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Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi’nin Ardından
Kongre Sekretaryası1

Atilla Barutçu, Beyhan Yeni, Elif Gürpınar, Hatice Kül, Naz Hıdır, Tolga Ulusoy

24 – 25 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans ve doktora programları  
öğrencileri  olarak  Toplumsal  Cinsiyet  Çalışmaları  Öğrenci  Kongresi  gerçekleştirdik.  Kongrenin  yapılış 
amacından neler yaşandığına, sunumların içeriklerinden kongre sonrası geri dönüşlere kadar her türlü bilgiyi  
paylaşmak amacıyla bu yazıyı yazıyoruz. 

Kongrenin  amacı,  toplumsal  cinsiyet  alanında  yapılan  veya  yapılması  planlanan  çalışmaların 
paylaşılabileceği bir zemin hazırlamaktı. Bu alanda yapılan her türlü çalışmanın önemli olduğuna inanıyor ve ne  
yazık ki bu tarz çalışmalara yayınlanmadıkları sürece ulaşma imkânı bulamadığımızı düşünüyorduk. Aldığımız 
derslerde oldukça kaliteli ödevler hazırladığımız veya büyük emeklerle nitelikli tezler yazdığımız halde bunların 
pek çoğunun ilgili insanlara ulaşamıyor olması böyle bir kongre fikrinin doğmasına neden oldu.

Kongre sürecini ele alacak olursak, 2013 yılının Ekim ayında böyle bir fikirle hocalarımızın kapısını  
çaldığımızda hepsinden bizim kadar heyecanlı geri dönüşler aldık ve böylece altı aya yakın süren bir çalışma  
sürecine girmiş olduk. İlk  olarak bildiri  özetleri  için bir çağrı  metni  hazırladık ve ardından bir  blog sayfası 
oluşturarak  olabildiğince  çok  üniversiteye  ulaşmaya  çalıştık.  Ankara  Üniversitesi  Kadın  Çalışmaları  yüksek 
lisans öğrencilerinden arkadaşımız Dilara Caner’in hazırladığı afişle bildiri toplama sürecine girdik. Toplumsal  
cinsiyet üzerine yapılan çalışmaların giderek arttığından bihaber değildik elbette ama yine de kongreye olan 
ilgiyi  tam  olarak  kestiremiyorduk.  Bildiri  özeti  gönderimi  için  son  tarih  olan  25  Şubat’ta  toplamda 
beklediğimizin çok üzerinde bir bildiri özeti sayısıyla karşılaşmak bizi oldukça mutlu etti.

Toplamda 117 sayıya ulaştığımız bildiriler, 30 lisans öğrencisi, 57 yüksek lisans öğrencisi, 27 doktora 
öğrencisi ve 3 tane de öğrenciliğini bitirmiş ve şu an öğrenci olmayan arkadaşlarımız tarafından, kongre için 
açtığımız  aukadinkongre@gmail.com adresinde  toplandı.  Bu  117  bildiri  özeti  arasında,  Türkiye’deki  farklı 
üniversitelerin Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı öğrencilerinden gelen toplam 22 bildiri özeti vardı. Bu bildiri 
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özetlerinin üniversitelere göre dağılımı şu şekildeydi: Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nden 12 
bildiri, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nden 5 bildiri, Mersin Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Bölümü’nden 2 bildiri, Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nden 1 bildiri, Ege Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Bölümü’nden 1 bildiri ve ODTÜ Kadın Çalışmaları Bölümü’nden 1 bildiri. Bunun dışında pek çok  
üniversitenin farklı  bölümlerinden bildiri  gönderimi  aldık.  İstanbul  Üniversitesi,  Boğaziçi  Üniversitesi,  Gazi 
Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
Mersin  Üniversitesi,  İzmir  Ekonomi  Üniversitesi,  Ufuk  Üniversitesi,  Arel  Üniversitesi,  İstanbul  Ticaret  
Üniversitesi  ve Gümüşhane Üniversitesi  en çok bildiri  aldığımız üniversitelerin başında geliyordu. Bildiriler 
Sosyoloji,  Felsefe,  Tiyatro,  Psikoloji,  Sosyal  Hizmet,  Uluslararası  İlişkiler,  Çeviri  Bilim,  Antropoloji, 
Uluslararası  İlişkiler,  Türk Dili  ve Edebiyatı,  Radyo Televizyon ve Sinema,  Kamu Yönetimi,  Hukuk,  Tarih, 
Resim, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Halkla İlişkiler, Batı Dilleri Edebiyatı, Rehberlik ve Psikolojik  
Danışmanlık, Müzik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halk Sağlığı, Sosyal Politika, İletişim ve Siyaset 
Bilimi gibi pek çok farklı daldan farklı konular içeriyordu. 

