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10:30-12:00 Panel I. Feminist Action and Resistance/ Feminist Aktivism ve Direniş
●

Fatmagül Berktay (moderator) Professor Emerita of Political Science and Women’s
Studies, Former Head of the Political Science Section at the Faculty of Political Sciences
and former Director of the Women’s Research Centre of Istanbul University received her
BA (International Relations ), MA (Political Science), and Ph.D. (Political Science)
from University of Ankara. She also holds a degree in Women’s Studies (University of
York, UK). And has been active in the Turkish women’s movement since the early1980’s.
She is a founding member of the History Foundation of Turkey and member of the General
Board of the Women’s Library and Information Centre Foundation. She has attended
several symposiums and conferences in her fields of interest and also acted as adviser to
the Minister in Charge of Women’s Affairs in 1994-95 and officially represented Turkey
in various international forums including the United Nations 1995 Beijing Women’s
Conference and the European Union. Fatmagül Berktay has published several articles and
contributed chapters in books both in Turkey and abroad.
Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları emeritus profesörü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal
Bilgiler Bölümü Eski Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezinin
önceki direktörlerinden Fatmagül Berktay, Ankara Üniversitesi'nden lisans (Uluslararası
İlişkiler), yüksek lisans (Siyaset Bilimi) ve doktora (Siyaset Bilimi) derecelerini aldı.
Ayrıca Kadın Çalışmaları (York Üniversitesi, Birleşik Krallık) diplomasına sahiptir. Ve
1980'lerin başından beri Türkiye’deki kadın hareketinde aktiftir. Türkiye Tarih Vakfı
kurucu üyesi ve Kadın Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurulu üyesidir. 199495 yılları arasında Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan'a danışmanlık yapmış ve Birleşmiş
Milletler 1995 Pekin Kadın Konferansı ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere çeşitli
uluslararası forumlarda Türkiye'yi resmi olarak temsil etmiştir. Fatmagül Berktay'ın yurt
içi ve yurt dışında çok sayıda makalesi yayınlanmış ve kitap bölümlerine katkıda
bulunmuştur.

●

Fulden İbrahimhakkıoğlu is Associate Professor of Philosophy and affiliated faculty
member of Gender and Women’s Studies at Middle East Technical University in Ankara,
Turkey. She specializes in feminist philosophy, social and political philosophy, and
contemporary continental philosophy. Her research revolves around questions of
embodiment, affect, and political subjectivity. She received her PhD from the University
of Oregon in 2016. She is currently writing a book manuscript on the paranoiac framework
that grounds practices around national security premised on racial exclusion from a
Foucaultian and decolonial feminist perspective. Her work has appeared in Hypatia,
Philosophical Topics, and Journal of the British Society for Phenomenology.

Fulden İbrahimhakkıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent ve
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları öğretim üyesidir. Feminist felsefe, toplum ve
siyaset felsefesi ve çağdaş Avrupa felsefesi alanlarında uzmanlaşmıştır. Araştırmaları
cisimleşme, duygulanım ve politik öznellik soruları etrafında döner. Doktora derecesini
2016 yılında Oregon Üniversitesi'nden aldı. Şu anda, Foucaultcu ve dekolonizasyon
çerçevesinde bir feminist perspektiften ırksal dışlamaya dayalı ulusal güvenlik etrafındaki
uygulamaları temel alan paranoyak çerçeve üzerine bir kitap taslağı yazmaktadır.
Çalışmaları Hypatia, Philosophical Topics, and Journal of the British Society for
Phenomenology’de yayınlandı.
Başlık/Title: On Spiritual Activism: Rethinking Feminist Praxis with Anzaldúa, Lorde, and
Nietzsche/ Tinsel Aktivizme Dair: Feminist Praksisi Anzaldúa, Lorde ve Nietzsche ile Yeniden
Düşünmek

●

Mona Lilja currently serves as a Professor at the School of Global Studies, University of
Gothenburg and has written extensively about power and resistance. She is the author of
the recently published book Constructive Resistance: Repetitions, Emotions, and Time.
Recent work has also been carried out on the character and emergence of various forms of
feminist resistance. Lilja’s publications have, among other things, appeared in Signs,
Feminist Review and International Journal of Feminist Studies (forthcoming
2021). Constructive Resistance: : Repetitions, Emotions, and Time can be downloaded
“open
access”
at
the
following
link
under
the
tab
“Features”:
https://rowman.com/ISBN/9781538146484/Constructive-Resistance-RepetitionsEmotions-and-Time

