Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması
“Türkiye’deki Kadın Hareketlerinin Farklı Şehirlerde Karşılaştırılması” araştırma
projesi Türkiye’de cinsiyet eşitliği için mücadele eden kadın kurumları ve
çeşitliliğini, farklı kadın hakları ve toplumsal cinsiyet tabanlı siyasi
hareketlerdeki farklı kimlikler ve ittifak stratejilerini odağına alarak inceliyor.
1990’lı yıllarda toplumsal cinsiyet kavramı içindeki farklı görüşler
benimsendiğinden beri uluslararası feminist tartışmalar değişmektedir. O
zamandan bu yana, kimlik sorunları ve ilintili güç dağılımları tartışmaların
merkezine oturdu. i Modern Türkiye’de, özellikle Kürt ve Müslüman feministlerin
kritik müdahalelerinden sonra, kadın grupları ve feministler farklı kimliklerden
bahsetmeye başladı: ii radikal, lezbiyen, kuir*, sosyalist, dindar-muhafazakâr,
engelli, Kürt, Alevi, Ermeni ve diğer başka grupların varlığını tanıdılar. Birleştirici
bir kategori olarak “kadın” tanımı yeniden şekillendirildi ancak kadına karşı
şiddet ve yapısal ayrımcılık hala sürmekte. iii Bu nedendendir ki, dayanışma ve
yapılandırıcı işbirliğine dayanan ittifaklar ve ortak eylemlerin hala nasıl mümkün
olduğu dikkate alınmalıdır.
Ankara, İstanbul, Diyarbakır’a ek olarak Ege ve Karadeniz Bölgelerindeki daha
küçük şehirlerde nitel deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Veriler belge toplama,
saha araştırmaları ve mülakatlar yoluyla toplanmaktadır. Farklı sosyo-ekonomik
ve siyasal parametrelerin olası etkileri özellikle göz önünde bulundurularak;
farklı grup ve hareketler arasındaki kimlik ve ittifak stratejileri incelenip
karşılaştırılmaktadır. Uluslaraşırı, ulusal ve yerel ilişkilenmeler de ayrıca
çalışılmaktadır.
Çalışmanın bulguları Almanya ve Türkiye’deki kamuoyuna yayımlanmış yazılar,
proje sunumları, üniversitedeki seminerler ve çok dilli bir proje raporu yoluyla
sunulacak; bu çalışmalar aynı zamanda ilgili alanda var olan bilimsel söylemlere
de katkıda bulunacaklardır. Projenin sonunda sonuçları tartışmaya sunmak
amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir. İstanbul Üniversitesi ve Ankara

Üniversitesi’ndeki toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları araştırma
merkezlerinin de işbirliğiyle, Almanya ve Türkiye’deki sivil toplum
kuruluşlarından kişiler, bilim insanları ve aktivistler ortak eylemlilik ve
dayanışma için stratejiler geliştirme ve ön ayak olma olanağı bulacaklardır.
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