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Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Dayanışma Ağı (AĞ-DA) Ned�r?

     “Dayanışma Akadem�ler� Ağı Aracılığıyla Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ�n� Gel�şt�rme” projes�, Avrupa B�rl�ğ�

desteğ�yle S.S. ADA Eğ�t�m Kooperat�f� (Ankara Dayanışma Akadem�s�) �le BİRARADA B�l�m, Sanat, Eğ�t�m,

Araştırma ve Dayanışma Derneğ�’n�n �şb�rl�ğ�yle 2020 yılında yürütülmeye başlanmıştır. KAOS-GL ve İHOP,

projen�n danışman örgütler�d�r. Projen�n öncel�kl� amacı, s�v�l toplum örgütler� �le akadem�syenler�n

toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanındak� b�lg� b�r�k�m�, araştırma ve alan deney�m�n� paylaşmalarını

kolaylaştıracak kanalları gel�şt�rmek ve b�rl�kte yürütülecek savunuculuk ve araştırma faal�yetler�n�n

çoğalmasına aracılık etmek üzere b�r toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� dayanışma ağı oluşturmaktır. Bu amaç

doğrultusunda, 2020 yılı �ç�nde kısa adıyla AĞ-DA (Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Dayanışma Ağı), toplumsal

c�ns�yet alanında çalışan akadem�syenler�n, OHAL sürec�nde kamu görev�nden çıkartılmış olan

akadem�syenler�n oluşturduğu dayanışma akadem�ler�n�n ve toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� mücadeles� �ç�nde yer

alan s�v�l toplum örgütler�n�n katılımıyla �nşa ed�lm�şt�r. Ağ, s�v�l toplum örgütler�n�n, Dayanışma

Akadem�ler�’n�n ve akadem�syenler�n pol�t�k atmosfer�n yarattığı engellerle baş edeb�lmek �ç�n b�rl�kte

çalışab�lme deney�mler�n� gel�şt�rmeler�ne katkıda bulunmayı hedeflemekted�r. S�v�l toplum örgütler� �le

akadem�syenler�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanındak� b�lg� b�r�k�m�, araştırma ve alan deney�m�n�

paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları gel�şt�rmek AĞ-DA’nın kuruluş amaçları arasındadır. Bunun yanı sıra,

Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Dayanışma Ağı’nın akadem�syenler�n s�v�l toplum örgütler�n�n alanda b�r�kt�rd�ğ�

deney�m ve b�lg�yle bağının yen�den kurulmasına aracılık etmes�, böylel�kle kadın ve LGBTİQ+ hakları

alanlarında çalışan s�v�l toplum örgütler�n�n akadem�k b�lg�ye er�ş�mler�n�n kolaylaştırılması ve b�rl�kte

yürütülecek savunuculuk ve araştırma faal�yetler�n�n çoğalmasının sağlanması da beklenmekted�r. 
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Araştırmacılar ve Raporu Yayına Hazırlayanlar

Nur Betül Çel�k (Araştırma Koord�natörü)
Ankara’da doğdu ve yet�şt�. 1986 yılında as�stan olarak g�rd�ğ� Ankara Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes�nden “Bu
Suça Ortak Olmayacağız” Barış B�ld�r�s� �mzacısı olması neden�yle 7 Şubat 2017 tar�hl� 686 no.lu KHK �le �hraç
ed�ld�. Yükseköğret�m Kurulu bursuyla g�tt�ğ� İng�ltere Essex Ün�vers�tes� S�yaset B�l�m� Bölümünden, 1996
yılında, “Kemal�st Hegemony: From Its Const�tut�on to Its D�ssolut�on” başlıklı tez�yle doktora dereces�n� aldı.
Kemal�zm, hegemonya, söylem kuramları, pol�t�k ontoloj� alanlarında makaleler�, İdeoloj�n�n Soykütüğü I:
Marx ve İdeoloj� başlıklı b�r k�tabı var. Ayrıca Ernesto Laclau’nun Popül�st Akıl Üzer�ne başlıklı k�tabını çev�rd�.
Metodoloj�, b�l�m felsefes�, post-yapısalcılık, �deoloj� kuramları, söylem kuramları, s�yasal düşünce
alanlarında çok sayıda ders verd�. İhraç sonrasında S.S. ADA Eğ�t�m Kooperat�f� (Ankara Dayanışma
Akadem�s�) ve BİRARADA Dernek üyes� oldu. Araştırmalarına yarım kalmış k�tap projeler�n� tamamlamak
üzere bağımsız araştırmacı olarak devam etmekted�r. 

