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ABSTRACT

This study examines the environmental movement that was formed after
Gezi movement took place in Turkey in 2013 in the context of the change of the
role of women in the new social movements.
In the study, the concept of social movement, the history and field of the
new social movements, Gezi Park process and the experiences of women in the
environmental movement, which are the subject of the research by considering the
new social movements in this context have been evaluated in terms of the
formation and perception of gender roles in different aspects of the struggle.
The main purpose of the study is the attempt to start the discussion on how
the women experience the „new‟ formation and changes of organisation that is
formed in the discussion of „new social movements‟ in the environmental
movement.
In this regard, the study seeks answers to the question of what the „new‟
has changed through my own personal experiences and observations as one of the
women in the movement as well as the semi-structured in-depth interviews with
eight women figures of the aforementioned movement.
As a result of the observation and interviews, some clear differences
between the struggle experiences, both against the social gender injustice and
environmental destruction, of women figures who have been a part of
organizational struggle prior to Gezi movement and those who involved in social
opposition upon Gezi movement have been noted.
The question on how these differences affect the movements in which the
women participate presents a critical perspective in the debate of „new social
movements‟.
Keywords: Gezi Movement, Gender, New Social Movements
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ÖZET

Bu çalıĢma, Türkiye‟de 2013 yılında gerçekleĢen Gezi hareketi sonrasında
oluĢan bir çevre hareketini yeni toplumsal hareketlerde kadının rolünün değiĢimi
bağlamında incelemektedir. ÇalıĢmada toplumsal hareket kavramı, yeni toplumsal
hareketlerin tarihçesi ve alanı, Gezi parkı süreci ve bu kapsamda yeni toplumsal
hareketler ele alınarak araĢtırmaya konu olan çevre hareketindeki kadınların
deneyimleri, mücadelenin farklı veçhelerinde toplumsal cinsiyet rollerinin
biçimleniĢi ve algılanıĢı açısından değerlendirilmiĢtir. Kadınların "yeni toplumsal
hareketler" tartıĢmasında biçimlenen "yeni" örgütlenme formlarını ve değiĢimini
bu çevre hareketi içerisinde nasıl deneyimlediklerini tartıĢmaya açmak çalıĢmanın
temel amacını oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda araĢtırma, hareket içerisindeki
kadınlardan biri olarak kiĢisel deneyim ve gözlemlerim ve söz konusu hareketin
sekiz kadın aktörü ile yaptığım yarı yapılandırılmıĢ derinlemesine mülakatlar
beraberinde "yeni" olanın neyi değiĢtirdiği sorusuna cevap aramaktadır. Katılımcı
gözlem ve mülakatlar sonucunda Gezi hareketi öncesi örgütlü mücadelede
bulunan ve Gezi hareketiyle toplumsal muhalefete dahil olan kadın aktörlerin
gerek toplumsal cinsiyet adaletsizliğine gerekse çevresel yıkıma karĢı verdikleri
mücadele deneyimleri arasında belirgin farklılıklar gözlenmiĢtir. Bu farklılıkların,
kadınların dahil oldukları hareketi nasıl etkilediği, "yeni toplumsal hareketler"
tartıĢmalarında eleĢtirel bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gezi Hareketi, Toplumsal Cinsiyet, Yeni Toplumsal
Hareketler, Kadın Hareketi,

VII

GĠRĠġ

Toplumsal hareketler kavramı özellikle 1980 sonrası makro siyaset
arenasında kendine yer bulamayan kimlik ve hareketlerin kamusal alana
taĢınmasıyla Türkiye sosyal literatürünün gündemini giderek daha fazla meĢgul
etmektedir. Klasik sosyolojiye göre toplumsal hareketler toplumun belirli
kesimlerinin modernleĢme, ekonomik kriz, sosyal eĢitsizlik ve adaletsizlik gibi
sorunlara karĢı oluĢan Ģikayetleri ve talepleri sonucunda ortaya çıkan, siyasal ve
sosyal geliĢmeleri etkileyen yapısal olgulardır. Esas olarak toplumsal hareketler
literatürü de bu grupların toplumsal ve siyasi tekamüllere yön veren
eylemliliklerinin, yönelimlerinin ve birlikteliklerinin tarihsel boyutunu inceler.
DeğiĢim talebiyle olduğu kadar değiĢime karĢı direniĢ Ģeklinde de tezahür
edebilen toplumsal hareketleri farklı alanlarda inceleyen çalıĢmalar günümüzde
gerçekleĢtirilmektedir. Toplumsal hareketlerin tarihsel süreci, ortaya çıkıĢ
nedenleri, direniĢ alanları üzerine derinleĢen araĢtırmalar yapılmakla beraber, bu
çalıĢmaların hareketleri oluĢturan aktör boyutunu net bir biçimde incelemediği
sonucuna varılmaktadır. Ne var ki hareketlerin parçası olan aktörlerin hareketin
kendisiyle kurduğu iliĢki toplumsal hareketlerin gidiĢatına tesir eden önemli
faktörlerdendir. Bu hipotezden yola çıkarak toplumsal hareketlerin temel
parçalarından olan insan etmeni bu tezin ana sorunsalını meydana getirecektir.
Ancak toplumsal hareketler çerçevesinde aktör bağlamında bir araĢtırma
gerçekleĢtirmek, mevcut aktörleri parçası oldukları hareket içinde sabit bir
konuma sıkıĢtırma veya kavramsal boyutlarda kısıtlı kalarak aktörlerin potansiyel
rollerine duyarsız kalmak yoluyla nesnelleĢtirme gibi riskleri de beraberinde
getirmektedir.
Bourdieu ve Wacquant “araĢtırmanın sıradan nesneleri, bir Ģekilde
araĢtırmacının gözüne çarpan gerçeklerdir”1 diyerek araĢtırmanın, araĢtırmacının
1

P. Bourdieu ve L. Wacquant, DüĢünümsel Bir Antropoloji Ġçin Cevaplar Ġstanbul: ĠletiĢim
Yayınları, 2012, s.133.

1

merak duygusunun doğurduğu istekten ortaya çıktığını ifade etmiĢtir. Bu tez
çalıĢması da, 2013 yılında Taksim Gezi Parkı‟nda tohumları atılarak günümüze
dek gerçekleĢtirdiği eylemliliklerle varlığını sürdürmeye devam eden yeni bir
toplumsal hareketin kadın aktörü olan araĢtırmacının, hareketin toplumsal
muhalefet anlayıĢının ve toplumsal cinsiyet uygulamalarının zamanla değiĢim
göstermesinden ve kiĢisel deneyimlerinden hareketle ortaya çıkmıĢtır.
Yeni toplumsal hareketlerde kadının değiĢen rolünün araĢtırılacağı bu
çalıĢma, Gezi Parkı direniĢin ardından Türkiye‟de çevre ve kent odaklı
örgütlenmeye

baĢlayan

yeni

bir

toplumsal

hareketin

örnekleminde

gerçekleĢmektedir. Bu çalıĢma yeni toplumsal hareketlerde toplumsal cinsiyet
teorisini tartıĢmaya açacak bir alan yaratmayı hedeflerken, kadınların yeni
toplumsal hareketlerde var olma biçimlerini de inceler. AraĢtırma değiĢen
toplumsal hareket bağlamında kadınlık hallerini tartıĢmaya açarken, Gezi direniĢi
sonrası yeni toplumsal hareketler bağlamında örgütlenen kadınların da
hareketlerin nasıl parçası oldukları konusunu da tartıĢır. ÇalıĢma, Gezi direniĢi
sonrası çevre mücadelelerinde örgütlenmeye baĢlayan ve Gezi direniĢi öncesinde
toplumsal muhalefetin parçası olan kadın aktörlerin deneyimlerini de tartıĢmaya
açar.
Eylemlerine ve forumlarına devam eden yeni bir toplumsal hareket
üzerinden kadının değiĢen rolünün tartıĢıldığı, hareketin aktivistlerine ve iç
dinamiklerine olumlu anlamda katkı sağlamayı amaçlayan tez çalıĢmasının
kendisi bu anlamda müdahil bir eylem haline de gelmiĢtir. Yarı yapılandırılmıĢ
derinlemesine mülakat gerçekleĢtirilen kadın aktörlerin ve araĢtırma konusu olan
yeni toplumsal hareketin isminin çalıĢmanın niteliği ve etik kurallar bakımından
saklı tutulması tercih edilerek, mevcut karma örgüte çalıĢma boyunca “ABC” ismi
verilmiĢtir. Araç ve belirlenen konu baĢlıkları doğrultusunda literatür araĢtırması
yapılmıĢ, parçası olunan yeni toplumsal hareketin eylemlerine, forumlarına,
toplantılarına doğrudan katılım gösterilerek, hareketin kadın aktörlerleriyle
derinlemesine görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma, feminist metodolojinin
sadece kadın hareketleriyle sınırlı kalmaması, tüm toplumsal hareketlerin

2

incelenmesi esnasında yardım alınabilecek bir düzlem yaratması bakımından
önem taĢır. Ayrıca bu çalıĢma aracılığıyla kadınların demokratik bir toplumda,
eĢit bir Ģekilde yaĢayarak, haklarını geri kazanmasının öneminin ve değerinin tüm
bireyler ve kurumlarca anlaĢılması amaçlanarak, yeni toplumsal hareketlerde
kadın

aktörlerin

görünürlüğünün

ve

müdahilliğinin

sorgulanması

da

hedeflenmektedir.
Bu çalıĢmayı hayata geçiren nedenlerin en önemlilerinden biri cinsiyet,
cinsiyet farkı, feminizm, feminist düĢünce, toplumsal hareketlerin Ģekil değiĢtiren
yapısı, yeni toplumsal hareketlerde toplumsal cinsiyet olgusu, karma toplumsal
hareketlerin iĢleyiĢi gibi kavramların birbirinden ayrı tutulmuĢ olmasından
hareketle tüm bunların ortak bir paydada toplamak arzusudur. Zira feminizm
kadın özelinde baĢlamıĢ olsa da bugün ezen ve ezilen arasındaki iliĢkiye ıĢık tutan
bir metot haline gelmiĢtir ve bu toplumsal hareketlerin baĢlama noktasıdır ve
kavganın asıl sebebidir 2 . Ancak Gezi Hareketi‟nden sonra artıĢ gösteren “yeni
toplumsal hareketler” kavramı üzerine yapılan araĢtırmaların konuları ise “çevre,
sosyal medya, aktivizm” gibi konular üzerine yoğunlaĢmaktadır. 2010 yılında
hazırlanmıĢ “Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Toplumsal Cinsiyet
sunumu”

3

hareketlerde

tezi de LGBTĠ hareketi üzerinden Türkiye‟de yeni toplumsal
toplumsal

araĢtırması

cinsiyet

gerçekleĢtirmiĢ

ender

çalıĢmalardandır.
ÇalıĢmanın birinci bölümünde toplumsal hareket kavramı, mevcut
kavramın tarihi ve öğeleri, yeni toplumsal hareketlerin kuramsal tarihçesi ve yeni
toplumsal hareketlerin alanı ve çevresi incelenmiĢtir.
Ġkinci bölümde yeni toplumsal hareket örneklerinden olan Gezi Parkı
direniĢinin oluĢum süreci incelenmiĢ ve Gezi Parkı direniĢi yeni bir toplumsal
hareket olarak ele alınmıĢtır. Ardından tez çalıĢmasına konu olan “ABC” çevre
hareketine yeni bir toplumsal hareket örneği olarak yer verilmiĢ ve son olarak da
2

3

B. ġentürk, Yolumuzu Ararken, Feminist Metodoloji Üzerine Bir Deneme, Dipnot Üç Aylık
Sosyal Bilim Dergisi, 2011, s.161-162.
Ayrıntılar için bakınız: YÖK‟e ait tez arĢivi taraması https://tez.yok.gov.
tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni. jsp eriĢim tarihi: 15.04.2018.

3

yeni toplumsal hareketlerde “kadının yeri” baĢlığı kadın hareketinin tarihçesi
çerçevesinde analiz edilmiĢtir.
Üçüncü bölümde ise bu araĢtırma kapsamında yeni toplumsal hareketlerin
kadın aktörlerinin hareketlerin uygulamaları ve iĢleyiĢ prensipleri çerçevesinde
değiĢen rolünü değerlendirmek amacıyla yarı yapılandırılmıĢ derinlemesine
mülakatlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular,
değiĢen toplumsal muhalefet algısı ve yeni toplumsal hareketler prensipleri
çerçevesinde değerlendirilerek analiz edilmiĢtir.

4

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
TOPLUMSAL HAREKETLER

1.1. TOPLUMSAL HAREKET KAVRAMI VE ÖĞELERĠ
Biçimleri zaman ve mekana göre farklılık gösterebilen, tarihin erken
dönemlerinden beri isyan, çatıĢma, baĢkaldırı, eylem, direniĢ, devrim türlerinde
tezahür eden yapısal olgulara toplumsal hareketler denmektedir. Temel anlamda
toplumsal hareketler literatürü, belirli Ģikayetler ve talepler doğrultusunda bir
araya gelen kitlelerin, siyasal ve sosyal geliĢmeleri etkileyen, eylemlerini,
birliklerini ve eğilimlerini inceler.
somut anlamda F

zD
zF

4

z

Toplumsal hareketlerin f

ele

c

f

f

yönleri

Esas ve
f

”5 olarak tarif

toplu bir

edilmektedir. Charles Tilly ise toplumsal

z
ve

kendilerini harekete

ve

hissini veren kampanya6 olarak

Yeni toplumsal hareketler teorisyenlerinden biri ol

z

F

z

z
ile

bir sosyal

c hareketidir.” 7 ifadesini

f
İ

siyaset

bilimci Diani ise, toplumsal hareketlerin siyaset ile kurduğu iliĢkiyi inceler. Ona

4
5
6
7

Y. Yıldırım, Sosyal Forum Süreci ve Avrupa Sosyal Forumu KurumsallaĢma Tehlikesi, 399
A. Gıddens, Sosyoloji, Haz. Hüseyin Özel, Cemal Güzel, s.540-554.
C. Tılly, Toplumsal Hareketler, Çek. Orhan Düz, s.17.
A. Touraıne, Toplumdan Toplumsal Harekete, Çev. Der. Çayır, s.51.

5

göre toplumsal hareketlerin siyaset ile doğrudan bir bağı vardır. Bu iliĢkiyi
incelerken “Toplumsal hareketler, kurumsal siyasete eriĢimi sınırlı çeĢitli
toplumsal grupların kolektif çıkarlarını temsil etmek ve bu çıkarlar doğrultusunda
kurumsal siyaseti etkilemek üzere doğarlar” ifadesini kullanarak, toplumsal
hareketlerin siyasi partilere benzer bir süreç ile meydana gelip konvansiyonel
siyasetin bir parçası olduğu görüĢünü temellendirir. Ona göre toplumsal
hareketler, belli grupların siyasi amaçları için ortaya çıkmaktadır ve genellikle
otoriteye karĢıdır8.
Hayatın düzeninde ve akıĢındaki bazı noktalara karĢı eleĢtiri ve/veya bir
çözüm önerisi bulunan bireylerce ortaya çıkan toplumsal hareketlerin dikkat
çeken özelliklerinden biri hareketin kitlesel boyuta dönüĢmesi çabası ve kolektif
oluĢudur. Kolektif talepleri dile getiren bu hareketler, toplum düzeninde bireylere
hukuksuz veya antidemokratik görünen hususlarda tepkide bulunma imkânıyla
orantılı olarak geliĢirler. Ve kitleler tarafından benimsenen hareketler gitgide
büyürler.
Toplumsal

hareketler,

sıkı

ya

da

gevĢek

bir

örgütlenme

ile

gerçekleĢebilmektedir. Yeni toplumsal hareketler teorisyenlerinden olarak da
tanınan Alberto Melucci, her toplumsal harekette bir tür dayanıĢma olduğu
görüĢünü savunur. Ona göre bu hareketlerin her birinde sisteme iliĢkin bir çatıĢma
söz konusudur ve her toplumsal hareketin amacı sistemin sınırlarını zorlamaktır.
O halde aslında toplumsal hareketin en önemli öğelerinden biri çatıĢmadır
denilebilir. Burada hareketlerdeki çatıĢmanın ne olduğunu doğru anlamak için
çatıĢmanın tanımlamasını yapmak gereklidir. Melucci‟ye göre çatıĢma, “Her ikisi
için de değerli aynı kaynaklar üzerinde mücadele eden muhalif aktörler arasındaki
iliĢki, dayanıĢma, aktörün bir kolektif kimliği paylaĢabilme yeteneğidir.
Toplumsal hareketlerin bir diğer birleĢtirici öğesi de hareket ağlarıdır.
Hareket ağları kendi kendine çalıĢmakla kalmaz, birbirlerini tetikleme
özellikliğine de sahiptirler. Resmi örgütlenmelerin yanı sıra gayriresmi
8

H. Özen, Toplumsal Hareketlerin “Siyasal” Rolü: Rasyonalist YaklaĢımların EleĢtirel Bir
Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 3, 2013, s.37-61.
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örgütlenmeler de mevcuttur ve bunların her birinin birbirinden değiĢik görevleri
bulunmaktadır. Hareket ağlarını oluĢturan bireyler farklı kültürlerden de olsa, aynı
gaye içindeki birey ve gruplar toplumsal hareket içinde yan yanadırlar9.
Toplum içinde ortaya çıkan bir hareketlenmenin, toplumsal hareket olarak
nitelendirilebilmesi için bu isyanın belirli Ģartlara sahip olması gerekmektedir.
Marshall, toplumsal hareketin temelinde var olması gereken çeĢitli ön öğelerin
bulunması gerektiğini ileri sürmektedir. Bunlara göre10 :
i.

Yapısal uygunluk: Bir hareketin ortaya çıkması için toplumun belirli
sorun, eğitim, sosyal katılma isteği gibi düzeylere eriĢmiĢ olması
gerekmektedir. Toplumun karĢı koymaya hazır olmaması halinde,
hareket sönecek, örgütlenme mümkün olmayacaktır.

ii. Yapısal gerginlik: Toplum bir süredir bazı sorunlardan rahatsız olmuĢ
olmalı, adaletsizliğin olduğunu düĢünmeli ya da otoriteye karĢı bir
kırgınlık

duygusuna

sahip

olmalıdır.

Aksi

takdirde

tepki

vermeyecektir.
iii. Halkın içinde belirli bir inanç büyümüĢ ve yaygınlaĢmıĢ olmalıdır.
Toplum var olan bir sorun için bir çözüm belirlemiĢ ve bunun iĢe
yarayacağına, o sorunu ortadan kaldıracağına ya da hafifleteceğine
inanmıĢ olmalıdır. Bu çözümün getirilmesini istemelidir.
iv. Katılımcıların seferberliği: Yapılacak olan protestolara katılımın
gerçekleĢmesi, liderlerin oluĢması, safları belirlenmesi ve örgütlenme
gerekmektedir. Aksi takdirde hareket bir tür karmaĢaya dönüĢecek,
katılım yeterli düzeyde olmayacak ya da ayrıĢmalar gerçekleĢecektir.
Öncesinde tarihte tahakküm karĢısında kendiliğinden oluĢmuĢ baĢkaldırı
biçimleriyle karĢılaĢılsa da, toplumsal hareketlerin baĢlangıç tarihi literatürde 18.
yüzyılın ikinci yarısı olarak kabul edilir. Özellikle iĢçi hareketinin sosyal bir olgu
9

10

A. Melucci, “ÇağdaĢ Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması”, Yeni Sosyal Hareketler,
(Haz.) K. Çayır, Ġstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999, s.91.
G. Marshall, Toplumsal Hareketler. Sosyoloji Sözlüğü. Çev. Osman A., Derya K., Ankara:
Bilim ve Sanat, 1999, s.742-743.
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olarak kabul görmesi ve incelenmeye baĢlanmasıyla 1930‟lardan itibaren
“toplumsal hareketler sosyolojisi” ismiyle akademik literatürde yerini almaya
baĢlayan toplumsal hareketlere dair çalıĢmalar bugün de sosyal sınıflar ve sosyal
çatıĢma hakkında oluĢturduğu teorileri referans gösterilen ve iĢçi hareketini
oluĢturmaya çalıĢan sosyalist düĢünürlerden çıkar. Zira toplumsal hareketler
devletsiz ve sınıfsız bir toplumun hayalini kurarlar. BaĢka bir deyiĢle toplumsal
hareketler iĢçi sınıfının mevcut egemen değerlerine seçenek sunma arzusuyla
toplumu dönüĢtürüp sistemi değiĢtirerek devrim gerçekleĢtirme yolunda bir araç
olarak tanımlanır. Ki Marksist yaklaĢım da bu durumu sistem karĢıtlığı olarak
tanımlar11.
Geleneksel olarak cemaat gruplarınca yönlendirilen eylemliliklerden,
organize, bilinçli ve kalıcı hareketlere doğru bir dönüĢüm gerçekleĢerek toplumsal
hareket kavramı ilk defa Batı Avrupa‟da kullanılmıĢ ve özellikle 19. yüzyılın
sonuna doğru da bu ülkelerde iĢçi hareketleriyle eĢ değer hale gelmiĢtir 12 . Bu
yüzyıllar güçsüz ekonomilerin sömürgeleĢtiği ve bağımsızlıklarını aradığı
dönemler olduğundan 19. yüzyılda ortaya çıkan sistem karĢıtı örgütlenmeler esas
itibariyle

değil,

dinsel

odaklanmaktadır.

13

politik

yani

“Bu

Dünya‟nın

yapıları

üzerinde

” Ġlk örnekleri Avrupa‟da görülen toplumsal hareketler

dezavantajlı grupların taleplerinin karĢılanması sonucunda siyasi toplumun
hükümlerini etkilemesi bakımından kritik addedilebilecek geliĢmelere sebep
olmuĢtur. Örnekse 1848‟de gerçekleĢen Fransa devriminden sonra Belçika‟da
Cumhuriyetçiler ve Radikaller benzer bir devrim gerçekleĢtirme çağrısından
bulunsalar da devrimci hareketleri önlemek amacıyla liberallerin baskın olduğu
Belçika hükümeti resmi görev almak için varlıklı olmak ve oy kullanmak gibi
konularda bazı değiĢikliklere gitmiĢtir. Seçim sisteminde yapılan bu tarz
yenilikler sonucunda oy kullananların sayısı iki katına çıkmıĢtır 14 . Belçika
11

12
13

14

G. Lelandais, „Yeni Toplumsal Hareketler, Sınıf Mücadelesi ve Ütopya‟, Yeni Toplumsal
Hareketler-KüreselleĢme Çağında Toplumsal, Kalkedon Yayınları, Ġstanbul, 2009, s.63.
T. Bottomore, Siyaset Sosyolojisi, Çev. E. Mutlu, Ankara: Teori Yayınları, 1987, s.23.
I. Wallerstein, G. Arrighi, T. K. Hopkins, Sistem KarĢıtı Hareketler. Çev: Celal Kanat Bülent
Somay, Metis Yayınları, Ġstanbul, 1995, s.35.
C. Tilly, Toplumsal Hareketler 1768-2004, Çev. O. Düz, Ġstanbul: Babil Yayınları, 2008, s.77.
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hükümetinin getirmek zorunda kaldığı bu tür yenilikler sonucunda toplumsal
hareketlerin demokratik toplum ve toplumsal değiĢimin meydana geliĢinde rol
oynadığı söylenebilmektedir. Ayrıca yine bu dönemde Fransa‟da olduğu gibi
Belçika‟da da sokak ve parlamento politikasının birbirine bağlı hale gelmesi,
toplumsal hareketlerin tamamlayıcı ve bağlayıcı özelliğine iĢaret etmektedir.
Sosyoloji alanında toplumsal hareketleri konu alan teorik çalıĢmaların
kökeni 1910‟lara kadar uzanmaktadır. Durkheim, Marx ve Weber klasik sosyoloji
düĢünürlerinin çatıĢma ve toplumsal eylem teorilerine büyük katkıları da bu
yıllarda ortaya çıkmıĢtır. 1900‟lü yılların baĢından 1930‟lardaki kapitalizmin
etkisine girmesine kadar geçen süre, özellikle Batı ülkelerinde kitlesel iĢçi sınıfı
hareketlerinin ve devrimci ayaklanmaların tarihçesi olarak okunabilir (1905-1917
Rus Devrimleri, 1927 Ġngiltere‟de Genel Grev). Çünkü, sanayileĢme toplumsal
sınıflar arasında maddi çıkarlar kapsamında bir çatıĢmaya sebep olur. Toplumsal
sistemin tüm sınıfların çıkarlarını eĢit derecede ve adil bir Ģekilde göz etmemesi
toplumsal hareketlerin de ortaya çıkıĢ gerekçesidir. Bu doğrultuda oluĢan
toplumsal hareketler sınıfsal bir karakter taĢır iken, hareketlerin kendisi de sınıf
mücadelesinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu sebeple bu dönemin siyasi
konjonktürü, baĢarılı sayılan 1917 Rus Devrimi‟nin akabinde gayesi iktidarı ele
geçirmek olan iĢçi sınıfı hareketleriyle tayin edilir. 1930‟lu yıllarda kapitalizmin
içinde yer aldığı buhranın yarattığı kitlesel mahrumiyet halk hareketlerinin
gerekçesini oluĢturur. Bu hareketler kaynağını değiĢime dair yaratılan umuttan
alsalar da, karĢılarında antisemitizm-faĢizm gibi totaliter karĢı-toplumsal
hareketlerle karĢılaĢmıĢlardır. 1930‟lu yıllar, özellikle Ġspanya, Ġtalya ve Almanya
olmak üzere tüm Avrupa, orta sınıf ve sınıfsız öğeler tarafından sahiplenilen karĢıtoplumsal hareketlerin zaferine tanıklık eder.
1960

gelmesiyle ivme ve görünürlük kazanmaya

toplumsal hareketler üzerine
kuramlardan

günümüzde de

biri

Mobilizasyonu Teorisi

etkili
ise

etkili

hareketler

9

olan

Kaynak

olan yeni toplumsal

1.2. YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLERĠN KURAMSAL TARĠHÇESĠ
Bir önceki bölümde incelenen toplumsal hareketler
aktörleri,

hedefleri,

ve ideolojilerinin f

olarak kendi
Marksizm

” ve
Bu

sebebi olarak

dönemi sürecinde toplumsal hareketleri

ve en etkin

iken,

patolojik yönleri
ve kabul gören bir

”

savunan kolektif

en
ise kitlesel
teorisinin

halini

Tilly, kolektif hareketi, “sosyal sınıf, etnik grup, sendika, parti vs. gibi
grupların ortak çıkarlarının bir ifadesi” olarak açıklamıĢtır. Bu çerçeveden
bakıldığında toplumsal hareket, toplumsal çıkar odaklı ideolojilerin yarattığı
kolektif hareketler bütünüdür. Tilly bu noktada her toplumsal hareketin bir siyasi
kökeni olabileceğini ancak hedeflerin her zaman siyasi olmadığını da
vurgulamaktadır. Gruplar, kaynakların eĢit dağılımı için mücadele etmektedirler.
Bu kaynaklar ekonomi, özgürlük, haklar ve benzeri Ģekillerde olabilmektedir15.
Tilly‟ye göre kolektif hareket bir etnik grup, sendika, sosyal sınıf, parti gibi
grupların ortak çıkarlarının dıĢavurumudur. Ona göre toplumsal hareket “oturmuĢ
siyasal pozisyonu olmayan bir kategori adına, gücü elinde tutanlara karĢı talepler
ve mücadeleyi” kapsar16.

15
16

Tilly, s.77.
C. Tilly, From Mobilization to Revolution, (MA:Addison-Wesley, 1978, s.349.
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Tablo 1: Eski ve Yeni Paradigmaların Temel Nitelikleri
Eski Paradigma

Yeni Paradigma

Aktörler

Grup olarak hareket eden, gelir
dağılımı çatıĢmasına müdahil
sosyo-ekonomik gruplar

Grup gibi davranmayan fakat
belli temalar etrafında bir araya
gelmiĢ topluluklar lehine
hareket eden sosyo-ekonomik
gruplar

Temalar

Ekonomik büyüme ve dağılım;
askeri ve toplumsal güvenlik,
toplumsal kontrol

BarıĢın, çevrenin ve insan
haklarının korunması

Değerler

Özgürlük, tüketim güvenliği ve
maddi ilerleme

Merkezi kontrolün karĢısında
kiĢisel özerklik ve kimlik

Hareket Biçimleri

a) Ġçsel: resmi örgütlenmeler,
büyük ölçekli temsil birlikleri

a) Ġçsel: enformalite, düĢük
düzeyde dikey ve yatay
farklılaĢma

b) DıĢsal: çoğulcu ya da
korporatist çıkar aracılığı,
siyasal parti rekabeti ve
çoğunluk oyu.

b) DıĢsal: negatif terimlerle
formüle edilmiĢ taleplere
dayanan protesto politikaları.