Göteborg Üniversitesi Küresel Araştırmalar Okulu'nda profesör olan Mona Lilja, güç ve
direniş hakkında kapsamlı yazılar yazmıştır. Yakın zamanda yayınlanan Constructive
Resistance: Repetitions, Emotions, and Time kitabının yazarıdır. Son dönemde feminist
direnişin çeşitli biçimlerinin karakteri ve ortaya çıkışı üzerine de çalışmalar yapmıştır.
Lilja'nın yayınları, diğer eserlerinin yanı sıra Signs, Feminist Review ve International
Journal of Feminist Studies'de (yakında 2021) yer almıştır. Constructive Resistance: :
Repetitions, Emotions, and Time kitabına paylaşılan bağlantıdan erişelebilniir.
https://rowman.com/ISBN/9781538146484/Yapıcı-Direnç-Tekrarlar-Duygular-veZaman
Başlık/Title: Theorizing Feminist Resistance: The Constructive Resistance of the #MeToo
Movement/ Feminist Direnişi Kuramsallaştırmak: #MeToo Hareketinin Yapıcı Direnişi

● Handan Çağlayan Kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme mücadelesi ve kadın hareketi
içinde yer alan Handan Çağlayan 2006 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünden doktora derecesini aldı. 2011-217 yılları arasında AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü yüksek lisans programında toplumsal cinsiyet ve insan hakları dersleri verdi.
2006-2013 yılları arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu/KESK’e bağlı
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası/Eğitim Sen’de uzman olarak çalıştı. Halen Berlin
Humboldt Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Anabilim Dalında misafir araştırmacı
olarak bulunmaktır. Kürt kadın hareketi, kadınların zorunlu göç deneyimi (Şemsa Özar ve
Ayşe Tepe ile birlikte), kamu emekçisi kadınların sosyal hakları ve iş güvencesi, kuşaktan
kuşağa dil değişimi konularında yayınları bulunuyor. KESK’li kadınların mücadelesine
ilişkin kolektif bir sözlü tarih çalışmasını koordine ediyor. Akademik ilgi alanları
toplumsal cinsiyet, milliyetçilik, kadın emeği, kadın hareketi, göç ve sosyodilbilim. KEİG
Platformunda Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler/KEFA grubu üyesidir.
Handan Çağlayan has taken part in trade union movement and in women’s movement. She
gained her PhD Degree from Ankara University in 2006 and taught at Social Sciences
Institute of Ankara University between 2011-2017; worked at Science and Education
Worker’s Trade Union/Egitim Sen as trade union specialist between 2006-2013. She is a
visiting fellow at the Institute of Asian and African Studies at University of Humboldt at
the moment. She has published articles and monographs on Kurdish women’s movement,
women’s experiences of forced migration (co-authored with Şemsa Özar and Ayşe Tepe),
social rights of women workers in the public sector, intergenerational language shift. She
is coordinating a collective oral history work on women’s struggle in trade unions. Her
areas of academic interest are gender, nationalism, women movement, women’s labour,
migration and, sociolinguistics. She is a member of Feminist Academicians Working on
Women’s Labor Group/KEFA.

Başlık/Title: Kürt Kadın Politikacılar: Ağır Baskı Koşullarında Feminist Politika/ Kurdish
Woman Politicians: Feminist Politics Under Oppression

● Neha Kagal Neha Kagal (PhD) is an intersectional feminist, women’s rights activist and
racial justice facilitator who cares deeply about building a more equitable world. She grew
up in India where she worked with various groups of informal economy women workers,
including sex workers, wastepickers and HIV positive home-based workers. Over the last
8 years Neha has taught at SOAS and London School of Economics and Political Science
(LSE) on gender and development and decolonising international development. She
currently works as a Senior Technical Advisor on Women's Rights for an INGO where her
work focuses on intersectional programming in the areas of gender-based violence and
women's economic rights as well as on decolonising aid.
Neha Kagal (PhD), daha eşitlikçi bir dünya inşa etmeyi derinden önemseyen, kesişen bir
feminist, kadın hakları aktivisti ve ırksal adalet kolaylaştırıcısıdır. Seks işçileri, çöp
toplayıcılar, HIV pozitif ve ev eksenli işçiler de dahil olmak üzere çeşitli kayıt dışı ekonomi
kadın işçi gruplarıyla çalıştığı Hindistan'da büyüdü. Son 8 yılda Neha, SOAS ve London
School of Economics and Political Science'ta (LSE) toplumsal cinsiyet ve kalkınma ve
uluslararası kalkınmanın sömürgecilikten arındırılması üzerine dersler verdi. Halen,
çalışmalarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadınların ekonomik hakları
alanlarındaki kesişimsel programlamanın yanı sıra dekolonizasyon yardımına odaklandığı
bir uluslararası sivil toplum örgütü için Kadın Hakları konusunda Kıdemli Teknik
Danışman olarak çalışmaktadır.
Başlık/Title: Decolonising Aid: Experiences, Challenges,
Dekolonizasyonu: Deneyimler, Zorluklar, Değerlendirmeler

Reflections/

Yardımın

