesi ve raporlanması, ortaya çıkan nihai ürünün uluslararası ölçekte kabul görecek 
bir formda sunulması gibi sürekliği olan ve uzmanlaşmış bilgi ve beceri gerektiren işlerde 
birilerinin hayatını buradan kazanması gerekiyordu. Burada artık ön plana çıkarılan bir var 

47 Mülakat no. 10, 02.07.2021, çevrimiçi.

48 Benzer bir ayrımın, görüşme yaptığımız bazı kişilerin doğrudan özneleri oldukları alanda ürettikleri emeği aktivizm, görece 
daha mesafeli oldukları alanlarda ürettiklerini ise profesyonel emek olarak adlandırmalarında da belirleyici olduğunu görüyoruz.

49 Mülakat no. 20, 20.06.2021, çevrimiçi.



Kurumlar Kimlikler Ve Öznelikler Arasında Hak Savunmak - Gülistan Zeren 22

olma hali (sokakta/eylemde, mahkemede, mahallede özne olmak) değil; uzmanlaşmış bilgi ve 
becerilerin yöntemsel ve stratejik açıdan doğru içerikler üretmesinin taşıdığı politik işlevdir. 
Ayrıca, bu anlatıda sanki sokakta olmakla masa başında olmak arasında yapılan gizli bir 
işbölümü anlaşması olduğu varsayılıyor. 

Ya biz çok fazla böyle işte basın açıklaması gibi eylemvari şeyler yapmıyoruz ya da Twitter 
kampanyası gibi. Biz daha sakin insanlarız. Herkesin de kendi uzmanlaştığı alan var. Çünkü 
ben de Twitter kampanyası yaparsam iyi bir dava açamam. Ben bunu çalışmadım, ben kendi 
alanındayım ve orada kalmak ve onu belli bir yöntemle yapmağa devam etmek daha doğru 
geliyor. Bence orada önemli olan herkesin kendi uzmanlık [alanını], bildiği alanı bildiği 
yöntemle yapabilmesi ve önemli olan paslaşmak dediğim gibi.50

Yukarıda daha önce söylediğimiz gibi, profesyonellik ve gönüllülük, sokakta olmak ile masa 
başında olmak arasındaki çatışma ve ayrımlar, profesyonel sivil toplum kurumlarında ücretli 
emek veren kişilerin gündeminden de hiçbir zaman tam anlamıyla düşmez. Sivil toplum ve hak 
mücadelesi alanlarının günden güne daha çok profesyonelleşmesiyle birlikte, bu alanda yer 
alan kişiler için yeni eşitsizlikler, rekabetler, güvencesizlikler ve kırılganlıklar ortaya çıkıyor.51 
Ayrıca kimin bu alanda istihdam edileceğine karar verebilmek için meseleyle kurulan gönül 
bağı ve var olma mücadelesi artık tek başına yeterli olmuyor; başka nitelikler de aranıyor: 
“Mesela o kişinin İngilizce bilmesi de gerekiyor.”52

Türkiye’de 2015 yılında özellikle Kürt illerinde yükselen şiddet ortamında “Bu Suça Ortak 
Olmayacağız” başlıklı, barış çağrısı yapan bildiriyi imzalayan 406 akademisyen, OHAL 
döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler ile görev yaptıkları üniversitelerden ihraç edildi. 
Yalnızca ihraçlarla sınırlı kalmayan, üniversiteler üzerinde artan otoriter baskılar ihraç edilen 
birçok akademisyeni veya bir akademik kariyer planlayan çoğu kişiyi daha özgür ve güvenli 
bir alternatif olarak sivil toplum alanına yönlendirdi.53 Bu nispeten yeni eğilime dikkat 
çeken, görüşme yaptığımız kadınlardan biri bununla birlikte sivil toplum alanın değerinin 
arttığından ve bunun başka türlü değer, iş yapma biçimi ve hiyerarşileri sivil toplum ve hak 
mücadelesi alanlarına entegre ettiğinden bahsediyor. 

