Feminists Care for the Political: Theory, Practice and Advocacy
Feminist Bakış Açısıyla Siyasal Alan: Teori, Politika ve Savunuculuk
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11:00-12:30 Panel IV. Feminists Care for the Future / Geleceğe Feminist Bakış
● Hülya Şimga (moderatör) is currently faculty member at Maltepe University Philosophy
Department and the dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences. She is also the
director of Maltepe University Center for Women and Family Studies as well as the chair
of UNESCO Chair for Gender Equality and Culture.
Hülya Şimga (moderatör) halen Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi
ve Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanıdır. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi
Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi'nin direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve Kültür Kürsüsü başkanıdır.
●

Gaia Giuliani is a political philosopher who works as a permanent researcher at the Center
for Social Studies, University of Coimbra (Portugal) where she is also PI of the FCT project
“(De)Othering. Deconstructing Risk and Otherness in Portuguese and European
mediascapes” (POCI-01-0145-FEDER-029997). Here she also collaborates in two other
projects, namely "DECODEM - (De)Coding Masculinities in Portugal" (2018-21) and
"UNPOP- UNpacking POPulism: Comparing the formation of emotion narratives and their
effects on political behaviour" (2021-2024). Since 2020, she is also Member of the
Management Committee of the COST Action “Decolonising Development” 2020-2024
[CA19129]. Her research interests focus on visual constructions of race and whiteness from
an intersectional viewpoint. Her methodology, at the crossroads of cultural, media, critical
security and border studies, uses critical discourse analysis of newsmedia,
photojournalism, cinema and television productions. Among her monographic books:
Bianco e nero. Storia dell'identità razziale degli italiani with dr. Cristina Lombardi-Diop
(Le Monnier 2013), First prize in the 20th-21st century category by the American
Association for Italian Studies; Race, Nation, and Gender in Modern Italy (Palgrave
Macmillan 2019) finalist of the Gadda Prize 2019, and Monsters, Catastrophes and the
Anthropocene. A Postcolonial Critique (Routledge 2021).
Gaia Giuliani, bir siyaset filozofu olmasının yanı sıra aynı zamanda tam zamanlı
araştırmacı olarak, Coimbra Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde (Portekiz)
“(De)Othering. Deconstructing Risk and Otherness in Portuguese and European
mediascapes” (POCI-01-0145-FEDER-029997) başlıklı FCR projesinin yürütücülüğünü

yapıyor. Aynı zamanda, "DECODEM - (De)Coding Masculinities in Portugal" (2018-21)
ve "UNPOP- UNpacking POPulism: Comparing the formation of emotion narratives and
their effects on political behaviour" (2021-2024) olmak üzere iki projede daha işbirliği
yapmaktadır. 2020'den bu yana, aynı zamanda COST Action “Decolonising Development”
2020-2024 [CA19129] Yönetim Komitesi Üyesidir. Araştırma ilgi alanları, kesişimsel bir
bakış açısıyla ırk ve beyazlığın görsel yapılarına odaklanmaktadır. Haber medyası, foto
muhabirliği, sinema ve televizyon yapımlarının eleştirel söylem analizini, kültür, medya,
eleştirel güvenlik ve sınır çalışmalarının kesişme noktasındaki metodolojisi ile kullanır.
Yayınları arasında İtalyan Araştırmaları Amerikan Derneği tarafından 20.-21. yüzyıl
kategorisinde birincilik ödülü alan ve Dr. Cristina Lombardi-Diop ile yazdığı Bianco e
nero. Storia dell'identità razziale degli (Le Monnier 2013), 2019 Gadda ödülü finalisti olan
Race, Nation, and Gender in Modern Italy (Palgrave Macmillan 2019) ve Catastrophes
and the Anthropocene. A Postcolonial Critique (Routledge 2021) adlı kitapları
bulunmaktadır.
Başlık/Title: Care, Self-Care and Earth-Care in a Time of Catastrophes/ Felaketler Döneminde
Bakım, Öz-Bakım ve Dünya-Bakımı