Erkeklik çalışmaları ve queer çalışmaları  ağırlıklı olmak üzere çok farklı  konularda bildiri  almamız 
üzere, Feminist Kuram ve Tarih, Erkeklik Çalışmaları, Queer Çalışmaları, Edebiyat, Beden ve Cinsellik, Sinema, 
Medya Çalışmaları, Taciz-Şiddet-Ayrımcılık, Ekonomi-İstihdam, Sanat, Mekân, Dil-Söylem-Hegemonya, Göç, 
Aile, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Sosyal Hizmet ve Eğitim oturum başlıklarını hazırlayarak iki  
günlük bir program hazırlamış olduk.1

Kongreyi  iki  gün olarak planlamıştık.  Önceki günün bayram olmasını,  sonraki  günün ise haftasonu 
olmasını şehir dışından gelecek katılımcılar için bir avantaj olarak görmüştük. Ancak yoğun başvuru üzerine bu 
avantajların dezavantajını da yaşadık çünkü kongrenin gün sayısını uzatamadık. Bu yüzden de olabildiğince az 
bildiri elemek amacıyla, seyirci bölünmesini de göz önüne alarak ilk gün üç, ikinci gün iki salon olmak üzere eş  
zamanlı oturumlar yapma yoluna gittik ve toplam 76 sunumla kongreyi düzenledik.

Kabul edebileceğimiz bildiri  sayısının sınırlı  olması  bizi en çok zorlayan süreçti.  Bir şekilde eleme  
yapmak zorunda olduğumuz için belirli kıstaslar belirledik ve hocalarımızın da yardımıyla elemeler yapmaya 
çalıştık. Bu kıstaslar bildiri özetinin çok açıklayıcı olmaması, aynı konudan çok bildiri olması, hazırlayanın ya da 
hazırlayanlardan birinin öğrenci olmaması gibi kıstaslardı. Öte yandan yüksek lisans ve doktora tezlerine önem 
vermeye  özen  gösterdik.  Dolayısıyla  elenen  bildirilerin  neden  elendiğinin,  o  çalışmaların  kalitesiyle  ilişkili  
olmadığını belirtmek isteriz.

24 Nisan günü Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Aziz Köklü Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz 
açılış oturumunda kongre sekretaryasını temsilen iki arkadaşımızın yaptığı konuşmanın ardından hocalarımızdan 
Prof.  Dr.  Funda  Şenol  Cantek,  KASAUM  adına  olan  konuşmasında  feminist  pedagojinin  önemi  üzerinde 
durarak,  alışıldık  hoca  öğrenci  ilişkisinin  ötesinde  bir  bölüm  olduğumuza  vurgu  yaptı.  Daha  sonra  Kadın 
Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Özkazanç bölümümüzün tarihçesi ve gelişiminden, bölümde 
açılan farklı  derslerden, yazılan tezlerden ve her yıl  giderek artan başvuruların yoğunluğundan söz eden bir  
konuşma yaptı. Son olarak Prof. Dr. Çiler Dursun, Avrupa’nın yedi farklı üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü 
“Araştırma ve Yenilikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Örgüt Kültürü’nü Geliştirmek - GENOVATE” başlıklı 
proje hakkında bilgi verdi. 