Banu Durdağ (Araştırmacı)
2013-2017 yılları arasında Ankara Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes�ndek� araştırma görevl�s� kadrosundan 7

Şubat 2017’de “Barış �ç�n Akadem�syenler B�ld�r�s�”n� �mzalaması sebeb�yle 686 no’lu KHK �le �hraç ed�ld�. 2005

yılında Doğu Akden�z Ün�vers�tes� İşletme ve Ekonom� Fakültes� Uluslararası İl�şk�ler Bölümü’nden mezun

oldu. Y�ne aynı bölümden 2007 yılında “The Pol�t�cal Ident�ty of the EU and Turkey’s Europeanness” başlıklı

tez�yle yüksek l�sans dereces�n� aldı. Yüksek l�sansını tamamladıktan sonra İstanbul ve Ankara'da çeş�tl�

uluslararası f�rmalarda �hracat/�thalat koord�natörlüğü, üret�m planlama ve denet�m poz�syonlarında görev

aldıktan sonra, 2011 yılında Ankara Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes� Gazetec�l�k Bölümü’nde doktora eğ�t�m�ne

başladı. 2018’de “Teknoloj� ve Toplumsal Değ�ş�m İl�şk�s�: Toplumsal Başkaldırı Moment�nde Karşı-

Hegemon�k İlet�ş�m Platformları/Medyaları” başlıklı tez çalışmasıyla Ankara Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler

Enst�tüsü’nden doktora dereces�n� aldı. Teknoloj� ve toplumsal değ�ş�m, alternat�f medya, sosyal medya ve

yen� �let�ş�m teknoloj�ler� üzer�ne ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır. S.S. ADA Kooperat�f�

üyes�d�r. Akadem�k çalışmalarına bağımsız akadem�syen olarak devam etmekted�r.

Teşekkür
 

    Araştırmanın parçası olmayı kabul ederek anket� yanıtlayan, uzun saatler boyunca Zoom üzer�nden

çevr�m�ç� olarak yapılan der�nlemes�ne görüşmelerde ve odak grup çalışmalarında yer alan bütün

katılımcılara teşekkür eder�z. Bu araştırma, onların katkıları olmasaydı tamamlanamazdı. 

         Ağın paydaşı olan dayanışma akadem�ler�ne, s�v�l toplum örgütler�ne destekler� �ç�n teşekkür eder�z. 

         Araştırma, Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nansal olarak desteklend�.

 

2



            Araştırma, OHAL’� tak�p eden ve günümüze uzanan süreçte toplumsal c�ns�yet alanında akadem�k dü-

zeyde b�lg� üret�m�nde yaşanan problemler�n der�nleşt�ğ�n� ve bu konudak� olanakların daraldığını, akadem�k

b�lg�n�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� mücadele prat�kler�yle olan bağlarının örselenerek zayıfladığını,

akadem�n�n toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanındak� örgütsel mücadelen�n b�r parçası olmaktan g�derek

uzaklaştığını varsaymaktadır.

            Teor�k ve prat�k b�lg� üret�m süreçler�nde otor�ter rej�m�n baskıcı uygulamalarıyla ortaya çıkan sorunla-

rın bel�rlenmes�, hem akadem�k deney�m�n mücadele prat�kler�yle arasındak� kopuşun aşılab�lmes�ne dönük

stratej�ler�n oluşturulab�lmes� hem de akadem� ve s�v�l toplum arasında dayanışmanın örüleb�lmes� açısından

araştırmanın ana hedef� olarak bel�rlenm�şt�r.

       Araştırma- n�cel�ksel ve n�tel�ksel tekn�kler�n b�rl�kte kullanıldığı üç aşamada planlanmış ve yürütül-   

 müştür:

            İlk aşamada, b�r anketle, OHAL rej�m�n�n ardından �vme kazanan otor�terl�ğ�n, kadın çalışmaları, toplum-

sal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadın ve LGBTİ+ hakları ve mücadeles� alanlarının akadem�dek� konumunu nasıl

etk�led�ğ�n�n, ortaya çıkan değ�ş�m�n yönünün ne olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Toplumsal

c�ns�yet üzer�ne çalışmalar yapan, halen b�r ün�vers�tede görevl� olan veya ün�vers�teden emekl�l�k, �st�fa g�b�

nedenlerle ayrılmış veya OHAL sürec�nde Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görev�nden çıkartıldığı �ç�n

ün�vers�teyle �l�ş�ğ� kalmamış akadem�syenler anket çalışmasının evren�n� oluşturmaktadır. Bu çerçevede

saptanan 264 k�ş�ye soru kâğıdı çevr�m�ç� olarak gönder�lm�ş, 89 akadem�syen anket� tamamlamıştır.

Toplanan n�cel�ksel ver�ler, bet�msel b�r değerlend�rmeye zem�n oluşturacak b�ç�mde �şlenm�şt�r. 

