Feminists Care for the Political: Theory, Practice and Advocacy
Feminist Bakış Açısıyla Siyasal Alan: Teori, Politika ve Savunuculuk

June 4, Friday / 4 Haziran Cuma
16:30-18:00 Panel III. Feminist Care Ethics, Practices and the Politics of Care/ Feminist
Bakım Etiği, Bakım Siyaseti ve Pratikleri
● Yeşim Arat (moderator) is a Professor in the Department of Political Science and
International Relations at Boğaziçi University, Istanbul, Turkey. She has worked on
questions of women’s political participation, Islam and democratization in Turkey. She is
the author of The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey (Fairleigh Dickinson
University Press, 1989), Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in
Turkish Politics (SUNY Press, 2005), Violence against women in Turkey (with Ayse Gul
Altinay-Punto, 2009-Turkish version, 2008 Pen Duygu Asena Award) and numerous
articles on women as well as Turkish politics. Her last book (with Sevket Pamuk) is entitled
Turkey: Between Democracy and Authoritarianism (Cambridge University Press, 2019).
Arat chaired her department for three different terms. She was the Provost of her university
from 2008 to 2012 and is a member of the Science Academy, Turkey.
Yeşim Arat (moderatör) Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü'nde Profesördür. Türkiye'de kadınların siyasal katılımı, İslam ve demokratikleşme
konuları üzerinde çalışmıştır. The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey
(Fairleigh Dickinson University Press, 1989), Rethinking Islam and Liberal Democracy:
Islamist Women in Turkish Politics (SUNY Press, 2005), Violence against women in
Turkey (Ayse Gül Altınay-Punto, 2009-Türkçe versiyonu, 2008 Pen Duygu Asena Ödülü
ile) yayınları ile kadın ve Türk siyaseti üzerine çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Son
kitabı (Şevket Pamuk ile birlikte) Turkey: Between Democracy and Authoritarianism
(Cambridge University Press, 2019) başlıklı yayınıdır. Arat, departmanına üç farklı dönem
başkanlık etti. 2008-2012 yılları arasında üniversitesinin dekanlığını yaptı ve kendisi
Türkiye Bilim Akademisi üyesidir.
● Özge İzdeş is a full-time faculty member in İstanbul University-Cerrahpaşa, and is the
head of the Foreign Trade Department. She is also a member of the Women’s Studies
Center at Istanbul University and affiliated instructor in the Gender Studies program,
designing lectures and advising dissertations on Gender and Economic Development. She

received her Ph.D. degree in Economics from the University of Utah, USA, where she
acquired certified specialty in the fields of feminist economics, labour economics, and
development economics. Her academic work focuses on gender and economics, more
specifically on economic crises and gendered employment outcomes, the relationship
between unpaid-paid labor, employment-oriented inclusive growth, and decent work.
Additionally, she is experienced in capacity building in gender-equitable economic and
social policy at the global, regional, and national levels. Recently, she edited and coauthored “Gender and Economics” which is published by UN Women and is used as the
resource book in global, regional and national level training of the institution. She is a
member of the International Working Group on Gender, Macroeconomics, and
International Economics (GEM-IWG), the Initiative for Women's Labor and Employment
(KEIG), the Gender Equality and Monitoring Association (CEİD), and the International
Association for Feminist Economics (IAFFE) networks, which focus on gender equality
and economics.
Özge İzdeş, İstanbul Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi ve Dış Ticaret Bölüm
Başkanıdır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi üyesi ve
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programına bağlı öğretim görevlisidir, Toplumsal Cinsiyet
ve Ekonomik Kalkınma üzerine dersler ve tezler tasarlamaktadır. Doktora derecesini
feminist ekonomi, çalışma ekonomisi ve kalkınma ekonomisi alanlarında sertifikalı
uzmanlık kazandığı ABD'deki Utah Üniversitesi'nden Ekonomi bölümünden aldı.
Akademik çalışmaları toplumsal cinsiyet ve ekonomi, daha özel olarak ekonomik krizler
ve toplumsal cinsiyete dayalı istihdam sonuçları, ücretli-ücretsiz emek, istihdam odaklı
kapsayıcı büyümeye odaklanmaktadır. Ayrıca, küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde
toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ekonomik ve sosyal politikalarda kapasite geliştirme
konusunda deneyimlidir. Yakın zamanda, UN Women tarafından yayınlanan ve kurumun
küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki eğitimlerinde kaynak kitap olarak kullanılan
“Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi”nin editörlüğünü ve ortak yazarlığını yaptı.Uluslararası
Toplumsal Cinsiyet, Makroekonomi ve Uluslararası Ekonomi Çalışma Grubu (GEMIWG), Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEIG), Cinsiyet Eşitliği ve İzleme Derneği
(CEİD) ve cinsiyet eşitliği ve ekonomiye odaklanan Uluslararası Feminist Ekonomi Ağları
Derneği (IAFFE) üyesidir.