Kaynak:

Offe. C, (1999) Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının
Zorlanması, Yeni Sosyal Hareketler, s: 67 (Ed: Kenan Çayır)

1960‟lardan sonra ortaya çıkan bu hareketleri çözümlemek üzere
geliĢtirilen yeni kuramsal çerçevelerden ikisi kaynak mobilizasyonu teorisi ve
yeni toplumsal hareketler paradigması yaklaĢımlarıdır. Mancur Olson‟un Kolektif
Eylemin Mantığı adlı 1965‟te yayımlanan eseri, siyasi angajmanı, bireysel
akılcılık kavramıyla açıklayarak toplumsal hareketler ve kolektif eylem
teorilerinde bir kopuĢa sebep olmuĢtur. 1965-1989 arasındaki toplumsal hareketler
külliyatı ABD‟de ortaya çıkmıĢ olan Kaynak Mobilizasyonu teorisi ve Avrupa‟da
ortaya

çıkmıĢ

olan

Yeni

Toplumsal

Hareketler

yaklaĢımı

üzerinden

incelenmektedir. 1989 yılından itibaren kimlik (bireysel, kolektif ve toplumsal
kimlik) ve kültüre verilen önem toplumsal hareketler ve kolektif eylem
teorilerinde ikinci bir kopuĢa sebep olmuĢtur. 1989 sonrası dönem temel hatlarıyla
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göreli yoksunluk, kaynak mobilizasyonu teorisinin güncellenmiĢ halleri, kimlik ve
kültür yaklaĢımı, karĢı hegemonyalar baĢlıkları altında toplanabilecek farklı teorik
yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢtır.
ABD‟li teorisyenler, toplumsal hareketlere neden olarak toplumsal
aktörlerin irrasyonel tutumlarını gösterirken, sosyoloji kuramcıları bu teoriye karĢı
çıkarak, “kaynak mobilizasyonu teorisi”ni geliĢtirmiĢlerdir. Kolektif davranıĢ
teorisini irrasyonel ve yapısal krizler bütünü olarak eleĢtirip, buna karĢı tepki
olarak ortaya çıkmıĢ kaynak mobilizasyonu teorisini, olguları bireylerin rasyonel
eylemleri temelinde açıklayan Mancur Olson‟un “Kolektif Eylemin Mantığı” 17
adlı eseri ise bu yaklaĢımın çıkıĢ noktası olarak kabul edilir. Bu yaklaĢıma göre
bireyler kendileri için avantajlı olarak gördükleri hareket akımlarına dahil
olmaktadırlar. Olson, liberal iktisadın temel varsayımlarını toplumsal hareketlere
uygulamıĢtır ve bireylerin kendileri için avantajlı olduğuna kanaat getirmeleri
halinde bir toplumsal hareket oluĢturacaklarını ya da bu hareketlere katılacaklarını
ileri sürmüĢtür18. Ona göre kar zarar hesabı yaparak hareket eden birey, çıkarcı
yaklaĢımından vazgeçerek kolektif bir eylemin parçası olmayacaktır. Bireyleri bir
grupta toplamak ve dayanıĢma içine girmelerini sağlamak için onları bu sayede
çıkar elde edeceklerine ikna etmek gerekmektedir. Olson, savında aktivistlerin
ancak sonucunda elde edecekleri fayda, katlandıkları maliyetten fazla ise eyleme
katılabileceklerini dile getirecek kadar „maliyet muhasebeci‟ bir yaklaĢım öne
sürmüĢtür19.Olson toplumsal hareketlerin bireyleri amaçlarına ulaĢtıracak en kısa
mesafeli yol olduğunu, kiĢilerin dönüĢüm oluĢturma amacından çok soruna dikkat
çekme ve düzeltme isteklerinin bulunduğunu ileri sürmüĢtür. Buradan hareketle
de, toplumsal hareketleri “belirli bir amaç doğrultusunda ve bu amaca ulaĢmak
hedefiyle bireylerin kolektif olarak ve rasyonel biçimde organize ettikleri eylem”

17

18

19

M. Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. eriĢim tarihi: 20.03.2018.
Y. Çetinkaya Doğan, Tarih ve Kuram Açısından Toplumsal Hareketler, Toplumsal Hareketler
–Tarih, Teori ve Deneyim- içinde, Ed: Y. Doğan Çetinkaya, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul, 2008, s.21.
Çetinkaya, s.21.
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olarak nitelendirmektedir20. Olson, rasyonel ve kendi çıkarı peĢinde koĢan bireyi,
ortak ve grup çıkarı için harekete geçirecek etkenin ancak zorlama ve
özendiriciler olduğunu iddia etmektedir21. Olson‟a göre fayda/zarar muhasebesi
yapan bireylerin toplumsal hareketlere katılma sebepleri ancak “zorlama ve
özendirici”

olmalarından

kaynaklanmaktadır.

Olson‟ın

teorisi,

toplumsal

hareketlere bakıĢ açısını bir nebze değiĢtirmiĢ olsa da, rasyonellik ve irrasyonellik
temelinde kurulan çözümleme kategorilerinde ve buna paralel Ģekillenen
toplumsal eylem-politika iliĢkisine yaklaĢımda herhangi bir köklü farklılık
getirdiğini söylemek zordur. Olson tarafından oluĢturulan bu kuram, kolektif
davranıĢ teorisiyle aynı toplumsal kanaldan beslenmekte ve insanlar ile toplumsal
iliĢkilere aynı rasyonel-pozitivist özellikleri atfetmektedir22.
Olson‟ın kuramından temellenen ancak sonrasında geliĢen kaynak
mobilizasyonu teorisi (resource mobilization theory), toplumsal hareketlerin
neden ve nasıl ortaya çıktığından daha çok, bunların hangi Ģekillerde baĢarıya
ulaĢabildiği ve organize olmanın nasıl mümkün olabildiğini sorgulamıĢtır. Bu
teoriye göre, toplumsal hareketlerin baĢarılı olması, buna ayrılan kaynaklar ile
doğrudan iliĢkilidir. BaĢka bir deyiĢle hareketin katılımcıları, kaynakların da çıkıĢ
noktasıdır. Olson ile teorinin benzer noktası, kiĢilerin elde edecekleri faydayı
hesaplayarak ve düĢünerek harekete dahil olmaları hakkında hemfikir olmalarıdır.
Ancak buna ek olarak kaynak mobilizasyonu teorisine göre, hareketlerin
baĢarısında kurumlar ve kiĢiler arasındaki bağlantının da çok büyük etkisi vardır.
Yani sivil toplumun desteği, hareketi güçlendirse de bu durum yeterli olmayıp,
baĢta politik konular olmak üzere, baĢka pek çok konuda yeni toplumsal
hareketlerin kiĢi ve sivil toplum ile ortak çaba göstermesi halinde kazanım elde
edilebilmektedir.

20

21
22

Bulut Kaderoğlu, Çağrı, Yeni Toplumsal Hareket TartıĢmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak
Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat YaklaĢımları, ĠletiĢim Kuram ve AraĢtırma Dergisi, Sayı. 39,
2014, s.48-67.
Çetinkaya, s.21.
Kaderoğlu, s.48-67.
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Kaynak mobilizasyonu teorisinin kuramcılarından Tilly, Zald, Ash ve
Kitshelt‟a göre gerçekçi ve yeni olaylar karĢısında geliĢmiĢ durumlara karĢı
oluĢan yeni tepkiler ve yeni fırsatların meydana getirdiği durumlara toplumsal
hareketler denir. Ayrıca bu kuramcılar yeni toplumsal hareketlerin demokratik
toplumlarda ve genellikle siyasi kaynaklar yaratarak ortaya çıktığı görüĢünde
birleĢmektedirler. Bu tür hareketler onlara göre toplumda bir düzensizlik ya da
hastalık belirtisi olarak görülmemektedir23.
Kaynak Mobilizasyonu teorisine göre, toplumun hareket kaynakları
mevcutsa (para, politik etki, iletiĢim imkanları gibi) hareket baĢlamakta ve
baĢarıya ulaĢmaktadır. Buna göre kaynak mobilizasyonu teorisi beĢ aĢamada
gerçekleĢir:
“i. Topluluk içinde potansiyel desteği üretmek: Bireylerin bu tip
hareketlere gönül ve destek verebilmesi, onlara madden ve manen yalnız
olmadıklarını hissettirebilmekten geçer.
ii. Potansiyel üyelerle bağlantı kurmak için, gönüllü üyelik ağları
yaratmak: Birinci aĢamada elde edilen desteği sürekli hale getirebilmek için yeni
gönüllü üyelerle iletiĢim kurmak, hareketi geniĢletmek.
iii. Çerçeve problemler vasıtasıyla, bireysel hedefler arasında motivasyonu
sağlamak: Aynı veya benzer problemlere sahip bireylerle ve/veya örgütlerle
iletiĢim kurarak hareket ve hatta hareketlerin ağını geniĢletmek, bireylerin
motivasyonunu ve inancını yükseltmek.
iv. Harekete katılmak için engelleri ortadan kaldırmak.
v. Hareketi canlı hale getirmek.
Buna göre bireyler kaynaklarını bir baskı veya maddi çıkar olmadığı
takdirde harekete aktarmamaktadır.

23

A. Bhonagiri, Social movements: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of
Birmingham, 2016, s.4.
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Kaynak mobilizasyonu yaklaĢımının geliĢtirilmesi ile birlikte siyasal
fırsatlar yaklaĢımı ortaya çıkmıĢtır. Bu yaklaĢıma göre toplumsal hareketler, siyasi
fırsatlardan ortaya çıkmakta ve/ya siyasi fırsatları oluĢturmaktadır. Siyasi fırsatlar
teorisi, kaynak mobilizasyonu yaklaĢımını geliĢtirerek, onu “mekanik ve durağan
karakterinden çıkarıp, toplumsal hareketleri içinde bulunduğu siyasi sistemle
etkileĢim içerisinde incelemeyi hedefler24.
Tarrow, siyasi fırsatı “kiĢilerin baĢarı ya da baĢarısızlık beklentilerini
etkileyerek onları kolektif eylemi üstlenmeye teĢvik eden, siyasi çevrenin tutarlı
(ancak formel ya da kalıcı olması gerekmeyen) boyutları” olarak açıklamaktadır.
Bu kuramın odak noktası, toplumsal hareketlerin ortaya çıktığı toplumdaki politik
sistem ve bu politik sistemin protesto araçlarıyla arasındaki iliĢkiyi incelemektir.
Teori, baskının bir Ģekilde azalması neticesinde politik ve ekonomik elitler
arasında çıkan uyuĢmazlıklar neticesinde hareketlerin ortaya çıktığı görüĢünü
yansıtmaktadır. Bu yaklaĢıma göre yeni toplumsal hareketler hala politik amaçlar,
nedenler ve farklılıklardan kaynaklanıyor olup, eski toplumsal hareketler ile bu
noktada benzeĢmektedir. Bu bağlamda “Bu yaklaĢımın devlet, devletin verdiği
fırsatlar ya da yaptığı baskının hafiflemesi, elitlerin durumu, egemen siyasi
alandaki geliĢmeler vb. üzerindeki vurgusu, toplumsal hareketlerin hala kurumsal
politikanın bir uzantısı olarak algılandığının, sınıflandırma çerçevelerinin hala
„kurumsallık‟ etrafında kurulduğunun kanıtı sayılabilir”25.
Yeni toplumsal hareketler paradigması ise yaklaĢımı Avrupa‟da etkindir
ve bu teorinin kuramcılarından biri olan Offe insanların hareket evrenini üç temel
bölüme ayırmaktadır. Bunlar özel, kurumsal olmayan siyasal, kurumsal siyasal
Ģeklindedir. Buna göre yeni toplumsal hareketler orta sınıfa mensup kiĢiler
arasında ortaya çıkmaktadır. Bu kiĢilerin eğitim düzeyi yüksek ancak ekonomik
ve sosyal özgürlüğü bulunmamaktadır ve de bu gruplar harekete kendi amaçları
uğruna
24

25

baĢlamakta,

talepleri

ise

toplumun

her

kesiminden

bireyi

G. E. Lelandais, “Yeni Toplumsal Hareketler, Sınıf Mücadelesi ve Ütopya”, (Ed. ) ÇOBAN,
B., Yeni Toplumsal Hareketler KüreselleĢme Çağında Toplumsal, Kalkedon Yayınları,
Ġstanbul, 2009, s.73.
Kaderoğlu, s.56.
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ilgilendirmektedir. Yeni orta sınıf politikası birçok eski ve eski orta sınıf
politikalarıyla karĢılaĢtırıldığında tipik bir sınıf politikasıdır, fakat sınıf lehine bir
politika değildir. Yeni toplumsal hareket aktivistlerinin ve destekçilerinin yapısal
karakteristiği yüksek eğitimli, ekonomik güvene/güvenceye sahip ve hizmet
sektöründe

çalıĢıyor

oluĢlarıdır.

Bu

özellikleri

paylaĢan

bireylerin

bu

hareketlerdeki baskınlığı barıĢ, çevre hareketleri, çeĢitli sivil haklar ve feminist
hareketler, kent sakinleri giriĢim grupları gibi birbirinden farklı „mesele odaklı”
olması kadar, bu kiĢilerin „yeĢil‟ (doğaya iliĢkin) koalisyonları ile de ortaya
çıkmıĢtır.
Yeni toplumsal hareketlerin yayılan ve derinleĢen modernitenin farklı
unsurlarının neden olduğu sorun ve bunalımlar karĢısında çeĢitli amaçlar için
ortaya çıktığı ve her toplumsal harekette belirli aktörlerin rol oynadığı konusunda
alan yazınında bir ifade birliği mevcuttur 26 . Özellikle 1960lar ve sonrasında
toplumsal hareketlerin tartıĢma konuları, kadın, öğrenci, genç, LGBT, insan
hakları, ifade ve düĢünce özgürlükleri, barıĢ, çevre, ekolojik dengeyi koruma
odaklarında yoğunlaĢmaya baĢlamıĢ; enerji tüketiminin artması, doğaya verilen
zararın hissedilir hale gelmesi ve teknolojinin geliĢmesi gibi sebeplerle 1980‟ler
sonrasında, enerji kullanımı, nükleer silahsızlanma gibi güncel sorunlar da yeni
nesil toplumsal hareketlerin direniĢ alanına girmiĢtir.
YaklaĢımlar farklı olsa da yeni toplumsal hareketlerin iki teori bakımından
da ortak özellikleri olduğu sonucuna varılır. Bu hareketlerde bir lider yoktur ve
katılım tamamen gönüllülük üzerinedir. Örgütlenmede bürokrasi mevcut değildir.
Günümüzde toplumsal hareketler, geçmiĢte varlığını sürdürmüĢ ekonomik ve
siyaset tabanlı olan toplumsal hareketlerden daha farklı Ģekillerde ortaya çıkmakta
ve Ģekillenmektedir. Bazı kuramcılara göre yeni toplumsal hareketler, toplumsal
hareketlerden tamamıyla bir kopuĢ sergilemiĢse de bazıları ise yeni toplumsal
hareketlerin geleneksellikten beslendiğine dikkat çekmektedir. Bunun en temel
nedeni, eski iĢçi sınıfının toplumsal hareketler neticesinde bazı haklar elde
26

E. Demiroğlu, Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması, Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1, 2014, s.134-135.
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edebilmiĢ olmasıdır. Touraine, “Modernliğin EleĢtirisi” 27 adlı eserinde, yeni
baĢkaldırıların amacının yeni bir toplum türü yaratmak değil, yaĢamı değiĢtirerek,
yaĢam hakkının, ifade özgürlüğünü ve kiĢisel bir yaĢam tarzını özgürce seçme
hakkı olduğunu ifade ederken, yeni toplumsal hareketlerin merkezindeki ahlaksal
bilincin de kimlik ve saygınlıkla olan bağlantısının altını çizer.
1.3. YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLERĠN ALANI VE ÇEVRESĠ
Çağımızın toplumsal hareketlerini analiz eden çalıĢmalar kapsamında, yeni
toplumsal hareketler literatüründe iki temel teorinin ortaya çıktığı ve bunlardan
ilkinin Amerika BirleĢik Devletleri kökenli “kaynak mobilizasyonu teorisi”
olduğu ifade edilmiĢti. Toplumsal hareketlere getirilen Avrupa kökenli bir baĢka
yaklaĢım ise, kaynak mobilizasyonundan farklı olarak toplumsal hareketlerin
kültürel boyutu ile ilgilenen “yeni toplumsal hareketler paradigması”dır. 1980
sonrasında toplumsal hareketleri “yeni toplumsal hareketler” olarak tanımlayan
kuramların beliriyor olması ancak yeni toplumsal hareketleri “yeni” kılanın ne
olduğu sorusu etrafında teorisyenlerin kendilerini buldukları yol ayrımı, kavramın
kendisini daha çok bir tartıĢma sahası olarak önümüze getiriyor. Yeni toplumsal
hareket literatürünün öne çıkan iki teorisyeni Alain Touraine ve Alberto Melucci
“eski” ve “yeni” toplumsal hareketleri ayrıĢtıran en önemli faktörün, hareketlerin
“birbirinden oldukça farklı iki tür toplumda doğmuĢ olmaları” olduğu fikrini öne
sürerler. Buna göre sınıf çatıĢması evreninde doğan iĢçi sınıfı hareketini kapsayan
toplum, sanayi toplumu iken, yeni toplumsal hareketlerin meydana geldiği toplum
sanayi sonrası toplum 28 veya bilgi toplumudur29.
Toplumu bir çatıĢma bütünü olarak ele alan “çatıĢma teorisi perspektifleri”
içerisinde değerlendirilen yeni toplumsal hareketler paradigmasına göre modern
toplumlarda insanların yaĢayıĢları, inançları ve değerleri benzeĢmektedir. Ancak
27
28

29

A. Touraine, Modernliğin EleĢtirisi Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014, s.205.
A. Touraine, Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society. University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1988.
A. Melucci, The New Social Movements Revisited. Ġçinde L Maheu (der) Social Movements
and Social Classes: The Future of Collective Action. Sage, London, 1995.
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toplumsal hareketler, modernleĢmeye ve benzeĢmeye aykırı olarak ortak değerlere
sahip çıkma amacına yönelik gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Örneğin kimi kesimler
aile ve iĢ yaĢamlarındaki değiĢimlere karĢı harekete geçmeye, kimileri ise yaĢam
alanlarında

gerçekleĢtirilen

yıkım

ve

yeniliklere

karĢı

savaĢ

vermeye

baĢlamıĢlardır.
Yeni toplumsal hareketler siyasi protestolar yoluyla devletin erkini elde
etmeye çabalamak yerine, topluma hükmeden kültürel kodların karĢısında yeni
yaĢam biçimleri, yeni bir dil ve hakikatin yeni tanımlarını, özetle mevcut sistemin
dayattıklarından farklı manalar üreterek farklılıklarıyla sistemin bir parçası
olmaya çalıĢırlar 30 . Touraine endüstriyel toplumların tersine post-endüstriyel
toplumların baskılarını bilgi üretimi ve sembollerin manipülasyonu yoluyla
kurduklarını öne sürerek, endüstriyel toplumun asıl protesto figürü olan iĢçi sınıfı
hareketinin yerini post-endüstriyel toplumda anti-nükleer hareket, feminist
hareket, öğrenci hareketi gibi yeni toplumsal hareketlerin doldurduğunu ifade
eder. Buradan hareketle çatıĢmanın merkezinde siyasetin yer aldığı endüstriyel
toplumlardan farklı olarak, post-endüstriyel toplumlarda kültürün çatıĢmanın
merkezinde yer aldığı fikrini savunur 31. Bu nedenle post-endüstriyel toplumlarda
filizlenen yeni toplumsal hareketler “eski”lere göre “kültürel ve toplumsal”
yaĢamın özel saydığı cinsellik, ölüm, sağlık, iletiĢim gibi türlü mecraları kapsar
iken, politikadan uzak durur ve devleti ele geçirmeyi hedeflemezler32.
Düzeni tehdit eden bu hareketleri sürdürenler, mantıkları, pratikleri,
sloganları ve arzularıyla yeni bir gerçeklik oluĢturmaktadırlar. Aslında yeni
toplumsal hareketlerin nedeni, bir bakıma eski ve yeni olan düzenin çatıĢmasıdır.
Sınıf çatıĢmasının temeli, sosyo-ekonomik mecradan sosyo-kültürele doğru
kaymıĢtır33. Touraine, yeni toplumsal hareketleri “bir sosyal hareket, tarihselliğin
biçimi, kültürel yatırım, bilgi ve ahlak modelleri üzerindeki hakimiyeti ya da
30
31
32

33

Melucci
Touraine, 1988.
A, Touraine, An Introduction to the Study of Social Movements. Social Research, 52(4), 1985,
s.778.
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bağımlılığı ile tanımlanan bir sosyal sınıfın, bu kültürel modellere yönelmiĢ
çatıĢmacı hareketi” Ģeklinde tanımlar. Melucci, yeni toplumsal hareketlerin yaĢ,
cinsiyet, sağlık, doğa, etnisite, cinsel kimlik gibi konular içermesini de eski ve
yeni değer yargılarının çatıĢmasına bağlamaktadır. Laclau ve Mouffe birbirinden
ayrı birçok mücadele Ģekli ve toplumsal çatıĢmayı “yeni toplumsal hareket” olarak
değerlendirmenin doğru olmayacağı kanaatindedir. Buna göre hareketlerin ortak
paydası, sınıfsal temelli toplumsal mücadelelerden farklılıklarıdır 34 . Hak ve
değiĢim arayıĢında olan ya da değiĢime karĢı gelen topluluklar örgütlenmekte ve
yeni

toplumsal

hareketin

aktörleri

haline

gelmektedirler.

Bu

değiĢim,

küreselleĢme ve bilinçlenme faktörü ile meydana gelmektedir. Çünkü bu iki olgu
yeni hayat tarzlarını tanıma, kurma ya da kurulmasına engel olma gibi çabaları da
beraberinde getirmektedir. Kitle iletiĢimin, sosyal medyanın, internetin ve
teknolojinin önemli bir role sahip olduğu yeni bir toplumsal hareket örneği de
kuĢkusuz “Gezi DireniĢi" sonra kurulan “ABC”dir.
Kimlik temelli hareket teorisyenlerinin baĢlıca isimleri olan Touraine ve
Castells tarafından ortaya atılan bir diğer teori de aksiyon-kimlik teorisidir.
Touraine, hareketin sosyolojisine “The Voice and the Eye” isimli yazınında Ģu
vurguyu yaparak baĢlar: “Ġnsan kendi kaderini yazar. Sosyal hayat sosyal
ikilemlerle ve kültürel baĢarılarla üretilir ve toplumun nabzı, sosyal hareketlerin
baĢlangıcını oluĢturur.” Bu teoriye göre insan kendi tarihini yazmakta ve kültürel
durum, sosyal yaĢam ve sosyal ikilemler hareketin baĢlama noktasını
oluĢturmaktadır. Bu bağlamda, sosyal yaĢamda durgunluğun bozulması amacıyla
toplumsal hareketlerin gerçekleĢtiğini ileri sürmektedir. Touraine‟e göre
toplumsal hareketler sosyal sükuneti engellememekte, buna karĢılık toplumsal
kurtuluĢu taahhüt etmektedir. YerleĢik kurum, kuruluĢ ve olgulara karĢı
gerçekleĢtirilen davranıĢlar ve hareketler, yönetici sınıf tarafından haksız talep ve
yük olarak kabul edilmektedir 35 . Bu hareketler yöneticilerin durgun yaĢamı

34
35

E. Maclau ve C. Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Birikim Y., Ġstanbul, 1992.
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sürdürmelerine karĢı bir baĢkaldırıdır ve yerleĢik kurumlar ile normlara karĢı
ortaya çıkmaktadır. Ancak Avrupa‟da taraf toplayan bu görüĢe göre, yeni
toplumsal hareketler çoğunlukla haksız taleplerden oluĢmakta ve siyasi
otoritelerin üzerine gereksiz bir yük getirmektedirler.
Touraine, kolektif olarak kimlik arayıĢı içinde olanların örgütlenerek yeni
nesil toplumsal hareketleri oluĢturduğu görüĢünü savunur. Yeni toplumsal
hareketler paradigmasında olduğu gibi, bu teoride de amaç aslında toplumsal
düzene karĢı eylemlerin gerçekleĢtirilmesi ve toplumun yeni değerlere sahip
olduğu yeni bir kimlik arayıĢıdır. Yeni kimlik arayıĢlarını tetikleyen, sosyal ve
kültürel değiĢimlerin önünü açan, modern topluma tepkili, kimlik eksenli hareket
teorisi ağırlıklı olarak Avrupa‟da etkili olmuĢ bir kavramdır. Touraine, kolektif
hareketin faaliyeti için grup kimliğini lüzumlu bulur. Ona göre kolektif kimlik
topluluk ve diğerleri arasında sınırların çizilebilmesine olanak tanır.
Toplumsal süreç bireyin kim olduğunu tayin eder. Bireysel kimlik ise
biyolojik kalıtlarla kiĢilere miras kalmakta ve toplumsal yaĢam ile etkileĢime
geçmektedir. Bireysel kimlik, toplumsal etkileĢim aracılığıyla, farklı roller
oynayarak ve bizi ötekilerin nasıl gördüğünü yorumlayarak ortaya çıkmaktadır36.
Bireysel kimliğin harekete devredilmediği, bireysel tariflerin birer etiket halini
almadığı yeni bir toplumsal hareket örneği olarak “ABC” örnek verilebilir.
Bir kolektif kimliğin paydaĢları olmak bazen onun koyduğu kurallarca
hareket ederek, belirlenen maddelere uymak ya da uymamak mealine gelmektedir.
Toplumsal aktörlerce giyilen ve bu durumda ferdi katkıların görmezden
gelindiğinde de, hareketin bireysel iĢtirakın ötesinde kıymetlendirilebildiği
kolektif kimlik aslında örgütlenmenin ve hareketin ürünüdür37.

36
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Organizing Conference, University of Washington School of Social Work, November 1-3,
1997, i.net.http://weber.u.washington.edu.
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Melucci‟ye göre ise kolektif kimlik, kolektif harekete sunulan olanakların
paylaĢımıdır 38 . Toplumsal hareket aktörlerince kamu dıĢı aktörler hakkında
yaratılan ve hatta kurgulanan ise kamusal kimliktir. Kamusal kimlikte kiĢisel ve
toplumsal etki ihmal edilmekte, hareketin üyeleri ve üye olmayanları arasında
kurulan etkileĢim vurgulanmaktadır39.
Toplumsal

hareketlerin

sosyolojik

yönünü

kavramak

açısından,

hareketlerin evrim geçiren alanlarına, yani bir bakıma baĢına neden “yeni” sıfatı
aldıkları sorusunu sormak gereklidir. Zaman içerisinde ve siyasi konjonktürün
zorunlu kılmasıyla yeni toplumsal hareketlerin toplumsal hareketlere göre türleri
ve nitelikleri, hareketlerin aktörleri, amaçları ve etki alanları da değiĢim
göstermiĢtir. Bu değiĢimlerin sebeplerini ve biçimlerini anlamak üzere ortaya
atılan teoriler, yeni toplumsal hareketlerinin sosyolojik bağlamını kavramak
açısından önemlidir. Anthony Giddens yeni toplumsal hareketlerin “sınıfının
farkında olan” (class-aware) lakin “sınıf bilincine” sahip olmayan bireylerden
oluĢtuğunu vurgular.40
Toplumsal hareketler teorisinin baĢına “yeni” sıfatını kazandıran en
önemli unsurlardan biri birey ve grupların “ötekileri” tanımasının ve onlara
ulaĢmasının mümkün hale gelmesini sağlayan küreselleĢme ve teknoloji
kavramlarıdır. ĠletiĢimin güçlenmesi, hızlı ve ucuz hale gelmesi, sürekli olarak
veri akıĢı anlamına gelmektedir ve bu durum bireylerin birbirlerini anlamasına,
birbirleri arasındaki yaĢama, sosyal olanaklar, haklar, ödevler gibi kavramların
farklarını ayırt etmesini sağlamıĢtır ki modernizasyon da bunu sağlayan
sebeplerdendir. Bu noktada, teknoloji, küreselleĢme ve modernizasyonun ne
olduğunu açıklamadan önce, toplumsal hareketlerde yeni olanın ne olduğunu
irdelemek gereklidir:
i.

Yeni toplumsal hareketlerde bölüĢüm, siyasi ve ekonomik iktidar ve
benzeri eski konulardan çok modern ve ileri sanayiye sahip olan

38
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toplumlardaki haklar, hayatın nitelikleri, özgürlükler gibi kavramları
elde etmek için bir mücadele söz konusudur.
ii. Yeni toplumsal hareketler öncellikle eğitim seviyesi yüksek kuĢaktan
devĢirilmiĢ, bugün eğitimli, marjinal toplumsal gruplar arasında
koalisyonlara dönüĢmüĢtür.
iii. Yeni toplumsal hareketlerdeki protesto ve çabaların tamamında
aslında farklı olma hakkına duyulan istek söz konusudur. Amaç siyasi
ideolojilerin yerleĢtirilmesi ya da korunmasından uzaktır.
iv. Yeni toplumsal hareketler, özerk ve adem-i merkezi örgütlenme
biçimlerini öne çıkarmaktadırlar.
v.