Eskiden böyle sivil toplumda dernekte çalışmak, hak savunucusu olmak böyle göğsünü 
gere gere gezdiğin bir şey değilken, bir anda böyle kıymetli bir mücadele alanı haline geldi. 
Hak savunucusu olmak insanların artık özgeçmişlerinde yazdığı bir mesele haline geldi 
gerçekten. İhraç edilen akademisyenlerin ya da akademik alanda kendisine yer bulamayan 
akademisyenlerin, ki ben de öyleyim, gelmesiyle daha prestijli bir alan oldu. Bir kere inanılmaz 
bir insan kaynağı arzı oluştu böylece. Bu gerçekten inanılmaz, burayı bir iş kolu olarak gören 
insanların aktığı bir alan haline geliyor. Dolayısıyla alan aslında daha saha ile ilişkisi olan, 
daha hani aktivist olan, sahada aktivist olan insanlara kapanmaya da başlıyor yani.54

Görüştüğümüz bir başka kadının deneyimiyse sivil toplum alanında profesyonel işler ortaya 
koymanın getirdiği beklenti ve seçimlerin, bu yeterliliklere sahip kişileri bir kereye mahsus 

50 Mülakat no. 25, 13.06.2021, çevrimiçi.

51 Türkiye’de sivil alanın profesyonelleşmesini farklı yönlerinden ele alan bir tartışma için bkz. https://www.sivilsayfalar.
org/2021/07/27/turkiyede-sivil-toplum-calisani-olmak-4-sivil-alana-ozgu-bir-profesyonellesme-olmali-mi/

52 İngilizce şartı görüşmecilerin çoğu için bu alandaki eşitsizliklerin en özet hali anlamına geliyordu. Ancak kimisi bunu 
sorunsallaştırırken kimisi de yaptıkları işin profesyonel olması ve böylece uluslararası mecrada tanınması için kaçınılmaz 
görüyordu.

53 Bu dönemde, sivil toplum kurumları ve akademi arasındaki işbirliklerini güçlendirme, devlet tarafından ihraç edilerek sosyal 
ve ekonomik birçok hakkından mahrum bırakılan akademisyenlerle dayanışma ağlarını kurma, onlara kamusal alanda yeni bir yer 
açma adına birçok girişim oldu. Bkz. https://tihvakademi.org/hakkimizda/, https://insanhaklariokulu.org/, vd.

54 Mülakat no. 24, 06.06.2021, çevrimiçi.
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olmak üzere alana dahil edip diğerlerini dışlayarak işleyen bir “eleme-seçme” mekanizması 
olmadığını gösteriyor. Birileri bugün profesyonelleşmeye devam eden bu alanlara dahil 
olabilmişse bile yine de eşitler arasında daha eşitsiz bir konumu işgal ediyor. Görüşme 
yaptığımız bu kişi her ne kadar bugün bu alana yerleşmiş olsa da sivil toplum alanındaki 
güncel iş ilanlarında aranan nitelikleri kendisinde barındırmadığını düşündüğü için çifte bir 
kaygı hali yaşadığından bahsetti: Çalıştığı yer ile bağlantısının kesilmesi halinde bu alanda 
iş bulmasının imkânsız olduğunu düşündüğü için ekonomik bir kaygının yanı sıra, çalıştığı 
dernekte proje yazımı, raporlama gibi uzmanlık gerektiren birtakım çalışma sahalarından 
doğrudan elendiği için de sosyal ve profesyonel bir kaygı ve mesafelenme yaşıyordu. 

Uzun bir işsizlik süreci geçirdim. Malum sivil toplum da biraz fazla beyaz yakalı nitelikler 
barındırdığı için benim böyle bir alanda olmam pek de mümkün değildi. Ama çok denedim 
şansımı ve olmadı: yani yabancı dil, yüksek lisans bizim için birer bariyer oluyor. Yani ne 
kadar sahada olursanız olun, çok da bir şey kalmıyor açıkçası eğer izleme ve savunuculuk 
yapacaksanız. Sosyal medyada ben yine bir işsizlik sitemi ediyordum muhtemelen, mesaj 
aldım, “Biz bak çalışma arkadaşı arıyoruz” diye. Baktım niteliklere, aranan nitelikler Allah 
gibi bir şey yani. Baktım ve dedim ki, yok yani ben buraya giremem çok zor (…) Bir gün bu 
dernekten çıkarsam da başka bir STK’da iş bulmam imkânsız gibi bir şey.55 

Öte yandan, söylem düzeyinde ortaya çıkan bu net, bazen katı sınırların ve konumlanmaların 
ötesine baktığımızda, bu alanda emek veren kadınların çoğu zaman farklı alanlarda farklı 
kimlik ve tanımlamalarla dolaşıp katı kavramların sınırlarını ihlal ettiğini görüyoruz. Başka 
bir deyişle her ne kadar isimlendirmeler hareketsiz görünse de deneyimler asla bu kadar arı ve 
sabit değil, aksine birbirleriyle kesişiyor, çatışıyor ve bazen de birbirini tamamlıyor. Fon alarak 
çalışmaya, farklı profesyonellik biçimlerine, politik hareketlerle kurulan ilişkilere dair tüm bu 
itirazlar ve ayrımlarla birlikte bu alanda yer alan birçok kadının deneyiminin bu sınırları ihlal 
eden yerlerde konumlandığını söylemek mümkün. Burada kesinlikle bu ayrımların gerçekte 
herhangi bir karşılıklarının olmadığını söylemeye çalışmıyoruz, tam aksine bu ayrımlar çoğu 
zaman oldukça net politik konum ve tutumlara işaret ediyor. Ama kadınların aynı zamanda 
çoklu kimlik ve deneyimlerle var olmaya ve mücadele etmeye devam ettiklerini de görmezden 
gelemeyiz. 

