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Feminizmlerin “Biz”inde Yer Bulmak:Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm Cildine Bir 

Bakış 

Çimen Günay-Erkol 

Feryal Saygılıgil ve Nacide Berber’in (2020) hazırladıkları ve İletişim Yayınları’nın Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce serisinin bir parçası olarak yayımlanan Feminizm cildi, kadınların 

ve insanlığın özgürleşmesi için verilen feminist mücadeleye ilişkin 75 yazının bir araya 

gelmesiyle, hem Türkiye’deki feminist mücadelenin tarihine dair olabildiğince derli toplu bir 

bakış sunmakta hem de bu tarih boyunca kolektif feminist öznenin ne şekilde oluştuğu (ve 

parçalandığı) hakkındaki görüşleri yan yana getirmektedir. Sunuş yazısında Feryal Saygılıgil 

(2020), kadın dergiciliği ve yayıncılığı, LGBTİ+ hareketinin giderek daha fazla görünürlük 

kazanması, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın 2011 yılında kapatılarak yeni 

oluşumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak adlandırılması ve bu değişikliği takiben 

“toplumsal cinsiyet eşitliği” yerine “toplumsal cinsiyet adaleti” kavramının yürürlüğe 

sokulmaya çalışılması gibi kimi kavşak noktalarını özellikle görünür kılıyor. Saygılıgil, iki yılı 

aşkın bir zamanda hazırlanan bu cildin, feminist fikriyat ve feminist mücadelenin iç içe 

geçmişliğinin bir kanıtı olarak düşünülebileceğini ifade etmektedir.  

Feminizmin birçok anlatıcısı olduğu vurgusu, cildin İçindekiler bölümünde açıkça 

görülmektedir. Bu seçkide, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki mücadeleden başlamak 

suretiyle sosyalist, liberal ve Kemalist feminizme uzanılmakta; Elele, Kadınca, Kim, Pazartesi, 

Amargi gibi dergiler, Kürt kadın hareketi ve sendikal hareketler değerlendirilmekte; Fatma 

Aliye, Nezihe Muhittin, Sabiha Sertel gibi kurucu figürlerin yanı sıra Duygu Asena, Konca 

Kuriş ve Gültan Kışanak gibi daha çağdaş isimler ve Aynur İlyasoğlu, Ferhunde Özbay, 

Nermin Abadan-Unat gibi araştırmacılar da feminist mücadelenin tarihsel anlatısı içine 

yerleştirilmektedir. Ayrıca, kızkardeşlik kavramı kendi dönüşümü içinde irdelenmekte; 
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feminizmin cinsellik, beden politikaları, kürtaj, aile, ev içi emek gibi toplumsal cinsiyet 

mücadelesinin önemli dönemeçlerini oluşturan kavramlarla ilişkisi değerlendirilmektedir. 

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından giderek artan bir ilgiye mazhar olan 

“Kadının beyanı esastır” ilkesinin eril şiddet denklemindeki yerinin değerlendirilmesi, 

feminizmin dalgalarının yeni bir bakışla gözden geçirilmesi, akademinin ve İslam’ın feminizm 

ile ilişkisinin irdelenmesi ve feminist yöntem tartışmaları da dikkat çekicidir. Osmanlı 

İmparatorluğu’na dek gidilerek tarihsel bir bakış açısıyla açılan seçki, yayıncılık, dergiler, 

siyasi parti programları, eğitim gibi pek çok farklı kavşağın geçilmesinden sonra, edebiyat ve 

sanattaki yansımalarla sona ermektedir. Sona eklenen seçme metinlerle birlikte 880 sayfalık 

bir toplamla, feminizmin Türkiye’deki mücadele tarihi aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Geniş katılım ve çoklu anlatıcılara karşın, bu seçkideki feminizmlerin öznesi ağırlıklı 

olarak heteroseksüel natrans kadınlardır. Beyza Bilal, İlksen Gürsoy, İpek Tabur ve Nuray 