Bu hareketler siyasiler tarafından siyasi amaçlar ile baĢlatılmamakta
ancak

katılım

harekete

siyasiler

için

bir

siyasi

amaca

dönüĢebilmektedir.
Toplumsal

hareketlerin

“yeni”

sıfatını

kazanmasının

temelinde

modernizasyon ilk sırada gelir. Hangi tarihten itibaren bir modernleĢme sürecinin
baĢladığını tanımlamak ise oldukça zordur. Örneğin Marshall Berman‟a göre
modernizasyonun ilk dönemi 16. Yüzyıldan‟dan 18. Yüzyıl, ikinci dönemi 18. ile
20. Yüzyıl ve üçüncü dönemi ise 20. Yüzyıl sonrası geçen süredir. Berman,
modernizasyon teorisinin günümüzdeki anlamı ile ilk defa Jean-Jacques Rousseau
tarafından kullanıldığını belirtir. Kuramcılar, modernizasyonun eskinin yerine
gelenler

olduğunu,

o

günün

koĢullarına

ait

öğelerin

modern

olarak

41

nitelendirildiğini ifade ederler . O halde modern olanın aslında sürekli değiĢtiğini
söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Önemli olan günün koĢullarına irdelemektir. 21.
Yüzyılın koĢulları incelendiğinde modern olmanın sanayide, sosyal yaĢamda,
eğitimde, iletiĢimde teknolojinin kullanılması ile mümkün olacağına dair bir
yorum yapmak mümkündür.
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Yeni toplumsal hareketler, endüstriyel açıdan hızla büyümeye ve
teknolojik geliĢmelerin neticesinde ortaya çıkan sorunlara karĢı durma çabasıdır.
Devlet, sanayi, toplum, bilim ve ekonominin değiĢen etkileĢimin sonucunda bir
dıĢa vurum olan yeni toplumsal hareketlerin yeniliği toplumsal değerlerdeki
dönemsel bir değiĢimle iliĢkili olarak, “materyalist” öncelikler tarafından
desteklenen “eski siyaset” ile “post materyalist” referanslara dayalı “yeni siyaset”
arasındaki çatıĢmanın bir ürünü olarak da yorumlanabilecektir. Yeni toplumsal
hareketler genelde görece iyi eğitimli toplum gruplarının mevcut düzene,
adaletsizliklere ya da ayrımcılıklara karĢı bir baĢkaldırma yöntemidir. Ancak bu
tanımlamaların her biri, toplumsal hareketlerdeki protesto konularının ve yeni
toplumsal hareketlerin sebeplerini açıklamak için yetersizdir. Önemli olan modern
hayatın getirdiği toplumsal dönüĢümü ve bireyin yeniden Ģekillenen istek ve
ihtiyaçlarını kavramaktır. Bireyler özlerini, “ötekilerini” tanımaya baĢladıkça ve
talepleri de farkındalıkları doğrultusunda Ģekillendikçe tutum ve davranıĢları da
buna göre değiĢim gösterebilmektedir.
Modernizasyon denildiğinde bugün akla bilgi teknolojileri ve internet
gelmektedir ki burada internet kullanımı ile toplumsal hareketlerin hangi noktada
çakıĢtığını açıklamak oldukça önemlidir. Bilindiği üzere internet eğitim, sağlık,
eğlence, iletiĢim gibi pek çok alanda bugün toplumlar için vazgeçilmez hale
gelmiĢtir. Ġnternetin yaĢlı genç, kadın erkek ve her meslek ile kültürden insan
tarafından kullanılıyor olması, belirli bir zümreye ait olmamakla özdeĢleĢmiĢ olan
yeni toplumsal hareketlerin vazgeçilmezi olmasını da beraberinde getirmektedir.
Ġnternet, küreselleĢme, öğrenme ve fikir alıĢveriĢi yapma konusunda hız ve uygun
maliyet anlamına gelmektedir ki bu durum toplumsal hareketin amaç ve
beklentilerinin ne olduğuna karar verilmesi ile örgütlenilmesi konusunda avantaj
anlamına gelmektedir. Ġnternet, bireylerin kendilerinden farklı yaĢamlar sürenler
hakkında fikir ve bilgi sahibi olmasına imkan sağlar. Dünyada ve Türkiye‟de yeni
nesil toplumsal hareketlerin örgütlenmesinde ve yayılmasında, kamuoyunun
dikkatini çekmesinde internet ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yeri oldukça
önemlidir.
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KüreselleĢme toplumsal hareketlere yenilikler kazandıran bir diğer
olgudur. KonuĢma dilinde AmerikanlaĢma, batılılaĢma ya da evrenselleĢme
anlamlarında da kullanılan küreselleĢme, özünde toplumlar arasındaki kültürel
farklılıkların ortadan kalkması, toplumların sosyal ve fiziksel açıdan birbirine
daha kolay ulaĢır hale gelmesidir. Özellikle bilim ve teknoloji, bilginin yayılma
gerekliliği, ortak projeler yürütme, ortak sorunlar ile baĢa çıkmaya çalıĢma
sebebiyle küreselleĢme kaçınılmaz olmuĢtur. Castells küreselleĢmenin 1970 ve
sonrasında daha hissedilir hale geldiğini düĢünür. Castells “Kritik olan halka
“dijital alan” ile kentsel mekan arasındaki ağa bağlı “halka açık yeni alan”
otonom bir iletişim mekanı. İletişimin otonomisi toplumsal hareketlerin özünü
oluşturuyor çünkü “bu” hareketlerin oluşmasına izin veren etkenin kendisi de
hareketlerin iletişim gücü üzerinden güç sahiplerinin kontrolü ötesinde toplumla
kontrol ötesinde ilişki kurmasını sağlıyor” 42 diyerek adeta toplumsal hareketlerin
gücünü iletiĢim teknolojisinin 21. yüzyılda kazandığı ve toplumlara kazandırdığı
özerklikten aldığını ifade etmektedir.
KüreselleĢme ekonomik dönüĢüm ve teknolojinin geliĢmesiyle hız
kazanmaktadır. Modernitenin yaygınlaĢması, yeni sorunların oluĢmasına ya da
daha önce fark edilmeyenlerin ayırt edilmeye baĢlanmasına neden olmuĢtur 43 .
Toplumsal hareketler günümüz toplumlarında değerli ve kritik bir rol
oynamaktadır.
katılımcılarının

KüreselleĢmeyle
ve

iletiĢim

artan

destekçilerinin

ulus

içi

kanalları
ve

bu

hareketlerin

uluslararası

bağlarını

kuvvetlendirerek, onların beklenti ve taleplerinin her an her yerde duyulmasını
sağlamaktadır. Bu sayede kurumsal kimlik kazanan ve profesyonelce hareket eden
bireylerce demokratik toplumların geleneksel siyaset sisteminin de alıĢılmıĢ bir
parçası halini alırlar. Tüm bu yenilikler sayesinde modern demokratik toplumlar
“hareket toplumu” halini almaktadır 44 . Bu hareketlerin ortaya çıkma sebebi,
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M. Castells, Ġsyan ve Umut Ağları, Ġnternet Çağında Yeni Toplumsal Hareketler, Çev: Kılıç,
Ebru, Koç Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2013.
E. Demiroğlu Topal, Yeni Toplumsal Hareketler, Bir Literatür Taraması, Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 1, 2014, s.133-144.
A. Uysal, Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Tezkire Yayınları, Ġstanbul, 2016, s.3.
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toplumdaki bazı konulardan hoĢnutsuzluk ve bu durumları değiĢtirebileceği
yönündeki iyimser beklentidir45. Hareketlerin fitilini tutuĢturanlar, ortak duyguları
da paylaĢarak kendilerinin baĢına gelmese bile, sosyal bir adaletsizlik karĢısında
fikirlerini beyan ederek, sorunun kaynağı olarak gördüğü aktör ya da aktörlerin
tutum ve davranıĢlarını, kurallarını eleĢtirmekte ve hatta bazen doğrudan onları
değiĢtirmek için seferber olmakta ve protestolar düzenlemektedirler. Toplumsal
hareketler, her zaman kazanım elde etmeseler de toplumun diğer kesimlerinin,
medyanın ve de sorunun kaynağı aktörlerin dikkatini çekmeyi baĢarmıĢlardır.
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D. McAdam vd., Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s.5.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
GEZĠ PARKI VE YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLER

2.1. GEZĠ PARKI SÜRECĠ
Gezi DireniĢi‟nin baĢlangıcı her ne kadar kayıtlara Mayıs 2013‟te geçmiĢ
gibi görünse de tarihi daha eskilere dayanıyor. 12 Haziran 2011 tarihinde dönemin
BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan Belediye BaĢkanlığı zamanındaki düĢünceleri
ni ve günün ihtiyaçlarını dikkate alarak Taksim Projesini46 kamuoyuna açıkladı47.
Ancak Topçu KıĢlası inĢaatının baĢlatılmaması ve Gezi Parkı'nın korunması
amacıyla 2012‟de kurulan 120‟den fazla bileĢene sahip Taksim DayanıĢması 48
tarafından toplanan 46 bin 500 imza Ġstanbul II Numaralı Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulu‟na Aralık 2012‟de teslim edildi49. Ancak 1 ay sonra Topçu
KıĢlası Projesi, II Numaralı Koruma Kurulu'nca "kamu yararına aykırı" denilerek
reddedildi50. Bu karara karĢı dönemin BaĢbakanı Erdoğan “reddi reddedeceğiz”
açıklaması yaparak kararı umursamadıklarını beyan etti. Kurul kararına rağmen
yaklaĢık bir ay sonra Taksim Gezi Parkı'nı Asker Ocağı Caddesi üzerinden
karĢıya bağlayan ve Prof. Henri Prost tarafından tasarlanan 70 yıllık yaya
köprüsü, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından bir gecede yıkıldı 51 . 2013
ġubat ayı sonu ise Taksim YayalaĢtırma Projesi‟nin en önemli ayağı olan Topçu
KıĢlası‟na Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‟ndan onay

46
47
48
49
50
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http://megaprojeleristanbul.com/print/taksim-meydani-yayalastirma-projesi eriĢim
tarihi:15/05/2018.
http://haber.gazetevatan.com/bir-cilgin-proje-de-taksime/380949/1/gündem eriĢim tarihi:
08/04/2018.
bkz: http://taksimdayanisma. org eriĢim tarihi:16/04/2018.
http://m. bianet. org/bianet/kent/142895-topcu-kislasi-na-karsi-50-bin-imza eriĢim tarihi:
15/04/2018.
http://m. bianet. org/bianet/belediye/143647-topcu-kislasi-projesi-ne-red eriĢim
tarihi:18/04/2018.
http://bianet.org/bianet/kent/144303-gezi-parki-nin-70-yillik-koprusunu-yiktilar eriĢim tarihi:
18/04/2018.
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çıktı 52 . Ancak Taksim Meydanı‟nın yok edilmesine ve Topçu KıĢlası‟nın
yapılması kararına karĢı içinde sanatçıların da yer aldığı Taksim Gezi Parkı
Koruma ve GüzelleĢtirme Derneği Mart 2013 tarihinde yaptıkları basın
açıklamasında “reddin reddini reddediyoruz” açıklamasıyla kuruluĢlarını resmen
ilan ettiler53. Dernek “Parkımızı bize sormadan yıkamazsınız” diyerek 13 Nisan
Cumartesi günü Taksim Gezi Parkı‟nda birçok sanatçının katılımıyla Taksim Gezi
Parkı Projesi‟ne karĢı festival düzenlediler54. Aynı sene dönemin Ġstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu „Türk-ĠĢ, DĠSK, KESK, Hak-ĠĢ ve Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Genel BaĢkanlarına gönderdiği yazıda, Taksim Meydanı‟nda sürdürülen
„YayalaĢtırma Projesi‟ni gerekçe göstererek Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs toplantı
ve gösteri yürüyüĢleri için uygun olmadığını bildirerek, adres olarak Ġstanbul‟da
Kartal, Kadıköy Meydanı, yeni Kadıköy Salı Pazarı ve KazlıçeĢme meydanlarını
gösterdi

55

. Ancak 72 kiĢinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan 1 Mayıs

anmalarından 56 iki gün sonra dönemin BaĢbakanı Erdoğan 1 Mayıs‟ta yaĢanan
sert polis müdahalesine iliĢkin “Bundan sonra Taksim‟de, Kadıköy‟de miting
yok!”açıklamasını yaptı57. Öte yandan aynı ay içinde Hatay Reyhanlı‟da yaĢanan
ve yayın yasağı getirilerek detayları saklanan ancak 40‟ın üzerinden kiĢinin can
vermesiyle sonuçlandığı yetkililerce açıklanan bombalı saldırı kamuoyunda Ģok
etkisi yarattı. Aynı gün, yani 1 Mayıs‟tan 10 gün sonra, BaĢbakan çalıĢma
ofisinde Reyhanlı patlamasına iliĢkin açıklama yaparken, yıkılmadan önce son kez
Gençlerbirliği maçı öncesi Gezi DireniĢi‟nin de sembollerinden olacak BeĢiktaĢ
futbol taraftar grubunun Ġnönü Stadyumu‟nda kutlama yapmasına karĢı kolluk
kuvvetlerinin havaya ateĢ ederek ve yoğun biber gazıyla müdahale etmesi sonucu
52
53
54
55
56
57

http://www.radikal.com.tr/turkiye/taksim-topcu-kislasi-icin-son-karar-verildi-1123242/ eriĢim
tarihi: 18/04/2018.
http://bianet.org/english/toplum/145126-reddin-reddini-reddediyoruz eriĢim tarihi 18/04/2018.
https://m.bianet.org/bianet/toplum/145758-gezi-parki-icin-ayaga-kalk-festivali eriĢim tarihi:
18/04/2018.
https://m. bianet. org/bianet/siyaset/146225-valilik-taksim-uygun-degil-konfederasyonlartaksim-deyiz eriĢim tarihi:19/04/2018.
https://m. bianet. org/bianet/insan-haklari/146297-1-mayis-a-72-gozalti eriĢim
tarihi:18/04/2018.
http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan-bundan-sonra-taksimde-kadikoyde-miting-yok1132168/eriĢim tarihi:18/04/2018.
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yaĢanan ve kamuoyunda büyük tepkiyle karĢılanan olaylar BaĢbakan'ın ofisinden
korumalar eĢliğinde ayrılması sonrasında sona erdi58. 16 gün sonra yani 27 Mayıs
gecesi Gezi Parkı‟nın Divan Oteli‟ne bakan kısmı olan Asker Ocağı Caddesi
boyunca bir dozerin parkta yıkıma baĢlaması ve Taksim Gezi Parkı Derneği
üyelerinin yıkımı engellemeye çalıĢmak üzere nöbet tutmaya baĢlaması üzerine
Gezi DireniĢi resmen baĢladı 59 . 28 Mayıs günü ise dönemin milletvekili Sırrı
Süreyya Önder‟in parka gelmesiyle ve Taksim DayanıĢması tarafından protestolar
düzenlenmesiyle direniĢ büyüdü, parkta toplanan yaklaĢık 500 kiĢi çadır kurarak
nöbet tutmaya baĢladı 60 . 29 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı‟nda kurulan 40‟ı
aĢkın çadırda uyananlar gün içinde yıkılan ağaçların yerine fideler dikti, çevre
kafelerden yollanan yemekleri yiyerek nöbete devam ettiler 61 . Aynı gün hem
kendisi hem de ismi tartıĢma yaratan, Marmara Bölgesi‟nin son kalan tabiat
alanlarını yok edip yapılaĢmaya açmasıyla yaĢam savunucularının tepkisini çeken
3. Köprü‟nün temeli de atıldı62. Ki bu açılıĢta dönemin BaĢbakanı Erdoğan Gezi
direniĢçilerini kastederek “Ne yaparsanız yapın, biz kararımızı verdik. Gezi Parkı
yıkılacak!” 63 diyecekti. 30 Mayıs sabahı Gezi Parkı nöbetçileri uykularından
dozer sesleri ve gaz bombasıyla uyandılar. YaklaĢık 150 kiĢinin nöbet tuttuğu
çadırların bazıları gaz bombası fiĢeklerinden yandı, dozerler yeniden parka girdi,
parkı abluka altına alan polis parkın içinde barikat kurmaya baĢladı 64 . Taksim
Meydanı YayalaĢtırma Projesi‟ne tepki gösteren baĢta kısıtlı sayıdaki aktivistin
meydana getirdiği, hedefleri, kapsamı ve etkisi itibariyle lokal gösterilerin
yaĢandığı baĢlangıç aĢamasında, hedeflerini Gezi Parkı‟nın zarar görmesini
58
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http://bianet.org/bianet/spor/146549-polisten-besiktas-taraftarina-orantisiz-gazli-mudahale
eriĢim tarihi:18/04/2018.
https://m.bianet.org/bianet/hukuk/146959-geceyarisi-taksim-gezi-savunmasi eriĢim tarihi:
18/04/2018.
http://www.radikal.com.tr/turkiye/taksim-gezi-parkinda-nobete-devam-1135395/ eriĢim tarihi
18/04/2018.
http://bianet.org/bianet/kent/147001-yikima-karsi-fide-ekiyorlar eriĢim tarihi: 18/04/2018.
https://m. bianet. org/bianet/toplum/146997-yavuz-sultan-selim-koprusu-nun-temeli-atildi
eriĢim tarihi: 19/04/2018.
http://t24.com.tr/haber/erdogan-ne-yaparsaniz-yapin-kararimizi-verdik-gezi-parki-yikilacak,
230897 eriĢim tarihi: 19/04/2018.
http://bianet.org/bianet/kent/147022-gezi-parki-ndaki-sabah-yikimi-vekilin-gelmesiyle-durdu
eriĢim tarihi : 18/04/2018.
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engellemekle sınırlandıran grup, istikrarlı Ģekilde barıĢçıl yöntemlerle çabalarını
sürdürmüĢtür. Daha önce Mimarlar Odası'nın baĢvurusunun reddedilmesine
rağmen Ġstanbul 6. Ġdare Mahkemesi, 31 Mayıs 2013 tarihinde Taksim'de Gezi
Parkı'na yapılması planlanan Topçu KıĢlası Projesi hakkında yürütmeyi durdurma
kararı vermiĢtir65.
Ancak 31 Mayıs Cuma günü kolluk kuvvetlerinin öğle saatlerinde
baĢlayarak gitgide artan sert ve yoğun müdahalesinin 66 ana akım medyaya
yeterince yansımayıp sosyal medyada da büyük yankı uyandırması 67 , dönemin
Ġstanbul Valiliği‟nin Ġstanbul‟un birçok ana yolunu ulaĢıma kapatıp, Taksim‟e
ulaĢım engeli 68 koyarak neredeyse sıkıyönetim uygulaması, polisin gün içinde
gitgide artan orantısız Ģiddeti sonucunda Gezi Parkı ve Taksim halk tarafından
resmen iĢgal edilmiĢtir. Aynı akĢam polis müdahaleleri en sert haline tırmanmıĢ
Taksim ve çevresinde bu Ģekilde devam edecek bir çatıĢma sürecine girilmiĢtir.
Özellikle tazyikli su ve biber gazlı müdahale, protestocuların olduğu kadar
kararsızları de öfkelendirmiĢ, direniĢe katılım hızla artmıĢtır. Öyle ki dönemin
Boğaziçi Köprüsü, 31 Mayıs‟ı 1 Haziran‟a bağlayan sabah saatlerinde Gezi
Parkı‟na gitmek üzere Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçen binlerce kiĢiye
tanıklık etmiĢtir69.
Polis müdahalelerinin artması, hükümetin sert eleĢtiri ve yakıĢtırmaları
sonucu eylemcilerin hedefinde yer alan AKP Hükümeti sert tepkiyle karĢılaĢmıĢ,
öyle ki dönemin BaĢbakanı Erdoğan, gösterilerin AKP hükümetini yıkmaya
yönelik ideolojik ve siyasi bir hamle olduğunu ifade etmiĢtir70. Hükümetin Gezi
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66

67

68
69

70

http://bianet.org/bianet/toplum/147093-mahkeme-topcu-kislasi-nin-yurutmesini-durdurdu
eriĢim tarihi:19/04/2018.
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/147080-polis-saldiriyor-halk-tepkili eriĢim tarihi:
19/04/2018.
http://www.medyatava. com/haber/gezi-parki-eylemi-dunya-gundeminde-ilk-sirayayukseldi_90606 eriĢim tarihi:19/04/2018.
http://bianet. org/bianet/kent/147085-taksim-e-ulasim-engeli eriĢim tarihi: 19/04/2018.
http://bianet. org/bianet/siyaset/147111-kadikoy-den-taksim-e-kopruden-gectiler eriĢim tarihi:
19/04/2018.
http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan-erdogan-polis-dun-oradaydi-bugun-de-olacakyarin-da-1135861/ eriĢim tarihi: 13/04/2018.
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Parkı‟nı ve Taksim‟i iĢgal eden Gezi DireniĢçilerine karĢı takındığı sert tavır
protestoların diğer illere de yayılmasıyla sonuçlanmıĢtır71. 2 Haziran günü, ana
muhalefet partisinin mitingini iptal ederek kitlesini Taksim‟e çağırması,
protestoların siyasi tarafını daha görünür hale getirmiĢtir. Bu durum “Hükümet
Ġstifa” sloganlarıyla yürüyenlerin altyapısını sağlamlaĢtırırken, AKP Hükümeti
TDK‟da “darbe” kelimesinin anlamını değiĢtirmekte gecikmemiĢtir

72

. 5

Haziran‟da nihayet dönemin BaĢbakan yardımcısı Bülent Arınç kendi heyetleri
tarafından davet edilen birkaç “sanatçı” ve siyasi temsilci ve Taksim DayanıĢması
üyeleri ile bir toplantı düzenleyerek onların taleplerini dinlemiĢtir73. Bu toplantıda
temsilciler, Gezi Parkı‟nın park olarak kalmasını, Taksim ve Kızılay gibi kent
meydanlarında 1 Mayıs baĢta olmak üzere, gösteri, yürüyüĢ ve protestoların
yasaklanmamasını, düĢünce fikir özgürlükleri ile özellikle Gezi DireniĢi esnasında
gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmiĢlerdir

74

. Bu talepler

karĢılanmadığı gibi, 27 Mayıs günü Gezi Parkı‟na giren ilk buldozerle75 resmen
baĢlayan direniĢ süresince polisin Türkiye çapında uyguladığı orantısız Ģiddet
“Gezicilerin”, bugün hala bazılarının failleri tespit edilmeyen “Gezi Ģehitleri”
vermesiyle sonuçlanmıĢtır.

Kolluk

kuvvetlerinin

artan

Ģiddeti,

hükümet

temsilcilerinin giderek artan olumsuz ve tehditkar söylemleri protestoları
sönümlendirmek yerine her kesimden her yaĢtan her sınıftan insanı Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir araya getirmeyi baĢarmıĢtır. Uluslararası basının
da yakından takip ettiği bu süreç Gezi iĢgalcilerinin taleplerinin karĢılanmaması,
sokak çatıĢmalarında alınan gözaltıların ve plastik mermiye varan günden güne
artan Ģiddet karĢısında, 15 Haziran 2013 tarihinde kolluk kuvvetleri Gezi
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eriĢim tarihi: 14/04/2018.
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17/04/2018.
F. Polat, Apolitik Eylemcilerin Politik Eylemi: Gezi Parkı DireniĢi, Toplum ve Demokrasi,
Cilt:9, Sayı:19-20, 2015, s.177-192.
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Parkı‟ndan halkı süpürmüĢtür76. Gezi Parkı‟nın bulunduğu Taksim Meydanı hala
toplantı ve gösterilere polis bariyerleriyle kapalı tutulmakla birlikte bugün park
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Ġnsan
Hakları Vakfı teĢkilatları tarafından yayınlanan Gezi bilançosu

77

göre

“Protestoların ilk 60 gününde, en az 43‟ü ağır olmak üzere, 8.163 kiĢi yaralanmıĢ,
geçen bir yıl içinde, 10 kiĢi dövülerek, baĢlarından gaz kapsülü ile vurularak veya
göz yaĢartıcı gazdan boğularak hayatını kaybederken, bir kiĢi de kullanılan gerçek
mermi ile vurularak ölmüĢtür. Diğer yandan, 5.653 barıĢçıl gösterici hakkında 97
dava açılmıĢtır. Rapor, ayrıca, Türk makamlarının geçen bu yıl içinde ülkedeki
hak ve özgürlükler alanını giderek daraltan bir dizi yasayı kabul ettiklerini de
ortaya koymaktadır.”
Bilindik anlamda bir halk isyanı olarak ele almanın yeterli olmadığı Gezi
direniĢi toplumsal hareketler tartıĢmalarını sınıfsal dinamikleri, somut talepleri,
eylem

repertuarları,

örgütlenme

yeteneği

ve

kullandığı

dil

açısından

zenginleĢtirerek kendisine Gezi‟yi örnek alan yeni toplumsal hareketlerin
oluĢmasını sağlamıĢtır.
2.2. GEZĠ PARKI VE YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLER
Bu daha başlangıç mücadeleye devam!78
Bir toplumsal hareketin “ne" olduğu onun hangi tarihsel ve toplumsal
Ģartlarda meydana geldiği ve toplumsal süreçlere bir dinamik olarak nasıl
etkilediğini kapsar. Belki de bu nedenle ilk buldozerin Gezi Parkı‟na girmesiyle
resmen baĢlayan ve ne zaman bittiği hatta bitip bitmediği bile net olarak
bilinmeyen ezberleri bozan bu süreç kimilerince “olay”, kimilerince “kalkıĢma”,
76

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130615_gezi_parkina_mudahale2 eriĢim tarihi
18/04/2018.
77
https://tihv. org. tr/bir-yilin-ardindan-gezi-gosterici-avi/ eriĢim tarihi: 19/04/2018.
78
Orijinali“ce n‟est qu‟un début, continuons le combat” olan 1968 sloganı, Emek Sineması
direniĢçileri tarafından “bu daha baĢlangıç mücadeleye devam” olarak Emek Sineması
direniĢine taĢınmıĢ ve ardından Gezi Hareketinde de kullanılmıĢtır.
https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1968_num_9_1_1674 eriĢim tarihi:19/05/2018
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kimilerince “isyan” kimilerince de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eĢi benzeri
görülmemiĢ bir “direniĢ” olarak nitelendirilmektedir. Gezi direniĢinin ilk
günlerinden bu yana bambaĢka deneyimler ve acılarla hem hal olmuĢ bir kitle,
bambaĢka talepleri dile getirmek için yan yana gelmeyi seçti. Gezi direniĢini
önemli ve güçlü kılan, herhangi bir protestodan, mitingden ayıran da aslında bir
araya gelip dayanıĢmak için aynı acılardan beslenip aynı haksızlıklara karĢı
baĢkaldırıyor olmanın gerekmemesiydi. Gezi direniĢi ulus ve ulus ötesi ses getirip
ülke sathına yayılmasının akabinde direniĢin bir halk ayaklanmasına dönüĢtüğüne
hemen hemen herkes hemfikir oldu. Ve bu beklenmedik hareketin geçmiĢi,
mirası, sınıfı üzerine dev bir külliyat birikti. Gezi direniĢi devam ederken
Gezicilerin sormayı akıl etmeye vakit ve ihtiyaç bulmadığı Gezinin sınıfsal
karakteri üzerine bolca kafa yoranların tartıĢtığı Gezinin sınıfsal karakteri üzerine
tartıĢanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup Gezicilerin emekçi ağırlıklı olduklarını
ikinci grup ise direniĢçilerin orta sınıftan oldukları tezini savundular geçen beĢ
sene zarfında.
Kimileri Gezi direniĢinin proleter bir isyan olduğunu savunmasa da
direniĢin sınıfsal niteliklere sahip olmadığı da düĢünülemez79. Mevcut sistemden
rahatsız olsalar da, ne idealleri hükümeti yıkıp yerine kendileri geçmek ne de
ortak bir siyasi örgütün veya sınıfın paydaĢları olan, yalnızca kentin ortasında
betonlardan arda kalan tek bir yeĢil alana sahip çıkmak amacıyla yola çıkarak
ortak dertleri ve talepleri doğrultusunda hareket edenlerin gitgide büyüttüğü Gezi
DireniĢi bu özellikleriyle yeni bir toplumsal hareket örneği teĢkil etmektedir.
“Eylemleri tetikleyen olaya, Taksim projesinin uygulanmaya başlamasına
baktığımızda, kanımca, olgunlaşmış bir sınıfsal tepki vardır: Yüksek nitelikli,
eğitimli

işçiler,

yarınki

sınıf

yoldaşları

(öğrenciler)

ile

birlikte,

profesyonellerin de katılımıyla, kapkaççı burjuvazinin ve onunla bütünleşmiş
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Bu konuda hala tartıĢmalar yapılmakta ve isyanın niteliği hakkında düĢünce ayrılıkları
bulunmaktadır. Bu tartıĢmalardan biri için bkz: Cenk Saraçoğlu, Gezi TartıĢmaları, 2015,
Ütopya yayınevi s.172.
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siyasi iktidarın devâsa kentsel rantlara el koyma girişimine karşı çıkmaktadır.”80
Boratav Gezinin sınıfsal karakterinin tahlilini yaparken onu tetikleyen olaylara da
parmak basarak direniĢin sürpriz olmadığını da iĢaret etmektedir.
“Occupy Wall Street’te “biz %99’uz” diyenlerin temel vurgusu, %1’lik
çok kazanan finansal sermayenin aşırı lüks yaşantısına karşın yoksulluğun
ABD’de giderek artışı olmuştur. Brezilya’da toplu ulaşıma yapılan zammın ortaya
çıkış sebebi, dünya futbol şampiyonası için yapılan devasa yatırımların halkın
eğitim, sağlık, ulaşım ve kültür harcamaları yerine halkın gereksiz gördüğü spor
komplekslerine yapılmış olmasıdır. Gezi Direnişi’nin en önemli noktalarından biri
de Üçüncü Köprü, Büyük İstanbul Kanalı, Üçüncü Havalimanı gibi gereksiz
devasa yatırımların yarattığı tepkidir.” 81 Bazı farklı özelliklere sahip olsa da.
Tahrir, Occupy Wall Street82, Syntagma, Zuccotti Park türü eylemlerle gösterdiği
birçok

benzerlik

sebebiyle

DireniĢi

Gezi

de

aynı

sınıflandırmada

değerlendirilebilir Gezi DireniĢi kuĢkusuz sadece Taksimlilerin Taksim
yayalaĢtırma projesine verilen tepkiden ibaret değil kronik iĢsizliğe, sağlık ve
eğitim politikalarına, çılgın projelere, beton Ģehirlere, gelir adaletsizliğine karĢı bir
isyan olarak görülmelidir. Gezi türü isyan ve direniĢlerin aniden meydana
gelmediği ortadadır. Bu yüzden de 31 Mayıs Taksim‟i dolduran binlerin “yönetim
istifa” sloganını atması bir tesadüf olmadığı gibi, 81 ilin 79‟unda halkın ayağa
kalkması da Gezi‟nin sıradan bir toplumsal hareket olmadığının kanıtı
niteliğindedir.”83
“Bu bir gençlik hareketi değil. Gençlerin başını çektiği, dünyamızda
uğranmadık yer bırakmayacak demokrasi kervanı. Brezilya’da, burası Türkiye
dendiği, Türkiye’de Brezilya bayraklarının dalgalandığı dünya vatandaşlığının