Birbirinden farklı koşulları, gündemleri ve toplumsal grupları olan kurum, ağ ve hareketlerin 
içerisinde eşzamanlı olarak yer alan kadınların sayısı hiç de az değil. Bu kadınlar bir yerde 
kendisini daha çok aktivist veya hak savunucusu olarak görürken başka bir yerde kendisini bir 
profesyonel veya sivil toplum çalışanı olarak konumlandırıyor. Elbette bunun çatışmasız bir 
var olma hali anlamına asla gelmediğini de söyleyelim: 

Mesela kendimi LGBTİ+ hareketinin öznesi olarak görüyorum ve ona dair bir şey söylerken, 
konuşurken daha rahat hissederim ya da feminist harekete veya kadın hareketine dair. 
Ama mesela Kürt meselesine dair bulunduğum yerden kendi kişisel deneyimimden bir şey 
söyleme gibi bir hakkım olduğunu düşünmüyorum. Orada kendimi STK çalışanı olarak 
konumlandırmak daha doğru geliyor. Ya tabii ki, Kürt hareketi için, barış için savunuculuk 
yaparım, ama sanki hani ikisi farklı şeylermiş gibi geliyor. Ben Kürt değilim bir kere, hareketin 
öznesi değilim, sadece onun böyle destekçisi olabilirmişim gibi geliyor, bilmiyorum böyle bir 
kimliksel çatışma da yaşıyorum.56 

55 Mülakat no. 30, 25.06.2021, çevrimiçi.

56 Mülakat no. 19, 10.06.2021, çevrimiçi.
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(…) aslında doğrudan bir ekoloji aktivisti olmadan nasıl meseleyle ilgili konuşabilirim konusu 
kendimi en zor görebildiğim alan. Mesela insan hakları meselelerine (…) dair cevap üretmekte 
ya da söz üretmekte bir gerilim hissetmiyorum, bu konuda konuşabilirim, bir insan hakları 
aktivisti olarak. (…) Ama hiçbir zaman yeteri kadar ekoloji aktivisti olamıyorum mesela. 
Hani bu konuyla ilgili bir şey söylemem için bütün her şeyi mükemmel yapmam gerekiyormuş 
gibi hissediyorum.57 

Bu bölümü bitirirken bu çatışmaya yeni bir odaktan bakmaya çalışan ve özellikle feminist, 
queer mücadeleden beslenen bir perspektifi hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Tutarsızlıkları ve çatışmaları bir sorun olarak gören veya görmezden gelen bir yaklaşımın 
yerine tam da bunları sahiplenmenin önemini vurgulayan bu bakış açısına göre bir hareketle, 
oluşumla ilişkilenmenin veya ona aidiyet beslemenin anlamı değişiyor. Bu, çoğu zaman 
görüşmeler esnasında da dile getirilen bir durumdu. Böylece kimlikler, sıfatlar, aidiyetler 
içerisinde bir seçim yapma mecburiyeti ortadan kalktığında sınırlarda dolaşarak birbirinden 
öğrenme mümkün hale geliyor. Başka bir deyişle, kendisini bütüncül ve homojen bir kimlikten 
kuran özneler yerine parçalı var olma halleri ile birlikte hak mücadeleleri alanının kendisi 
de sabit bir uzam olmaktan uzaklaşarak hem kolektif hem öznel süreğen bir inşa sürecine 
dönüşebiliyor. 

B. Gündemler, Araçlar ve İlişkiler

Bir önceki başlık altında incelediğimiz ücretli ve ücretsiz emek türleri ile profesyonel ve gönüllü 
yaklaşımlar arasındaki farklara ilişkin tartışma ve çatışmalar hak mücadelesi alanındaki 
kurum, inisiyatif veya platformların gündemlerini, kullandıkları araçları da şekillendirmekte 
önemli bir pay sahibi. Bu bölümde, bu gündemler ve araçların nasıl belirlendiğine daha 
yakından bakmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken özellikle anlamaya çalıştığımız şey ise 
belirlenen gündemlerin, kullanılan araçların ve kurulan ilişkilerin örgütlenme modelleri 
açısından taşıdığı anlamdan ziyade bunların kadınların gündelik deneyimlerindeki ve öznellik 
inşalarındaki tezahürleri. 