            İk�nc� aşamada y�rm� STÖ’den toplam otuz katılımcıya kend�ler� açısından baskının n�tel�ğ�n� tanılamala-

rına olanak veren açık uçlu sorular ve anahtar kel�meler çevr�m�ç� olarak önceden gönder�lm�şt�r. Bu sorulara

gelen yanıtlar ışığında Zoom üzer�nden çevr�m�ç� yapılan görüşmeler�n çerçeves� bel�rlenm�şt�r. Yarı-

yapılandırılmış çevr�m�ç� görüşmeler, 30 Ek�m 2020 �le 28 Şubat 2021 tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r.

            Alan araştırmasının üçüncü aşaması, tahr�batın sonuçları üzer�ne odak grup görüşmeler�yle der�nleşt�-

r�lm�ş n�tel�ksel b�r bulguya ulaşmayı hedeflem�şt�r. Odak gruplar, akadem�syenlerle hak savunucularını b�r

araya get�recek b�ç�mde planlanmış ve gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan

STÖ üyeler�n�n, kapatılmış olanlar dâh�l bu örgütler�n der�nlemes�ne görüşmeler �ç�n kend�s�ne ulaştığımız

yönet�c�ler�n�n ve araştırma alanı toplumsal c�ns�yet olan, araştırmanın çevr�m�ç� anket�n� yanıtlamış

akadem�syenler arasından rastgele seç�lenler�n katılımıyla yed� odak grup çalışması yapılmıştır. Mayıs-

Haz�ran 2021 tar�hler� arasında her b�r grupla �k�şer çevr�m�ç� toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Akadem�dek� Dönüşüm

 Kadın çalışmaları veya toplumsal c�ns�yet çalışmalarının 2000l� yıllardan �t�baren �vme kazanan

anaakımlaşmasına bağlı olarak bu alanların akadem�k örgütlenme �ç�nde kend�ne yer ed�nd�ğ�n�, eğ�t�m

programlarının ve araştırma uygulama merkezler�n�n OHAL’e rağmen varlıklarını koruyab�ld�kler�n� söylemek

mümkündür. Ancak elbette bu, ver�len dersler�n �çer�kler�nde ve araştırma merkezler�n�n çalışma tarzlarında

ve �lg�ler�nde OHAL uygulamalarının b�r dönüşüm yaratıp yaratmadığına bakmadan çok anlamlı b�r ver�

oluşturmamaktadır. Yönet�c�ler�n değ�şmeden kalması, araştırma merkezler�n�n varlıklarının sürmes�, öğre-
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t�m üyes� kadrolarında öneml� değ�ş�kl�kler olmaması hal�nde b�le kurum �ç� d�nam�kler�n ve akadem�k

�l�şk�ler�n dönüştüğü, toplumsal c�ns�yet kavramına karşı genel b�r d�renc�n yerleşt�r�lmeye çalışıldığı,

özell�kle odak grup çalışmalarında öğrenc�ler�n ve akadem�syenler�n ayrı ayrı vurguladıkları b�r olgudur.

        Aşağıdak� tablo, katılımcıların araştırma merkezler�n�n OHAL �le b�rl�kte nasıl b�r değ�ş�mle karşı karşıya

kalmış olduğuna da�r tanıklıklarını n�cel�ksel olarak �fade etmekted�r.

           

         
Araştırma merkezler�n�n durumunda b�r değ�ş�kl�k olup olmadığına da�r soruyu yanıtlayan 80 k�ş�den 44’üne

(%55) göre merkezler, ad değ�ş�kl�ğ�nden kadroların daraltılmasına yönet�c�ler�n�n değ�şt�r�lmes�nden

çalışanlarının görevden alınmasına kadar b�r d�z� baskıcı uygulamanın nesnes� hal�ne gelm�şlerd�r.

Yönet�c�ler�n değ�şt�r�lmes�yle araştırmacı kadrosunun daraltılması en çok başvurulan baskıcı uygulamalar

olarak d�kkat çekmekted�r.

         OHAL’�n toplumsal c�ns�yet alanını tahr�p eden uygulamaların arttığı b�r sürec� başlattığı söyleneb�l�r.

Anab�l�m dallarının b�r kısmı OHAL uygulamalarıyla kadrosu yen�lenerek, yönet�c�ler� değ�şt�r�lerek, öğret�m

elemanları görevler�nden alınarak ve programları kapatılarak b�r d�z� baskıcı uygulamaya maruz bırakılmıştır.

Ancak uygulamaların genel b�r pol�t�kanın sonucu olmaktan z�yade, ün�vers�teden ün�vers�teye değ�şen b�r

n�tel�k arz ett�ğ� gözlenmekted�r. 