Sakarya (2020) tarafından kaleme alınan ve transfeminist hareketin örgütlenme deneyimini 

konu edinen “Transfeminizm Dile Gelince” başlıklı yazı ve İlkay Özküralpli (2020) tarafından 

kaleme alınan, feminizmin eleştirel erkeklik çalışmaları ile ittifakını ele alırken patriyarka ile 

heteronormativitenin birbirini beslediğinden söz eden yazı dışında, sadece birkaç değini ile bu 

feminist merkezin çeperlerine doğru uzanılmaktadır. İnci Özkan Kerestecioğlu ve Aylin 

Özman’ın (2020) kaleme aldıkları yazının “Feminist Epistemolojide Çoklu Paradigmalar” ara 

başlıklı bölümünde, feminist mücadelenin tematik çeşitlenmenin yanı sıra paradigma 

değişimlerine gittiği konusu da ele alınmış ve farklılıkların tanınmasıyla feminist mücadelenin 

giderek kesişimselliğe doğru ilerlediğine değinilmiştir. Benzer şekilde, Nükhet Sirman ve 

Berna Ekal imzalı “Farkılıklarımızı Düşünmek” yazısı da queer harekete referans vermektedir 

ama “kendilerini feminist hareketin bir parçası olarak görmeseler bile” vurgusunu ekleyerek 

(2020: 504). Dolayısıyla, cildin “Feminizmin öznesi kimdir?” sorusuna sözü edilen paradigma 

değişikliğine yol açan çeşitliliği derinlemesine gözeten bir cevap verdiği söylenemez. 

Feminizmin “biz”inin çok sesli, iç çatışmalar yaşayan, tarihsel süreklilik ve süreksizlikler 

içinde yıkılan ve yeniden kurulan bir biz olduğu iddiası, giriş yazısında farklılıkları kucaklayıcı 

bir niyetle ortaya koyulmakla birlikte (Saygılıgil, 2020), seçkinin toplamına bakıldığında, 
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yazıların feminist mücadele tarihinde “biz”i oluşturan sınırları çok da fazla tereddütle 

karşılamadığı, cishet bir merkez oluşturduğu ve bu merkezin çeperlerini tanımladığı görülür. 

Sunuş yazısında, planlandığı halde ciltte yer verilemeyen bazı yazılardan söz edildiğini de 

eklemek gerekir; ama sonuç olarak, bu seçkideki yazılarda Kemalist feminizmden Kürt 

hareketine, sendikal hareketlerden İslamî feminizme uzanırken oluşan çoğulluk yanılsaması, 

trans-deneyimi ile queerin izini sürmek maksadıyla cinsellik-beden gibi farklı boyutlardan 

bakıldığında, kimliklerdeki çeşitliliğe rağmen tekil bir temsiliyete dönüşmektedir.  

“Feminizmin öznesi kimdir?” tartışması, Meltem Ahıska’nın (2020) bu ciltte yer alan 

iktidar dürtüsü ve feminizm üzerine olan yazısında da göze çarpıyor. Ahıska, yazısında Gülnur 

Acar Savran’ın şu satırlarına yer vererek, toplumsal cinsiyet normlarına karşı çıkmanın maddi 

koşullardan bağımsız olarak farklı özneleri feminist mücadelede bir araya getirip 

getiremeyeceğini tartışıyor: 

Toplumsal cinsiyeti bir düzenleyici ilke, bir norm olarak kabul edersek, bu norma 

karşı çıkan herkes feminist özne içinde yer alabilir ki o zaman da zaten özne dağılır, 

sınırları belirginleşmiş bir özneden söz etmek mümkün değildir. O zaman her 

isteyen, etik olarak, siyasal olarak bu duruma karşı çıkan herkes, yani erkekler de 

bu öznenin içinde yer alabilirler (2020: 494). 

Savran norma karşı çıkmayı yeterli bulmaz, maddi temellere bakılması, yani kimin ezen kimin 

ezilen tarafta olduğunun tespit edilmesi gerektiğini belirtir. Ahıska’nın aktardığına göre 

Savran, kadınların “erkek iktidarını zayıflatacak somut talepler” geliştirmesi gerektiğini 

vurgular ve Ahıska da bu tartışmaya günümüzde kadın kırımı niteliği almış olan şiddet 

biçimlerindeki yükselişi ve bunun feminizmin kitleselleşmesindeki rolünü ekler (2020: 495). 