Görüşme yaptığımız kişiler ister rutin bir günlerinin nasıl geçtiğinden bahsetsin ister mekân 
ve zamanın nasıl organize edildiğini anlatsın isterse de yer aldıkları alanda yapılan çalışmaları 
saysın, her seferinde yer aldıkları oluşumun gündemine nelerin ve kimlerin alındığı, nelerin 
ve kimlerin dışarıda bırakıldığı ile kendi gündemleri arasında doğrudan bir bağ olduğunu 
görüyoruz. Kaba bir tarif yaptığımızda, bir tarafta acil ihtiyaçların diğer tarafta ise stratejik 
planlamaların belirlediği gündemler var. Ağırlıklı olarak veya tamamen gönüllülerin yer 
aldığı, daha dezavantajlı bölgelerde ve/veya daha dezavantajlı gruplarla doğrudan etkileşim 
içerisinde çalışan ve taban hareketlerinden beslenen örgütlenme modellerinde politik ve 
toplumsal koşulların doğurduğu acil ihtiyaçlara cevap üretmek öncelenirken ağırlıklı olarak 
profesyonel çalışanlara sahip, üzerinde çalıştığı meselenin öznelerinden daha çok ulusal 
ve uluslararası kurumlara yönelik bilgi ve belge üreten, fon desteğiyle sürdürülebilirliğini 
sağlayan örgütlenme modellerindeyse sivil toplum alanının kendi özgül koşullarına göre 
stratejik planlamalar yapmak esas. Başka bir deyişle ilkinde bir bakım ve dayanışma ekonomisi 
etrafında inşa olunan bir iş-emek ilişkisi varken ikincisinde bu ilişki daha çok nihai ürün ve 
onun dolaşımı etrafında kuruluyor.58 Aşağıdaki iki alıntı bu farklı iki yaklaşımı çok iyi bir 
şekilde özetlemekte. 

57 Mülakat no. 26, 24.05.2021, çevrimiçi.

58 Bu bakım ekonomisini döndüren duygusal ve zihinsel emeği veren ücretsiz işgücünün toplumsal cinsiyet kimliği açısından 
nasıl nötralize edildiğini birinci bölümde anlamaya çalışmıştık. 
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Aslında biz merkez derneğiz, şiddet başvurusu almak gibi bir niyetimiz yoktu, ama süreç 
içerisinde ihtiyaçtan kaynaklı almaya başladık. Çünkü kadınlar gelmeye başladılar, destek 
istemeye başladılar. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi düşünürken, hani tek başımıza bununla 
baş etmenin çok zor olduğunu fark ettik. Çünkü o dönem bununla ilgili bütün kurumlar 
kayyımlar tarafından kapatılmıştı. Biz de ağ kurduk, şiddetle mücadele ağı adı altında.59 

Genel olarak sahada neler olup bittiğini çok takip ediyorum. Yani bizim çalıştığımız alanlar 
ve çalışmadığımız alanlarla ilgili kimler ne yapıyor filan çok okuyorum, okumam gerekiyor 
analizleri. Çünkü şöyle bir şey var yani gördüğümüz her şeye saldırmak değil, yani biz ne 
yapmak istiyoruz? Yani derneğin bazen düzgünce tanzim edilmiş, bazen çok tanzim edilmemiş 
ama bir ana stratejisini kurmaya çalışıyorum yönetim kurulu ve üyelerini de katarak.60 

Alandaki bazı kadınların (içerisinde yer aldıkları kurumun sunduğu koşullarla birlikte kendi 
profesyonel nitelikleri sayesinde) alan içerisinde daha ayrıcalıklı konumlara yerleştiklerini 
görüyoruz. Bu kişilerin hem kurumsal hem bireysel ilgi alanlarına ve önceliklerine göre 
çalıştıkları konuları ve alanları belirleyebilmek için sahip olduğu manevra alanı diğerlerine 
göre oldukça geniş. Ayrıca ilkinde meselenin özneleriyle daha yakından kurulan bir ilişkinin 
etkisi belirleyiciyken diğerinde kurum yöneticileri, fon verenler ve alanın uzmanlarıyla 
kurulan ilişki daha ön planda. 