         OHAL �le yükselen otor�terl�ğ�n yanı sıra muhafazakârlığın hegemon�k stratej�ler�n�n hedef�, toplumsal

c�ns�yet alanını topyekûn tahr�p etmekten z�yade, alanın İslam� ve muhafazakâr değerler bağlamında, a�len�n

kutsallığı mottosu temel�nde yen�den yapılandırılmasıdır. Dolayısıyla, önceden kurulmuş merkezler veya

anab�l�m dalları kapatılmamış, bunun yer�ne buralarda �st�hdam ed�len n�tel�kl� öğret�m elemanları yer�nden

ed�lm�ş veya bunlara kadro ver�lmeyerek akadem�k h�yerarş�de yükselmeler�n�n önüne geç�lm�ş, kurumların

�ç �şley�ş mekan�zmaları yetk�ler�n doğrudan rektörlüklere devred�lmes� suret�yle bozulmuştur. Dersler

kapatılmasa b�le �çer�kler�ne müdahale ed�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n, rahatsızlık h�ssett�kler� ders �çer�kler�

karşısında bu dersler� yürüten öğret�m üyeler�ne yönel�k zorbaca tutumlar serg�lemeler�ne çoğu örnekte göz

yumulmuştur. Halen akadem�de varlık mücadeles� veren akadem�syenler, en az KHK’larla �hraç ed�lm�ş

meslektaşları kadar kurumsal destekten yoksun bırakılmışlardır. Toplumsal c�ns�yet alanı, bu anlamda en

kırılgan konumlardan b�r�n� �şgal etmekted�r.

         

     Tablo 17: OHAL Dönem�nde Araştırma Merkezler�n�n Değ�ş�m�
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Tablo 21: OHAL Sonrası Ün�vers�telerde Toplumsal C�ns�yet Eş�tl�ğ� Pol�t�kalarında Yaşanan Değ�ş�m
 

            Ün�vers�telerde özell�kle akadem�syenlerle öğrenc�ler, akadem�syenlerle akadem�syenler ve akadem�s-
yenlerle yönet�c�ler arasındak� olası ş�ddet, tac�z ve mobb�ng vakalarını önlemek üzere gel�şt�r�len mekan�z-
maların, oluşturulan kurulların ve yapıların çeş�tl� stratej�lerle �şlevs�zleşt�r�ld�ğ� gözlenm�şt�r:
 

 
 

          Baskılar, b�reysel olarak etk�nl�klere katılmaktan kaçınma, daha pas�f ve r�sks�z eylem tarzlarına

yönelme, derslerde “r�sk yaratab�lecek” konularda otosansür uygulama g�b� davranışlara neden olmaktadır.

Aşağıda b�r� OHAL önces� ve OHAL sonrası olmak üzere akadem�syenler�n daha hang� mücadele prat�kler�ne

dâh�l olduklarını karşılaştıran b�r tablo bulunmaktadır:
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          Tabloda görüldüğü g�b�, mücadele prat�kler�ne h�ç katılmadığını söyleyenler�n sayısında OHAL sonrasına

anlamlı b�r artış olmuştur. Katılımcıların yalnızca %4,94’ü OHAL önces�nde de h�çb�r etk�nl�ğe katılmamıştır.

 
 OHAL Önces�nde ve Sonrasında S�v�l Toplumu 

Baskılamaya Yönel�k Müdahaleler

         Görüşmelerde öne çıkan ortak vurgulara bakıldığında, OHAL rej�m�n�n toplumsal c�ns�yet ala-

nında özell�kle hak savunuculuğu yapan ve eş�tl�k mücadeles� veren kadın ve LGBTİ+ dernekler�n�n

faal�yetler� üzer�nde kısıtlayıcı ve bu örgütler�n kapas�teler�n� gel�şt�rmeler�n� engelley�c�, yerel ve ulusal karar

alma süreçler�ne katılımlarını sınırlandırıcı b�r etk�s� olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar araştırmanın çıkış

varsayımı OHAL’� m�lat olarak alsa da aslında hem akadem�de toplumsal c�ns�yet alanına hem de bu alanda

hak mücadeles� yürüten s�v�l toplum örgütler�ne yönel�k müdahaleler�n, baskıların OHAL’�n önces�nde,

2015’ten başlayarak OHAL’� de �ç�ne alan g�derek baskı ve otor�ter prat�kler�n ş�ddet�n�n arttığı b�r süreç

olduğu, görüşmelerde öne çıkan ortak vurgular arasında yer almaktadır.