Bu şekilde merkezdeki feminizmin “biz”inin merkezi konumuna varılır. 

Ezme ve ezilme konumlarının istikrarlı alanlar olarak görülmesinin tüm kimlik 

siyasetlerinde olduğu gibi, feminist bilgi üretimi adına da körleştirici olabilecek tarafları var.  
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Bu körlüğe düşmemek adına, feminizmin “biz”ini tartışırken istikrarın “bozulduğu” noktalara 

uzanmak, pek çok feminizm olduğunu görebilmek ve eleştirel idrak meselesini gündeme 

getirmek gerekiyor. Örneğin Sibel Yardımcı’nın Sara Ahmed’e dayanarak ifade ettiği gibi, 

cinsiyetlenme sürecinin ürettiği şiddete ilişkin bir farkındalığı ve ikili “cinsiyet sistemine 

alışmayı başaramama[yı]” feminizmin içine doğru atılmış adımlar olarak değerlendirebiliriz 

(2020: 95). Bu şekilde, queer hareket ve trans hareketi ile eleştirel erkeklik çalışmalarının 

feminizm için epistemolojik ötekiler olmaktan çıkması aracılığıyla da feminizmin “biz”inin 

içinde yer bulunması için bir ufuk açılır. Diğer bir deyişle yol, öznenin “dağılması”na değil, 

zaten dağınık olduğunun tespitine de çıkabilir. Zira feminist bilgi kalabalıktır; heterojen ve 

çatışmalı deneyimlerden türetilmiş bir bilgidir. Eleştirel idrak meselesi de bu nedenle 

önemlidir. Bugün eğer kadınların hayatlarından yola çıkarak düşünme pratiği diğer kimlik 

siyasetleri ile kesişimsel bir ivme yakaladıysa, tekil bir kimlik içinden düşünmeyen, parçası 

olmadığı “öteki” kimliğin toplumsal cinsiyet düzeninde maruz kaldığı şiddeti anlamaya 

yönelen insanlar var olduğu içindir. 

Queer hareket için düşülen “kendilerini feminist hareketin bir parçası olarak görmeseler 

bile” notu aslında Türkiye’deki feminist mücadelenin farklı merkezlere savrulan seyrinden, 

ayrı örgütlenme pratiklerinden kaynaklı. Trans hareket içinde de kendisini feminizm içinde 

tanımlamak isteyenler ve istemeyenler bir arada bulunabilir. Dolayısıyla, trans harekete ve 

queere bu ciltte kapsamlı bir şekilde yer verilmemiş olmasını sorun etmemek kendi içinde bir 

mantık barındırıyor. Yine de kimlerin kendisini feminizmin bir parçası olarak gördüğü 

sorusunun tersten de sorulabilecek bir soru olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye’de 

merkezde konumlanan feminizmin kimleri parçası gördüğü/kıldığı üzerine de düşünmek 

gerekiyor. Örgütlenirken farklı merkezler oluşuyorsa bile, bilgi üretiminde ortaklaşmanın, 

ortak hedefler için mücadele etmenin giderek daha kritik önemde olduğu bu günlerde bu soru 

bilhassa önemli.  

Bu hususta, feminizmin merkezdeki “biz”i meselesine dönmek ve seçkide erkeklik 

çalışmaları gibi geniş bir başlığın uygun bulunduğu yazıda göze çarpan bazı kavramsal 
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meselelere de değinmek istiyorum. Seçkide kendisine zayıf bir temsiliyetle yer bulan 

odaklardan bir diğeri de ne yazık ki eleştirel erkeklik çalışmaları olmuş. Öncelikle erkeklik 

çalışmaları maskülinist hareketleri de içeren karışık bir alana işaret ettiği için, feminizm ile 

ittifakını konuşabileceğimiz alan, başına aldığı sıfatla “erkeklik çalışmaları” toplamından 

ayrılan “eleştirel erkeklik çalışmaları”dır. Feminizmin içinde yer almaması, bir yorum 

meselesidir. Eleştirel erkeklik çalışmaları alanı, queer hareketin, trans hareketin çeper 

konumundan farklı bir konumda değildir; feminist bilgi üretir ama merkezinde kadınlıkların 

değil erkekliklerin olduğu bir konumdan. Eleştirel erkeklik çalışmalarına ayrılan yazıda, bu 

alandaki çaba erkeklerin dönüşümünü hedefleyen bir “vazgeçiş hikâyesi” olarak kurgulanmış 