80

81
82

83

http://sendika62.org/2013/06/her-yer-taksim-her-yer-direnis-bu-isci-sinifinin-tarihsel-ozlemiolan-sinirsiz-dolaysiz-demokrasi-cagrisidir-korkut-boratav-120919/ eriĢim tarihi 05/05/2018
K. Ġnal, Gezi TartıĢmaları, Ütopya Yayınevi, Ankara, s. 187-188, 2015.
2001 yılı Eylül ayında New York‟ta, Wall Street dolaylarında ki Zuccotti Parkı‟nda baĢlayan
hareket.
http://t24.com.tr/haber/gezi-parki-direnisine-hangi-iller-katilmadi, 232564 eriĢim tarihi:
20/04/2018
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yolu.”84 Zira “Geziciler”in hayalini kurdukları “baĢka bir dünya” ekolojik dengeye
önem veren, barıĢçıl ve eĢitlikçi bir toplumlara ev sahipliği yapar. Sosyal eĢitlik
ve dayanıĢmayı bir yaĢam ilkesi haline getirmek, insan tabiatı diyerek insanın
doğuĢtan bencil olduğu türü kabulleri benimsememek, yönetimi ve sistemi değil
uygarlığı değiĢtirmek amacıyla bir araya gelenlerin direniĢidir Gezi Ġsyanı. Aynı
siyasi dili konuĢmasalar bile Gezi DireniĢi‟nde bireyleri bir araya getiren
yaĢadıkları toplumsal koĢullardır. Yeni toplumsal hareket örneği olan Gezi
DireniĢi‟nin fitilini ateĢleyen kitle her ne kadar farklı etnik kimliklere, mesleklere,
eğitim durumlarına, ideolojilere sahip olsa da, motivasyonları hemhâl olarak,
çevresel odaklı baĢlayan fakat gitgide çerçevesi geniĢleyen bir direniĢ örneği
göstermiĢtir. Bu direniĢ sosyal medyanın da etkisi ile büyüyerek sokaklara taĢan,
bugün hala etkilerini konuĢtuğumuz bir isyan halini alarak tüm ülkeye yayılmıĢtır.
Teması çevrecilik olan Gezi DireniĢi, zaman içinde hükümetin umursamaz ve
küçümser tavrı ile büyümüĢ85 ilk zamanda protestolara katılmayanlar bile direniĢe
bir Ģekilde katkıda bulunma isteği duymaya baĢlamıĢ, eylemler park dıĢına
taĢarak, duvarlara ve hatta evlerin pencerelerine kadar yayılmıĢtır.
Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul Taksim‟de Gezi Parkı‟nda baĢlayan Gezi
direniĢinin kısa zamanda ivme kazanıĢı, ortaya çıkıĢ süreci, eylem ve eylemci
profili, sosyal medyanın etkisi ve çevreci demokrasi açısından Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde her açıdan incelenmesi gereken önemli bir toplumsal
harekete dönüĢmüĢtür. Kadınlar, çocuklar, gençler, yaĢlılar, iĢsizler, beyaz
yakalılar, atanamayan öğretmenler, futbol taraftarları, LGBTI bireyleri, liseli
gençler, anti-kapitalist müslümanlar, anneler, babalar kadar AKP seçmenini de bir
araya getirmeyi baĢaran Gezi DireniĢi, ülkedeki genel kriz halinin bilfiil dıĢa
vurumudur. Gezi Parkı direniĢi dönemin baĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‟ın
söylemiyle “birkaç çapulcunun” üç beĢ ağacın kesilmesine karĢı ayaklanması
olarak görülse de, Haziran 2013‟de baĢlamıĢ olup bugün dahi CumhurbaĢkanı

84
85

G. Vassaf, Gezi TartıĢmaları, Ütopya Yayınevi, Ankara, s. 276, 2015.
http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan-erdogan-biz-birkac-capulcunun-yaptiklariniyapmayiz-1136875/ eriĢim tarihi 22/04/2018.
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Erdoğan‟ın dilinden düĢmeyerek 86 etkisini sürdüren yeni toplumsal hareketlere
örnek teĢkil etmektedir. “1968’le birlikte Batı toplumlarında post-endüstriyel (e.n.
endüstriyel sonrası) ve buradan çıkarak post-materyalist (e.n. metaryalist
sonrası) döneme ayak atıldığını söyleyebiliyorsak Gezi olayları da Türkiye’nin bu
eşiğe yaklaştığını kanıtlıyor. Bu yeni toplumsal hareketlere katılan sayıların
artması kamusal alanda hareket etmek isteğini de belirtir, yani insanlar toplumu
oluşturan

kuralların

saptanmasında

rol

oynayabilecekleri

bir

platform

arayışındalar; devletin kamusal olanı istediği gibi tanımlayıp yine istediğinde
kuralları değiştirmesine karşılar." 87 diyerek Keyder de 1968‟den bu yana süre
gelen yeni toplumsal hareketler tarihçesine Gezi direniĢini de katmaktadır.
Gezi‟nin kazanımlarını devam ettirmek ve yarıda kalanları tamamlamak
amacıyla park forumları, mahalle meclisleri ve çeĢitli yeni toplumsal hareketler
kurulmuĢtur. Gezi‟nin yaĢattığı ruh ve deneyimler, siyasi oluĢumlar ve partileri de
etkileyerek radikal değiĢimleri beraberinde getirmiĢtir. Taksim Gezi Parkı,
Geziciler‟in direniĢi sayesinde beĢ sene sonra hala bugün hala park olarak
kullanılmaktadır. Tezin araĢtırma bölümü de Gezi direniĢi sonrası kurulan ve
bugün hala çalıĢmalarına devam eden yeni bir toplumsal hareket olan “ABC”
üzerine gerçekleĢtirilecektir.
2.3. BĠR YENĠ TOPLUMSAL HAREKET OLARAK ABC
Kapitalin hükmü ve yönlendirmesiyle ortaya çıkan kentleĢmenin ve rantsal
dönüĢümün karĢısında meydana gelen mücadele sistemine bugün çevre hareketleri
denmektedir. Yeni bir toplumsal hareket türü olan çevre hareketi, bu harekete
katılanların veya çevre sorunlarından zarar görenlerin yararlarına yönelik faaliyet
göstererek insan odaklı olması bakımından akılcıdır. Doğayı insanların yaĢamını
iyileĢtirmek için değil de kendi baĢına bir değer olarak kabul eden ve savunan

86

87

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201803311032859825-erdogan-istanbul-yeditepe-bienali/
eriĢim tarihi:22/04/2018.
http://t24.com.tr/haber/keyder-gezi-olaylarinin-seyrini-turkiyede-yukselmekte-olan-yeni-ortasinif-degistirmistir,238849 eriĢim tarihi 03/05/2018
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çevre ve yaĢam odaklı bu yapıların duygusallığı ön plana çıkabilmektedir 88 .
Doğaya ve onun korunmasına gösterilen ilgi çerçevesinde biçimlenerek, ekolojik
ve çevreci düĢünce akımları tarafından beslenen çevre hareketleri 19. yüzyılın
ikinci yarısında “bilinçlenme döneminde” ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde büyüyen
“doğa korumacı” akımlar karĢısında ise 1890-1930 yılları arasında “romantik
korumacılık” avcılık, balıkçılık, ulusal parkçılık biçiminde geliĢmiĢ, 1960‟lardan
sonra ise çevreci akım ve hareketler çok daha geniĢ kapsamlı hale gelerek
çevreciliğin yeni boyutlar kazanmasında etken rol oynamıĢtır89.
Hannerz, çevre hareketlerinin, insanlar mevcut koĢullardan rahatsız
90

olduklarında ve değiĢimler tarafından tehdit edildiklerinde ortaya çıkma

eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır.
Kolluk kuvvetlerinin Gezi Parkı halkını Taksim‟den süpürmesiyle resmen
sona eren iĢgalin ardından direniĢçiler buluĢmalarına parklarda devam etme kararı
aldılar. Gezi Parkı‟ndan süpürülen halk, Gezi DireniĢi‟ne de destek veren futbol
taraftar ekibi “ÇarĢı”nın yaĢam alanı BeĢiktaĢ‟ta bulunan Abbasağa Parkı‟nda
büyük ve küçük olmak üzere baĢta binlerce kiĢiyi ağırlayan zamanla kitlesini
diğer parklarla paylaĢan forumlar düzenlemeye baĢladılar. 2013 yaz aylarında bir
yandan irili ufaklı protestolar devam ederken bir yandan da her akĢam düzenlenen
forumlarda Gezi‟nin kazanımlarını ve bundan sonra neler yapılabileceğini tartıĢan
“Geziciler”, Abbasağa Parkı forumuyla sınırlı kalmayarak bulundukları semtin
adına göre isim alan irili ufaklı “dayanıĢmalar” ve “savunmalar” kurarak,
sağlanan dayanıĢmanın verdiği güveni ve yaratılan baĢka bir dünyayı kendi yaĢam
alanlarında da sürdürebilmek umuduyla park ve mahalle forumları düzenlediler.
Bir diğer anlamda "Gezi Yeni Toplumsal Hareketini" uzun vadede yaĢatmaya
yönelik bir hamlede bulundular. Tez araĢtırmasına konu olan “ABC” nin kuruluĢu
88

89

90

M. Marangudakis, Rationalism and Irrationalism in the Environmental Movement -the Case of
Earth First!” Democracy & Nature: The Ġnternational Journal of Inclusive Democracy 7(3),
2001, s.457-467.
R. KeleĢ, “Çevre ve Siyaset”, R. KeleĢ (ed.) Ġnsan Çevre Toplum, Ankara: Ġmge Kitabevi,
1992, s.151-152.
U. Hannerz, “Çevre Kültür Senaryoları”, King, A. D. (ed.) Kültür, KüreselleĢme ve DünyaSistemi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları: 1998, s.149.
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da Temmuz 2013‟de BeĢiktaĢ Abbasağa Parkı‟nda düzenlenen “küçük forum”da
gerçekleĢmiĢ ve varlığını bugün de sürdürmeye devam eden yeni toplumsal
hareketlerden biridir.
Çevre odaklı çalıĢan, harekete gönüllü katılan bireylerden oluĢan,
gerekçesi her ne olursa olsun akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel ve kırsal
projenin durdurulması amacıyla örgütlenen, katılımcılarının bazılarının Gezi
DireniĢi‟nden önce tanıĢtığı bazılarının ise sonradan dahil olarak kurduğu yeni
toplumsal hareket haftada bir gün düzenli olarak karar alma ve gündemleri
tartıĢmak amacıyla, sosyal medya sayfalarından yerini ve saatini duyurduğu
haftalık düzenli ve herkese açık forumlar düzenlemektedir. Hareketin katılımcıları
elektronik posta grubu ve anlık mesajlaĢma servisi üzerinden iletiĢim
sağlamaktadır. Katılımcısı olan herkesin eĢit konuĢma hakkına sahip olduğu
forumlar gerekli görüldüğünde veya talep edildiğinde gönüllü bir kolaylaĢtırıcı
tarafından yürütülür. BaĢka bir gönüllü tarafından alınan toplantı notları ise forum
bitiĢi iletiĢim grubuna yollanarak diğer katılımcıların da alınan gündemlerden ve
kararlardan haberdar olması sağlanır. Forumlar, kirası katılımcılar ve hareketin
destekçileri tarafından karĢılanan bir mekanda gerçekleĢmektedir. ABC herhangi
bir fonla yürütülen yeni bir toplumsal hareket değildir.
Kurulduğu günden bu yana gerçekleĢtirdikleri kamplar, düzenledikleri
eylemler ve basın açıklamaları, sosyal medya kanallarında yayınladıkları
açıklamalar ve haberler yoluyla çalıĢmalarına devam eden ABC kurduğu alt
çalıĢma gruplarıyla varlığını sürdürmeye, mücadele alanlarında kazanımlar elde
etmeye devam etmektedir. Karar alma mekanizması görevi üstlenen forumlar
arasında acil karar alma zorunluluğu gerekliliğinde baĢvurulan koordinasyon ekibi
haftalık düzenlenen forumlarda gönüllüler arasından seçilmekte ve bu ekip
periyodik olarak değiĢtirilmektedir.
Kendisini her türlü ideolojik, siyasi, ekonomik örgütten bağımsız olarak
niteleyen ABC, öz yönetimci bir anlayıĢı savunduğunu ve görevlerin dönüĢümlü
dağılımını benimsediğini ifade ederek, yeni bir toplumsal hareket tarifi
yapmaktadır. Gezi DireniĢi itibariyle tavan yapan kent ve doğa talanına karĢı
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yükselen mücadelelerden doğan ABC‟ye katılım tamamen gönüllülük üzerine
olup hareketin bir lideri yoktur. ABC homojen bir yapıya sahip olmamakla
beraber kendisini Gezi‟nin çocuğu olarak tanımlayarak Gezi hareketiyle aynı
motivasyonları taĢıdığını belirtse de kendisini tanıttığı bölümde cinsiyet eĢitlikçi
bakıĢ açısı olduğuna dair bir ibare görülmemektedir. Makro siyasetin yetersiz
kaldığı alanlarda rol almaktan çekinmeyen ABC benzer toplumsal hareketlerle iĢ
birliği yaparak beraber eylemler düzenlemekten çekinmemektedir. Siyasi partilere
eĢit mesafede durmayı tercih etmekle birlikte harekette siyasal ideolojinin izleri
mücadelesinin politikliğinden kaynaklı mevcut bulunur. ABC hareketi otoriteye
karĢı durmakla birlikte çeĢitli muhalif grupların kolektif çıkarlarını temsil etmek
üzere zaman zaman siyasi çevrelerle iliĢkiler kurmaktan çekinmez. Çevre odaklı
çalıĢan herhangi bir sivil toplum kuruluĢundan farklı olarak eriĢebildiği her alanda
yaĢam savunuculuğu yapmayı kendine ilke edinen ABC aktörleri harekete kendi
çıkarlarını gözeterek katılmazlar, bu sebeple kaynak mobilizasyonu teorisi bu yeni
toplumsal harekette geçerli değildir.
Tıpkı Gezi‟deki gibi “BaĢka bir dünya”nın hayalini kurarak yola çıkanların
ABC‟yi bugün de yaĢatmaya devam ediyor olması, Gezi‟nin baĢka yeni bir
toplumsal harekette devam ettiğinin bir çeĢit göstergesi niteliğindedir.
2.4. YENĠ TOPLUMSAL HAREKETLERDE KADININ YERĠ
Yeni toplumsal hareketlerin küresel anlamda en aktif ve etkililerinden
birisi de kuĢkusuz kadın hareketidir. Özellikle yeni toplumsal hareket kuramı
incelenirken kadının rolünün araĢtırılması değiĢen toplumsal cinsiyet algısının,
dünyadaki toplumsal hareket düzenlerinin, verilen mesajların anlaĢılmasında
yardımcı olacaktır. KüreselleĢmenin etkisi ile eĢitlik, sosyal hak ve özgürlük,
demokrasi gibi kavramların daha fazla gündeme gelmesine paralel olarak yeni
toplumsal hareketlerin temelinde de “insan hakkı” “eĢitlik” gibi değerler
bulunmaktadır.
Sadece toplumsal cinsiyetinin beraberinde getirdiği zorluklarla da
savaĢmak zorunda bırakılan “kadınlar” günümüzde toplumsal mücadelelerde de
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kendilerine yer edinebilmek uğruna kavga vermeye devam ediyorlar. Tarih
boyunca süregelen bu kavgayı tıpkı toplumsal hareketler gibi bir iktidar
amaçladıkları için değil, eril tahakküm tarafından yoksayılan haklarını geri
alabilmek adına veriyorlar. Feminist literatür incelendiğinde, bir toplumsal olgu
olarak kabul edilen kadın hareketinin batı coğrafyasında öncelikli olmak üzere,
farklı mücadele Ģekillerine ve Ģartlarına sahip olduğu sonucu çıkmaktadır.
Sosyalist hareketlere de eleĢtirel açıdan bakan kadınların da dahil olduğu, ataerkil
sistemi ve toplumu eleĢtiren, ulusal konjonktürü ve resmi dili sorgulayan “ikinci
dalga kadın hareketi” ekonomik krizin de tetiklemesiyle 1980‟den sonra
Türkiye‟ye uğramıĢtır. Ġkinci dalga feminist hareket, kadınları belli bir ideoloji ve
toplumsal çaba çerçevesinde bir araya getirerek, kendi güçlerini keĢfetmelerini
sağlamıĢ ve 1980 sonrası Türkiye‟sinde demokratik burjuva hareketlerinin
yükselmeye baĢlamasıyla yüzlerini “modern batıya” çevirmelerine sebep
olmuĢtur91.
Bu dönemde kadınlar eĢitlik ve demokratikleĢme mücadelelerinin
göbeğinde beraber örgütlenip sahip oldukları hak ve özgürlüklerini geri
kazanmayı hedefleyerek özellikle demokratik ve sol ideolojiye sahip toplumsal
mücadelelerde var olma umudunu taĢımıĢlardır. Ne var ki, Türkiye siyasetinde,
sol ideolojinin gündeminde kadının kendini ispatlama çabası ve bunun için
verdiği mücadele hiçbir zaman ön sırada olamamıĢtır. Feminist yaklaĢımlar
ciddiye alınmayarak toplumsal cinsiyet eĢitliği adına pratikte bir değiĢim
yaĢanmamıĢtır. “Türk solunun resmi söyleminde erkekler ve kadınlar eşitti; ancak
elbette bu teorik norm nadiren pratiğe yansırdı ve çiğnendiğinde ise “gerçek
sanık” hiçbir zaman şu ya da bu kişi, hatta örgüt hiç olmazdı; suçlu daima o çok
soyut “feodal kalıntılar”dı. Zaten ortada her zaman bu “psikolojik ve kişisel
“sorunlar vardı! Bu esnada “kadın yoldaşlar” sabır göstermeli ve ciddiye
alınacak devrimciler olduklarını kanıtlamalıydılar.” 92 Türkiye sol geleneğinde
örgütlü kadınların ikincilik hali her ne kadar geri kalmıĢlık ve feodal iliĢkilerin
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hükümdarlığına bağlansa da, Türkiye‟den uzakta, kapitalist bir ülkenin solcu
militan kadınlarından Sheila Rowbotham 93 : “ [...] hep bir oraya ait olmama
duygusu içindeydik. Davetsiz misafirler olduğumuz açıktı. Onların egemenlik
alanına girme cesaretini gösterenlerimize derhal kendi yeri hatırlatılırdı.
Erkekmişiz gibi davrandığımız sürece, onların sözcükleriyle kavramlarıyla,
kültürleriyle oynamamıza izin verirlerdi. Yani, ya onların oyununu oynardınız ya
da hiç oynamazdınız” 94 itirafıyla durumun Türkiye‟ye ye özgü olmadığını ifade
eder. Sol ile özdeĢleĢtirilen demokratik toplumsal muhalefetlerde bile kadınlara,
toplumsal hayatta olduğu gibi uyması gereken kurallar olduğunu ve önce
kendisini kanıtlaması gerektiğini hissettirilmiĢtir. Buna rağmen özellikle
1980‟lerin ikinci yarısından itibaren, çeĢitli sol örgütlerde bulunan kadınların
sorunlarını kendi aralarında da olsa dile getirmeye baĢlamıĢ hatta bazen aynı örgüt
içinde “kadın örgütleri” kurmuĢlardır95. Bu kadınların kolektif hareketin etkilerini
gözlemleyerek ve hissederek kendi güçlerini keĢfetmesi gerçek anlamda
özgürleĢmelerinin de baĢlangıcı olarak değerlendirilebilir.
Cinsiyetçi örgütlenme yapısı ve toplumsal kültür kadınların maddi
kaynaklarını kısıtlarken aynı anda eĢ, ev kadını, anne gibi özel alan rollerine
Ģartlandırarak onları kamusal alandan uzaklaĢtırmaktadır. Siyasetin her zaman çok
daha önemli ve ciddi sorunları var iken “kadınlar” ve “kadın yoldaĢlar” bazen hiç
gelmeyecek sıralarını beklemektedirler. Yeni toplumsal hareketlerde ise
geleneksel siyaset anlayıĢının gerek cinsiyetçi örgütlenme yoluyla gerek ise
ataerkil sistemin hüküm sürmesiyle devam edip etmediğini söylemek ülkemizde
bu konuda yapılan yetersiz araĢtırmalar açısından pek mümkün görünmese de bazı
kadın siyasetçilerin tanıklıkları bu bağlamda yol gösterici olabilir. Örneğin,
“Türkiye ve Sosyalizmin Sorunları” adlı eserinde Behice Boran‟ın analizlerini
değerlendirirken, Fatmagül Berktay kendi eserinde “Saptamaları bilimsel
kimliği/yapıtı çerçevesinde kalır ve onun siyasetçi kimliğinin, siyasal analizlerinin
bir parçası olmaz. "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş”e ilişkin bir tarihsel
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anlatıya da giriştiği halde ne kadın sorunundan, ne de emek süreçlerinin içerdiği
(kendisinin çok iyi bildiği) toplumsal cinsiyet boyutundan hiç bahsetmemesi, her
halde geleneksel sosyalist çerçevenin “kadın-erkek yok, insan var” klişesini
benimsemesi, en azından onu sorgulamaya gerek olmadığı düşüncesiyle
ilgilidir” 96 diyerek Behice Boran gibi aktif bir kadın siyasetçinin bile tanık
olmasına ve bilmesine rağmen siyasi analizlerinde kadın ve toplumsal cinsiyet
sorununu göz ardı etmesini, sorgulamaya değer bulmamasına bağlar.
Yeni toplumsal hareketlere hedef ve sistem olarak benzemekle beraber;
kadın hareketinin ortaya çıkıĢı iĢçi hareketlerinin doğuĢu kadar geçmiĢe
gitmektedir. Fakat yeni kadın hareketi yeni sivil haklar hareketiyle beraber ortaya
çıkmıĢ ve de onlarla ortak gayeler doğrultusunda hareket etmiĢtir. Esas olarak
toplumda cinsiyete dayalı oluĢan hiyerarĢiye karĢı sahip oldukları hakları geri
almak amacıyla yaĢamın her alanında sürdürdükleri mücadele türü olan kadın
hareketini ilk döneminden farklılaĢtıran, kimlik ve farklılık üzerine yapılan
vurgudur97.
Kadın hareketine ilk dönemlerinde bağımsızlığa vurgu yapan hakim
söylemin gayesi, kadını geleneksel bağlarından özgür kılarak daha önce erkeklerin
tekeli altındaki toplumsal alanlara eĢit seviyede katılmalarını sağlamaktır 98 .
Birinci dalga feminizm olarak da adlandırılan hareketin içinde yer alan bu
kadınların

amacı

erkek

kriterlerince

belirlenmiĢ

kamusal

hayata

dahil

olabilmektir. EĢit haklar elde edebilmek için hukuksal ve de siyasal sisteme tesir
etmeye çalıĢan kadın hareketinin bu kolunun görevi çoğunlukla siyasal ve
ekonomik hayata katılım konusuna yoğunlaĢarak baskı kurmak olmuĢtur99. Temel
savları kadınların da hayatın bu alanlarında yer alabilmek için gerekli olan erkek
niteliklerine ve özelliklerine sahip olmalarıdır. Bu da kadınların ekonomik
özgürlük ve toplumsal eĢitlik edinebilmek amacıyla “özel alanı” küçümsemesi
veya değersizleĢtirmesi olarak yorumlanmıĢtır. Yani eĢitliğin temel ve ön Ģartı
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kadının bir “içsel metamorfoz” geçirmesidir 100 . Ki bu durum kimilerince
kadınların kendi benliklerini inkar ederek erkek kimliğini kutsaması olarak
yorumlanmıĢtır. YetmiĢli yıllara gelindiğinde kadınların eĢitliğin ötesinde
farklılıklarından doğan doğum kontrolü, kürtaj, kadına karĢı Ģiddet gibi konuları
güçlü ve yüksek sesle dile getirmeye baĢlaması ikinci dalga feminist hareketin
yükseliĢini sembolize etmektedir. Öyle ki Türkiye kadın hareketi ikinci dalga
feminist hareketin kazanımlarını kadın aydınların önce kapalı ortamlarda
buluĢarak feminist yayımların çevirilerini yaptığı ve kendilerine erkek
sosyalistlerin “karı kuvvetleri” denmesine aldırmadığı, 1980 askeri darbesinin
sosyo politik ikliminin Ģiddetli bir biçimde baskı altında aldığı yıllarda elde
etmeye baĢlamıĢlardır. Türkiye Ġkinci dalga kadın hareketinin gerçekleĢtirdiği ilk
eylemlerden olan “Bilinç yükseltme toplantıları” (consciousness raising)101 isimli
aktivizm biçiminden ilhamla 1981‟de yapılmaya baĢlanmıĢtır. Üniter örgütlenme
Ģekillerine karĢı spontane geliĢen bu toplantılar kadın hareketinin yeni sivil
toplum oluĢumunda “özel” olanı “kamusal” alana çekmek ve “farkındalık”
yaratmak gayesiyle sokak eylemliliklerine geçiĢi de sağlamıĢ olmuĢtur. Feminist
akademisyen Aksu Bora feminist hareketin politik örgütlerde elde ettiği
kazanımları Ģöyle anlatıyor:“80’leri geride bıraktığınızda? Feminist hareketin
cürmünden fazla yer yaktığı esas yer, bana sorarsanız, politik örgütlerdir. Siyasal
partiler, muhalif örgütler, sendikalar, meslek örgütleri… Önce çok yavaş ama
giderek hızlanarak feminist etkiye maruz kaldılar. Oralarda örgütlü kadınlar
feminist olmasalar bile cinsiyet ayrımcılığını mesele etmeye başladılar ve bunun
etkisi müthiş oldu. Oralar erkekler için bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.
Yönetimi kadınlara bırakmış falan değiller, tacizler sona ermiş değil,
cinsiyetçiliğe karşı eylem planları falan da geliştirmediler ama başka bir şey
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oldu. Kadınlar artık kendi adlarına konuşmaya ve seslerini yükseltmeye
başladılar. Bir daha da geri çekilmediler.”102
Oralar yani politik örgütler feminist hareketin mücadelesi sayesinde hiçbir
zaman eskisi gibi olmamıĢtır Aksu‟ya göre. Ancak cinsiyetçiliği sona ermeyen,
tacizleri bitmeyen mecralara katılım cesareti gösterebilmek alan korkusundan
muaf olmak anlamını da gelmektedir. Feminist dünyanın önderlerinden sayılan
Gillian Rose feminist kadınların kamusal alan korkusunu ve bu alana dair
hissettikleri huzursuzlukları incelemiĢtir.

103

Rose, incelemesi kapsamında

görüĢülen birçok kadının kamusal alanda yaĢadıkları güvensizlik duygusunun,
büyük oranda bu alanları iĢgal etmenin Ģartsız, koĢulsuz bir hak olarak
görmemesine bağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında yeni toplumsal hareketlere
ve alternatif küreselleĢme hareketlerine feminist katılımı engelleyen nedenler
olduğu sonucu çıkabilmektedir. Buna göre karma örgütlerde oldukça dar
kapsamda kendine yer bulan “kadın meselesi”ne dair bazı konuları kadın
aktivistler ancak kendi aralarında toplanarak tartıĢabilmekte bu durum “kadın
meselesi” haricinde tutulan hareketlerin çalıĢma odaklarında feminist söylemlerin
etkili olmamasıyla sonuçlanabilmektedir. Oysa küresel eĢitsizlik ve problemlere
değinecek feminist eleĢtiriler ”baĢka bir Dünya mümkün” Ģiarına dokunacak
yerinde bir duruĢu simgeler. Rose‟un incelemesi doğrultusunda ilerlendiğinde,
kadın katılımcıların niceliksel varlıklarının zamanla yaratacağı niteliksel
yoğunluğun azalma hali pek çok durumda kadın aktivistleri erkeklere göre
dezavantajlı konuma getirebileceği gibi, zamanla oluĢan bu niceliksek ve
niteliksel fark hareketin içinde hala yer almakta olan kadın katılımcıların
sorunlarının dile getirilememsi veya örtbas edilmesiyle sonuçlanabilmektedir.
Örnek olarak toplantı gün ve saatlerinin çocuk sahibi, evli, çalıĢan kadınlar
gözetilmeden belirlenmesi pek çok kadın aktivistin hareketten uzaklaĢmasıyla
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sonuçlanmaktadır 104 . Zira kadınların toplumsal hayatta sorumlu olduğu birden
fazla görevi vardır. Kadın katılımcı sayısının bu gibi somut ve pratik sebeplerle
azalabilmesi, bu tür durumların gündem olmayıp bunlara karĢı önlem alınmaması,
gitgide artan erkek yoğunluğu, toplantılarda ve eylemlerde bulunan aktif kadın
katılımcıları da hareketten uzaklaĢtırabilecektir. Meydana gelen bu kısır döngü
nedeniyle azalalan kadın katılımcı oranı sonucunda; hareketin toplamının giderek
erilleĢmesi ve bu sebeple kadın bakıĢ açısının marjinalleĢmesi de ortaya
çıkabilecek sonuçlardan sayılmaktadır 105 . Bu nicel eksiklik baĢka bir dünyanın
mümkün olabileceğini savunan ve her anlamda eĢitliği kendilerine ilke edinen
örgütlenmelerin düzenlediği etkinlik ve küresel forumlarda “ünlü”, “yıldız” ve
pek çok kere (beyaz) erkeklerden oluĢan aktivist ve teorisyenlerin kürsülerde
çoğunluk olarak yer almasıyla sonuçlanabilmektedir106. Yeni toplumsal hareket
türlerine katılımı azaltan ve hatta engelleyen bir baĢka sebep ise kadın aktivistler
tarafından gözlemlenerek dillenen fiziksel ve psikolojik Ģiddetin tezahürleridir107.
Dünya Sosyal Forumu gibi kollektif yaĢam pratiklerinin hayata geçirilmeye
çalıĢıldığı

ortamlarda

kadın

katılımcıların

beraberce kalınan

ortamlarda

uğradıkları tecavüz ve istismar vakaları 108 kadın aktivistlerin önüne dünya
genelinde çıkabilecek engellerdendir.
Rose‟un araĢtırmasında incelediği alan korkusunu yaratan bir diğer sorun
da sadece siyasi parti veya yeni toplumsal hareketlerde değil hayatın tüm
alanlarında kadınların mücadele etmek zorunda kaldıkları ataerkil sistemdir.
Toplumsal cinsiyet kimlikleri aracılığıyla çoğalan baskıya dayalı iliĢki türü olarak
tanımlanabilecek ataerkillik, toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin ve tahakkümün
kendisi olduğundan feministlerin ve kadın hareketinin baĢlıca düĢmanlarındandır.
Ataerkillik bir iktidar çeĢididir ve kadınların bu iliĢkiler bütününde sistematik
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olarak erkeklere nazaran dezavantajlı konuma düĢürülme halidir. Ataerkillik diğer
baskı türleriyle hemhal olarak farklı sistem türlerinde açığa çıkabilir. Esas
itibariyle herhangi bir ekonomik ve/veya sosyal statüde konumlanan kadınların
sistematik bir biçimde kadınlık hallerine bağlı eĢitsizlik ve ayrımcılıkla karĢılaĢma
halidir. Ataerkilliğin en iyi iĢlediği alanlardan biri, cinsiyetler arası iĢ bölümüdür.
Ataerkillik, üretim tarzları ve biçimleri arasındaki karĢılıklı iliĢkilere verilen
önemi ifade etmektedir109.
Kadınların mevcut ataerkil düzende ayakta ve hayatta kalabilmek için
geliĢtirdikleri stratejilere Kandiyoti “Ataerkil pazarlık” adını verir110. Toplumsal
olarak kabul edilen ataerkillik nosyonunun hayatın her alanında hüküm sürdüğü
gibi Türkiye ve Dünya‟dan örneklerle sosyalist gelenekte de var olduğundan
çalıĢmanın giriĢ bölümünde Berktay ve Sheila Rowbatham‟ın tanıklıklarıyla ele
alınmıĢtı. Tez çalıĢmasına konu olan yeni toplumsal hareket olan ABC‟nin kadın
aktörlerinin deneyimleri, dıĢa vurumları, kabulleniĢleri, hareket içinde mücadelele
rini sürdürmek amacıyla geliĢtirdikleri stratejiler ve hatta bazen ABC‟yi bir
“aile”olarak nitelendirmeleri “Ataerkil pazarlık”larının devam ettiğininin kanıtı
niteliğindedir.
Siyasetin emek süreçlerinde devam eden toplumsal cinsiyet sorununu
örtbas eden geleneksel sosyalizmin “kadın-erkek” yoktur “birey vardır” Ģiarını
kabullenmesinin altında kuĢkusuz sosyalist teorinin burjuva insan hakları
teorisinin cinsiyet körlüğünü sürdürmesi yatmaktadır

111

. Yeni toplumsal

hareketlerde ise geleneksel sosyalist teorinin iĢleyiĢinin gerek cinsiyetçi
örgütlenme yoluyla gerek ise ataerkil sistemin hüküm sürmesiyle devam edip
etmediğini söylemek ülkemizde yapılan yetersiz araĢtırmalar açısından henüz
mümkün görünmemektedir. Ancak son dönemde kadın hareketi güçlenerek eĢi
benzeri görülmeyen kazanımlar elde etmeye baĢlamıĢtır. “Kadın kimliğinin
tanınması gerçekliğin farklı bir görünüĢünün kabulünü, farklı bir bedendeki
109
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varlığı ve öteki ile baĢka bir iliĢki tarzının kurulmasını gerektirdiği için112 kadın
hareketi sadece kadınlara değil toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir.
ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde tez çalıĢmasına konu olan ABC
çevre hareketindeki kadınların deneyimleri, mücadelenin farklı alanlarında
toplumsal cinsiyet rollerinin biçimleniĢi ve algılanıĢı açısından ampirik olarak
değerlendirilecektir.