● Sophie Smith Sophie Smith is an Associate Professor of Political Theory at the University
of Oxford where she teaches a graduate class on ‘Feminism and the Future’. She is a
historian of political thought and is currently finishing a book on feminism and political
philosophy in the twentieth century.
Sophie Smith, "Feminizm ve Gelecek" üzerine yüksek lisans dersi verdiği Oxford
Üniversitesi'nde Siyaset Teorisi doçentidir. Siyasi düşünce tarihçisidir ve şu anda yirminci
yüzyılda feminizm ve siyaset felsefesi üzerine bir kitap üzerine çalışmaktadır.
Başlık/Title: Feminist History and Feminist Futures/ Feminist Tarih ve Feminist Gelecekler

● Semiha Arı Feminist aktivist ve araştırmacı. Uzun zamandır kadın hareketinde
örgütleniyor. Kadın örgütlenmesi ve kadın emeği üzerine çalışmalar yapıyor. Doktorasını
2018 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Şu an Güney
Afrika’da Wits Üniversitesi, Southern Centre for Inequality Studies’de misafir araştırmacı
olarak çalışıyor.
Semiha Arı is a feminist activist and a researcher, and has been a part of the women’s
movement for years. Her research interests include women’s labor and women’s

organizations. She earned her PhD from Anadolu University Sociology department in
2018. She is currently working as a visiting researcher at Southern Centre for Inequality
Studies, Wits University in South Africa.
Başlık/Title : Kadın Hareketlerinde Farklı Örgütlenme Eğilimleri/ Different Organizational
Trends in Women's Movements

● Şehnaz Kıymaz Şehnaz Kıymaz Bahçeci received her BA in Biology and Sociology from
Swarthmore College and her MA in Gender and Women's Studies from METU. She has
worked voluntarily and professionally in various positions at Women's Human Rights-New
Ways Association (KİH-YÇ) since 2004. Throughout her 16-year civil society experience,
Şehnaz has had the chance to work as a non-formal instructor on women's human rights
and human rights and has taken part in national and international advocacy campaigns on
gender equality and women's human rights. She was the chair of the executive board of
Women's Human Rights - New Ways Association between the years 2016 and 2018 and
gave lectures on gender equality at Bilgi University between 2014 and 2018. Since April
2020, Şehnaz has been working as the coordinator of Women's Major Group, a global
feminist collective, and also provides independent consultancy to various feminist
organizations.
Şehnaz Kıymaz Bahçeci Biyoloji ve Sosyoloji lisansını Swarthmore College'dan,
yükseklisans derecesini ise Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında ODTÜ'den
almıştır. 2004 yılından bu yana Türkiye'de birçok feminist örgüte destek vermiş olan
Şehnaz, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği'nde yine 2004 yılından bu yana
çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. 16 yıllık sivil toplum süreci boyunca Şehnaz kadının insan
hakları ve insan hakları konusunda nonformal eğitmenlik yapma şansı bulmuş ve toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları konusunda ulusal ve uluslararası savunuculuk
kampanyalarında yer almıştır. 2016 - 2018 yılları arasında Kadının İnsan Hakları - Yeni
Çözümler Derneği'nin yünetim kurulu başkanlığını yapmış, 2014-2018 yılları arasında da
Bilgi Üniversite'sinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dersler vermiştir. Şehnaz 2020
yılının Nisan ayından beri küresel feminist bir kolektif olan Women's Major Group'un
koordinatörlüğünü yapmakta ve aynı zamanda farklı feminist örgütlere bağımsız
danışmanlık yapmaktadır.
Başlık/Title : UN Sustainable Development Goals and Feminist Advocacy Within UN Policy
Spaces: Can We "Leave No One Behind" Without Feminist Activism?/ BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ve Feminist Savunuculuk: Feminist Aktivizm Olmadan "Kimseyi Geride
Bırakma!"mayı Başarabilir miyiz?