    Görüşülenler�n OHAL dönem�n�n yaygın otor�ter uygulamalarının b�r sonucu olarak �şaret ett�ğ� aç-

mazlardan b�r� de LGBTİ+ ve/veya kadın hakları savunucusu örgütlerde otokontrolün/otosansürün

yerleşmes� ve �çselleşt�r�lmes�d�r. OHAL dönem� boyunca örgütler�n üye ve gönüllüler�ne yönel�k

düzenled�kler� etk�nl�klere katılımın azaldığı, 30 yaş ve üzer� katılımcı gönüllü sayısında öneml� ölçüde düşüş 

 

Tablo 31: OHAL önces� ve sonrası akadem�syenler�n mücadele prat�kler�ne katılım b�ç�mler� ve düzeyler�
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olduğu vurgulanmış, özell�kle de LGBTİ+ örgütler�n bu dönem boyunca uğradıkları baskının �çe kapanmaya ve

otosansürü �çselleşt�rmeye neden olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bu süreçte çeş�tl� cezalarla �şlevs�z hale get�r�len

örgütler gerek yerelde gerekse merkezde aynı alanda ortak mücadele yürüttükler� örgütlerden destek ve

dayanışma görürken, KHK �le kapatılan ve/veya faal�yetler� askıya alınan örgütler �ç�n durum farklıdır. Bu

örgütler OHAL’�n henüz başlangıcında KHK yoluyla kr�m�nal�ze ed�ld�ğ�nden örgütlü dayanışma

örüntüler�nden de mahrum bırakılmışlardır.

        Oysa LGBTİ+ örgütler�n OHAL süres�nce s�yas� �kt�dar ve devlet kurumlarınca hedef alınması, bu alanda

ortak faal�yet gösteren topluluklar ve örgütler arasında �şb�rl�ğ�n� ve dayanışma b�ç�mler�n� çoğalttığı g�b�

güven tazeleme, ortak amaçlar doğrultusunda �lerleme mot�vasyonunu da güçlend�rm�şt�r.

     Akadem�dek� tasf�yelerle b�rl�kte toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanının prat�kten gelen b�lg�s� �le akadem�dek�

kurumsal b�lg� arasındak� bağın g�tt�kçe zayıfladığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bunun neden olduğu b�r d�ğer sorun �se

s�v�l toplum örgütler�n�n ün�vers�te öğrenc�ler� �le b�r araya gelememes�, öğrenc�ler�n alana ve örgütlenme

prat�kler�ne uzak düşmes�d�r.

    OHAL’�n kaldırılmasına karşın etk�ler�n�n ve bu süreçte uygulanan baskıcı prat�kler�n hâlâ sür-düğü, özell�kle

de örgütlenme özgürlüğü, toplantı, göster� ve yürüyüş g�b� demokrat�k hakları sınırlayan uygulamaların f��len

devam ett�ğ� görüşülenler�n ortak yargılarındandır.

       Odak gruplara katılanların ortaklaştıkları ve üzer�nde durdukları sorunlar üzer�nden b�r d�z� sorun ve bun-

lar arasında da b�r d�z� sınıflandırma olanaklıdır. Öncel�kle yapısal sorunlardan bahsetmek mümkündür.

Katılımcılar tarafından eleşt�rell�ğ�n, merkez� �kt�darın uzantısı olan yerel güç odaklarıyla kurulan organ�k

bağların b�r sonucu olarak �kt�darın d�l�n�n ben�msenmes�n�n de katkısıyla, hükümete muhalefet olarak

algılanmasına yol açtığı �fade ed�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n b�r kısmı, yerel �kt�dar odaklarının tems�lc�s� g�b� hareket

eden akadem�kler ve �dar� personel, baskıyı yaygınlaştıran her tür aracı eleşt�rel düşünceye yer bırakmamak

üzere kullanmaktan kaçınmamaktadır. Yerel değerler�n savunulması, a�len�n korunması, �nanca ve m�ll�

değerlere duyarlılık g�b� gerekçeler�n sıklıkla eleşt�rell�ğ�n önüne engel olarak konulduğu görüşülenlerce

vurgulanmıştır.

       Görüşmelerde �fade ed�len b�r d�ğer sorun �se, ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet kavramının tezlerden,

araştırmalardan, makalelerden, k�taplardan g�derek ayıklanmaya başlamasıdır. K�m� ün�vers�telerde

toplumsal c�ns�yet alanında yapılan çalışmaların ve eş�tl�k ve hak mücadeles�ne katkı sayılab�lecek

uygulamaların sayısında b�r artış olduğu vurgulanmıştır. Bununla b�rl�kte, genel olarak OHAL �lanını tak�p

eden süreçte toplumun muhal�f her kes�m� üzer�nde baskının yoğunlaşmasına paralel olarak toplumsal

c�ns�yet alanında b�lg� üret�m�nde b�r n�tel�k değ�ş�kl�ğ�n� zorlayan mekan�zmaların harekete geç�r�ld�ğ�

gözlenmekted�r. Özell�kle muhafazakâr kentlerde kurulan ün�vers�teler�n atanmış, �kt�dara yakın

yönet�c�ler�n�n yerel �kt�dar odaklarıyla �şb�rl�ğ� hal�nde akadem�k süreçler�n örgütlenmes�nde akadem�k et�k

kuralların ve normların geçers�zleşt�ğ� ortamlar yaratmakta oldukları, odak grup katılımcıları tarafından

vurgulanmaktadır.