Bir yandan da bu iki farklı yaklaşım ve farklı türden kurumlarda bu iki yaklaşımın farklı 
şekillerde yerleşik hale gelmesi, ayrımların her zaman kurumları birbirinden ayıran keskin 
bir sınır olarak işlediği anlamına gelmiyor. Bazen bu ayrışmanın, bir kurum içerisindeki farklı 
çalışma ekipleri veya kişiler arasında da devreye girdiğini, kurum içerisinde buna göre bir 
işbölümünün tasarlandığını görüyoruz. Bu işbölümü, kimlerin daha çok kimlerle etkileşimde 
olarak “iş yaptığını” belirlerken (hak ihlallerine maruz kalanlar veya mücadelenin özneleri 
veya profesyoneller, ulusal ve uluslararası kurum temsilcileri) aynı zamanda kişilere “işin” 
hangi kısmının61 (okumak, strateji belirleme, bilgi birikimi sağlama veya organizasyonel, 
çoğunlukla tekrara dayalı, duygusal emek gerektiren işler yapma) üstlenileceğini bildiriyor. 
Böylece bu ayrımın aynı zamanda kurum içerisinde kimin karar verici, kimin yönetici ve kimin 
uygulayıcı olacağını tayin ettiğini söyleyebiliriz. 

Ben muhtemelen daha kafa rahatlığıyla zihin emeği harcayabilirim. Çalıştığım kurumun 
üzerinde çalıştığı alanda ben zaten doktora yapıyorum. Kurumun gündemine bununla ilgili 
bir sürü şey getirebilirim, bağlantı sağlayabilirim ya da işte dünyada ne olup bittiğine dair 
çok daha doğrudan bir şeyler görebilirim. (…) Bir kısmımız için böyle imkânlar o kadar yok. O 
yüzden belki de kurumun yaptığı işlere, çalışma alanlarına da o kadar bir şey katamadıklarını 
hissediyorlar ya da belki biz domine edip daha çok yönlendiriyoruzdur.62

Hiç sahaya gitmeyen ekipler var mesela: iletişim ekibi, yönetici kadro ya da finansal 
işlerle uğraşan kişiler… Onlar sahadan hiç etkilenmiyor. O yüzden böyle garip bir durum 
oluşuyor aslında. Biraz bunu hissediyorum. Bir kere zaten ülkenin batısında çalışan, çoğu 
avantajlı bir kesimden oluşan çalışan topluluğu olan bir kurumuz ve işte ister istemez, nasıl 
diyeyim, asimetrik bir durum oluşuyor bence. Kürt illerindeki ihlallerle ilgili çalışırken (…) 
bu yüzden sahayla temas kurmanın, özellikle kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ama herkes aynı teması kurmayınca ve işte bulundukları, nasıl diyeyim şimdi, daha böyle 

59 Mülakat no.1, 03.07.2021, çevrimiçi.

60 Mülakat no.11, 07.05.2021, çevrimiçi.

61 Ayrıca bu ayrımın çoğu zaman hiyerarşik olduğu unutulmamalıdır. İkincisinde eğitim seviyesi, yabancı dil bilgisi, proje 
yönetimi bilgisi, prestijli meslek gibi çok fazla yetkinlik beklentisi vardır.

62 Mülakat no. 23, 05.06.2021, çevrimiçi.
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Türk kimliğine ait avantajlardan kaynaklı farkında olmama hali nedeniyle çoğu şeyi 
anlamlandıramayabiliyorlar mesela hani. İkili durumlar oluşuyor.63 

Aslında karşı kutuplara yerleşmiş gibi görünen bu iki yaklaşım kişilerin öznel deneyimlerinde 
sıklıkla kesişir ve bazen kişilerin yaşamlarında bir çatışma olarak cereyan edebilir. Alanın 
özneleriyle daha yakından ve doğrudan çalışmanın yarattığı etkiden, görüşme yaptığımız 
kadınlardan biri şöyle söz ediyor: “Ve bazı noktalarda ne kadar beyaz olduğumla yüzleştim, 
yani o teori, işte kitaplar, okumak şu bu falan”. Başka bir deyişle okunan metinler her 
zaman saha tarafından sınanır ve kişilerin hem kendilerini hem iş yapma biçimlerini hem de 
yaklaşımlarını sorgulamalarına yol açıp huzursuzluk hissini yaratırken bazen de bu metinler 
saha ile bir mesafe yaratarak ilişkilenme ufkunu genişletir. Ancak, burada dikkat çekmek 
istediğimiz ilk nokta herkesin bu iki alana birden eşit derecede erişiminin olmamasıyken 
diğeri de saha tarafından etkilenme ve dönüşme “riskinin” herkes tarafından yine eşit 
derecede sahiplenilmemesidir. Görüştüğümüz kadınlardan biri daha çok profesyonel saiklerle 
hareket ettiğini düşündüğü iş arkadaşlarının bazı riskleri almaktan daha çok kaçındığından 
bahsediyor ve tutumlar arasındaki farkın politik bir mesele olduğuna işaret ediyordu.  Daha 
açık bir ifadeyle, sivil toplum alanındaki kişilerin taban hareketleriyle kurdukları yakın veya 
uzak ilişkilerin, bugün sivil toplumda yer aldıkları alanlardaki eylemlerini, hangi riskleri ne 
ölçüde alacaklarını belirlediği söylenebilir. 