(Özküralpli, 2020: 579); akademik bir oluşum olan EEİİ’nin (Eleştirel Erkeklik İncelemeleri 

İnisiyatifi) “erkek şiddetine ilişkin reaksiyoner tavır” almadığından söz edilmiş (s. 581) ve 

dipnot olarak Batı’daki “son trendlere” referans verilerek, bu alana “feminist metodolojiye” 

dönme çağrıları yapıldığına değinilmiş (s. 586). Bu değerlendirme yazısında son olarak bu üç 

noktaya bazı itirazlar dile getirmek istiyorum. 

Eleştirel erkeklik çalışmaları erkek çocuklarının akran zorbalığına yönelik 

araştırmalardan doğduğu için alanın öncelikli ilgisi ve hegemonik erkeklik kavramının arka 

planını oluşturan şey, hangi erkeklik normları aracılığıyla diğer erkeklerin ve erkek 

olmayanların ötekileştirildiği, oğlan çocuklarının bunu nasıl öğrendiği, doğal kabul ettiği, 

normalleştirdiği meselesidir. Farklı kimlik içerisindeki “öteki”ni anlamak için çok erken 

yaşlardan başlayacak bir farkındalık, rıza ve temel haklar gibi konularda fiziksel ve duygusal 

şiddeti önleyici çalışmalar hedeflenir. Kısacası mesele, yaşını başını almış erkeklerin erkeklik 

imtiyazlarından vazgeçmelerini sağlamaktan ibaret bir gelecek projesi değil, çocuk yaşlardan 

başlayan ve adım adım ilerleyen, tüm önleyici müdahaleler gibi eşitsizlik/ötekileştirme/şiddet 

gerçekleşmeden bunun önünü almaya çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında topyekün 

bir zihniyet dönüşümünü hedefleyen bir çabadır. Yetişkinlerle yürütülen çalışmalar 

retrospektiftir ve biraz daha karmaşıktır. Hangi düşünce ve davranışların normu oluşturduğunu, 

bunları nereden öğrendiklerini sorgulamaları ve kendilerini eleştirel bir gözle görmeleri 
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sağlanmaya çalışılır. EEİİ, 2020’de hazırladığı Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı1 ve bu 

kapsamda düzenlenen atölyelerle eril şiddetin önlenmesi için yetişkin erkeklerle çalışan, bu 

konuda eğitim vermek üzere yetişmiş kişiler ve ekipler olması için uğraşan biri inisiyatiftir. 

Dolayısıyla, seçkideki yazıda EEİİ’ye yapıştırılan kadınların öldürülmesine “reaksiyoner tavır 

almama” etiketinin aceleyle yazılmış ve tekil bir reaksiyon tanımına yaslanan bir 

değerlendirme olduğunu düşünüyorum.  

Son olarak, yazıda eleştirel erkeklik çalışmaları alanına feminist metodolojiye dönme 

çağrısı yapıldığı iddiasındaki “hak yoluna çağırma” tınısıyla ilgili bir şeyler söylemek 

istiyorum. Cinsiyetli iktidar meselesi feminist bilgi üretiminin alanına girer ve zaten alanın 

temelindeki metodoloji feminist metodolojidir. Bu metodolojiyi özümsemiş herkesin az çok 

fark edebileceği gibi, eleştirel erkeklik çalışmalarının maskülinist hareketlere kaymasından 

duyulan korkunun bir benzeri, “biz”ini kurarken queer’i ve trans hareketini dışlayan, çeperlere 

iten feminizmlerden de duyulabilir. Sonuçta iktidar konusundaki eleştirel idrak her zaman 

tetikte olmayı gerektiriyor. Bu nedenle bu tip seçkilerin nerelere odaklanmayı seçtiği, 

mücadele için hangi tarihsel kavşaklara işaret ettiği, hangi sorunların altını çizdiği çok önemli. 