     Ün�vers�telerde toplumsal c�ns�yet araştırmaları merkezler�n�n, kadın sorunları araştırma ve uygulama

merkezler�n�n g�derek d�n ve a�le merkezl� hale gelmes�, adlarının değ�şt�r�lmes� suret�yle araştırma ve

faal�yet alanının a�leye kaydırılması, kadrolarının değ�şt�r�lmes�, merkezler�n başına �lah�yatçıların atanması

yoluyla �şlevs�z bırakılmaları OHAL ve sonrasındak� süreçte akadem�de toplumsal c�ns�yet alanındak�

tahr�batın görünür sonuçlarıdır.
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     Taşralaşmanın bütün merkez ün�vers�teler�n� (devlet veya vakıf) kapsayacak b�r yaygınlığının olmadığı

vurgulanmakla b�rl�kte, artık her yer�n neredeyse b�r taşra görünümü almaya başladığı, pek çok ün�vers�ten�n

buna ne kadar d�ren�rse d�rens�n taşralaşma eğ�l�m�nden nas�b�n� aldığı �fade ed�lm�şt�r. 

     Akadem�n�n b�lg� üret�m merkez� olmaktan çıkması, b�lg� üret�m�n�n bağımsız kuruluşlarca fonlanan

projeler aracılığıyla yapılması, akadem�n�n uğradığı tahr�batın b�r gösterges� olarak öne çıkmaktadır. Projeler,

son yıllarda toplumsal c�ns�yet alanında üret�len b�lg�n�n ana kaynakları hal�ne gelm�şlerd�r. Bunun olumsuz

b�r sonucu �se, yapılan çalışmaların fon veren kuruluşların pol�t�k terc�hler�ne, d�l�ne uygun �çer�kte ortaya

çıkmasıdır. 

Akadem�de Tahakküm İl�şk�ler� ve Queerler�n Akadem�de Var Olamama Sorunu
        

       

 

 

C�ns�yetç� yaklaşımlara maruz bırakılma

Bütün hareket�n sorumluluğunu yükleme

Açık k�ml�ğ�yle akadem�k yapı �ç�nde var olmasına �z�n ver�lmeme

Dışlanma, yok sayılma, saldırıların hedef� hal�ne get�r�lme

         Odak grup çalışmalarına katılan LGBTİ+ öğrenc� tems�lc�ler�n�n vurguladıkları sorunlar şunlardır:

 

      Yönet�m b�r�mler�nde, kütüphanelerde çalışan personel�n ayrımcı, ırkçı nefret d�l�ne maruz kaldıklarını

aktaran öğrenc�ler, aynı zamanda akadem�syenler�n dersl�klerde küçültücü h�taplar, fem�n�zm� ve Queer

hareket� küçümseyen �fadeler kullanarak dışlayıcı stratej�lere başvurmasının mevcut durumu kötüleşt�rd�ğ�n�

bel�rtm�şlerd�r. Bu tür durumların ortaya çıkması hal�nde başvurulab�lecek objekt�f, bağımsız mekan�zmaların

veya kurumsal yapıların ya h�ç olmaması ya da olsalar b�le �şlevs�z hale get�r�lmes� sorunu çözümsüz

bırakmaktadır. Bu mekan�zmaların yokluğu, baskının yoğunlaştırılab�lmes�n�n de b�r yolu olarak �şlev

görmekted�r.

        İkt�dardan pay alma arzusu, güç �l�şk�ler�ne fazlasıyla eklemlenm�ş olma ve bunlardan kaynaklı b�r otor�ter

tavırla üstenc� d�l, akadem�syenler�n öğrenc�lerle kurdukları �l�şk�ler� bel�rlemekted�r. B�lg�n�n �kt�darına

sığınan akadem�syenler�n hatırı sayılır b�r bölümü, eleşt�r�ye kapalıdır; özeleşt�r� yapamamaktadır.

        Toplumsal c�ns�yet �le �lg�l� konuların kapsandığı dersler�n bulunmaması, gerek ders �çer�kler�n�n gerekse

dersler�n yürütülüş b�ç�m�n�n toplumsal c�ns�yet perspekt�f�nden yoksun olması, toplumsal c�ns�yet temalı

yüksek l�sans programlarında yen� kuramsal gel�şmeler�n �çer�lmemes�, görüşmelerde üzer�nde durulan

başlıca sorunlar arasındadır.