Bununla ilişkili olarak, görüşme yaptığımız çoğu kişi, bilgi ve verinin toplanması, bunların 
belgelenmesi ile haklarında veri biriktirilen öznelerle bağ kurulması arasındaki gerilim yüklü 
tercihlere işaret etti.  Ancak bu durumun yalnızca kişisel değil kurumsal bir çıkmaz olarak da 
karşımıza çıktığını söyleyebiliriz:

Şimdi her şey raporlaştırmaya dönünce, senin sahanla çok işin olmuyor ki. Burada bir sakat 
durum var, benim anlamadığım şey o. Yani sahadan uzak çalışamazsın, böyle bir dünya yok. 
Muhakkak sahayla bir temasın olması lazım. Yoksulluğu rapor ederken, nasıl edeceksin? 
Yani sokaklara, o alanlara giremediğin zaman, ki seni ânında almayacaklarına göre, önce 
bir güven tesis etmen lazım o sokaklarda… Verilen istatistikler yeterli olacak mı? (…) Sivil 
toplumu, hak savunuculuk alanını da çok önemsiyorum: izleme ve savunuculuğu. Ama bunun 
şirazesinin yavaş yavaş kaydığını düşünüyorum. Sadece rapor yazdığımız, bilgi topladığımız 
bir şeye dönüşme tehlikesi var gibi geliyor bana.64 

Bugün Türkiye’de fonlanan birçok sivil toplum projesinin aslında belli bir tema üzerine veri 
toplamak ve bu verilerden uluslararası kurumlar nezdinde kabul gören bir yöntemle rapor 
yazmak konusunda örgütleri destekleme ve güçlendirme ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
durum aynı zamanda bu alandaki bazı kişi ve kurumlar için yukarıda yer verdiklerimize benzer 
kaygı ve soru işaretlerini oluşturuyor. Görüşme yaptığımız bazı kişiler de profesyonelleşmeden, 
hak ihlallerine, ayrımcılıklara ve şiddete maruz kalan toplumsal gruplarla sivil toplum aktörleri 
arasında kurulan ilişkiyi dönüştüren bir süreç olarak bahsediyor. Artık sanki öznelerin uzun, 
detaylı hikâyelerine değil onlara dair aktarılabilir, sayısal verilere öncelik tanınıyor. 

Çalışmaları fon desteği alarak daha çok profesyonel yöntem ve kriterlerle yürütmeye karşı 
duranların gündeme getirdiği bir başka mesele de bağımsızlık. Bu kişiler, fon desteği 
alarak çalışmaları yürütme yolunu neden seçmediklerini etik ve politik bir tavır (“birtakım 
ideolojilerden bağımsızlaşma, arı kalmak ve ilkelerden taviz vermemek”) olarak  sunuyor; 
ayrıca, saha ile kurulan iki farklı ilişkilenme biçimi arasındaki çatışmanın temelinde de bu 

63 Mülakat no. 19, 10.06.2021, çevrimiçi.

64 Mülakat no. 30, 25.06.2021, çevrimiçi.
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meselenin yattığını, “elitleşme” terimi ile ima ediyorlar. Bu bakış açısına göre, artık gönüllü 
emeğine dayanmayan çalışmalar, fon desteği veren kuruluşa taahhüt edilen çalışmaların 
yerine getirilebilmesi adına kendi elitini yaratmak zorunda. 

Bağımsız kalma ve hak mücadelesi alanının ilkelerine uyumlu çalışmalar yürütme ile 
sürdürülebilirliğini sağlama arasındaki çetrefilli ilişki halihazırda fon desteği alan kurumların 
da gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle, hak mücadelesi yürüten kurumlar arasındaki 
eşitsizlikler burada bir kez daha ön plana çıkıyor. Bu eşitsizlikler hem kurumların sahip olduğu 
sosyal ve ekonomik güçleriyle hem de bu çalışmaları yürüten ve bu çalışmaların seslendiği 
öznelerin farklı açılardan dezavantajlı konumları ile ilişkili. Görüştüğümüz kadınlardan biri 
bu meseleye dikkat çekerek çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlayan ekonomik araçları temin 
eden kuruluşların aslında aynı zamanda hangi alanların, kimliklerin ve öznelerin meşru 
olduğunu tespit etme ve seçme iradesini kendisinde toplamaya çalıştığını belirtiyor.