112

A. Melucci, “A strange kind of newness: What's "New" in New Social Movements?”, Temple
University Press, Philadelphia, Pa, 1994, s.119.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞĠġSEN TOPLUMSAL MUHALEFETTE KADIN

ÇalıĢmamın

birinci

ve

ikinci

bölümlerinde

toplumsal

hareketler

kavramınının öğelerini, yeni toplumsal hareketler teorisinin kuramsal tarihçesini
ve alanı çerçevesinde inceledikten sonra Gezi Parkı sürecini yeni bir toplumsal
hareket olarak analiz ettim. Ardından tez çalıĢmama konu olan ABC yeni
toplumsal hareketini inceleyip, yeni toplumsal hareketlerde kadının yeri konusunu
değerlendirdim. Ancak, bu analizler ve tartıĢmalar halen çalıĢmalarına devam
eden yeni bir toplumsal hareketin iĢleyiĢinin değerlendirilmesi için sağlıklı ve
yeterli veri sunmaz. Bu sebeple, çalıĢmanın üçüncü bölümünde yeni bir toplumsal
hareket olan ABC‟nin kadın katılımcılarıyla gerçekleĢtirdiğim yarı yapılandırılmıĢ
derinlemesine mülakatlar çerçevesinde feminist metodoloji yöntemini kullanarak
yürüttüğüm araĢtırmamın sonuçlarını değerlendireceğim.
ÇalıĢmalarına aktif devam eden mevcut yeni toplumsal hareket üzerine
gerçekleĢtirdiğim araĢtırmamın sonuçlarının değerlendirilmesi, Gezi direniĢinin
yarattığı politik dönüĢümün toplumsal cinsiyet uygulamaları bağlamında
değerlendirilmesi

bakımından

önem

taĢımaktadır.

AraĢtırma

kapsamında

ABC‟nin halen aktif veya artık dıĢarıdan destekçisi olan toplamda sekiz kadın
katılımcısıyla 2018 Mayıs ayı içerisinde ABC‟nin iĢleyiĢi ve kendi deneyimleri,
politik angajmanları üzerine derinlemesine mülakatlar gerçekleĢtirdim. Açık uçlu
sorulardan oluĢan bir görüĢme formu kullanarak gerçekleĢtirdiğim mülakatları
görüĢmecilerin izni dahilinde kayıt altına aldım.
3.1. ARAġTIRMANIN AMACI
Tez kapsamında yürüttüğüm araĢtırmanın amacı, Türkiye‟de Gezi DireniĢi
sonrası kurularak varlığını halen sürdüren karma yeni bir toplumsal harekette
kadın olmanın nasıl deneyimlendiğini algılayıp, mevcut hareketin iĢleyiĢine ve
hareketin katılımcılarına katkı sunabilmektir. ABC‟nin kadın aktörlerinin
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deneyimlerinin ABC‟nin ilkeleriyle ne kadar uyumlu iĢlediğini gözlemleyip, yeni
toplumsal hareketleri yeni yapan unsurları, kadınların toplumsal mücadelelerdeki
konumu çerçevesinde değerlendirebilmektir.
AraĢtırma, bu kapsamda gerçekleĢen araĢtırmaların sonuçlarının bu ve
buna benzer yeni toplumsal hareketlerin aktif ve/veya potansiyel katılımcıları
tarafından

incelenip

değerlendirilmesini

ve

gerekli

görüldüğü

takdirde

uygulamalarına yol göstermesini hedeflemektedir.
3.2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
AraĢtırmaya konu olan ABC yeni toplumsal hareketinin üç sene zarfında
aktif olarak bir katılımcısı olmam sebebiyle görüĢmecilere kolay bir Ģekilde
ulaĢıp, mülakatları gerçekleĢtirebildim. Telefonla ulaĢtığım görüĢmecilerin hepsi
görüĢme

talebimi

olumlu

yönde

karĢıladılar.

Mülakat

gerçekleĢtirilen

görüĢmecilerin kimlikleri bir diğeriyle paylaĢılmadı. AraĢtırma kapsamında 2018
yılı Mayıs ayı içerisinde mülakat gerçekleĢtirdiğim kadınların hepsi Ġstanbul‟da
ikamet etmektedir. Mülakata katılan ABC kadın aktörlerin yaĢları 20 ile 40
arasında değiĢmektedir. Ayrıca tez çalıĢmama konu olan yeni toplumsal hareket
olan ABC‟nin zaman içerisinde kendi içinde kurulan kadın örgütlenmesini tez
çalıĢmasında “ABCKA” kısaltmasıyla andım. GörüĢmecilerin gizliliğini korumak
amacıyla ise isimlerini çeĢitli harflerle değiĢtirerek (Aa, Bb) kullandıkları özel ve
yer isimlerini ise (x, y) aracılığıyla tanımladım.
Bu tez çalı masını nitel ara tırma yöntemini kullanarak gerçekleĢtirdim.
Bilindi i üzere nitel ara tırmalar, bireylerin deneyimlerini nasıl yorumladıklarını,
dünyalarını nasıl kurduklarını, deneyimlerine nasıl bir anlam yüklediklerini
anlamaya çalı ır. 113 Ara tırma kurgulanırken de, hareketin kadın aktörlerinin
ABC yeni toplumsal hareketinin parçası olma süreçleri, ABC öncesi ve sonrası
siyasi ve/veya toplumsal muhalefet deneyimleri,

113

cinsiyetlerinin politik

B. S. Merriam, Nitel Ara tırma -Desen ve Uygulama çin Bir Rehber- (S. Turan, Çev. Edit.).
Ankara: Nobel Yayınları (2009), s.5.
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angajmanlarını nasıl etkilediği, yeni toplumsal hareketlerde kadınların rolünü
değiĢen toplumsal muhalefet çerçevesinde değerlendirmek amaçlanmı tır. Ayırt
edici özelliklerinden biri, sorunları kadın deneyimi açısından ele alıp, bu
deneyimleri kabul görmüĢ varsayımlara karĢı „gerçeklik”in önemli bir göstergesi
olarak kullanması 114 olan feminist metodolojiyi kullanarak gerçekleĢtirdiğim
araĢtırmada, erkekliğin nasıl Ģekillendiğini kadın deneyimleri üzerinden
tanımlamaya çalıĢtım. Feminist yazar ve akademisyen Sandra Harding‟in de ifade
ettiği üzere, geleneksel sosyal bilimler kadın deneyimini değersiz sayarak insanı
“beyaz burjuva erkeği”nin deneyimleriyle algılamaya çalıĢırken, bu durum da
sosyal yaĢamın eksik ve bazen de çarpık anlaĢılmasıyla sonuçlanabiliyor. Bu
sebeple çalıĢmamda baĢvurduğum feminist metodoloji aracılığıyla kadın
görünmezliğini sürdürüp çoğaltmadan, kadınların deneyimlerini, kadınların
direniĢlerini, kadınların ezilmiĢliklerini, hareketin kadın aktörlerinden dinlemeye
karar vererek, mülakatları hareketin erkek katılımcılarıyla gerçekleĢtirmedim.
Ancak görüĢmecilerle ortak paylaĢımlarımızın olması, her ne kadar
mülakatlar sırasında onları da beni de rahatlatsa da, bu durum zaman zaman
cevaplarını teyit etmemi istemelerine ve kendilerine sorduğum soruların
cevaplarını bende aramalarına yol açtı. Mücadelesine hala devam eden ABC‟nin
üç sene boyunca aktif katılımcısı olmam dolayısıyla kendimi hala hareketin bir
parçası hissetmem, tez çalıĢması boyunca ABC‟nin politik çıkarlarını gözetmeme
sebep olurken kadın yoldaĢlarımın benimle paylaĢtıkları deneyimler karĢısında
ĢaĢırdığım oranda araĢtırmamda kullanmakta zorlandığım anlar da oldu. Sadece
mülakatlarda dinlediklerimi değil, hareketin aktif bir kadın aktörü olduğum üç
sene zarfında kendi düĢüncelerimi de yer yer paylaĢmaktan çekinmiĢ olmam
aslında tez çalıĢmamın ortaya çıkıĢ sebeplerinden olduğundan, ABC‟nin kadın
aktörlerinin gizli kalması tercih edilmiĢ veya bugüne kadar üzerine özneleri
tarafından bile düĢünülmemiĢ değerli deneyimlerini olduğu gibi aktarabilmek
yaĢadığım bazı zorlukları araĢtırmacı kimliğime yansıtmamamı sağladı.
114

S. Harding, “Bir Akademik Disiplin Olarak Kadın ÇalıĢmaları”, Farklı Feminizmler Açısından
Kadın AraĢtırmalarında Yöntem, Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Ed., Çev. Zelal Ayman,
Ġstanbul, Sel Yayınları, 1995, s.40-41.
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Tablo 2: GörüĢmecilerin Listesi ve Temel Özellikleri
Metinde
Kullanılan
Kısaltma

GörüĢmecinin

Özellikleri

Aa

Evli

ÇalıĢıyor

ABC öncesi
örgütlü değil

2014 - 2017
arası aktif

Bb

Bekar

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2014 hala aktif

Cc

Bekar

ÇalıĢıyor

Değil

2013 - 2016

Dd

Bekar

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2015 hala aktif

Ee

Bekar

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2013 hala aktif

Ff

Bekar

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2014 - 2018

Gg

Evli

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2014 hala aktif

Hh

Bekar

ÇalıĢıyor

Örgütlü

2013 hala aktif

3.3. BULGULAR
ABC‟nin kadın aktörlerinin mevcut yeni toplumsal harekette edindikleri
deneyimleri

toplumsal

cinsiyet

normlarıyla

nasıl

örtüĢtüğünü

sunmayı

hedeflediğim araĢtırma bulgularımı, mevcut hareketin kuruluĢunu da tetikleyen ve
çalıĢmanın ikinci bölümünde yer verdiğim Gezi direniĢinden önce mücadeleye
katılanlar ve Gezi direniĢi itibariyle toplumsal muhalefetle tanıĢan kadın
aktörlerin toplumsal muhalefet sürecini anlamlandırma ve bu süreçte mücadele
etme farkları üzerinden değerlendiriyorum. Zira Gezi direniĢi öncesi örgütlü
mücadelenin göbeğinde olanlar ve Gezi direniĢi itibariyle toplumsal muhalefete
dahil olan kadınların hayatlarında Gezi bir milat, bir değiĢim niteliğinde olsa da
bu kadınların sürece dair algılarında farklılıklar görülebiliyor.
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Ġkinci bölümde kadın aktörlerin ABC‟nin düzenlediği eylemlerde ve
eyleme geçme anlarında dıĢarıdan kendilerini nasıl gözlemleyip nasıl analiz
ettiklerini

yeni

toplumsal

hareketlerde

“vitrincilik”

algısı

çerçevesinde

değerlendirdikten sonra üçüncü bölümde bu kadınların toplumsal cinsiyet
normlarını algılayıĢ biçimlerini, karar alma süreci, eylemlerde ve örgüt iĢleyiĢi alt
baĢlıklarında inceliyorum.
Ardından görüĢülenlerin ABC‟de deneyimlediği toplumsal cinsiyet
eĢitsizlikleriyle

mücadele

yöntemlerini

örgütlenme,

uzaklaĢma,

uzlaĢma,

kabullenme, iyimserlik ve dayanıĢma alt baĢlıklarında değerlendireceğim
çalıĢmamın üçüncü bölümü araĢtırma bulgularıyla devam edecek.
3.3.1. Gezi DireniĢi Sonrası DeğiĢen Toplumsal Muhalefet
Tüm görüĢülenler nezdinde “Gezi” özgürlükçü, eĢitlikçi bir değiĢim
hareketini iĢaret ediyor. ABC‟nin kendisini çocuğu olarak olarak nitelendirdiği bu
yeni toplumsal hareket bazılarının kendini ifade edebilme ve kentle iliĢki
kurabilme adına umut vaat eden ve kendilerini ABC ile tanıĢtıran, yakınlaĢtıran
sürecin kendisi olmuĢ. Örneğin (Aa)
“Gezi sürecini yaşadık. O aslında sanırım benim hani İstanbul’la ilk ilişki
kurduğum, kent insanıyla ilişki kurabildiğim ilk alandı” diyor.

Gezi hareketi öncesinde sürekli eylemlere katılmayanlar da, Gezi‟nin bir
ilk olduğunu vurgulayarak, onun açtığı kapının kendilerini ABC‟ye getirdiğini
ifade ediyorlar. Örneğin (Bb)
“Gezi süreci biraz etkiledi yani Geziden sonra kurulan bir örgüt yapısı
aslında benim içine dahil olabileceğim bir yapı olmuş oldu gibi. İlk aktivist,
sürekli eylemlere katılmam da Gezi’dir yani" diyor.
Bazıları ise toplum değiĢirken kendilerinin, kendileri değiĢirken de
toplumun değiĢtiğini hissediyorlar. Örneğin (Cc)
“Benim için Gezi ve ABC’nin en önemli şeyi değişim oldu, değişim,
değişim, değişim. Çünkü ben kendim çok değiştim” diyor.
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Gezi

direniĢi

öncesinde

toplumsal

muhalefete

dair

aradıklarını

bulamayanlar için ise ABC Gezi‟nin bir devamı ve bir alternatifi niteliğinde.
Örneğin (Ff)
“Bu arada tabi Gezi Parkı’nın mesela çok şey bir şey, çok fişekleyen bir
durum oldu belki hepimizin için. Bilmiyorum. Ya orada hani alternatif kafaları
görmek işte büyük bir topluluk olduğunu hissetmek falan çok güçlendiğimi
hissettiğim bir dönemdi. Daha iddialı işler yapmak istiyordum ondan sonrasında.
Ve çok yabancı insanlar da değildi hani orada gördüğüm insanlar. O yüzden de
biraz daha böyle radikal demeyeyim ama hani söylediğinin arkasında duran
insanların yanına gitmek istedim. Sanırım o yüzden de ABC’ye yönelmem o
sayede olmuş olabilir” diyor.
Gezi direniĢi öncesi siyasi veya aktivist hareketle tanıĢmıĢ olanlarla Gezi
direniĢi itibariyle örgütlü hareketin bir parçası olan kadınlar toplumsal muhalefet
sürecini farklı biçimlerde algılayıp deneyimliyorlar. Bu iki grup üzerinden
örneklenen ABC‟nin kadın aktörlerinin parçası oldukları yeni toplumsal hareketin
karar alma süreçlerine, düzenledikleri eylemlerin iĢleyiĢ biçimlerine, örgütteki
kendi varlıkları ve görünürlüklerine, toplumsal ve siyasal hayatta uygulanan eril
tahakküm uygulamalarına karĢı düĢünceleri ve algıları birbirlerinden farklı
olduğundan, Gezi direniĢi öncesinde örgütlü kadınları “bir süreç olarak mücadele”
Gezi direniĢi itibariyle örgütlenenleri ise “Geziden sonra” baĢlıkları altında
değerlendireceğim.
3.3.1.1. Bir Süreç Olarak Mücadele
“Gezi” yeni toplumsal hareketinden önce politize olmaya baĢlayanlar
ABC‟yi tanımlar ve yorumlar iken önceki deneyimlerinden de bahsetme imkanı
buluyorlar. Onlara göre yaĢanan her türlü sorun veya elde edilen kazanımlar,
sürecin bir parçası olma özelliğini taĢıyor. Bu yüzden de her ne olursa olsun
hareketin merkezinden bir müddet uzaklaĢsalar veya kendilerini bir çalıĢma
grubuna hapsederek görünmez olmayı tercih etseler de toplumsal muhalefetten
kopmuyorlar.
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BaĢka örgütlerin içinde de bilfiil bulunmuĢ olan kadınlar, ABC‟deki kadın
meselesini tartıĢmaya yıllar öncesinden baĢlayıp, bugünü dün ile veya ABC‟yi
bulundukları diğer örgütlerle karĢılaĢtırma yolunu tercih edebiliyorlar. Örneğin
(Ee)
“Şu andaki mi? Aslında benim öğrencilik zamanımdaki örgütümden
bahsedecek olursak orada çok ciddi bir kadın erkek eşitsizliği vardı diyemem. Bu
tabi biraz bizim örgütümüze dönük birşey aslında. Çünkü başka bazı örgütlerde
eşitsizlik var aslında, vardı aslında. Ama tabi mümkün olduğunca hani sol,
sosyalizan örgütlerde mümkün olduğunca, nispeten daha az oluyor eşitsizlik.
Şimdi elbette daha az o zamankinden de daha az 90’lara göre” diyor.
ABC öncesinde örgütlenen kadınların ABC‟nin süreç ve iĢleyiĢine dair
algıları, deneyimleri ve beklentileri ABC itibariyle örgütlenmiĢ olanlardan
farklılıklar gösteriyor. Gezi öncesinde herhangi bir siyasi parti veya örgütte yer
alarak, eril tahakküm tezahürleriyle savaĢmıĢ olan kadınlar, bu tür durumlara karĢı
daha kolay göğüs gerebildiklerinden Gezi direniĢi sonrası örgütlenenlere göre
kendilerini daha Ģanslı addedip bu alanda da mücadeleye devam ediyorlar.
Örneğin yıllardır siyasi hareketin içinde olan ve ABC‟ye de hala katılım
göstermeye devam eden (Hh)

“Ama ABC’ de ben en azından birazcık tecrübemden dolayı daha
şanslıyım muhtemelen diye düşünüyorum. Daha tecrübeli olduğum için daha
kolay pozisyon alabiliyorum ya da kendimi ifade edebiliyorum ama yeni katılan
bir kadın arkadaş açısından hele de mücadeleye yeni katılıyorsa herhangi bir
karma örgüte katıldığındaki dezavantajlar ki benim gibi daha eskiden beri
ABC’de olan arkadaşlar da bunu yaşadı” diyor.
3.3.1.2. Geziden Sonra
“Gezi” yeni toplumsal hareketi öncesinde herhangi bir aktivist veya siyasi
deneyim yaĢamayan, toplumsal muhalefete dair deneyimleri Gezi direniĢiyle
baĢlayıp ABC ile sürenler, ABC‟yi sadece Gezi direniĢi ile karĢılaĢtırabiliyor.
Hatta bu karĢılaĢtırma doğrultusunda görüĢülenlerin ABC‟den beklentileri
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Gezi‟den kazanımlarıyla paralel ilerliyor. Bir baĢka deyiĢle ABC‟de bulunma
sebepleri Gezi‟den kazandıklarını ABC aracılığıyla kendilerinde ve toplumda
sürdürmeye

devam

edebilmek.

Bu

kadınların

ABC‟den

beklentileri

karĢılanmadığı durumlarda ise, örgütten uzaklaĢmayı ve hatta tamamen kopmayı
tercih edebiliyorlar.
Gezi direniĢi itibariyle toplumsal muhalefetle tanıĢarak ABC‟ye katılan
için ABC‟nin bir kadın aktörü, görüĢmede yeni bir toplumsal harekette de kadın
olmanın aynı olmasını “ağabeyler”e bağlıyor. Önce forumlardan uzaklaĢan sonra
da ABC‟den tamamen kopan (Cc)
“Şimdi kadın olmak her yerde aynı. Böyle bir örgüt içinde biraz daha
farklı olmasını hayal ediyorsun, umuyorsun. Ama olmuyor. Kadın olmak her
yerde aynı. Bir şekilde her zaman kendilerinin daha doğru ve daha haklı
olduğuna inanan bir güruh var. Ki benim aslında çok deneyimim yok ama böyle
bir grupta bunu söyleyecek kadar deneyimim olduğunu düşünüyorum. Orada da
bunu düşünenler hep ağabeyler yeni toplumsal hareketlerde. Bir siyasi partide
bunu söylemeye kendimi yetkin hissetmem o kadar deneyimim olduğunu
düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir siyasi partide aktif bir görev almadım. Ama
“yeni toplumsal hareket” dediğimiz oluşumlarda bunu söyleyebilecek şeye
ulaştım”diyor.
Ancak (Cc) nin itirafıyla aynı anlamı taĢıyan benzer bir cümle kuran,
yıllarını çeĢitli siyasi örgütlerde geçirmiĢ baĢka bir kadın aktör ise (Cc) den farklı
olarak bugün hala ABC çatısı altında toplumsal mücadelesini sürdürmeye devam
ediyor. Örneğin (Hh)

“ABC her ne kadar yeni dönem toplumsal hareketi olsa da haziran
isyanının dinamizminden beslenmiş olsa da, oranın güzellikleriyle kurulmuş olsa
da, sonuçta kadınlar kadın erkekler erkek” diyor.
Sonuç olarak Gezi direniĢi öncesinde toplumsal ve siyasal muhalefetin
birer parçası olan veya Gezi direniĢi itibariyle toplumsal muhalefetle tanıĢan
görüĢmeciler süreçle ilgili aynı çıkarımları yapsalar dahi bu kadınların sürecin
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tamamına dair davranıĢ ritüelleri beklentileriyle paralel olarak farklılıklar
gösterebiliyor. Gezi direniĢi öncesi toplumsal muhalefetle tanıĢan kadınlar
mücadelenin kendisini bir süreç olarak görerek beklentilerini azaltabiliyor ve
hareketin parçası olmaya devam ediyorlar. Gezi itibariyle toplumsal muhalefetle
tanıĢan görüĢmeciler ise diğer grubun kadınları gibi “Ģimdi kadın olmak heryerde
aynı” diyerek aynı görüĢü paylaĢıyor gibi görünseler de, bu kiĢilerin yeni
toplumsal hareket sürecinin tamamına dair davranıĢ ritüelleri beklentileriyle
paralel olarak farklılıklar gösterebiliyor.
3.3.2. DeğiĢen Toplumsal Muhalefette Vitrincilik
Türkiye

Cumhuriyeti

tarihine

modernleĢmeye

ait

düzenlemelerin

getirilmesi itibariyle kadınlar mevcut projenin vitrininde yer almaya baĢlamıĢ ve
bu durum da onların siyasal ve kamusal görünürlüğünü de ön plana çıkarmıĢtır.
80‟lerde feminist hareketlerin “karı kuvvetleri” olarak anılmasından, kadınların
“kamuflaj” olarak kullanılmasına, “bacı” olarak anılmasından angarya iĢleri
yapmasına kadar geçen süreçten sonra nihayet 90‟lara gelindiğinde “miting
resimlerinde geçmişe kıyasla daha fazla kadın olduğunu görebiliyorduk” diyor115
90‟larda feminist hareketin içinde yer alan Düzkan.
Kendisini forumlarına katılan herkesin eĢit söz hakkına sahip olduğu, öz
yönetimci anlayıĢla yürütülen ve Gezi direniĢinin çocuğu olarak tanıtan bir yeni
toplumsal hareket olan ABC‟nin kendini var ettiği alanlardan biri olan eylemlerde
kadın aktörlerin kendilerini dıĢarıdan nasıl gözlemleyip tasvir ettiklerini
inceleyeceğim bu bölüm, toplumsal cinsiyet normalarının mevcut yeni toplumsal
harekette nasıl iĢlediğini değerlendirmeyi hedefliyor.
3.3.2.1. Eylemlerde Kadın
ABC‟nin kendini var ettiği, rüĢtünü ispatladığı yollardan biri de kuĢkusuz
düzenlediği eylemlerdir. ABC yeni toplumsal hareketi karĢı çıktığı, değiĢtirmek
115

A. Düzkan, “Kadınlar, Parti, Seçim…” KurtuluĢ, TPD 2, Nisan 1999, s.24.
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istediği, protesto ettiği durumlarda savunduğu ilkeler doğrultusunda fikrini
mümkün olduğunca büyük kitlelere duyurmak ve mesajını gerekli yerlere iletmek
amacıyla basın açıklamaları, yürüyüĢler, kamplar gibi çeĢitli eylemler organize
etmektedir.

ÇalıĢmanın

bu

bölümünde

düzenlenen

çeĢitli

eylemlerde

görüĢmecilerin kendilerini ve diğer bireyleri dıĢarıdan nasıl görüp nasıl
gözlemlediği incelenmiĢtir.
Bir görüĢmeci özel olarak dikkat edilmediği takdirde, ABC‟nin
mücadelesini sürdürdüğü alanlarda erkeklerin daha baskın ve görünür olduğunu
ve bu durumun erkekler tarafından normal kabul edildiğini ifade ederken, mevcut
sorunun kadınlar arasında konuĢulsa da hala çözülemediğini de sözlerine ekliyor.
Örneğin ABC öncesi örgütlü hareketin içinde yer alan ve bugün hala ABC çatısı
altında mücadele etmeye devam eden (Ee)
“Bir kere çok klasik bir şekilde erkekler çok konuşuyor. Ve bu heryerde
böyle aslında. Çok daha görünürler ve bunun normal olduğunu düşünüyorlar.
Atıyorum mesela kürsü toplantılarında, basın toplantılarında, özellikle pozitif
ayrımcılık yapılmadığı durumda, megafonun hep o erkeklerin elinde olduğunu
görüyoruz. Veya kürsülerde erkeklerin olduğunu görüyoruz. Hala bile böyle
aslında. Veya bazı tartışmalarda, her zaman, şu anda da yani böyle, özellikle
erkeklerin çok daha baskın olduğunu görüyoruz. Ve zaten biz bunu kadınlar
olarak zaman zaman, örgüt içindeki kadınlar olarak konuşuyoruz” diyor.
BaĢka bir görüĢmeci de eylemlerde kadınların görünürlük kazanabilmesi
özen gösterildiğini dile getirirken kazanımlarını da kadınlar olarak getirdikleri
gizli kurallara bağlıyor. Örneğin (Hh)
“ABC deki kadın erkek görev alma dengesine müdahale edebiliyoruz.
Bunları da yazılı olmayan gizli kurallar haline getirdik diyebilirim ABC’de çünkü
dikkat edilir yani. Bir eylemde bir erkek megafonu tutuyorsa bir kadın açıklamayı
okur. Ya da tam tersidir. Ama asla 2 erkek olmaması için özen gösterilir”
sözleriyle ifade ediyor.
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Bazıları ise kadınların basın açıklamalarında Ģayet bulunuyorlarsa
öncelikli olarak tercih edildiğini ifade ederek, bir anlamda “vitrinciliğin” devam
ettiğini itiraf etse de, bu durumu ABC‟nin feminist bir duruĢu olarak yorumluyor.
Örneğin ABC öncesi öğrenci hareketi, meslek dayanıĢmaları gibi örgütlerde yer
almıĢ olan (Bb)
“Ama mesela basın açıklamalarında kadınları tercih ediyoruz daha çok.
Metin okunacaksa, kadın varsa, kadın öncelikli olarak metni okuyor. O anlamda
feminist bir tavır sergiliyor”diyor.
Bazıları da kadınların eylemlerde görünür olduğu durumların genel değil
istisnai haller olduğunu ifade ediyor. Örneğin (Hh)
“Öte yandan aniden kadın sayısının artabildiği ve liderlik yaptıkları
çalışma gruplarının eylemlerinde yoğun oldukları dönemlerle karşılaşıldığı da
oluyor. Ama şöyle dönemleri de çok oluyor ABC’nin, bazen bir anda herkes
kadına dönüşebiliyor yani herkes kadınların daha çok öncülük yaptığı gruplarda
çoğunluğun kadınlar olduğu eylemlerde çoğunluğun kadınların oluşturduğu
dönemler de olabiliyor ama tam tersi de olabiliyor”diyor.
Bir görüĢmeci de eylemlerde kullanılan megafonun kadınlar aksi Ģekilde
uyarmadığı takdirde mütemadiyen erkekler tarafından kullanıldığını ancak
genelde erkekler tarafından yazılan basın açıklamalarının da kadınlara
okutturulduğunu gözlemlediğini ifade ediyor. Bu görüĢmeciye göre(Cc)
yazmadıkları halde kadınlara basın açıklaması okutturulmasının sebebi dıĢarıya
daha sempatik bir görüntü verebilmek.
“Megafonun başında genelde erkekler oluyordu. Bu bile birşey. Bunu
değiştirmek için bir eleştiri getirmek gerekti. Halbuki o megafon sürekli
erkeklerin elinde olması gereken birşey değil. Mesela bir kadına verildiği
zamanlar oluyordu. Çünkü biz bu konuda dürtüyorduk. “Basın açıklaması
yapılacak bir kadın arkadaşımız okusun” deniyordu. Şu anda düşündüğümde
mesela çok komik geliyor(gülüyor) Çünkü mesela bir kadın okuduğunda daha
sempatik olacak olacak o şey. Bir basın açıklaması okunacağında genelde bir
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kadın isteniyordu, kadın okusun. Yani, neden acaba kadınlar okusun deniyordu?
Herhalde onlara söz hakkı vermiyoruz bari yazılmış şeyi okusunlar, zaten yanlış
bir şey söyleyemezler (gülüyor) Zaten bir erkek yazmıştır muhtemelen metni.
Gerçekten de öyle.