Açılış konuşmasının ardından Aziz Köklü Konferans Salonu’nda ve Eğitim Bilimleri Fakültesi’ndeki 
Hasan Ali Yücel ve Mustafa Necati Salonları’nda eşzamanlı olarak oturumlar başladı. 25 Nisan Cuma günü ise  
kongremiz  Hasan  Ali  Yücel  ve  Mustafa  Necati  Salonları’nda  devam etti  ve  kapanış  oturumuyla  sona  erdi. 
Kapanış oturumunda bize eşlik eden Prof. Dr. Güzin Yamaner hocamız, Kadın Çalışmaları’nın ilk öğrencilerden 
biri  olarak  kaydedilen  aşamalardan  bahsederek  deneyimlerini  paylaştı  ve  böyle  bir  kongrenin 
gerçekleştirilmesinin büyük bir ilerlemeye işaret  ettiğini vurguladı. Katılımcılardan alınan geri  bildirimler ve 
kongrenin gelenekselleşmesi talebinin konuşulmasıyla kapanış oturumu sona erdi.

Ankara Üniversitesi’nin üst yöneticilerinin bize sağladıkları imkânlarla şehir dışından gelen katılımcılar 
iki  gün  boyunca  Ankara  Üniversitesi  Cebeci  Kampüsü  bünyesindeki  Milli  Piyango  Öğrenci  Yurdu’nda 
konakladılar. Tüm katılımcılar öğle yemeği için öğrenci yemekhanesinden ücretsiz olarak yararlandılar. Ayrıca 
kongrede  sunum  yapan  tüm  öğrencilere  katılım  belgesi  verildi.  Tüm bu  imkânlar  kongrenin  daha  nitelikli  
olmasını sağladı.

Oturumlarda oldukça nitelikli  sunumlar gerçekleşti  ve verimli  tartışmalarla  değerli  bilgi  aktarımları 
sağlandı. Sunumlar toplumsal cinsiyet çalışmalarına farklı disiplinlerin bakış açılarını paylaşabilmemizi sağladı.  
Önemli kuramsal çalışmaların yanı sıra sinema ve romanlar üzerinden önemli söylem sunumları da gerçekleşti.  
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Saha çalışmalarını içeren sunumlar kongrenin en ilgi çekici  sunumlarıydı. Sosyal bilimler alanında kuramsal  
olarak birçok bilgiye  erişebiliyor  olsak da yerel  olanın bilgisine erişmek birçok zorluğu içinde barındırıyor. 
Dolayısıyla saha çalışmaları toplumsal cinsiyet alanında teorinin pratikle güçlendirilmesine olanak sağlıyor. Saha 
çalışması içeren sunumların ardından gerçekleştirilen tartışmalar, bu deneyim paylaşımlarının önemini gösterir 
nitelikteydi. 

Yoğun katılımdan dolayı  sıkışık bir program hazırlamak zorunda kalmamıza rağmen, gerek bildiri 
sunacak arkadaşlarımızın duyarlılığı gerekse de son anda gelemeyeceğini bildiren arkadaşlarımızın eksikliğiyle 
birlikte süresi aksamayan bir program gerçekleştirdik ve ufak eleştiriler dışında çok fazla olumsuz geri dönüş 
almadığımız  bir  kongreyi  geride  bıraktık.  Aldığımız  ufak  tefek  eleştiriler  ise  paralel  sunumlar  sebebiyle 
izlemek istedikleri iki sunumun aynı zamana çakışması ve kullandığımız salonlardan birinin küçüklüğü üzerine 
olan serzenişlerdi. Olumlu eleştiriler ise kongrenin öğrenci kongresini aşan bir niteliğinin olduğu, sunumların 
kalitesinin beklentilerin üzerine çıktığı ve her türlü olanağın üst seviyede sağlandığı yönündeydi.