Türkiye’de feminist mücadelenin tarihini derlemek çok zorlu ve zahmetli bir iş. Bu 

kitaba verilen iki yıllık emeğin, erkek merkezli tarihyazımı tarafından görmezden gelinen pek 

çok noktayı aydınlattığını, feminist mücadelenin öncü kadınlarını belirginleştirdiğini ve 

böylece feminist fikriyat ve mücadelenin iç içe geçtiği pek çok kavşağı başarıyla okurların 

karşısına çıkardığını söylemek isterim. Kadınların ideolojilerde, siyasette, akademide, sendikal 

hareketlerde, sanatta ve edebiyatta sürdürdükleri mücadelenin bilinmesi, toplumsal cinsiyet 

eşitliği mücadelesini geleceğe taşımak adına son derece önemli. Bu 880 sayfalık toplam, elbette 

bir sona değil feminizmin “biz”inin yeniden ve yeniden ele alınacağı gelecekteki farklı 

başlangıçlara işaret ediyor. Feminizmin eleştirel erkeklik çalışmalarıyla, queer hareket ve trans 

hareketi ile ittifakını sorunlu, çatışmalı hatta pekâla imkânsız bulanlar olmaya devam edecek 

 

1 Çalışmaya şu linkten ulaşılabilir: http://siddetsizerkeklik.com/  

http://siddetsizerkeklik.com/
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ama bu tür ittifakların feminizmin istikrarsızlaşması, feminist öznenin parçalanması olarak 

görüldüğü durumlarda dahi ortak hedefler doğrultusunda mücadele etmek mümkündür. Queer 

hareket, trans hareket veya eleştirel erkeklik çalışmaları, merkezî feminizmin “biz”inin içine 

yerleşemiyorlarsa bile, pro-feminist çeperden bilgi üretmeye devam edecekler. İttifakın 

merkezdekiler tarafından talep edilmesi de son derece önemli ama bunun için önce herhalde 

önyargılardan ve kalıp yargılardan arınmak, çeperdekileri daha iyi tanımaya çalışmak, 

çeperden üretilen çalışmaları görmezden gelmemek, tektipleştirmemek ve daha sahici bir 

ilgiyle takip edebilmek gerekiyor. 



 

 

 

Feminist Tahayyül, Ağustos 2021 | 317    

KAYNAKÇA 

Ahıska, M. (2020) Kadınsı Politikanın Zamanı: İktidar-dürtüsü ve Feminizm. 

Saygılıgil, F. Haz. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm içinde. İstanbul: İletişim: 

488-499. 

Bilal, B., Gürsoy, İ., Tabur, İ. & Sakarya, N. (2020) Transfeminizm Dile Gelince: “Her 

Şeyimiz Tamamdı Sanki, Bir Bizdik Noksan!”. Saygılıgil, F. Haz. Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce: Feminizm içinde. İstanbul: İletişim: 198-216. 

Kerestecioğlu, Ö. İ. & Özman, A. (2020) Türkiye’de Akademi-Feminizm İlişkisi: 

Kavramsal Tartışmalar, Tarihsel-Politik Dinamikler, Güncel Sorunlar. Saygılıgil, F. Haz. 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm içinde. İstanbul: İletişim: 641-650. 

Özküralpli, İ. (2020) Feminizm ve Erkeklik Çalışmaları İttifakına Dair. Saygılıgil, F. 

Haz. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm içinde. İstanbul: İletişim: 579-587. 

Saygılıgil, F. & Berber, N. haz. (2020) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm. 

İstanbul: İletişim. 

Saygılıgil, F. (2020) Sunuş. Saygılıgil, F. Haz. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 

Feminizm içinde. İstanbul: İletişim: 15-23. 

Sirman, N. & Ekal, B. (2020) Feminist Kavramlar, Tartışmalar: Farklılıklarımızı 

Düşünmek. Saygılıgil, F. Haz. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Feminizm içinde. İstanbul: 

İletişim: 499-506. 

Yardımcı, S. (2020) Hepimiz Likeniz! Feminist Yaşam ve Dünyayla Akrabalık. 

Erdoğan, E. & Gündoğdu, N. haz. Türkiye’de Feminist Yöntem içinde. İstanbul: Metis: 93-111.


