
AYŞE BETÜL ÇELİK DEŞİFRE 

 

Dilara GÖK: Herkese merhaba ben Dilara Gök.  

 

Tunç KARAÇAY: Merabalar ben Tunç Karaçay. 

 

Dilara GÖK: Bu podcast serisin “Kadınlar Toplumsal Barışı Anlatıyor Projesi” kapsamında 
gerçekleştiriyoruz. Bu seri ile Türkiye’den ve dünyadan örneklerle kadın arabulucuların ve aktivistlerin 
deneyimlerinden ve hikayelerinden yararlanmayı ve bu hikayeleri farklı dillerde ulaşılabilir kılmayı 
amaçlıyoruz. Bu bölümde Profesör Doktor Ayşe Betül ÇELİK bizimle. Hoş geldin Betül. 

 

Ayşe Betül ÇELİK: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. 

 

Dilara GÖK: Biz teşekkür ederiz. Sözü sana vermeden önce dinleyicilerimize seninle ilgili kısa bi bilgi 
vermek istiyoruz. Profesör Doktor Ayşe Betül ÇELİK 2002 yılında Binghamton Üniversitesi’nden siyaset 
bilimi doktorasını almış olup sonrasında ve halen Sabancı Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve çatışma 
çözümü alanlarında dersler vermektedir. Doktora tezine İstanbul’daki hemşeri ve Kürt dernekleri 
üzerine yazan Çelik 2009’da American University ve 2013’te de University of Sidney’de ziyaretçi 
öğretim üyeliğini yapmıştır. Çalışma alanları Kürt sorunu, zorunlu göç, sivil toplum ve barış inşası, 
toplumsal kutuplaşma ve mutabakat, toplumsal cinsiyet ve kültürel uyuşmazlık çözümü yöntemleridir. 
Kendisinin uluslararası dergilerde ve yayınlarda birçok makalesi yayınlanmıştır. Hem akademide hem 
de sahada aktif çalışmalar yapan Çelik, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye temsilcisi ve Akdeniz 
Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu kurucusudur. Aynı zamanda ICAN, AGIT gibi uluslararası 
networklerin içerisinde yer almakta ve aktif çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte kendisi aynı 
zamanda Barış Vakfı’nın kurucu üyelerinden olup çalışma hayatı boyunca siyasi partiler ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında da danışmanlık yapmıştır. Betül’ü kısaca anlatmak hiç kolay olmadı. Biz kendisini 
aslında ben özellikle Kadın Arabulucular Ağı bünyesinde yaptığımız çalışmalarla hem kendisi ile birlikte 
çalışma deneyimi elde ettim. Onu daha yakından tanıma fırsatı buldum. İyi ki de buldum. Çok 
memnunum bu durumdan.  

 

Tunç KARAÇAY: Açıkçası ben de çok mutluyum Dilara. Çünkü hani yüksek lisansta dersler aldığım 
hocam ile şimdi bu konular hakkında böyle bir yayını gerçekleştirmek de ayrıca benim için de heyecan 
verici olduğunu söylemek isterim.  

 

Dilara GÖK: O zaman aslında böyle bu girişi de daha fazla uzun tutmadan şu soruyla başlamak iyi olabilir 
belki. Sevgili Betül, barış çalışmaları içerisinde yıllardır yer aldığını biliyoruz, yakından da takipçisiyiz. 
Özellikle toplumsal cinsiyet ve barış konularında yaptığın çalışmalar çok önemli. Bu kapsamda seni 
tanıtırken de kısaca bahsettiğimiz ve senin öncülüğünde kurulan Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı 
Türkiye grubu nasıl bir fikirle ortaya çıktı? Var olduğundan beri hangi alanlarda ve ne kapsamda 



çalışmalar yapmakta? Bunu bizler elbette yakından biliyoruz ancak yine de bilmeyenler için bir 
özetlemekte ve ağı tanıtmakta yarar var diye düşündük.  

 