Hay allahım, evet genelde mesela basın açıklamalarını

yazanlar hep erkekti”
3.3.3. Toplumsal Cinsiyet Normlarının ĠĢleyiĢ Biçimleri
Bir önceki bölümde ABC‟nin düzenlediği eylemlerin, kadın aktörleri
tarafından nasıl deneyimlendiğini ve düzenlenen eylemlerde kadınların hangi
alanlarda üretip harekete katkı sunabildiğini değerlendirdim. Bu bölümde ise
kadın aktörlerin karar alma ve eylem süreçlerinde iĢleyen toplumsal cinsiyet
normlarını değiĢen toplumsal muhalefet çerçevesinde inceleyeceğim.
3.3.3.1. Karar Alma
Bu bölümde, ABC katılımcılarının gündemleri tartıĢarak kararlar aldığı
forumların iĢleyiĢ düzeninin, örgüt için alınan kararların hareketin kadın
aktörlerini mevcut sürece nasıl ve ne kadar dahil ettiğini değiĢen toplumsal
muhalefet çerçevesinde değerlendireceğim.
Bir görüĢmeci ABC yeni toplumsal hareketinin karar alma görevini
üstlenen forumlarında erkeklerin uzun ve tekrara düĢen konuĢmalarını
gözlemlediğini ifade ederken aynı zamanda kadınların da önemli birĢey
söylemeyecekler ise karar alma sürecine dahil olmayı tercih etmediklerini
belirtiyor. Örneğin (Bb)

“Hiçbir bilgisi olmayan bir adam uzun uzun konuşmaktan hiçbir çekince
duymazken, biz böyle söyleyecek çok ciddi önemli tekrara düşecek derdinde de
oluyor bazen de çok önemli birşey söylemeyeceğimizi düşünüyorsak söz almamayı
tercih ediyoruz mesela ama erkeklerde onu gözlemlemiyorum özellikle forum
biçiminde olduğu için onu daha rahat algılıyorum herhalde” diyor.
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Forumlardaki sayılarının azlığından, bir diğer anlamda hareketteki
görünürlüklerinin zayıflığından Ģikayetçi olan kadınlar, kendi aralarında bu
durumu tartıĢarak ve örgütlenmeye çalıĢarak bu sorunun üstesinden gelmeye
çalıĢıyorlar. Örneğin ABC‟nin düzenlediği eylemlerin ve forumların bir buçuk
sene düzenli ve aktif katılımcısı olduktan sonra önce çeĢitli çalıĢma gruplarında
yer alan ardından da hareketi tamamen bırakan (Cc)
“Biz mesela kadınlar öncesinde çok örgütlenmeye çalışıyorduk foruma
gitmek için, hani çok az kadın var, bugün hangi kadınlar gelecek, gelecek misiniz,
foruma hep beraber gidelim, herkes gelsin diye şeyler konuşulmuştu. Çünkü
kadınlar azınlıkta kalıyordu. O yüzden kadınlar daha çok gelsin, daha çok el
atsın, burası daha testesteron kokan bir ortama dönmesin diye” diyor.
Bir görüĢmeci gönüllü olduğu bir çalıĢma grubunda yer alan baĢka bir
ABC kadın aktörünün harekete dair sorun olarak gördüğü bir meselenin erkek
aktörlerce tartıĢılmasını ve mevcut soruna çözüm bulmak amacıyla gerçekleĢen
karar alma sürecinden bu kadın aktörün dıĢlanmasına sebep harekete hakim olan
kemikleĢmiĢ erkek kafasını gösteriyor. Örneğin (Aa)
“Bu kadın arkadaşın savunduğu fikirle aynı fikri savunan bir erkek
arkadaş ve karşıt fikri savunan erkek arkadaş arasında yürütüldü o tartışma. Bir
yandan şunu da görüyorum, bu iki erkek arkadaş zaten en aktifleri medya
grubunun günlük işlerinin, ne bileyim %80’ %90’ını bazı günler %100’ünü
sırtlanmış erkek arkadaşlar. Onların tartışması zaten kaçınılmaz, yani çünkü işi
fiilen yürüten onlar olduğu için tartışıyorlar ama neden işi fiilen onlar yürütür
duruma geldi gibi gibi sorular da var. Ama başa dönecek olursam o kemikleşme
halinin sebebi erkek kafası diyeyim, tartışması, erkek kafasıyla tartışmak, erkek
kafasıyla üretmek ya da, erkek kafasıyla kestirip atmak, hepsi olabilir farklı farklı
örnekler, farklı farklı olaylarda” diyor.
Bazılarının amacı düzenlenen eylemlerde sayıca çok olup sadece dıĢarıdan
görünürlüklerini artırmaktan ziyade, forumlara gidip gündemleri tartıĢarak karar
alma sürecinin de bir parçası olabilmek. Aksi takdirde boĢluklarının hareketi
devam ettirmek amacıyla erkekler tarafından doldurulduğunu bildikleri için
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kendilerine özeleĢtiride bulunmayı da ihmal etmiyorlar. Mücadeleyi bırakmak
yerine ABC‟nin düzenlediği eylemlere ve toplantılara hala katılan (Hh)
"Sonra kadınlarla kendi aramızda şeyi de konuştuk. Hani biz
katılmadığımızda veya inisiyatif almadığımızda bu boşluğun mücadelenin
ilerleyebilmesi için doldurulması gerekiyor ve haliyle erkek arkadaşlar
dolduruyor. Bir yandan kendimize de bir eleştirel yaklaşımda bulunduk. Yani
forumları takip edelim sadece eylemde olmayalım aynı zamanda işin politikasının
üretildiği, tartışıldığı, kararların alındığı yerlerde de daha çok bulunalım diye
konuştuk, tartıştık. Bu yönde planlamalar yaptık. Katılmaya çalıştık”diyor.
Bir görüĢmeci kadınları karar alma mekanizmasından uzaklaĢtıran asıl
sebebin forumlara hakim olan kemikleĢmiĢ erkek egemen tavır olduğunu ifade
ederken, forumların bu hale gelmesinin ABC‟nin sonunu getirebileceğini de
sözlerine ekliyor. Örneğin (Aa)
“Çünkü aslında bizleri uzaklaştıran o forum halinin kemikleşmesi daha o erkek
baskısı mı, erkek egemen bir tavrın kemikleştirdiği birşeydi aslında. Forumun o hale
gelmesi. Ve daha uzatıp hani ya da daha uzaktan durup baktığımızda forumun işlevini
yitirmesine kadar, ABC dağılmasına kadar, bir sürü şeye kadar çekilebilir” diyor.
Bir diğer görüĢmeci ise ABC yeni toplumsal hareketinin kadın aktörlerinin
sunduğu en ufak olumsuz eleĢtiriye karĢı hareketin erkek aktörlerinin oluĢturduğu
savunma mekanizmasının karar alma görevini üstlenen forumlara nasıl yansıdığını (Bb)
Ģu sözlerle ifade ediyor.

“Biz zaten böyleyiz, eleştirilecek birşeyimiz yok gibi bir tavır da zaman
zaman yaşadık herhalde forumdaki erkeklerden. Biz zaten kadın haklarına
saygılıyız, cinsiyetçi değiliz falan gibi bir savunma mekanizması oluşturuluyor
gibi en ufak eleştiride. Yani söylemde öyle ama işte herkesin kendi ezberlerinden,
kendi pratiklerinden çok da kurtulduğunu söyleyemeyiz.”
ABC yeni toplumsal hareketinin gündemlerinin tartıĢıldığı ve karar alma
görevini üstlenen forumlara bir sene düzenli katılan bir görüĢmeci zamanla forum
düzeninin iĢlevini kaybetmeye baĢladığını düĢünüyor. Önceleri hayatında değerli
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bir yer tutan forum sistemi ve zamanının süreç içinde nasıl ve neden önemini
kaybettiğini Ģöyle ifade ediyor (Cc).
“Bir süre sonra forumda karar alınmasından ziyade, tırnak içinde zaten
çoğu şey düşünülmüş oluyordu önceden. Ben öyle hissettim en azından. Bunu kaç
kişi böyle düşünüyor tabi ki bilemem. Ama çoğu kişinin de düşündüğünü
düşünüyorum. Yani dışarıda bazı kararlar alınıyor, herşeyi çok iyi bildiğini iddia
eden ağabeyler, o kararın doğru olduğuna inandığı için, forumda o karar kabul
edilmiyorsa, ona ikna edilmeye çalışılıyordu. O deneyimli ağabeyler kafalarında
devamlı bunu düşünüyor mesela, belli bir zaman bir araya gelip düşünüyor
diyemem, çünkü öyle bir toplantı olduysa haberim olmadı. Ama kafalarında bir
plan var ABC’ye ve o anki durumda ne yapılması gerektiğine dair. Onları onu
düşünüp ABC’ye dair karar verip uygulatma yönünde bir yol izliyor sürekli. Bir
süre sonra sürekli bunu hissetmeye başladım. Çünkü sen karşı birşey söylediğinde
bu ağabeylere, ki bunlar hep ağabey, ağabeylerimiz, amcalarımız, genelde ters
tepki veriyorlar ve forumda da kendi düşündüklerine göre bir yönlendirme
çabasını hissetmeye başladım. Zaten beni forumlardan soğutan en büyük
nedenlerden birisi de bu oldu. Önceden her cuma gittiğim forumlara göre plan
yapıyordum. Tüm planlarım önce foruma gideceğim üzerineydi. Gençsin, cuma
önce eğlenceye gidersin falan ya, öyle değildi. Yazılı olmayan bir kural, benim
için önce o vardı, sonra birşey yapabilirdim, sonra yavaş yavaş bir planım yoksa
foruma gideyime dönmeye başladı. Bu ağabeylerin bu tavırlarından dolayı
soğudum”
Forumlara bir sene düzenli katıldıktan sonra bilinçli olarak bırakmayı
tercih

eden

görüĢmeci

ABCKA

örgütlenmesinin

forumlarda

erkeklerin

kadınlardan daha fazla söz aldığını gündeme getirdiğini ifade ediyor. Ancak (Cc)
ye göre erkekler sadece kadınlardan daha fazla söz almakla kalmayıp, birbirlerini
tekrar ederek forumda kararlarını kabul ettirmeye de çaba gösteriyorlar.
“Onun dışında forumlara da gitmemdeki kopuş mesela kadın grubumuzla
kendi aramızda konuşup forumlarda “erkekler ne kadar konuşuyor kadınlar ne
kadar konuşuyor” demeye başlamıştık. Ve görüyorduk ki hep erkekler konuşuyor.
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Bir de erkekler konuşuyor. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Herkes konuşabilir. Mesela
ama Ahmet konuşuyor, Mehmet konuşup Ahmetin dediğini söylüyor, Necdet
konuşuyor, Ahmetle Mehmetin dediğini söylüyor. Erkekler tekrarlıyor, kadınlarda
mesela bu yok. Kadın konuştuğunda az ve öz konuşuyor. O yüzden de biraz
kadınlar az ve öz konuşuyor gibi gözükebilir toplamda. Hani o yüzden dedim
erkekler daha fazla konuşuyor diye. Ama dedikleri şeyler hep boşa düşüyor yani.
Mesela orada farketmeye başladım bir yönlendirmeye çalışma çabasını.
Birbirlerini tekrar ediyorlar çünkü o kararı bir noktaya ittiriyorlar. O kararı
aldırmaya çalışıyorlar. Mesela bir kadın karşıt veya aynı yönde. Onu bir defa
söylüyorlar, hatta benim de konuşmaya çalıştığım zamanlar oldu, biz de
konuşalım diye.“ x’e katılıyorum dediğimi hatırlıyorum, ekleyeceğim şudur”. Ama
x’in dediğini tekrarlamıyordum”
3.3.3.2. Üretim Süreci
Bir önceki bölümde değiĢen toplumsal muhalefette toplumsal cinsiyet
normlarının iĢleyiĢ biçimlerinin karar alma süreçlerinin gerçekleĢtiği forumlarda
ABC‟nin kadın aktörleri tarafından nasıl algılandığı inceledim. Kurulduğu günden
bu yana çeĢitli alt çalıĢma grupları olan ABC‟nin iĢ yükü diğer toplumsal
muhalefet grupları gibi oldukça ağır. Bu bölümde örgütlü mücadelesini
geniĢletmek için kamplar ve konserler organize eden, adaletsiz yaptırımlara karĢı
sesini duyurabilmek için eylemler düzenleyen ve sesini daha büyük kitlelere
duyurabilmek adına sosyal medyayı kullanan ABC‟nin kadın aktörlerinin
hareketin hangi çalıĢma alanlarında nasıl eyleme geçmeyi tercih ettikleri, geçmek
zorunda hissettikleri ABC yeni toplumsal hareketinin, eylem anlarında ve
üretirken neler deneyimlediklerini toplumsal cinsiyet normları üzerinden
değerlendireceğim.
Bir görüĢmeci karar alma mekanizması olan forumlardan uzaklaĢıp iĢin
mutfak kısmında üretime geçmeyi tercih etme sebebini forumlara zamanla hakim
olan tartıĢma kültürünün kendisine uygun olmadığını farketmesine bağlıyor.
Örneğin (Aa)
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“Bazı insanlar tartışarak iş yaparlar. Bazıları çok düşünmeye meyilli
değildir, oynak da demek istemiyorum ama(gülüyor)daha“iş yapalım”der, böyle
bir ayrım olabilir mesela. Hem düşünsel ve tartışma ortamına dayalı, sonuç
aldığın hem de bunu bir yandan alana taşıman gereken yapılar. Ben işin daha o
mutfak kısmında olabileceğime kanaat getirip aslında forumdan ayağımı
çektim”diyor.
BaĢka bir görüĢmeci de hareket ilk kurulduğu zamanlarda düzenlenen
basın açıklamalarında veya toplantılarda megafon kullanabilmek için bile bir
mücadele sürdürmek zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Örneğin (Ee)
“Bir takım toplantılarda, basın açıklamalarında, mesela atıyorum üç sene
önce bir takım sorunlar yaşarken, yani o erkeğin megafonu eline alması örneğini
verdim ya, o tür sorunlar yaşarken, çok ciddi sorunlar yaşadık o açıdan”diyor.
Bir diğer görüĢmeci de ABC‟nin gerek çalıĢma gruplarında, gerekse
mücadele alanlarında yaĢayan kadınlara yeteri kadar ulaĢamayarak ve dahası karar
alma süreçlerinin gerçekleĢtiği forumlara hakim erkek çekirdeğin kırılamadığını
ifade ederek, hareket belli bir yol alsa da hedeflediği yolu tamamlayamadığını
itiraf ediyor. Örneğin (Aa)
“Yani bir yol aldı. Ama tamamlayabildi mi? Objektif bir yerden durup
bakalım. Forumdaki o erkek çekirdeği kırabildi mi? Hayır. Medyadaki erkek
çekirdeği kırabildi mi? Hayır. ABC’nin hedef kitlesi köylerde ve bazı
yerleşimlerde ya da tehdit altındaki mücadele alnındaki yerleşimlerde kadın
örgütlenmesini kurabildi mi? Hayır. Bu üçünü sayacak olursam hedef olarak
koyduğu evet bunları kıramadı. Teke tek görüştü, köyleri ziyarete de gitti, köy
kadınlarıyla dost olduğu da oldu, iletişimi sürdürdüğü de oldu. Ama bu nokta
atışları olarak kaldı. Daha büyük bir şeye ya da ABC’nin ulaştığı, tamam onu
bekleyemeyebiliriz

belki

ama

o

ABC’nin

yaygınlığını

kadın

alanında

sağlayamadı”diyor.
ABC‟nin kendi yapısı altında alt çalıĢma kolları üzerinden üretime
geçtiğini ikinci bölümde ABC yeni toplumsal hareketini tanıtırken ifade etmiĢtim.
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Önce forumlardan uzaklaĢan ardından ABC‟nin bir çalıĢma grubuna gönüllü
olmaya baĢlayan görüĢmeci forumlarda yaĢadığı süreci, baskın eril ortam
yüzünden bu çalıĢma grubunda da deneyimlediğini ifade ederken, kendisini de
erkeklerin omzundaki yükü biraz olsun hafifletmek için bu grupta günü
rahatlatmak adına üreten kadınlardan biri olarak tanımlıyor. Örneğin (Aa)
"Forumda yaşanan şey sosyal medya grubunda da yaşandı aslına
bakarsan. Çünkü sosyal medya grubunun dilini, üslubunu, yani ABC’yi yansıtan
yapıyı, kemikleştiren sosyal medya bunun en başat aracı. Oradaki kemikleşmeyi
aslında sağlayan, neden olan ekip de evet erkekti. Buna günü rahatlatmak için
onların omzundaki iş yükünü biraz hafifletmek için dahil olan kadınlardık biz
ABC sosyal medyadakiler olarak” diyor.
Özel hayatındaki kiĢi ABC‟nin kuruluĢundan bu yana oldukça aktif
olan (Gg) ancak özel ve kamusal hayattaki toplumsal rollerinden kaynaklı ev iĢ
hayatındaki yoğunluğundan ötürü ancak zaman bulabildikçe hareketin içinde aktif
olabildiğini dile getiriyor.
"Daha çok ne vardı o dönem ya? Yani İstanbul içinde çalıştığım için, daha
fazla katkı yapabileceğim, İstanbul içinde çalışabileceğim gruplarda biraz görev
almaya çalıştım ama çok fazla bunun takibini yapamadım işimin yoğunluğundan
kaynaklı olarak. Her aslında her aktivitede ucundan biraz tutmaya çalıştım
özellikle takip ettiğim bir iş olmadı. Özellikle üstüme alıp sorumluluk aldığım ve
bugüne kadar getirdiğim özel bir çalışma olmadı. Sadece ne yapılıyorsa biraz
kendimden destek vermeye çalıştım ya da yapamadım zaman zaman. Öyle. Bazen
yoğun bazen az bazen hiçbir şekilde destek olamadığım zamanlar oldu tabi”
Hareketin aktif bir katılımcısı olmayı bırakan fakat mücadeleyi takip eden
bir görüĢmeci, kadınların üretim anlamında ABC‟deki etkinliğini kaybettiğini,
eylemlerin yoğun olarak erkekler tarafından gerçekleĢtirildiği gözlemlemesine
bağlıyor. Örneğin (Cc)
“Forum notları atılıyor mesela. Forum notlarını hep erkekler atıyor. Yakın
zamanda hiç kadın attığını hatırlamıyorum. Yani bu bile birşey. Yani o kadar
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kadın gidiyorsa illa arada kadın atan da olurdu. Ama zaten hep aynı kişiler de not
tutuyor. Mesela beni bir iki defa “z” aradı bir iki eylem için falan. Yani yine bir
erkek aradı. Sanki kadınlar etkinliğini kaybetmiş gibi geliyor bana”diyor.
3.3.3.3. Örgüt ĠĢleyiĢinde
ABC‟nin kadın aktörlerinin hareketin hangi çalıĢma alanlarında nasıl
eyleme geçmeyi tercih ettikleri, geçmek zorunda hissettikleri ABC yeni toplumsal
hareketinin, eylem anlarında ve üretirken neler deneyimlediklerini toplumsal
cinsiyet normları üzerinden değerlendirdiğim bölümün ardından bu bölümde ise
değiĢen toplumsal muhalefette örgüt dinamiklerinin, ABC katılımcılarının
bireysel davranıĢ ve kararlarının, ABC‟nin kadın aktörleri üzerinde nasıl etkiler
bıraktığını toplumsal cinsiyet normları çerçevesinde inceleyeceğim.
Örgütlü mücadeleyle Gezi DireniĢi öncesinde tanıĢan ve ABC‟nin aktif
katılımcılarından

olmaya

devam

eden

bir

görüĢmeci

gözlemlerine

ve

deneyimlerine dayanarak ABC örgütünün cinsiyet ayrımcılığı gözetmediğini dile
getirirken örgütün gerektiğinde kadın hareketinde aktif olduğunu da sözlerine
ekliyor. Örneğin (Dd)
“Yani bir kaç kişi var yani feminist harekette. Gözlemlerimde öyle. ABC
evet buna sahip. Yeri gelince kadın hareketlerinde içerisindeler, aktifler. Zaten
ben de içerisindeyim. Başka nasıl analatabilirim ki? Hiç bir problem
yaşamadığım için hani hep iyi gittiği için süreç hani kadınlar açısından da çünkü
herhangi bir sıkıntıda hep kadının yanında ABC. Ayrımcılık yok yani o yüzden
hissettiğim için bir şey diyemiyorum. Feminizm hareketinde iyi yani” diyor.
Bir görüĢmeciye göre örgüt düzeninde eksik olsa da ABC‟nin mücadele
alanı yaĢam savunuculuğu ile paralel olan kadın hareketine destek mevcut.
Örneğin (Ee)
“Şimdi bizimki doğayı savunan bir örgüt olduğu için eşittir yaşamı
savunmak aslında. Bu açıdan yani bizim örgütümüzün bu tür kadınların hayatını
savunmasıyla ilgili verdiği tepkilerin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Yani
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aslında daha çok yapılabilinir. Bence eksik, eksik yapılıyor. Ama mesela biz her 8
Martta mutlaka artık sorulmaksızın çağrı yaparız. Kadınlarla ilgili bir eylem,
büyük bir gündem olduğunda her zaman katılmaya çalışırız. Yani o açıdan hani
yaşamı savunan bir örgütün içinde olmak da avantajlı bir durum. Çünkü kadın
meselesinin de önünü açıyor böylece. Yani burada olmak bu açıdan hani eksik
olmakla beraber verdiğimiz tepkilerin yerinde olduğunu düşünüyorum.” diyor.
Bir görüĢmeci örgüt iĢleyiĢine dıĢarıdan baktığında erkekler tarafından
kullanılan dilin mücadele edilen iktidardan farksız olduğunu düĢünüyor. ABC ile
toplumsal mücadeleye adım atan bu görüĢmeciye göre örgütün teoride vermek
istediği mesaj ile pratikte verdiğinin farklı olmasının sebebi bu dili kullanan
erkekler. Örneğin (Cc)
“Biz hep güzel günler göreceğiz diyoruz, ama hiç öyle bir his vermiyoruz
mesela. Ve onları yazanlar hep erkekler. Bir kadın birşey yazdığında bunu
farkediyorsun çünkü daha umutlu sanki. Çünkü en basitinden şu anda iktidara
baktığımda sadece nefret ve sevgisizlik görüyorum. Ama bizim yapmaya
çalıştığımız şey aslında tam tersi, en azından benim hayalimdeki şey o. Ama biz de
aynı dili kullanıyoruz mesela. Söylemlerimizde onların dilini kullanıyorsak nasıl
farklı bir şey yaratabiliriz ki? Bu hep o eski kafa dediğim şeyle de bağlantılı”
diyor.
Bir görüĢmeci ABCKA kuruluĢ sürecinin ABC örgütü içinde olumsuz bir
tepkiyle karĢılaĢtığına tanık olmadığını ancak bireysel ve dolaylı yoldan olumsuz
tepkilere maruz kaldığının da altını çiziyor. Örneğin (Aa)
“ABCKA ile ilgili bir cümle geçtiğinde bir açıklama yapıldığında bir
olumsuzlukla karşılaşmadım. Ama açıktan ifade edilmeyen yüz ifadeleriyle, kaş
göz yaparak, “ABCKA” “ya işte kadınlar” gibi birkaç şeye tanık olduğum oldu.
Ama bu dediğim gibi çok şey yani tekil örnekler bunlar yani. Forumun buna karşı
böyle bir tepkisi oldu diyebileceğim bir durum yaşamadım. Tekil örneklerde kaş
göz süzmeler gördüm. Yine tekil bir örnek ama dolaylı yoldan kulağımıza geldiği
de oldu ABC deki kadınların birbirlerini gaza getirmekle meşgul oldukları, yani
böyle bir algı da var, bazı arkadaşlarda (gülüyor)” diyor.
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BaĢka bir görüĢmeci de erkeklerin çerçevesinden örgüt iĢleyiĢi
incelendiğinde kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı sonucunun
çıkacağını ancak pratikte durumun pek de öyle olmadığının kadın örgütlenmesinin
toplantılarından anlamanın mümkün olduğunu itiraf ediyor. Örneğin (Bb)
“Bir anket yapsak mesela forumda kadınların hiçbir ayrımcılığa
uğramadığını söylerler belki ama hissedilen pek öyle olmadı herhalde. Yani
süreçleri düşünüyorum. ABCKA’da falan konuştuğumuz hikayeleri…” diyor.
Bir diğer görüĢmeci forumlarda Ģikayetçi olduğu kemikleĢen forum
formatının hareketin üretim haline de yansıdığını ifade ederken bu durumu
yaratan erkeklerin ısrarcı halinin hakarete kadar varabildiğini itiraf ediyor evin içi
diye tabir ettiği ABC‟nin içerisinde. Örneğin (Aa)
“Ve o bahsettiğimiz işte o erkeklerin forumda yarattığı kemikleşen forum

formatı ya da işte x çalışma grubundaki üretim hali, erkeklerin ben konuşacağım
hali, benim söyleyecek şeyim var hali, sen öncesinde, hemen öncesinde aynı
şeyleri söylemiş olabilirsin ama ben de söyleyeceğim hali, benim bu konuda
söylemem gereken, mutlaka söylemem gereken, şu an söylemem gereken şeyler
var! Yani bunu özetleyecek olursam: Israrlı, ısrarcı hali. Israrcı ve zaman zaman
da bastırmaya çalışan hali. Şu anda öyle tarif edebildim. Belki de çok adı
konulabilir bir durum değildir içerinin toplumsal cinsiyete bakış açısı, yani bu
arkadaşlara mesela bu sözünü ettiğim, ben söyleyeceğim, ben yapacağımcı erkek
arkadaşlara baktığında, sorduğunda, oturup konuştuğunda kadın meselesini,
toplumsal cinsiyet meselesini, gayet aklı başında duyarlı arkadaşlarımız belki de
birçoğu da öyle aslında. Ama iş işte en yakınındaki halkayla tartışıp iş üretmeye
ve mücadele etmeye geldiği noktada, orada o duyarı unutabiliyor, arka plana
atabiliyor, hakaret edebiliyor” diyor.
ABC‟nin hala aktif katılımcısı olan bir diğer görüĢmeci ise iĢ günü geç
saatlere kadar devam eden hareketin karar alma görevini üstlenen forumlara
düzenli katılmasını sağlayan yegane unsuru iliĢki biçimine ve çocuksuz olmasına
bağlıyor. Zira toplumsal rollerinden ötürü hem iĢte hem evde görevleri bitmeyen
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kadınların aksine ABC erkeklerinin çocuklarına annelerinin baktığını itiraf ediyor.
Örneğin (Bb)
“Mesela çocuğu olan bir kadın ben forumlarda hatırlamıyorum. Biz cuma
akşam yapıyoruz forumu. 21.00’e 22.00’a kadar sürüyor. Mesela çocuğum
olsaydı forumlara düzenli katılamazdım gibi geliyor bana. Ama benzer durumdaki
erkekler katılıyorlar. Çünkü onların çocuklarına eşleri zaten bakıyor (gülüyor)
gibi durumlar. Yani bekar olmak orada sürekliliği sağlayan bir unsur oluyor.
Öyle bir fark var. Özel hayatta dengeyi ben ilişki biçimimle sağlamış oluyorum”
diyor.
ABC iĢleyiĢinin düzenli olarak devam etmesi adına örgüt içinde alınan
kurallardan birisi de forumlarda herkesin eĢit söz hakkına sahip olabilmesi,
forumların verimli geçmesi ve herkesin kalabileceği kadar geç saatlerde
bitmemesi amacıyla konulan süre limiti. Ancak bir görüĢmeciye göre bu kuralı
söz keserek yıkanlar genelde örgütün erkek katılımcıları oluyor. Örneğin (Cc)