Konsolosluklar bir şekilde destek çıkıyorlar, özellikle geylere daha rahat destek çıkabiliyorlar. 
Mesela şöyle şeyler duyuyor ve yaşıyoruz. İşte seks işçileriyle ilgili etkinlik düzenleyeceğiz, 
size destek verebiliriz, ama etkinliğinizde seks işçileri olmasa falan… Çünkü onunla anılmak 
istemiyor, yani hem bir yandan vizyonlu anılmak istiyor, ama bir yandan da seninle o kadar 
açık anılmak istemiyor. Zaten bunların sıkıntısını yaşıyorsun, bir de üstüne bir sürü ceza…65

Sivil toplum ve hak mücadeleleri alanının cinsiyetli yapısının yanında farklı türden eşitsizlik 
ve ayrımcılıkların da kadınların deneyimlerini şekillendirmede oldukça belirleyici bir rol 
oynadıklarını gördük. Saha ile daha doğrudan bir ilişki içerisinde mücadele yürüten ve gönüllü 
desteğine dayanan yapılarda yer alanlar diğerlerine nazaran daha güvencesiz koşullarda daha 
çeşitli riskler almak ve istikrarsız politik koşulların doğurduğu yeni ihtiyaçlara da acil cevaplar 
üretmek zorunda kalıyor. Diğer taraftaysa daha imtiyazlı konumlarda hem çalışma alanlarını 
ve araçlarını hem gündemlerini sürdürülebilirlik kaygısı yaşamadan belirleme ayrıcalığını 
daha fazla elinde bulunduran kurumlar ve kişiler yer alıyor. 

IV. SONUÇ

Bir kadın ve/veya LGBTİ+ hak savunucusu mücadele ederken, hem içinde bulunduğu hareketin 
cinsiyetçiliği ile mücadele etmek durumunda hem o harekete saldıranların cinsiyetçiliğiyle 
mücadele etmek durumunda hem de üzerine düşündüğü meseleyle, sorunla mücadele etmek 
zorunda… Bu oldukça katmanlı bir mücadele alanı…66 

Sivil toplum ve hak mücadeleleri alanları genelde toplumsal cinsiyetten azade alanlar olarak 
tahayyül edilir. Özellikle bu alanlardaki hâkim insan hakları söyleminin merkezindeki 
insan, bir cinsiyete sahip olmaktan uzak gibidir. Oysa, örgütlerin ve kurumların yapılarında, 
prosedürlerinde ve işbölümlerinde, tıpkı toplumsal yapının diğer tüm alanlarında olduğu gibi, 
toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ve ayrımcılıklar çoğunlukla örtük bir şekilde işler ve 
başka türlü eşitsizlik biçimleriyle (sınıf, yaş, etnisite, eğitim düzeyi gibi) birleşerek kendini 
yeniden üretir. 

65 Mülakat no. 10, 02.07.2021, çevrimiçi.

66 Mülakat no. 5, 04.05.2021, çevrimiçi.
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Öncelikle, toplumsal cinsiyet bir mesele olarak ele alınmadığı sürece hak savunucusu olmaya 
ilişkin heteronormatif eril kurgunun dışında kalan diğer öznelere ne olur? Bu alanlarda yer 
alan kadın, queer ve non-binary öznelerin bedenlerinin, emeklerinin ve pratiklerinin göz 
önünde olmakla birlikte görünmez kılındığına tanık oluyoruz. Bu görünmez kılma birbiriyle 
ilişkili iki süreç üzerinden işliyor. Bir yandan, eril bir kurgu olan soyut ve kahraman insan 
hakları savunucusu tarifine uymayan “yaşlı”, “kadın”, “queer”, “kırılgan” bedenler ya 
görmezden geliniyor ya da norm dışı olarak işaret edilip göz önünde tutuluyor. Diğer yandansa 
erkekler kadınların masa başında veya sahada verdikleri emeği kamusal alanda, mesela bir 
basın açıklaması veya toplantı esnasında, temsil etmesini engelleyerek yani onların emeğine 
konarak kendi iktidarlarını güçlendiriyor. 

Toplumsal cinsiyet perspektifinden bakınca ortaya çıkan başka bir temel olgu ise bu alanlardaki 
işbölümünün cinsiyetli doğasına ilişkin. Bu alandaki kadınların çoğu, yoğun bir duygusal 
ve zihinsel emek mesaisi yapıyor. Bir yandan, insanlar arası ilişkileri düzenliyor, çalışma 
ve mücadele arkadaşlarının iyi olma hallerini gözetiyor; diğer yandan erkeklerin dağınık 
bıraktığı, takibini yapmadığı, eksik bıraktığı işleri onların arkalarını toplayarak düzenliyor. 