Başlık/Title: Making Linkages Between Spheres of the Economy Visible: Care Regimes and
Intergenerational Care/ Ekonominin Katmanları Arasındaki İlişkiyi Görünür Kılmak: Bakım
Rejimleri ve Kuşaklararası Bakım

● Kanchana Mahadevan is Professor at the Department of Philosophy, University of
Mumbai. She teaches and researches in the areas of feminist philosophy, decolonization,
critical theory and political thought. She also works in interdisciplinary areas such as
aesthetics and film to explore methodological perspectives. She has published in these
areas in journals and anthologies. Her book Between Femininity and Feminism: Colonial
and Postcolonial Perspectives on Care (published by the Indian Council of Philosophical
Research in collaboration with DK Printworld New Delhi in 2014) examines the relevance
of Western feminist philosophy in the Indian context. She is currently researching on the
relationship between the secular and the postsecular in the context of gender.
Kanchana Mahadevan, Mumbai Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Profesördür. Feminist
felsefe, dekolonizasyon, eleştirel teori ve politik düşünce alanlarında ders vermekte ve
araştırmalar yapmaktadır.Ayrıca farklı metodolojik perspektifleri keşfetmek için estetik ve
film gibi alanlarda disiplinler arası çalışmaktadır. Aynı zamanda, bu alanlarda dergi ve
antolojilerde yayınları bulunmaktadır. Between Femininity and Feminism: Colonial and
Postcolonial Perspectives on Care (2014 yılında DK Printworld New Delhi ile işbirliği
içinde Indian Council of Philosophical Research tarafından yayınlanmıştır) adlı kitabı, Batı
feminist felsefenin Hindistan bağlamındaki yerini inceler. Şu anda toplumsal cinsiyet
bağlamında sekülerizm ve postsekülerizm arasındaki ilişkiyi araştırıyor.
Başlık/Title: Care for Care-workers: Eva Kittay's Doula in the Indian Context/ Bakım
Çalışanlarına Bakım: Hindistan Bağlamında Eva Kittay'ın Doula İlkesi

● Inge Van Nistelrooij is associate professor of care ethics at the University of Humanistic
Studies (Utrecht, The Netherlands) and endowed professor of Dialogical Self Theory
(Radboud University, Nijmegen, The Netherlands). Her research and teaching explore the
basic philosophical concepts of care ethics, like relational, dialogical and embodied
identity, affectivity, and their relation to care. Recently her focus lies on maternity broadly
conceived, including maternity care, maternal identity, maternal rights. Her publications
include her dissertation on self-sacrifice (Inge van Nistelrooij, Sacrifice. A Care-Ethical
Reappraisal of Sacrifice and Self-Sacrifice; Peeters Leuven, 2015), and a variety of articles
on theoretical underpinnings of care ethics for which she draws upon French
phenomenology, hermeneutics, feminist theory, maternity studies, theology, and empirical
research in both informal and formal practices of care. She is co-founder of the
international research network ‘Concerning Maternity’; and coordinator of the
international Care Ethics Research Consortium (www.care-ethics.org). For more
information see www.ingevannistelrooij.com