“Mesela sözüm kesiliyor. Tam bir erkek düşmanı oldum. Örneğin birisi
uzun süre konuştuğunda forumda zaman tutuyorsun ki forum verimli geçsin,
herkes konuşabilsin, forum 24.00’ da bitmesin, 22.00’da daha insani bir saatte
bitsin diye bir konuşma süresi limiti koyuyorsun. Erkekler bunu aştığında mesela
aşmaya devam edebiliyor, konuşmaya devam edebiliyor. Ve dakika doldu
diyemiyorsun. Ben çıkıntılık olsun diye bunu yapıyordum da yani. Genelde kimse
yapmıyor. Üç dakika kuralını genelde kadınlar aşmıyordu. Bir erkeğin bunu
demesine gerek bile kalmıyordu. Veya başka bir kadının bir kadını uyarmasına
gerek kaldığını görmedim” diyor.
Aynı görüĢmeci (Cc) ABC yeni toplumsal hareketinin forum iĢleyiĢinde
kadınların sözlerinin mütemadiyen kesilmesini erkeklerin kadınlardan daha bilgili
olduklarını düĢünmesine bağlar iken, bu ayrımı zaten her yerde yaĢadığının da
altını çiziyor.
“Ama bir kadının sözü hep kesiliyordu. Korkunç, iğrenç, şu an
düşünüyorum da. Ki bu heryerde böyle, iş hayatında da bununla çok
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karşılaşıyorsun. Bir kadın olarak zaten kendini bir yerde insanların sana saygı
duymasını sağlamak çok zor. İşte orada da zordu. Nedense onlar hep daha iyi
biliyor çünkü. Sen hep daha az biliyorsun. Yanlış fikirdesin.”
BaĢka bir görüĢmeci de ABCKA hareketi örgüt yararına eyleme geçmeden
önce Geziden doğan bir yeni toplumsal hareketin forum gündeminde ilgili eylem
kararını almasını beklediğini ifade ediyor. Örneğin (Aa)
“Ama ABC’nin evin içinde veya dışında mücadele alanına dair bu konuda
yapabileceklerini baştan yapması gerekiyordu sanırım. Aslında o formüle
edilebilir. İlk akla gelmesi gereken şeylerden biri değil mi ya köylerine gidip
kadınlarla örgütlenilmesi, buna dair bir eylem planı çizilebilirdi. Kaldı ki,
Geziden sonra ortaya çıkmış bir yapı, bu belki işte mücadeleyi küçültücü
daraltıcı, birşey olarak mı görüldü? Bilmiyorum. Tartışıldı mı? Tartışmaya açıldı
mı? Onu da bilmiyorum o dönem. Benim bulunduğum dönemde açılmadı” diyor.
Gezi direniĢiyle toplumsal muhalefetle tanıĢıp ardından ABC yeni
toplumsal hareketini kendine yakın gören bir görüĢmeci “ağabey”diye tanımladığı
ABC katılımcılarının “eski”yi devam ettirdiklerini ifade ediyor. Kadın
örgütlenmesinin de eskiye dair bildiklerini yeni toplumsal harekette uygulamaya
çalıĢan ağabeyciliği kıramadığını düĢünen görüĢmeci, erkekler kadar ısrarcı
olmadıklarından ötürü kadınların da özeleĢtiride bulunabileceğini düĢünüyor.
Örneğin (Cc)

“O ağabeyler hiç yeni düşünmüyor mesela. Yeni düşünemiyorlar. Yeni bir
oluşum içindeler ama hala eski bildiklerini okumaya devam ediyorlar, onları
uygulamaya çalışıyorlar. Ve bu yüzden hep yani ne kadar değiştirmeye çalışırsan
çalış, atıyorum bir kadın grubunun, bizim ABC’de yaptığımız gibi, bir şekilde
bizim onu kıramadığımızı gördüm. Kendimiz de kadınlar da belki yeterince ısrarcı
olmayabilir. Belki burada bir özeleştiri de vermek lazım” diyor.
Örgütlü mücadeleyle Gezi DireniĢi öncesinde tanıĢan ve ABC‟nin aktif
katılımcılarından olmaya devam eden bir diğer görüĢmeci örgüt iĢleyiĢinde
kendisini ifade etme olanağı bulduğunu dile getiriyor. Örgüt içinde cinsiyet ayrımı
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yapmaksızın kendisini insan olarak gördüğünü ifade eden bu görüĢmeci bir kadın
olarak da kendisini rahatlıkla ifade edebildiğini sözlerine ekliyor. Örneğin(Dd)
“Şöyle ben ABC içinde kadın demeyeceğim insan olarak görüyorum
kendimi hani o farkı hissetmiyorum bile yani. Hissetmiyorum ciddi ciddi
hissetmiyorum yani. Çok rahat deneyimliyorum. İyi hissettiriyor beni. Benim de
çok iyi bir şekilde kendimi ifade etme, yani söz hakkımın olduğunu, hiç bir şekilde
ayrımcılık demeyeyim de bu sıradanlaştı artık yani. İyi hissettiriyor. Kendimi
ifade edebiliyorum bir kadın olarak. İfade derken yani ayrımcılığın olmadığını
hissediyorum” diyor.
3.3.4. Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliğiyle Mücadele Yöntemleri
ABC her ne kadar Gezi direniĢi sonrası kurulmuĢ yeni bir toplumsal
hareket olsa da ABC‟nin bazı kadın aktörleri de neredeyse her karma örgütte
olduğu gibi karĢılaĢtıkları eril tahakküm tezahürleriyle mücadele etmeye karar
vererek çeĢitli yöntemler geliĢtiriyorlar. Bunların ilki araĢtırmanın devamında
ABCKA olarak adlandıracağım örgüt içinde bir kadın örgütü kurmak oluyor. Bu
bölümde de ABC kadın aktörlerinin değiĢen toplumsal muhalefette toplumsal
cinsiyet eĢitsizlikleriyle mücadele yöntemlerini örgütlenme, uzaklaĢma, uzlaĢma,
kabullenme, iyimserlik ve dayanıĢma alt baĢlıklarında değerlendireceğim.
3.3.4.1. Örgütlenme
ABC‟nin bazı kadın aktörleri forumlarda oluĢan eril çekirdeğin yarattığı
erkeklerin daha çok ve uzun söz alması gibi örgütte karĢılaĢtıkları eril tahakküm
biçimleriyle mücadele edebilmek için çeĢitli taktikler geliĢtiriyorlar. Bunlardan
ilki ve en kapsamlı olanı örgüt içinde örgüt olarak kurdukları kadın örgütlenmesi
olan ABCKA.
ABC‟nin kadın aktörleri mülakatlarda ABCKA nasıl ve neden kurulduğu
üzerine tam bir sebep belirtip tarih veremediler. KuruluĢuna birden fazla sebebin
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tetikleyici olduğu bu örgütlenme kimisine göre eskiden örgütlü bir ABC kadınının
önerisi üzerine kimse karĢı gelmeden oluĢtu. Örneğin(Gg)
“ABCKA kadın bir eski sol geçmişi olan bir kadın arkadaşın önerisiyle
kuruldu. Yani bunun karşısında kimse zaten “ya yok” falan diyemezdi. Biz de çok
mutlu bir şekilde tamam dedik yani yapabiliyorsak yapalım” diyor.
Bir görüĢmeci ABCKA‟nın kurulmasının kadınlar arasında zaman zaman
konuĢulsa da, pratiğe dökülme sürecini hareket içinde yaĢanan bir takım
rahatsızlıkların konuĢulma isteğine bağlıyor. Örneğin (Aa)
“ABC’ye ilk girdiğim zamanlarda bir kadın arkadaşın “kuralım şu kadın
grubunu” gibi şeyler söylediğini hatırlıyorum. O da herhalde 8 mart hazırlıkları
aşamasında konuşulan şeylerdi. Sonra ama o olmadı bir şekilde. Böyle bir kişinin
birden fazla kadında yarattığı rahatsızlık üzerine aslında bir araya gelip toplanıp
konuşma şeklinde doğdu mevzu” diyor.
ABCKA örgütlenmesinde yer alan fakat toplantısına hiç katılmamıĢ bir
görüĢmeci ise, ABC her ne kadar teoride feminist bir örgüt olsa da pratikte
aksamalar olmasını engellemek amacıyla örgüte otokontrol sağlamak için
kadınların ABCKA‟yı kurmuĢ olabileceğini düĢünüyor. Örneğin (Ff)
“Yani bir otokontrolün olması için bir feminist duruşun olması için
mutlaka o herhalde kadınlar tarafından yapılmıştır. Örgüte bir otokontrol vermek
için yapılmış olabilir gibi geldi. Yani sanırım ABC’nin içerisinde kimle konuşsam
herhalde bir fikri olabileceğini düşünüyorum cinsiyet eşitliğine dair, kadına dair
işte, feminizme dair falan. Ama belki pratikte insanlar bunu çok şeye
sokamıyorlar. Belki bu pratiği geliştirmek için herhalde kadınlar tarafından
ABCKA kurulmuş olabilir. Doğalından hani diyorum ya ABC’de bir duruş var,
bir duyarlılık var. Yani ABCKA’nın varlığı bence bir sürü insan için bir kontrol
mekanizması oluyor olabilir. Çünkü yani kimle konuşsam bir fikri var, ama o fikre
katkı sunabilecek, ya da bunu eleştirebilecek bir yapının olması bu da ABCKA
herhalde, örgütün o kişiliğini de yaratmış olabiliyor. Ben çok dahil değilim. Yani
haberdarım. Arada toplanılıyor ve işte gündemler oluyor. Bazı iş yükleri oluyor,
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işler alınıyor, ABC’yi yönlendiriyorlar başka örgütlerin çalışmalarına, basın
açıklamalarına, yürüyüşlere. Fakat çok içinde değilim”diyor.
ABCKA buluĢmalarında örgüt iĢleyiĢinde nelerden rahatsız olduklarını
konuĢan ve bu konularda önlemler almak üzere neler yapabileceklerini tartıĢan
kadınlar gerçekleĢtirdikleri toplantılarda bazı kararlar aldılar. Örneğin forumlarda
standart halini alan erkeklerin uzun konuĢma sorununa karĢı dakika tutarak çözüm
bulmaya çalıĢtıklarını (Hh)
“Kadın

toplantılarımızın

sonuçlarını

aktardık,

nelerden

rahatsız

olduğumuzu, nasıl olması gerektiğini anlattık hatta bir toplantıda konuşma
sürelerini bile tuttuk erkekler kaç kere söz alıyor, kaç dakika konuşuyor. Kadınlar
kaç kere söz alıyor, kaç dakika konuşuyor. E çünkü forumda standart bir giriş
gelişme sonuç yapan erkek arkadaşların oluştuğunu farkettikten sonra(gülüyor)bu
durumu değiştirmek için de birazcık, bu durumun farkına varmalarını da
sağlamak için, o yüzden birazcık hani dikkatimizi çekti forumlarda bile erkekler
daha çok konuşuyor. Zaten yeni katılanların böyle olunca söz alması daha zor
oluyor sadece kadınların değil. Buna dikkat çekmek için süreleri ölçtük ve çok
ciddi fark çıktı tabi ki. Hele de kadınların daha az katıldığı forumlarda daha
belirgin oluyor” sözleriyle ifade ediyor.
Gezi direniĢinin ardından aynı yöne baktığını hissederek kurduğu
arkadaĢlıkların iliĢkilerin yansımalarını ABC yeni toplumsal hareketinde
bulamayan bir görüĢmeciye göre hareketin erkek katılımcıları her ne kadar teoride
eĢitlikçi olsalar da ABC‟nin bazı kadın aktörleri dayanıĢma ihtiyacı hissediyorlar.
Örneğin (Cc)

“Geziden çıktıktan sonra ve en azından gezinin etkisini gördükten sonra
diyeyim, forumlara başladıktan sonra görüştüğüm, arkadaşlık kurduğum insanlar
daha benim yaşıma yakın ve genelde aynı yöne baktığımız daha açık kafalı
insanlar diyeyim. Burada da öyle olmasını bekliyorsun, feminist veya profeminist
olan, ataerkil bir toplumda kadın ne demek onu bilen, bazı şeyleri değiştirmeye
çalışan insanlar olduğunu düşünüyorsun. Ama mesela oraya gittiğinde, forum için
de geçerli, ABC için de geçerli, insanlar öyle değil. Erkeklere sorsan hepsi
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profeministtir, erkekler feminist olamaz diyorum, profeminist diyorum, sorsan
kadınlar asla ezilmiyor, hele ABC’ de hiç ezilmezler, öyle bir şey olamaz, burası
öyle bir yer değil, kadına hep söz hakkı tanınır, zaten burada eşitlik var, biz hep
aynı kafadayız… Ama öyle birşey yok! Kadınlar eşit olduğunu düşündüğü bir
ortamda bile bir kadın grubu kurma ihtiyacı hissediyor. Yani demek ki bunu
sadece ben değil oradaki kadınların hepsi hissediyor”
Örgütlü mücadeleye ilk adımını ABC ile atan bir görüĢmeci önce
forumlardan uzaklaĢıp örgütün baĢka çalıĢma gruplarında çalıĢmaya yöneliyor.
Ardından ABC‟den tamamen kopma süreci baĢlamadan önce bu görüĢmeciyi
forumlardan uzaklaĢtıran ve onu ABCKA ile buluĢturan sebepleri (Aa) Ģöyle ifade
ediyor.
“Ancak bu bahsettiğim forumun ilk hali, yani benim dahil olduğum
zamanlardaki

forum

formatında,

kadın

olmanın

sorgulandığı

durumlar

yaşayabiliyorduk, yani ister istemez bizi buna götürüyordu yaşadığımız durum. O
da o sonu gelmez forumların, ateşli tartışmaların aslında, çok çok büyük bir
çoğunluğunun erkekler arasında dönüyor olması, kadın sayısının zamanla
azalması, bunları aslında farkettik. Bunlara dair kişisel bir tutum takındım mı
dersen, takınmadım. Ama bir süre sonra ABC’nin kadın örgütlenmesi türedi
aslında. Yani bu süreçle ABC de kadın olmakla ilgili değerlendirmeye başladığımı
farkettim. Öncesinde daha çok kendime ve işe odaklıyken hani topluluğun nasıl
şekillendiğini nasıl ilerlediğini, dinamiklerin nasıl değiştiğini, iletişimlerin nasıl
kurulduğunu çok bütüncül bir gözle incelemiyorken, ABCKA’ daki o şeye
birlikteliğe dahil olduktan sonra aslında bunun üstüne düşünmeye başladım
diyebilirim.”
Normal Ģartlarda çevre odaklı mücadele eden bir yeni toplumsal harekette
kadın örgütlenmesinin elzem olmadığını düĢünen bir görüĢmeci, Türkiye siyasi
koĢullarının ve ABC yeni toplumsal hareketinin kendi dinamizminin ABCKA
örgütlenmesini gerekli kıldığını ifade ediyor. Bu görüĢmeciye göre ABC
kadınlarının sürdürdüğü mücadele aynı zamanda eriliği de sorgulatıyor örgütün
erkeklerine. Örneğin (Ee)
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“Normalde bu tür bir doğa örgütünde ayrıca bir kadın seksiyonu olmazsa
da olur ama bizde olmazsa olmaz. Hem Türkiyenin koşulları hem de hala süren o
eşitsizlik durumları ve bunu çok somut olarak görüyor olmamız bunu sağladı. Çok
somut bir takım durumlar, erkeklerin gösterdiği durumlara karşı somut olarak
oturup tartışmamız da bunu sağlamış olabilir. Çünkü bir nevi aslında örgüt içinde
örgütlü tavır sergilemiş oluyorsun bunu yaparak. Aynı zamanda hani bence
erkekler de biraz hani öğrendiler. Bir takım kadınların tepkilerinden,
eylemlerden, ne bileyim iktidarın kadına bakış açısından onlar da bir nevi tavır
aslında almayı öğrendiler bence. Yani hani iktidarın kadına bakış açısı erkekleri
de daha nasıl diyeyim o erilliği biraz daha sorgulamayı öğretiyor aslında” diyor.
YaĢamın her alanında varlığını sürdüren ataerkil sistemle ABC yeni
toplumsal hareketinde de mücadele edebilmek amacıyla örgüt içinde örgüt kuran
ABC‟nin bazı kadın aktörleri daha önce de bahsettiğim gibi geçmiĢ politik
deneyimleri sayesinde dengeleri daha kolay kurabiliyorken toplumsal muhalefet
mücadelesine yeni adım atmıĢ kadınlar ise kök salmıĢ bu sistemle bu mecrada da
nasıl baĢa çıkabilecekleri konusunda tecrübesizdiler. Sadece politik mücadeleden
gelen kadınlar değil tüm kadın aktörlerin bilinçlenmesi gerektiğini düĢünen bu
görüĢmeciye göre örgütün kadın dayanıĢması yetersiz görünüyor. Zira günün
sonunda örgüt iĢleyiĢinde erkeklerin fikirlerinin kadınların fikirlerine oranla daha
geçerli olduğunu hissediyor. Örneğin (Cc)
“Bir erkek arkadaşımızla bir sorun yaşadığımızda nasıl yansıtmamız
gerektiğini açıkçası çok bilmiyoruz. Mesela bu konularda çok deneyimli, kadın
örgütlerinde yer almış arkadaşımız vardı, onun fikirleri bana mantıklı geliyordu.
Ama sadece onun değil hepimizin bir fikri olmalıydı ama mesela ben kendimi öyle
şeylerde eksik hissediyordum. Çünkü önceden bir örgütte veya bir dernekte o
dengeleri nasıl kurmam gerektiğini, yaşamımızın her anında var olan ataerkil şey
hepimizin içine de işlemiş birşey sonuçta. Ben bunu kendi içimde kırmak içimde
çaba sarfettim mesela. Bunu böyle bir oluşumda ne yapabiliriz? Nasıl çaba sarf
edebiliriz? Bunu sanki pek bilmiyordum ben. Genelde fikirlerimiz erkeklerinkine
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göre daha narin görünüyor onlara göre evet narin(gülüyor) ama mesela onların
fikirleri daha geçerli. Gerçekçi, uygulanabilir diyebiliriz” diyor.
Örgütlü mücadeleyle Gezi DireniĢi öncesinde tanıĢan ve ABC‟nin aktif
katılımcılarından olmaya devam eden bir diğer görüĢmeci ABC yeni toplumsal
hareketinin bazı kadın aktörlerinin dayanıĢma amaçlı kurduğu, gözlemcisi olup
toplantılarına hiç katılım göstermediği örgüt içinde örgütü gereksiz bulduğunu
ifade edip kadınların ver erkeklerin bir arada hareket etmesini daha değerli
bulduğunun altını çiziyor. ABCKA‟nın kendisine ayrı bir anlam ifade etmediğini
söyleyen görüĢmeci ABCKA iletiĢim grubu üzerinden kadın hareketi gündemini
takip edebildiğini de sözlerine ekliyor. Örneğin (Dd)
“Kadın meselesine dair ABC içinde herhangi bir sıkıntı görmedim. Hatta
ABC’nin kendi ABCKA adında bir grubu var. Oraya da dahil oldum. Hani kendi
içimizde sıkıntı yok ama mesela Türkiye genelinde bir problem olduğunda evet
orada konuşulup hani şunu yapalım, edelim mi ayrıca konuşuluyor ama ben kadın
ve erkeklerin bir arada olmasını birlikte hareket etmesini daha çok önemsiyorum.
Hani ayrı olması benim için bir anlam ifade etmiyor aslında. ABCKA da halen
varım. Orada hatta x baya aktif. X paylaşımlarında “Arkadaşlar şu olsun mu?
Böyle bir şey var” Oradan haberleri alabiliyorum en azından. Ne oluyor, ne
dönüyor. Şu anda aktif değilim ama gözlemliyorum uzaktan da olsa” diyor.
3.3.4.2. UzaklaĢma
ABC kadın aktörleri kimi zaman eril çekirdek olarak adlandırdıkları
forumlara hakim olan düzenle baĢa çıkarak örgütte varlıklarını sürdürebilmek
amacıyla geliĢtirdikleri örgütlenme modelinin yanı sıra baĢka taktikler de
üretmeye baĢlıyorlar. Bu da bazen sürecin tamamından kopmadan baĢka bir
parçasında devam ederek, bir çalıĢma grubundan diğerine geçerek veya forumlara
katılmayıp hareketi uzaktan desteklemek anlamına gelebiliyor.
Kimisi hem örgüt iĢleyiĢinden hem de hareket içinde yaĢadığı bir iliĢkiden
kaynaklanan sonuçların kendisini baĢka bir çalıĢma grubuna yönelttiğini zamanla
farkettiğini dile getiriyor. Örneğin (Aa)
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“Ve yine yaratıcı eylem grubuna yönelmemim sebebi de aslında böyle bir
yerden kaynaklanıyordu. Artık şu konuşmayı kısa keselim, sadece birkaç başlık
olsun elimizde, bu tabi benden de kaynaklı olabilir. Tüm bunlara paralel olarak
tabi ki özel hayat mevzusu vardı. Yeni farkına vardığım bir mevzu. Bu grup
içerisinden yaşadığım bir münasebetin aslında hazin sonuçları (gülüyor) beni de
bir şekilde şey yaptı. Bu ilk nedenlerim kadar yoğun değil. Ondan eminim. Ama
uzaklaşmama katkı sağladı, payı var yani, payı var”diyor.
Kimisi örgüt içinden yaĢadığı romantik bir iliĢkinin bitiĢinin ardından
kendini korumaya alma isteğiyle hareketten uzaklaĢmayı tercih ediyor. Fakat
hareketten uzaklaĢmak zorunda kalarak üstlenerek bir fedakarlık örneği gösteren
bu kadın, yine de kendini bencil hissedebiliyor. Örneğin(Ff)
“Yani son dönemde ABC’den biraz uzak kalmamın nedeni aslında bilinçli
bir tercih oldu benim için çünkü eski sevgilimle ayrılmıştık. Yani sevgilimle
ayrılmıştık ve kendisi de ABC deydi. Ve ben kendimi bir koruma içine almam
gerektiğini hissettim o dönemde. Aslında bir süre denedim ikisini beraber
yürütmeyi. Fakat birazcık bencil davrandım bu konuda, kendimi düşündüm o
dönemde. Bu yüzden de uzak kaldım bile isteye. Ama her zaman takibe devam
ettim”diyor.
Önce hareketten uzaklaĢan ardından tamamen kopan görüĢmecilerden biri
ABC‟nin forumlarına hakim eril bir çekirdek olduğunu mülakatta ifade ediyor.
ABC‟nin eylemlerde kullandığı ve forumlarda kurduğu iletiĢim metodu ve
benimsediği çalıĢma yöntemi bu görüĢmeciyi hareketten kopartıyor. Örneğin (Aa)
“Çalışma yöntemine dair bu. ABC’nin artık o benimsediği ya da yerleşen,
kıramadığı, şu anda kırmaya çalışıp çalışmadığını bilmiyorum, ama o yöntem
aslında, forum, eylem, iletişim yöntemi. Bunların hepsi bir bütün. Hala güçlü,
hala ses getiriyor. Ama uyuşmuyor benim olmak istediğim organizmayla
uyuşmuyor” diyor.
Gezi direniĢi itibariye toplumsal muhalefetin bir parçası olan aynı
görüĢmeci de ABC‟nin iç iĢleyiĢinini “ev içi” kendilerini de “çekirdek aile” olarak
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tanımlayarak ABC‟yi “aile” olarak gördüğünü dile getiriyor. Fakat bu
görüĢmecinin çekirdek aile olarak tanımladığı topluluktan yana bir beklentisi var.
O da bu aile içinde iliĢkilerin bir dengeye oturtulması. Hatta ona göre “evin
içinde” hayal ettiği denge kurulabilseydi, bir süredir uzaktan takip edip destek
verdiği ABC‟den uzaklaĢmayacağını ifade ediyor. Örneğin (Aa)
“Evin içindeki dengeyi kurabilseydik, evin dışındaki gibi, sanki daha farklı
olabilirdi, yani bu da kimsenin kalkıp formülünü yazabileceği, sebeplerini
sonuçlarını madde madde dizebileceği bir durum da değil. Böyle bir varla yok
arasında, yaşanmışla yaşanmamış arasında garip bir hal var evin içinde, kadın ve
erkek arasında, romantik veya değil, yoldaşlık veya değil, bütün kombinasyonları
düşündüğümüzde o çekirdek aileyi düşündüğümüzde” diyor.
Örgüt içinde bazı erkeklerin bireysel olmayıp çoğalan, yıldırıcı tavırlarına
karĢı daha net bir çizgi çizilebileceğini ancak kadınların kolay yoldan kabullenme
yoluyla mücadele ettiklerini bugün piĢmanlıkla gözlemleyen bir diğer görüĢmeci
(Cc) sindiremediği davranıĢlardan ötürü ABC örgütünün tamamından soğudunu
ve sonucunda da uzaklaĢtığını itiraf ediyor.

“Yani daha ısrarcı ve keskin olabilirdik. Sınırlarımızı daha net
çizebilirdik. O zaman birşeyleri değiştirebilirdik bence. Ama çok fazla
uğraşmadık diye düşünüyorum. Ve şu anda da yani kadın grubunda da çok nadir
birşeyler yazılıyor. Ama o konuda bir şeyler yapılmıyor diye biliyorum yani.
Sorunlar devam ediyordur büyük ihtimalle. Bu bir varsayım. Yani mesela niye
bize öyle davranan bir erkeğe ağzının payını vermedik?(gülüyor) Evet kendime
soruyorum neden vermediğimizi. Çünkü beni mesela baya herşeyden soğuttu.
Korkunç bir şey. Ama yani işte mesela öyle şeyleri var ki. Yıldırıyor, yıldırıcı.
Çünkü mesela sana biri bir şey der. Hani yine sineye çekebilirisin. Bir şey daha
der. Onu da sineye çekebilirsin. Ama yani böyle yıldırıcı birşeyleri var bunların.
Bir de sadece sana karşı kişisel de görmüyorsun ya. Mesela atıyorum o kişinin
benim özellikle sorun yaşadığım erkek kişide, bu onun tavrı. Öyle kabul ediyorum.
Bu onun genel tavrı diyorum. O yüzden ben onu değiştirmekle uğraşamam. Ama
aslında uğraşmam lazım. Çünkü bugün bana yapıyor, yarın Neclaya da yapacak,
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Ayşeye de yapacak. Ve bunu yaptığını da biliyorum . Öncesinde ve sonrasında
yaptığını da biliyorum mesela. Ama işte değiştirmek için işte pek bir şey
yapmadık, keşke yapsaydık.”
3.3.4.3. UzlaĢma
Kadınların toplumsal hayatta ısrar, söz kesme gibi eril tahakküm
modelleriyle veya toplumsal cinsiyet eĢitsizlik tezahürleriyle baĢa çıkarken en sık
kullandıkları yöntem kuĢkusuz uzlaĢma olsa gerek. Problemlerini çözebilecek
alan yaratamadıklarında veya çözüme dair umut bulamadıklarında kısa yoldan
sorunla veya sorun kaynağıyla uzlaĢarak mücadele etmeyi tercih edebiliyor
kadınlar veya buna mecbur bırakılıyorlar.
GörüĢmecilerden birine göre, baĢka bir kadının forumda tartıĢılabilecek
boyutta yaĢadığı sorunun ABCKA tarafından çözülme sebebi, o kadının yaĢadığı
sorunun forumda tartıĢılamaması. Bunu isteyen o kadın olsa da, görüĢmeciye göre
belki de buna mecbur bırakılıp örgüt iĢleyiĢiyle uzlaĢmak durumunda bırakılarak,
mevcut sorun ikili iliĢlilerle çözülüyor. Örneğin (Gg)
“ABC forum gündemi olabilecek bir konu mesela sonrasında insan
ilişkileriyle çözüldü. Yani forum dışında çözüldü. Mesela forumda çözülmesi
gereken genel olarak konuşulması gereken bir konu kişilerin arasındaki ilişkilerle
çözüldü. Mesela ABCKA ile sorun yaşanan kişi arasındaki görüşmelerle çözüldü
mesela. Mesela bir kadın forumda “ben şöyle bir sorun yaşadım ve bunun
çözülmesini istiyorum, şöyle bir sorunum var” diyemedi mesela. Bu bir aslında,
hem forumda mesela bu kadın neden kendisini açamadı hem de, şöyle de
düşündürtebilir insanı yani o kadın neden açmak istemedi, belki de o istemedi
açmayı diye düşündürtebilir. Belki de forum buna müsait değildi. İstedi ama
açamadı diye de düşündürtebilir insanları. Bence ikisi de. Yani ilki yok
diyemem”diyor.
ABC kadın aktörlerinin örgütte yaĢadığı ve onları forumlardan
uzaklaĢtıran temel sorunlardan biri de erkeklerin uzun süren ve tekrarlanan
konuĢmaları. GörüĢmecilerden biri kadınların iddialı laflar etmekten çok iĢin
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mutfağında olmayı tercih ettiklerini, ısrardan kaçınıp uzlaĢmaya vardıklarını, bu
sebeple de çok fazla ön plana çıkmadıklarını dile getiriyor. Örneğin (Bb)
“Çok uzun konuşmayı tercih etmiyoruz ya da iddialı laflar edelim, benim
sözüm geçsin, daha çok uzlaşma odaklı bakıyoruz gibi geliyor kadınlar olarak.
Daha emeğindeyiz işin, mutfağında. İşte gitsin, görsün, konuşsun, arka plandaki
işleri çekip çevirsin ama bir açıklama yapılacağı zaman mesela kadınlar hemen
ben olurum diye öne çıkmıyorlar”diyor.
3.3.4.4. Kabullenme
Kadınların
sürdürebilmek

için

yeni

bir

toplumsal

kullandığı

hareket

yöntemlerden

biri

modelinde
de

mücadelesini

erkeklik

hallerini

kabullenmek. Bulundukları mecrayı ve amaçlarını unutmadan, kimlere karĢı
mücadele ettiklerini hep hatırlayarak, bazen kendi kimliklerini yok saymak
durumunda kalsalar da yoldaĢlarının her halini kabullenmek yine kadınları görevi
olabiliyor.
Bir görüĢmeci ABC her ne kadar Gezi DireniĢi‟nin attığı tohumlardan
beslenip bugüne kadar gelmiĢ, kendisini Gezi direniĢinin çocuğu olarak
tanımlıyor olsa da, Gezi direniĢiyle aynı bilince aynı iĢleyiĢe sahip olamayacağını,
ABC‟de karma örgütlerde alıĢılmıĢ pratiklerin devam edeceğini kabullendiğini
dile getiriyor. Örneğin(Hh)
"ABC her ne kadar yeni dönem toplumsal hareketi olsa da Haziran
isyanının dinamizminden beslenmiş olsa da, oranın güzellikleriyle kurulmuş olsa
da, sonuçta kadınlar kadın, erkekler erkek”diyor.
ABC örgütünün aktif katılımcılarından olmaya devam eden bir baĢka
görüĢmeci ABC‟de karĢılaĢılan toplumsal cinsiyet problemlerinin toplumsal
hayatta var olanlardan farksız olduğunu düĢünüyor. (Bb)ye göre teoride feminist
olan örgüt katılımcılarının pratikte aynı tutum ve davranıĢları sergilememeleri
gerçeğiyle mücadele etmek de ayrı sıkıntı bir yarattığından çözümü zor bu sorunu
kabullenmek örgüt iĢleyiĢi açısından en sağlıklı yol olsa gerek.