“Öncelikle  emeği  gecen  herkese  çok  çok  teşekkürler.  Kongre  programı  en  basta  çok 
heyecanlandırmıştı beni ve başladıktan sonrada sunumları ve geribildirimleri dinledikçe heyecanım 
ve  mutluluğum kat  kat  arttı.  Gerek  içerik  olarak  gerekse  organizasyon  olarak  standart  üstü  bir 
öğrenci kongresi yaşamaktayım. K Ç li  olmanın  gururuyla  hepimizi  tebrik  ediyorum.  Bu çalışma 
hepimizin  çalışması  ve  geleneksel  olması  dileğimle.  Mutlaka  her  sene  artan  bir  katılımla 
sürdürülmesini temenni ediyorum. Kongre Katılımcısı”

Yapılan  tüm sunumlar  mümkün olduğunca  ses  kaydı  altına  alınmaya  çalışıldı.  Bunun yanı  sıra  kongremize 
gönderilen sunumların bir kısmını hocalarımızın desteği  ile  fe  dergi  kongre özel  sayısı  ile yayınlamak veya  
imkânlar el verirse kitaplaştırma düşüncesi içerisindeyiz. Bu sayede kongredeki sunumlar kongreye katılamayan  
kişilere de ulaşılabilecektir.  Yapılan ses kayıtlarını ise katılımcıların da izinleri alarak internette yayınlamayı 
düşünmekteyiz.

Son  olarak  teşekkür  etmemiz  gereken  kişilerden  bahsederek  bitirmek  isteriz.  Her  ne  kadar  bu  bir 
öğrenci kongresi  olsa da bazı  öğrenci  olmayan kişilerin  desteği  olmadan yürütemeyeceğimiz işler  vardı.  Bu 
yüzden  salonlardan  afiş  basımına  kadar  sağladıkları  her  türlü  destek  için  Ankara  Üniversitesi’nin  üst  
yöneticilerine teşekkürü borç biliriz. Her konudaki samimi yakınlıkları, destekleri, katkıları ve her zaman her 
konuda  arkamızda  olmaları  sebebiyle  başta  Alev  Özkazanç,  Serpil  Sancar,  Funda  Şenol  Cantek  ve  Güzin 
Yamaner olmak üzere tüm KÇ hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Ve tabi ki en büyük teşekkür bu süreçte katkıları  
olan kadın çalışmaları öğrencilerine ve bu kongreyi dolu dolu yapan toplumsal cinsiyet çalışmaları gönüllülerine. 
Bu değerli insanlar sayesinde dolu dolu, oldukça verimli bir kongre geçirdik.

Ayrıca  açılış  konuşmamızda  andığımız,  yüreğimize  kazınan  bazı  değerli  isimleri  burada  da  anmak 
isteriz. Son yıllarda pek çok acı olay yaşadık, yaşıyoruz... Onları unutmadığımızı, unutamadığımızı belirtmek 
istiyoruz ve bu kongreyi yakın zamanda kaybettiğimiz Kadın Çalışmalarının ilk mezunlarından olan sevgili Satı  
Atakul’a,  cinayete  kurban  gitmiş  Onur  Yaser  Can arkadaşımıza  ve  annesi  Hatice  Can annemize,  ve  elinde 
ekmeğiyle ölümsüzleşen Berkin Kardeşimize ve gezide kaybettiğimiz tüm insanlarımıza ithaf ettiğimizi bir kez  
daha  hatırlatmak  istiyoruz.  Anmak  istediğimiz  bir  isim  daha  var  ki  onu  yakın  zamanda  bu  topraklarda 
görebilmeyi çok istiyoruz. Hepimizin adına Pınar Selek’e sevgi ve selamlarımızı gönderiyor ve yüreğimizin her 
zaman onunla olduğunu unutmamasını istiyoruz.
Her  günün  ölüm  değil  güzellikler  getireceğini  umabildiğimiz  bir  dünya  için  daha  nice  verimli  kongreler 
gerçekleştirebilmek umuduyla…
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1http://aukadinkongre.blogspot.com.tr/   , https://www.facebook.com/groups/660514010635379/ ve 
http://kasaum.ankara.edu.tr/?p=2227 adreslerinden programımıza ve kongre hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.
Ayrıca ttps://plus.google.com/u/0/photos/104096871165634052107/albums/6007285744944767857 linkinden kongre 
fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
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