● Inge Van Nistelrooij, Hümanist Araştırmalar Üniversitesi'nde (Utrecht, Hollanda) bakım
etiği alanında doçent ve Diyalojik Kendilik Teorisi (Radboud Üniversitesi, Nijmegen,
Hollanda) alanında çalışan özel fonlu profesördür. Araştırma ve öğretim alanı, ilişkisel,
diyalojik ve somutlaştırılmış kimlik, duygulanım ve bunların bakımla ilişkisi gibi bakım
etiğinin temel felsefi kavramlarını kapsıyor. Son zamanlarda odak noktası, annelik bakımı,
anne kimliği, anne hakları da dahil olmak üzere geniş bir şekilde tasarlanmış annelik
kavramları üzerinedir. Yayınları arasında özveri üzerine doktora tezi (Inge van Nistelrooij,
Sacrifice. A Care-Ethical Reappraisal of Sacrifice and Self-Sacrifice; Peeters Leuven,
2015),ve bakım etiğinin teorik temelleri üzerine, Fransız fenomenolojisi, hermeneutik,
feminist teori, annelik çalışmaları, teoloji ve hem resmi hem de resmi olmayan bakım
uygulamalarında ampirik araştırmalardan yararlandığı çeşitli makaleleri vardır.
Uluslararası araştırma ağı “Concerning Maternity”nin kurucu ortağıdır; ve uluslararası
Bakım Etiği Araştırma Konsorsiyumu koordinatörüdür (www.care-ethics.org). Daha fazla
bilgi için bkz. www.ingevannistelrooij.com
Başlık/Title: Care Ethics and the Politics of Maternity Bakım Etiği ve Annelik Politikaları

● Aslı İkizoğlu Erensü is currently teaching at Sabancı University, Faculty of Arts and
Social Sciences. She holds a PhD in Geography from the University of Minnesota and an
MA in Sociology from the University of Essex. She is interested in regimes of mobility
and politics of humanitarianism, and has worked on (i) how refugees are constituted as
subjects of intervention at the intersection of the two, and (ii) how the experience of asylum
is locally produced in Turkish cities. She has published on these issues in both Turkish and
English-language journals, including Citizenship Studies and Journal of Refugee Studies.
In her most recent research, she focuses on the politics of care in the new wave of
outmigration of Turkish citizens, and questions how ideals and practices of motherhood
impact women’s political subjectivities. In Summer 2021, she is going to start her MSCA
fellowship at SUGender, Sabanci University’s Gender and Women’s Studies Center of
Excellence.
Aslı İkizoğlu Erensü şu anda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde
ders vermektedir. Minnesota Üniversitesi'nden Coğrafya alanında doktora ve Essex
Üniversitesi'nden Sosyoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Hareketlilik
rejimleri ve insancıllık politikalarıyla ilgilenmekte ve mültecilerin bu ikisinin kesişim
noktasında müdahale öznesi olarak nasıl oluşturulduğu ve Türkiye şehirlerinde sığınma
deneyiminin yerel olarak nasıl üretildiği üzerinde çalışmaktadır. Bu konularda Citizenship

Studies ve Journal of Refugee Studies dahil olmak üzere hem Türkçe hem de İngilizce
dergilerde yayınları bulunmaktadır.En son araştırmasında, Türk vatandaşlarının yeni göç
dalgasında bakım politikalarına odaklanıyor ve annelik ideallerinin ve pratiklerinin
kadınların politik öznelliklerini nasıl etkilediğini sorguluyor. 2021 yazında, Sabancı
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi
SUGender'da Marie Skłodowska-Curie actions bursuyla çalışmalarına başlayacak.
Başlık/Title: Approaching Belonging through Care: Some Insights from the New Wave of Turkish
Out-Migration/ Aidiyete Bakım Üzerinden Yaklaşmak: Türkiye'den Yeni Dalga Göçün
Düşündürdükleri