         Akadem�de açık k�ml�kler�yle var olamayan LGBTİ+’lar, Queer çalışmalar yapıyorlarsa konularını g�zlemek

zorunda bırakılmaktadır. Akadem�k uzmanlık alanlarının “toplumsal c�ns�yet sorununa” kapatılarak

uzmanlığın ayrımcı, dışlayıcı nefret stratej�ler�n�n meşru�yet kılıfına dönüştürülmes� de, akadem�de Queer

çalışmaların yapılması önündek� engeller arasında sayılmıştır. 
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S�v�l Toplum ve Otor�terleşmen�n Sonuçları
 

  S�v�l toplum örgütü tems�lc�ler�, odak gruba katılan akadem�syenler�n aks�ne toplumda

muhafazakârlaşmadan çok otor�terleşmen�n arttığını �fade etm�şlerd�r. Özell�kle de OHAL �le b�rl�kte artan

otor�terleşmen�n muhafazakârlaşma g�b� algılandığı, muhafazakârlaşma g�b� görünen durumun �se son

derece kırılgan ve geç�c� olduğu d�le get�r�lm�şt�r. S�v�l toplum örgütler�nden katılımcılar, otor�terleşmeye

rağmen eş�tl�k ve hak mücadeles� alanının bütünüyle tahr�p olmadığını, doğru stratej�lerle kurulan b�r

mücadelen�n başarıya ulaşma şansının yüksek olduğunu bel�rtm�şlerd�r.

       S�v�l toplum örgütler�n�n üzer�ndek� baskının OHAL sonrasında arttığı, yaptıkları her eylem ve etk�nl�ğ�n

onları pol�sle karşı karşıya get�rd�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Göz altıların sayısındak� artışın yanı sıra, yüklü m�ktarda para

cezalarıyla karşı karşıya bırakıldıkları �fade ed�lm�şt�r. Bu durumun eylemlere ve etk�nl�klere katılımı caydırıcı

b�r etk�s� olduğu, çoğu kez kampanya d�l�n�n bel�rlenmes�nde otosansür mekan�zmalarını devreye soktuğu

�fade ed�lm�şt�r. Kampanyanın �kt�darın baskısından kurtulacak b�ç�mde oluşturulmasına ayrılan zamanın

g�derek artması, daha başarılı sonuçlar doğuracak eyleml�l�k tarzları aramayı güçleşt�rmekted�r. 

Sonuçlar:

    1.Araştırma, toplumsal c�ns�yet alanına yönel�k baskının OHAL �le başladığı kabulünün yanlış olduğunu

gösterm�şt�r. Anketlerle akadem�syenler, der�nlemes�ne görüşmelerle s�v�l toplum akt�v�stler� ve odak grup

görüşmeler�yle alanın bütün unsurları toplumsal c�ns�yet alanının uğradığı erozyonun OHAL önces�nde

başladığı konusunda uzlaşmaktadır. 

      2.Araştırma, OHAL’den önce başlayan ve OHAL �le b�rl�kte artan baskıcı uygulamalarla toplumsal c�ns�yet

ve kadın çalışmaları alanlarının akadem�k örgütlenme �ç�nde yıllar süren b�r mücadele sonucu er�şm�ş olduğu

konumun y�t�r�lmes� anlamına gelecek b�ç�mde alana müdahale ed�ld�ğ�n� gösterm�şt�r.

    3.Akadem�de toplumsal c�ns�yet odaklı araştırmaların, yazdırılan tezler�n ve OHAL önces�nde var olan

l�sans ve l�sansüstü programların ve araştırma merkezler�n�n heps�n�n kapatılmadığı, bu konuda baskının

sonucu olarak b�r kaybın yaşandığı, ancak bunun başlangıçta varsayıldığı kadar an� ve hızlı olmadığı

anlaşılmaktadır. 

    4.KHK’larla kamu görev�nden çıkartılan akadem�syenler�n b�lg� üreteb�lmek, b�lg�y� yaygınlaştırab�lmek,

araştırma projeler� yürüteb�lmek �ç�n gerekl� akadem�k ve f�nansal kaynaklara er�şeb�lme olanaklarının

kalmadığını göstermekted�r.

   5.Araştırma, OHAL’� tak�p eden ve günümüze uzanan süreçte toplumsal c�ns�yet alanında akadem�k

düzeyde b�lg� üret�m�nde yaşanan problemler�n der�nleşt�ğ�n� gösterm�şt�r. Akadem�k b�lg�n�n toplumsal

c�ns�yet eş�tl�ğ� mücadele prat�kler�yle olan bağlarının örselenerek zayıfladığı, akadem�n�n toplumsal c�ns�yet

alanındak� örgütsel mücadelen�n b�r parçası olmaktan g�derek uzaklaştığı anlaşılmıştır.