79

“ABC’nin problemleri genel toplumsal problemlerle paralel gidiyor.
Toplumsal cinsiyet anlamında. Bir şeyleri çok değiştiremiyorsun. Ne kadar
gelenlerin böyle bir bilinçte insanlar olduğunu varsaysak da belli alışkanlıklar
var, belli pratikler var, onları kırmakta herkes çok zorlanıyor bence. Söylem
olarak feminist insanlar bile bir noktadan sonra o pratiği oluşturamıyor, aslında
farkında olmuyor yaptığı şeyin. Bizim sürekli uyarmamız gerekecek. O zaman
ama o da ayrı bir sıkıntıya sebep oluyor. Çünkü sürekli uyaran ve işte bir tetikte
bir pozisyona düşüyorsun. O da rahatsız edici bir noktaya geliyor. Bilmiyorum,
çözülmesi zor gibi geliyor bazı şeylerin.”
ABC öncesi siyasi mücadelenin içinde yer almıĢ bir görüĢmeci, Gezi‟nin
kazanımlarıyla kurulmuĢ bir örgütte bile kısa vadeli çözümü olmayan patriyarkal
sorunlar yaĢanabileceğini, ancak değiĢen toplumsal muhalefet çerçevesinde kadın
hareketinin kazanımları olduğunu düĢünüyor. Örneğin (Hh)
“Ya orada çok ciddi kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum ama yani
kadın sorunu patriyarka sorunu ve çok anlık bir çözümü yok. Ama bazı
kazanımlarımız da var. Ve karma örgütlerde bu istediği kadar ilerici bir örgüt
olsun ABC gibi Gezi’nin çocuğu bir örgüt bile olsa, o hani tam eşitlik ortamının
çocuğu bir örgüt bile olsa, kadın sorunu olmaz diye birşey yok. Kadına şiddet
olmaz diye birşey yok, ya da Mobbing olmaz diye birşey yok. Taciz olmaz diye
birşey yok” diyor.
3.3.4.5. Ġyimserlik
Erkeklik halleriyle gerek Türkiye‟de gerek solda gerek Dünya‟nın bir
ucunda değiĢen toplumsal muhalefet çevresinde de olsa mücadele edebilmek için
baĢvurulan belki de en kolay yol görüyoruz ki, iyimserlik. Kazanımlarımızı her
daim aklımızda tutup, yoldaĢlarımıza zeval getirmeyerek, hayatın diğer
alanlarında da olduğu gibi mücadeleye iyimser bir tavırla devam etmek,
karĢılaĢtığımız zorluklarla baĢa çıkabilmenin en temel yollarından olsa gerek.
Bir görüĢmeci örgütte bulunduğu dört sene zarfında yaĢadıkları kadın
erkek eĢitsizliği, erkeklerin üste çıkma hallerini iyi niyetle yorumlamayı tercih
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ediyor.

ABC‟de

karĢılaĢtığı

erkeklik

hallerinin

içsel

bir

durumdan

kaynaklandığını ifade eden görüĢmeci erkeklerin zaman zaman bu durumun
farkına varsalar sorunun devam ettiğini de sözlerine ekliyor. Örneğin (Ee)
"Çok içsel bir şey çünkü bu. Şimdi o zamandan çok daha kuvvetli bir kadın
hareketi var ve bunun çok büyük etkisi var bence. Ama hala çok içsel bir şekilde,
bizim de mesela son dört beş senede yaşadığımız örnekler var kadın erkek
eşitsizliği üzerine. Veya erkeklerin çok iyi niyetle yorumlarsak içsel bir şekilde
üste çıkma halleri hala geçerli. Onlar her ne kadar farkına, aslında farkına
varıyorlar zaman zaman da” diyor.
Bir baĢka görüĢmeci de hareketin bazı kadın aktörlerini örgütten ve karar
alma sürecinin gerçekleĢtiği forumlardan uzaklaĢtıran, erkeklerin karĢılıklı
konuĢarak forumları seminere dönüĢtürme halini sadece insanların konuĢmak ve
derdini anlatmak istemesine bağlıyor. Örneğin (Hh)
“Ama şu oldu mesela arkadaşlar kısa konuşun tamam, süremi doldurdum,
bir dahaki sözümde konuşurum dediler mesela o muhabbetten sonra. Çünkü hani
insanlar konuşmak istiyor aslında, konuşmak, aklındakini anlatmak ama uzatınca
gerçekten forum karşılıklı birşeye dönmüyor. Seminere dönüyor. Olmuyor o
zaman da”diyor.
3.3.4.6. DayanıĢma
DeğiĢen toplumsal muhalefette yeni bir toplumsal hareket örneği olan
ABC‟nin kadın aktörleri mücadelelerine devam edebilmek amacıyla karĢılaĢtıkları
erkeklerin zaman zaman forumlarda uzun söz alması, üste çıkma, eylemlerde ve
toplantılarda daha fazla görünür olması gibi zamanla sorun haline gelen
durumlarla baĢa çıkabilmek için bir araya gelip taktikler geliĢtirebiliyor bazen de
sadece dertleĢmek için toplanabiliyorlar. KarĢılaĢtıkları sorunları çözebilmek için
tartıĢan bazen de harekete geçerek örgütün erkekleriyle görüĢmeler yapan bu
kadınlar için kadın beyanı esas.
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Bir görüĢmeci hareketin kadın aktörlerinden birinin örgütün erkek
katılımcılarından biriyle yaĢadığı iletiĢim sorununu ABCKA‟nın kendi içinde
tartıĢıp çözmeye çalıĢarak, sorun yaĢayan kadın destek olmaya çalıĢtığını ifade
ediyor. Örneğin (Gg)
“Daha sonra bazı kadın arkadaşlarımızın sorun yaşaması sebebiyle
toplaştığımız zamanlar oldu. Mesela ABCKA içinde bir arkadaşımızın örgüt
içerisinde bir erkekle yaşadığı bir iletişim problemi mesela bir tavır, hatalı haksız
bir tavır karşısında ABCKA’nın eleştirmesi gereken, eleştirmesinin yerinde
olabileceği bir konu hakkında mesela oturup konuşulduğu zamanlar oldu”diyor.
Daha önce hiç ABCKA toplantısına gitmemiĢ ama oluĢumun varlığından
haberdar olan ve iletiĢim grubunu takip eden bir görüĢmeci, örgüt içinde olumsuz
bir durum yaĢamamıĢ olsa da, ihtiyaç duyduğunda dayanıĢabileceği kadınların
olduğu bir topluluğun varlığından ötürü örgüt içinde kendisini güvende
hissediyor. Örneğin (Ff)
“Tabi bu yaşadığım toplumun içerisinde kadın olmanın ne kadar zor,
boktan, boktan demeyeyim de zor bir durum olduğunu bildiğim için, kendi
çekirdek ailemden işte arkadaş ortamından sokakta olmama, herşeye yani. Kadın
olma halinin çok zor bir durum olması nedeniyle böyle bir topluluğun olması beni
çok mutlu ediyor. Çok güvende hissettiriyor. Ve her zaman kafamın rahat
hissetmesini sağlıyor olabilir bu bilmiyorum. Yani her gün bir risk var kadın
olmak nedeniyle burada. Yani burada yaşamak da riskli, ABC’nin içerisinde de
belki bir riski vardır kadın olmanın. Bilmiyorum. Orada danışabileceğin seni
anlayabilecek insanların bir topluluk olması güçlü olması sayılıyor olması falan
güvende hissettiriyor”diyor.
Bir görüĢmeci ABC içinde vuku bulan erkeklik meselesinin kendisine
yaĢattığı mağduriyet karĢısında kadınların kendisinin yanında yer alıp dayanıĢma
göstermesini de kadın olmasına değil, kadınların erkeklik meselesine karĢı tavır
almasına bağlıyor.
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“Çok da kadınlık meselesi değil bir yandan aslında. Yine erkeklik meselesi
insanların o erkeklik meselesine karşı aldığı tavır, duyduğu rahatsızlık bir yanda
şeye dönüşüyor yani senin o tavırdan mağdur olan halinin yanında oluyor”
3.4. DEĞERLENDĠRME
Türkiye‟de 2013‟de gerçekleĢen Gezi hareketi sonrasında oluĢan bir çevre
hareketini yeni toplumsal hareketlerde kadının rolünün değiĢimi bağlamında
incelediğim tez çalıĢmama baĢlama sebebim, Gezi hareketinden sonra politize
olmaya baĢlayarak çeĢitli demokratik, hak temelli toplantılara katılmama kadar
uzanıyor. Gezi hareketinin etkisinin henüz sönümlenmediği, sokak eylemlerinin
ve mahalle forumlarının devam ettiği bu süreçte katıldığım toplantılarda Gezi‟den
öncesine göre farkettiğim en temel farklılık bu oluĢumların da eril politikalar
tarafından yönetiliyor olmasıydı. Ne var ki öncesinde uzaktan takip ederek
sürecine dahil olmak istediğim ve tez çalıĢmama konu olan çevre hareketi
ABC‟de kendimi yeni bir toplumsal harekette olması gerektiği gibi, yani aslında
tıpkı Gezi‟deki gibi sınıfsız, rütbesiz ve mücadele odaklı bir kadın olarak
hissedebildim. Fakat zaman geçtikçe, sol gelenekleri tanımam ve örgüt içinde
yaĢanan sorunların çözülme pratiklerine tanık olmam dolayısıyla, ailem kadar
yakın gördüğüm ABC‟den uzaklaĢmaya baĢladığımı hissettim. Bu tez çalıĢması
da bazen kapalı kapılar ardında kalan, bazen de kulaktan kulağa konuĢulan bazı
mağduriyetler, hakaretler, ısrarcı tavırlar, söz kesmeler, uzun konuĢmalar gibi
kadın sorunlarını gün ıĢığına çıkarmak yoluyla mevcut sorunları örtbas etmeden
kadınları hareketten uzaklaĢtırmadan, onları yok saymadan,

hem ABC yeni

toplumsal hareketinin ve diğer yeni toplumsal hareketlerin iĢleyiĢlerine olumlu
anlamda katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Öncesinde politize olmuĢ olmasın, mülakat gerçekleĢtirdiğim tüm kadınlar
ve benim nezdimde “Gezi” bir değiĢim, isyan, milat niteliğinde. Bu kadınlarda
ABC de bir değiĢim yaratmıĢ. Bazıları ABC‟yi her zaman anlaĢamasa da ortak
müĢtereklerde buluĢtuğu ailesi gibi, bazıları da tıpkı benim gibi “evin içinde”
dengeyi kurulamadığında” uzaklaĢtığı büyüdüğü, çok Ģey öğrenip deneyimlediği
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bir çeĢit sığınak olarak tanımlıyor. ABC‟yi hala ailesi olarak gören veya hala
örgütte aktif olan kadınların bir ortak özelliği hepsinin ABC öncesinde bir siyasi
partinin bir süre üyesi olması, bir sivil toplum kuruluĢunda görev almıĢ olması
veya hala bir siyasi örgütte yer alması. ABC‟de bir dönem benim gibi aktif olanlar
ise Gezi öncesi bu tür oluĢumlarda yer almamıĢlar.
ABC kadın aktörleri örgüt içinde herhangi bir sorun yaĢadıklarında, Gezi
öncesi politize olan kadınlar kendilerini daha kolay koruyabiliyor ve örgütlenme
önerisi getiren de genelde onlar oluyor. Örneğin örgüt içinde ihtiyaç sonucu örgüt
olarak doğan ABCKA oluĢumu da bazı görüĢmecilerin hatırladığına göre yıllardır
siyasi hareketin içinde de yer alan bir ABC kadınından çıkıyor. ABCKA
oluĢumunun ne sebeple kurulduğunu bazılarının hatırlamıyor bazılarının da farklı
Ģekillerde

hatırlaması

ise

mülakatların

en

ĢaĢırtıcı

kısımlarından.

Zira

görüĢmecilerin hepsi iletiĢim grubunda, altısı da gerçekleĢtirilen toplantılara
katılmıĢ.

Tüm

görüĢmeciler

oluĢumun

varlığından

güven

duyduklarını

belirtmiĢlerdi, ne var ki “nasıl kurulduğu” sorusuna verebileceğimiz cevaplar o
kadar çoktu ki, hangisinin doğru olduğundan emin olamıyorduk.
ABCKA oluĢumu öncesi örgütte kadın erkek arasında herhangi bir sorun
yaĢandığında, sorunu çözmek için erkekler arası iletiĢim tercih edilmesi, bana
örgütten uzaklaĢan bir kadın görüĢmecinin mülakatlarda kullandığı “ağabeycilik”
kelimesini hatırlattı. Toplumsal hayatta hiç karĢılaĢmadığım bir durum olmasa
yeni bir toplumsal hareket olan ABC‟de sorunun odağı olmadığı halde bir ABC
erkek aktörünün kadınların aracısı, sesi olmasıyla yüzleĢmek beni hem ĢaĢırtmıĢ
hem de üzmüĢtü. Ne var ki kadın örgütlenmesinin kuruluĢundan sonra ABCKA
arasından gönüllü olan genelde eskiden beri örgütlü hareketin içinde olan daha
deneyimli kadın arkadaĢlarımız sorun yaĢadığımız erkek arkadaĢlarımızla direkt
iletiĢime geçerek mevcut sorunları sahibine iletmeye baĢladılar.
Örgütün iĢleyiĢine dair dert edindiğim bir diğer sorun ise ABC‟den veya
ABC‟nin forumlarından uzaklaĢan bir çok görüĢmeci gibi karar alma sürecinin
gerçekleĢtiği forum dinamikleriydi. Haftada bir gerçekleĢen forumlara bir buçuk
sene sürekli katıldım. Ne var ki artan gündemler ve sorunlar, mücadelenin
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geniĢlemesi, forumların süresinin uzaması odağımın kaybolmasına neden
oluyordu. Katılımcı olmaktan çok gözlemci olmaya baĢladığım süreçte nedeninin
sorgulamaya baĢladığım ve hemen hemen herkesin de hemfikir olduğu
forumların gitgide artan süresinde, kadınların sayısının azaldığını ve erkeklere
nazaran daha az söz aldıklarını farketmeye baĢlamıĢtım. Erkeklerin daha çok söz
almaktan ziyade süre kısıtlılığımız olmasına rağmen uzun konuĢtuğunu, sözlerini
tekrar ettiklerini, birbirlerinin ve hatta kadınların da sözlerini kesmeye
baĢladıklarını farketmiĢtim. Zamanla forumda sözüm kesilmeden konuĢabilmek
bir mücadele halini almıĢtı. Feminist literatürde yeri olan “mansplaining” tüm
çıplaklığıyla demokratik, eĢitlikçi, ilkelerine sadık sol ideolojiye sahip örgütümde
karĢımda duruyordu. Mülakatlarda birçok kadının değindiği “erkekler daha uzun
konuĢuyor” bana göre daha çok “erkekler söz kesiyor” sorunsalıydı. Bir
görüĢmecinin “biz kadınlar uzlaĢmacıyız, konuĢmayı çok tercih etmiyoruz, iĢin
mutfağında olmayı tercih ediyoruz” hali, bir anlamda doğruydu. Fakat genelde
erkekler tarafından yazılarak, basın açıklamalarında biz kadınlara “hadi arkadaĢlar
biriniz okur musunuz?” talebi sonucu okuduğumuz metinleri veya bazı
görüĢmecilerin de dile getirdiği gibi uğraĢlarımız sonucu elde ettiğimiz bir erkek
metin okuyorsa diğeri de megafonu tutar hakkı bana göre yeni bir toplumsal
harekette doğallığında gerçekleĢmesi gereken bir sonuç olmalıdır. Aksi takdirde
politik örgütlerde bitmeyen “vitrincilik” sorununun bugünlerde de ve hatta yeni
bir toplumsal harekette devam ettiğini söylemek ne yazık ki doğru olacaktır. ġayet
kadınlar herhangi bir alanda daha az görev almaya gönüllü ise de bu sorun da
ayrıca çözülmeye çalıĢılmalı ve sebebi bulunmalıdır. Zira bazı görüĢmeciler bazı
görevleri almaktan özellikle imtina ettiklerini belirttiler. Gönüllülük esasına bağlı
olarak yürüyen bu yeni toplumsal harekette bazı görüĢmeciler düĢüncelerinin
kabul edilmeyeceğini baĢtan bildiklerinden, yoldaĢlarının değiĢime açık
olmadıklarını

düĢündüklerinden,

hissetmediklerinden,

kendilerini

tartıĢmanın

karar

çözüm

alma

mekanizmasında

odaklı

olmayacağını

deneyimlediklerinden bir görevi üstlenmekten kaçınıyorlarsa ABC kadın
aktörlerinin görev almadığı konusu örgüt içinde tekrar değerlendirilmelidir.
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Bir görüĢmecinin ABC‟de hala aktif olmasını bekar olmasına bağlaması,
ABC forumlarına ilk katılmaya baĢladığım sıralarda yapılan bir tartıĢmayı
hatırlattı. ABC‟nin bir kadın aktörü ısrarla forum gününün değiĢtirilmesini talep
etse de, bu talep tartıĢılmadan veto ediliyordu. GörüĢmecilerden birinin aktif
olmasını bekar olmasına bağlama sebebi, Ģayet evli ve çocuklu olsa günü ve süresi
yüzünden çocuklarına eĢleri bakan erkekler kadar sürece dahil olamadığından
yakınıyordu. Evde ve iĢte çalıĢan bir kadının Ġstanbul gibi ulaĢım ve trafik sorunu
olan kozmopolit bir kentte forumdan eve ne kadar sürede, ne halde gidip, evinde
ne iĢlerle boğuĢmak zorunda kalacağı hiçbirimizin umrunda olmamıĢtı bugüne
kadar. ABC yeni toplumsal hareketinde mücadele sürdürmeye çalıĢan mülakat
gerçekleĢtirdiğim kadınlar da özel hayatlarında denge kuramadıklarını, ya
mücadeleye ya özel hayatlarına, ya da sadece birine ağırlık vererek sürece dahil
olduklarını itiraf ettiler.
Mülakatların ilginç bir diğer yanı ise eĢitlikçi, demokrat, mücadeleci bir
örgütün kadın aktörleri bile benimle deneyimleriyle paylaĢırken zaman zaman
konuĢmaktan çekindiklerini belirttiler. Kimisi “tehlikeli sularda mı yüzüyorum”
derken” kimisi ise beni tanıyıp bana güvendiği halde “adım çıkmaz, baĢıma birĢey
gelmez değil mi?” diye sorma ihtiyacı duydular. Kimisi ise mağduriyetlerinin
farkına gerçekleĢtirdiğim mülakatlar sayesinde vardıklarını ifade ederek bu
araĢtırma gibi belki de daha pek çok araĢtırma yapılması gerektiğini iĢaret ettiler.
Ancak süre kısıtlığım yüzünden ABC‟nin sadece sekiz kadın aktörüyle
gerçekleĢtirebildiğim bu çalıĢmanın daha geniĢ bir kitlede ve hatta baĢka yeni
toplumsal hareketleri veya politik örgütlenmeleri de kapsayacak biçimde
gerçekleĢtirilerek, sol örgütlenmelerin gündemine kadın mücadelesini doğal
yoldan sokması da tez çalıĢmanın baĢlıca sebeplerinden biridir.
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SONUÇ

Tez çalıĢmamın toplumsal hareketler literatürünü değerlendirmeye
çalıĢtığım ilk bölümünde baĢlangıcından günümüze toplumsal hareketlerin hangi
kavramlarla tartıĢıldığını analiz etmeye çalıĢtım. Ana hatlarıyla toplumsal
hareketlerde ilk dönem olarak karĢılaĢtığımız 1965 öncesi Kalabalıklar
YaklaĢımının, Kolektif DavranıĢ Ekolünün ve Marksist Kuramın kavramlarının
toplumsal hareketler literatürünün ana eksenlerini meydana getirdiğini gördük. Bu
dönemde toplumsal hareket edimcilerinin bilhassa kalabalıklar yaklaĢımı ve
kolektif davranıĢ kuramcıları tarafından rasyonellikten uzak, manipülasyona açık
olarak tanımlandığını kolektif davranıĢ ekolü kuramcıları tarafından ise yerleĢik
düzen bozulduğunda ortaya çıkan temelde duygu ve davranıĢ aĢırılıklarının
toplumsal hareketler olmak üzere tüm kolektif davranıĢların tabanını oluĢturduğu
tezi savunulmuĢtur.
Avrupa‟da ise bu dönemde ortaya çıkan toplumsal dinamiklerin bilhasasa
Marx ve Engels‟in çalıĢmalarının ana hatlarını sınıf temelli izah üzerinden
kullanan yaklaĢımlar

Amerika‟da Mancur Olson‟un değerlendirmeleriyle

eleĢtirilmiĢ olması aktörlerinin neden ve nasıl harekete geçtiğinin sorgulanması,
Avrupa‟da Yeni Toplumsal Hareketler YaklaĢımının Amerika‟da ise Kaynak
Mobilizasyonu Teorisinin güçlenmesinin temel sebeplerini oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢma, Türkiye‟de 2013 yılında gerçekleĢen Gezi hareketi sonrasında
oluĢan bir çevre hareketini yeni toplumsal hareketlerde kadının rolünün
değiĢimini incelemek üzere gerçekleĢti. Toplumsal hareket kavramı, Touraine,
Diani ve Tilly‟nin mücadeleleri anlamak üzere geliĢtirdikleri temel kavramlar
çerçevesinde değerlendirildi. Melucci, Touraine gibi teorisyenler yeni toplumsal
hareketleri kültürel değiĢim ve gündelik hayatın değerlerinin dönüĢtürülmesiyle
ilgilendiğinden toplumsal hareketlerden kesin bir biçimde ayırmıĢtır. Türkiye
bağlamında bu konuya iliĢkin Ģartların elveriĢli olduğu ve toplum içerisinde
birbirinden bağımsız, farklı ideolojiye ve mücadele odağına sahip tez
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araĢtırmasına konu olan ABC ve çalıĢmada da incelenen Gezi direniĢi gibi bir çok
yeni toplumsal hareket örneği gözlenebilmektedir. ABC türü sadece çevre odaklı
çalıĢmakla kalmayıp kent, ekoloji, hayvan hakları gibi konularda da mücadele
eden yeni toplumsal hareket örnekleri de sermayenin birikimi ile orantılı ve hızla
ivme kazanan bir kentleĢme süreci içerisinde oluĢur.
Kentsel talana karĢı çevre odaklı mücadele veren Gezi direniĢi itibariyle
kurulmuĢ karma bir bir yeni toplumsal hareketin ülkemizde varlığını sürdürüyor
olması son derece önemli bir geliĢme olarak kabul edilse dahi uygulamada gerçek
potansiyeline

ulaĢamadığı

görülmektedir.

DeğiĢen

toplumsal

muhalefette

mücadelenin kadın aktörler tarafından sahip olduğu temel haklardan biri olarak
görülmesinden ziyade taraflara sunulan bir seçenek olması ABC iĢleyiĢinin yeni
toplumsal hareket prensiplerleriyle yeterince güçlendirilmiĢ olmamasından
kaynaklanıyor olup, hareketin uygulamalarından kapsamlı sonuçlar elde
edilememesine neden olmaktadır.
Bu çalıĢma çerçevesinde yapılan araĢtırmanın sonuçlarına dayanarak,
ABC katılımcıları ve görüĢmecileri tarafından yeni toplumsal hareketlerin cinsiyet
eĢitlikçi, demokratik, hak temelli gibi temel, yenilikçi ilkelerinin ABC tarafından
tam olarak özümsendiği ve uygulamalarına esas alındığı söylenemez. Bazı
görüĢmecilerin ABC‟de eril tahakkümün tarifi olarak tanımını yaptığı bazı
kemikleĢmiĢ davranıĢların demokratik bir çerçevede karar almanın önünde engel
teĢkil ettiğini düĢündükleri görülmektedir. GörüĢmecilerin zamanla ABC‟den
uzaklaĢmaları veya tamamen kopmaları da mevcut hareketin iĢlev kazanması
önündeki engellerden biridir. ABC karma örgütünün tüm katılımcılarına açık
toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratacak bir eğitim verilmemiĢtir.
Herkese açık bir karma örgütte eğitim verilmemiĢ olması örgütün iĢleyiĢinde
kiĢisel farklılıkların var olmasına ve baĢarılı sonuçların katılımcıya bağlı olarak
Ģansa bırakılmasına neden olmaktadır.
Katılımcı

gözlemim

sonucunda

mücadeleden

soğuduklarını,

uzaklaĢtıklarını, tamamen koptuklarını, yıprandıklarını, sorunlarını sadece kadın
toplantılarında paylaĢtıklarına Ģahit olmanın da zemin yarattığı araĢtırma sorumun
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sonucunda Gezi hareketi öncesi örgütlü mücadelede bulunan ve Gezi hareketiyle
toplumsal muhalefete dahil olan kadın aktörlerin gerek toplumsal cinsiyet
eĢitsizlik modellerinde gerekse çevresel yıkıma karĢı verdikleri mücadele
deneyimleri arasında belirgin farklılıklar gözlemledim.
AraĢtırma çerçevesinde gerçekleĢtirilen derinlemesine mülakatlar, görüĢmecilerin
yeni toplumsal hareket uygulamalarını araĢtırmanın çapı ile orantılı biçimde
ortaya koymuĢtur. GörüĢmecilerin deneyimlerinin aktarıldığı mülakatlar yeni
toplumsal hareketlerde mücadele sürecinin sağlıklı iĢlemesi için gereken
düzenlemeler konusunda ciddi doneler sağlamaktadır. AraĢtırmanın bu gözle
değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
ABC mücadelesine katılmadan önce herhangi bir aktivist çalıĢma veya
politik hareket içinde yer alan kadınların, Gezi direniĢi itibariyle toplumsal
muhalefet odaklarında mücadele etmeye baĢlayan kadınlara göre sürece katılım,
algı, beklenti yönlerinde farklı anlayıĢ ve davranıĢlara sahip oldukları sonucuna
vardım. Yeni toplumsal hareketlerde kadının rolünün “eski”, sol, sınıf temelli,
politik örgütlenmelere göre değiĢim göstermediği durumlarda değiĢen toplumsal
muhalefetten beklentisi olan kadınlarının mücadeleye devam etmediklerini süreç
içinde her ne kadar gözlemlemiĢ olsam da, mülakatlar sonucunda bu sonuçla
karĢılaĢmak “yeni toplumsal hareketlerde” kadın olmanın eskiden çok da farklı
olmadığını ortaya çıkardı.
Sonuç olarak ABC öncesi politize olmuĢ ve Gezi itibariyle toplumsal
muhalefete dahil olmuĢ olan kadınların mücadeleye dair algıları, davranıĢları,
tepkilerinin ve beklentilerinin farklı olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. GörüĢme
gerçekleĢtirdiğim Gezi direniĢi öncesinde örgütlü mücadeleden gelen ABC kadın
aktörleri bugünü, “eski” sınıf temelli sol hareketlerle karĢılaĢtırdıklarından, kadın
hareketinin güncel kazanımlarıyla ABC yeni toplumsal hareketinde bir kadın
olarak mücadeleyi sürdürüyorlar. Öte yandan görüĢtüğüm Gezi sonrası örgütlü
mücadeleyle tanıĢan ABC kadın aktörlerinin örgütte zaman zaman eril çekirdek
zaman zaman ağabeycilik olarak tanımladığı eril tahakkümle mücadele etmeyi
çok cinsiyetli Gezi direniĢiyle ve yeni bir toplumsal hareketle bağdaĢtıramamaları,
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toplumsal hayatta sürdürdükleri kavgayı “baĢka bir dünya” yaratmak amacıyla
parçası oldukları oluĢumda da sürdürmeyi kabul etmemeleri dolayısıyla, ABC‟yi
uzaktan desteklemek ve takip etmekle yetiniyorlar.
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EKLER

Ek 1 : AraĢtırma Soruları
1.

Bana biraz kendinden bahsedebilir misin?
-

2.

ABC‟ye dahil olmadan evvel neler yaptığından biraz bahsedebilir misin?

ABC‟ye ne zaman katıldın?
-

Neden? Ne Ģekilde? (arkadaĢ vasıtası, kendi ilgim vb.)

-

ABC‟nin hangi alanlarında aktif oldun?

-

Karar alma sürecinin gerçekleĢtiği forumlara ne sıklıkta dahil oluyorsun?

-

ABC‟deki varlığını nasıl tanımlıyorsun? Aktivizm mi? Gönüllülük mü?
Nedir sence ve neden?

3.

ABC öncesinde siyasi/aktivist bir faaliyet gösteriyor muydun?

Bu örgüt içinde kadın olmayı nasıl deneyimliyorsun?
-

Özel hayat örgüt iliĢkilerini nasıl dengeliyorsun?

-

Kadın meselesini örgüt içinde nasıl değerlendirirsin?

-

ABC‟nin feminist bir bakıĢı, yaklaĢımı, ideolojisi var mı sence?
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