Bununla birlikte, kadınlar sivil toplum ve hak mücadeleleri alanlarında birtakım örüntü ve 
mekanizmalar devreye sokularak ikincil özneler olarak konumlandırılıyor. Raporda ciddiye 
alınmama, araçsallaştırılma, karar verme mekanizmalarından formel veya enformel yollarla 
elenme, toplumsal cinsiyetinin yarattığı etkinin sürekli farkında olma olarak kategorize edilen bu 
örüntüler, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve ayrımcılıkların somut deneyimlerde nasıl 
tezahür ettiğini gösteriyor. 

İkinci olarak, farklı örgütlenme modellerinin yapısal koşulları içerisinde hareket eden 
kadınların deneyimlerinde toplumsal cinsiyetin yanı sıra yaş, sınıf, etnisite gibi farklı türden 
eşitsizlikler nasıl bir rol oynar? Bunlar kadınların motivasyonlarını ve öznellik kurgularını 
nasıl şekillendirir? Sivil alanda, kadınlardan bazıları daha çok gönüllü emeğine veya aktivizme 
dayanan, bazıları da daha çok ücretli, profesyonel bir emeğe dayanan yapılar içerisinde yer 
alıyor. Bu yapıların koşulları yalnızca makro ölçekli meseleler ile ilişkili değil; aksine bunlar 
kadınların bireysel hikâyelerini, iş yapma biçimlerini, hak mücadelesine yükledikleri anlamları 
güçlü bir biçimde şekillendiriyor. 

Ücretsiz emek veren kadınlar uğraştıkları meselelerle kurdukları “gönül bağını” ön plana 
çıkararak, yaptıkları şeyi, kendilerini bir politik özne olarak var etme üzerinden anlatıyor. Daha 
ziyade verdiği profesyonel emekle bu alanlarda yer alan kadınlar ise uzmanlaşmış beceri ve 
yöntemlerle üretilen bilgi ve belgelerin bir mücadele yöntemi olarak kullanılması gerektiğine 
vurgu yapıyor. Bu ayrıma paralel olarak, kadınların bir kısmı daha çok hak ihlallerinden 
doğrudan etkilenen öznelerle yakın ilişkiler içerisinde oluyor ve bu kadınların gündemlerine 
de sahanın ihtiyaçları yön veriyor. Diğer taraftaysa ulusal ve uluslararası kurum ve ağlarla 
kurulan ilişkiler öncelikli oluyor ve buradaki gündemi de uzun vadeli kurumsal stratejiler 
belirliyor. Burada kurumların da kişilerin de eşit koşulları paylaşmadığını vurgulamak önemli. 
Sivil toplum içerisinde de çeşitli eşitsizlikler ve ayrıcalıklar hem alandaki özneler hem de 
kurumlar için yeniden üretiliyor. Dolayısıyla bazı kadınlar ataerkil düzenin ve politik şiddetin 
yarattığı zorlukların yanında, daha dezavantajlı ve kırılgan konumlarda mücadele etmek 
durumunda kalıyor. 

Sivil toplum ve hak mücadeleleri alanının bir öznesi olmak, bizim için bu çalışmanın 
anlamını da elbette farklı kılıyor. Çoğu zaman “dışarıdaki, yukarıdaki” iktidara yönelmiş 
bir itiraz etrafında bir araya geldiğimiz mekânlarda ve zamanlarda toplumsal cinsiyete 
dayalı eşitsizliklerin yanı sıra etnisite, sınıf, yaş gibi diğer eşitsizlik türlerinin nasıl da 
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gömülü olduğunu görmek içeride yükseltilecek itirazların da vazgeçilmez anlamlar ve 
kıymetler barındırdığını gösterdi. Bu alanda kimleri daha az görünür kıldığımızın farkına 
varabilmemizin, yerleşik ve baskın kültürün öğrettiği ve dayattığı iş yapma biçimlerimizi 
nasıl aşabileceğimizin, yüce ve cesur olmaktansa kırılganlıkları, ara vermeleri ve vazgeçişleri 
de içine alan var olma halleriyle bu alana dahil olmanın yollarını nasıl üreteceğimizin peşine 
düşen çabaların çoğalmasının oldukça kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Feminist yaklaşımın, 
kendinin ve birbirinin farkında olma, dayanışma ve destek temelli pratikler üretme yollarıyla 
başka türlü iş yapma ve var olma halleri yaratmaya dair ısrarını bizler de bu çalışma vesilesiyle 
bir kez dana hatırla(t)mak istiyoruz. Bu anlamda, anlatmak ve dinlemek birçok feminist 
yaklaşımda vurgulandığı gibi başlı başına bir mücadele ve güçlenme pratiği. Umarız bu 
çalışma bunu bir nebze olsun yerine getirebilmiştir. 
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