      6.Ün�vers�te yönet�mler�n�n, �kt�darın bel�rled�ğ� �deoloj�k çerçeve �ç�nde hareket etme konusundak� uyum

becer�ler� yüksekt�r. Tal�matlar, akadem�k özerkl�ğ�n olmadığı b�r ortamda hızla alt b�r�mlere ulaşab�lmekte,

kurumsal �şley�ş, evrensel akadem�k değerler h�çe sayılarak anab�l�m dallarının, araştırma merkezler�n�n

�şlevs�z bırakılmasına sebep olmaktadır. Böylel�kle ün�vers�teler�n toplumsal c�ns�yet eksenl� eğ�t�m ve

araştırma faal�yetler�n�n kısıtlanması mümkün olab�lm�şt�r.
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   7.Ün�vers�telerde akadem�k h�yerarş�yle ve er�l yapının hak�m�yet�yle mücadele açısından b�r mevz�

kaybed�ld�ğ� söyleneb�l�r. Özell�kle akadem�syenler�n ve öğrenc�ler�n, ün�vers�te �ç�ndek� kadın ve LGBTİ+

topluluklarıyla dayanışmasının zayıfladığı anlaşılmaktadır. Toplumsal c�ns�yet mücadeles� veren oluşumların

bu dönemde ün�vers�te �ç�nde etk�nl�kler düzenlemekte zorlandıkları görülmekted�r. Bu oluşumların ya yok

oldukları ya da pas�fleşt�r�ld�kler� gözlemlenmekted�r.

     8.Akadem�k programların Queer kavramları kapsamaktan uzaklaştığı, dersler�n �çer�kler�n�n doğrudan ve-

ya dolaylı müdahalelerle pek çok ün�vers�tede değ�şt�r�ld�ğ� anlaşılmaktadır. 

     9.S�v�l toplum örgütler�n�n üzer�ndek� baskının otor�terleşme eğ�l�m�ne paralel olarak arttığı anlaşılmıştır.

Örgütler�n faal�yetler� �ç�n �z�n almakta, yer bulmakta sıkıntılar yaşadıkları, kapatılma ve denet�m baskısı

altında tutuldukları, eylemlere katılan üyeler�n�n ve gönüllüler�n�n yüksek para cezasına çarptırıldıkları,

yönet�c�ler�n�n tutuklanma baskısı yaşadıkları �fade ed�lm�şt�r. 

 10.Toplumsal c�ns�yet alanının kr�m�nalleşt�r�lmes�, özell�kle LGBTİ+ lara yönel�k nefret d�l�n�n

yaygınlaşmasına yol açmıştır. LGBTİ+ örgütler, b�r yandan bu nefret söylem�ne doğrudan maruz kaldıkları �ç�n

ayakta kalma mücadeles� vermekteyken b�r yandan da toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında mücadele

stratej�ler� gel�şt�rmeye çalışmaktadırlar. Bu durum örgütler arasında dayanışma �l�şk�ler�n� güçlend�rm�şt�r.

Bu anlamda, her şeye rağmen hareket�n etk�s�n�n g�derek arttığı da söyleneb�l�r.

    11.S�v�l toplum örgütler�n�n bulundukları bölgen�n uğradıkları baskının n�tel�ğ�n� değ�şt�rd�ğ� anlaşılmaktadır.

Doğu bölges�nde faal�yet gösteren örgütler, b�r yandan bölgen�n er�l yapısıyla mücadele ederlerken d�ğer

yandan merkez� hükümet�n yerel yönet�mlere olan baskısının kend�ler�ne uzanan etk�ler�yle, Kürt etn�k

k�ml�ğ�ne sah�p olmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışmaktadırlar. Toplumsal c�ns�yet alanında faal�yet

gösteren bu örgütler�n b�r kısmı OHAL sırasında kapatılmıştır. 

  12.Baskılara rağmen, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� alanında mücadele eden kadın ve LGBTİ+ örgütler�

kend�ler�n� kolayca toparlayab�lecek b�r potans�yele sah�pt�r. Bu durum, umut ver�c�d�r.

   13.Araştırma sonuçlarından hareketle, OHAL’�n ve bunu �zleyen Cumhurbaşkanlığı hükümet s�stem�n�n

ataerk�l yapıyı İslam� b�r temelde yen�den �nşa ederken beden üzer�nden �şleyen �kt�dar �l�şk�ler�n�n �ç�nde

hareket ett�ğ�, söylem�n� dönüştürülmüş b�r b�lg�/�kt�dar zem�n�nde b�ç�mlend�rmeye g�r�şt�ğ� söyleneb�l�r.
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