Ayşe Betül ÇELİK: Evet aslında sen de en az benim kadar iyi biliyorsun çünkü nerdeyse başından beri e 
aktif olarak içindesin. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye grubunu anlatmadan önce biraz Akdeniz 
Kadın Arabulucular Ağı’nı anlatmak gerek. Çünkü bu oluşum, Türkiye Grubu, Ağın Türkiye yerel 
oluşumu. Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı 2000 yılında kabul edilen önemli bir Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararını takiben başlatılan bir çalışma. Bu 1325 ya da Kadın Güvenlik Barış Ağı 
dediğimiz BM 1325 ve sonrasındaki bir grup güvenlik konseyi kararlarını içeren bir oluşum. 1325 kararı 
aslında kadınların barış süreçlerine katılımını arttırmak amaçlı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 
çıkan bir karar ve Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı da yerel ve uluslararası düzeyde üst düzey kadın 
arabulucuların atanmasını kolaylaştırmak için ortaya çıkmış bir oluşum. Bu bağlamda devam eden ve 
olası krizlerde ve çatışma sonrası istikrar süreçlerinde arabuluculuk çabaları için bir katalizör görevi 
görüyor. Yani bu bir kadın ağı oluşturma kapasitesini arttırmaya yönelik bir çaba. Akdeniz Kadın 
Arabulucular Ağı, ben dahil olmak istediğim süreçte aslında yeni kurulmuş bir ağdı ve Akdeniz 
Bölgesi’nde hem Avrupa’nın güneyini kapsayan hem de Afrika’nın kuzeyini kapsayan ülkeleri içeren bir 
e kurumdu, bir ağdı ve liderliğini de İtalyan Dışişleri Bakanlığı yapmaktaydı. Bizden o dönemde ODTÜ 
öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler eski raportörü Prof.Dr. Yakın ERTÜRK ve UNWOMEN’dan Zeliha 
Ünaldı vardı. Ben de uzun bir süredir genelde kadınların barış süreçlerine katılımı, özelde Türkiye’deki 
barış süreçlerinde kadınların barış inşası üzerine çalışıyordum. Gene özel bir çalışma olarak dünya barış 
süreçlerindeki kadın müzakerecileri ve barış süreçlerine katılım, kadınların katılımına dair sorunları 
çalışıyordum. Dolayısıyla böyle bir ağı keşfetmek bende aktif olarak bu alanda çalışma isteğini de 
arttırdı. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki bu şeyde çalışmalar, çatışma çözümü alanında çalışmalar, hem 
pratikten hem de teoriden beslenen alanlardır. Teoride kavramsal olarak çalıştığım konuları aktif olarak 
nasıl uygulamaya sokarım düşüncesi uyandırdı bende. 2016 yılında ben ayrıca başka bir akademisyen 
arkadaşımla sivil toplum kuruluşlarına 1325 Ulusal Eylem Planı yazılımı üzerine eğitimler veriyordum. 
Dolayısıyla zaten 1325 kapsamında ama daha spesifik bir konu olan kadın arabulucular konusu çok 
dikkatimi çeken bir konuydu ve kendim bularak (güler) Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı’na dahil olmak 
istedim. Başında söylediğim gibi ben bu ağa katıldığımda söylenen şeylerden biri akılda olunan şeyler 
bi bir fikir de onların anten dediği bizim daha çok grup olarak tercüme ettiğimiz oluşumlar yapmaktı. 
Çünkü yine biliyoruz ki çatışma çözümünden her ülkenin barış ihtiyaçları, çatışma tanımları farklı. 
Dolayısıyla yerel istekleri karşılayabilecek bir anten kurulmasını da istedi Akdeniz Kadın Arabulucular 
Ağı. Şimdi isterseniz biraz da şeyi anlatıyım. Türkiye Ağı olarak biz ne amaçladık? Biz barış çalışmalarına 
gönül vermiş akademisyen, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşmaktayız. Zaten bu 
işi bi şekilde kendi hayatımıza sokmuş 20 küsur kadınız. Ama çok farklı alanlardan geliyoruz. Kimimiz 
daha çok kadın çalışmalarında aktif, kimimiz daha çok çatışma çözümü, özellikle arabuluculuk, 
müzakere gibi alanlarda aktif. Kadınların arabuluculuk, müzakere ve barış inşası süreçlerindeki rollerini 
kuvvetlendirmek ve bu mekanizmaların uygulanmasını sağlamak için bir araya gelmiş bir grup. İlk 
başlarda biz kimiz’i tanımlarken 3 ana başlık çıkarttık. Bunlar araştırma, toplumsal cinsiyete duyarlı 
çatışma çözümü, müzakere ve arabuluculuk konularında araştırma yapmak ve bu araştırmaların 
sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak. İlk amacımız eğitim. Kadınların bu alanlarda yani çatışma çözümü 
cinsiyete duyarlı müdahaleler, müzakere, arabuluculuk gibi konularında yetkinliklerini arttırmak için 
eğitimler sağlamak başta biliyorsunuz. Üçüncü amacımız da uygulama ve yaygınlaştırma diye 
tanımlayabilirim. Uygulamalı çalışmalar geliştirmek ve bu konuların bilinmesi ve uygulanması için 
savunuculuk yapmak. Bu anlamda biz hem işte bu konudaki literatürde anlatılanlar nasıl uygulamaya 
geçirilir onu yapıyoruz. Bir yandan aslında her ne kadar özellikle akademik olarak Türkiye’de çalışmalar 
neredeyse 20 yıla dayanmış olsa da bu alandaki literatür çoğunlukla İngilizce olduğu için bu literatürün 



Türkçeye çevrilmesi, bilinmesi için de web sitemiz yoluyla yaptığımız paneller, tartışmalar çalıştaylar 
yoluyla e bu bilginin yayılmasını amaçlıyoruz. Biraz uzun oldu ama (güler) kısaca böyle diyecektim.  

 

Tunç KARAÇAY: Çok teşekkür ederiz aslında çok güzel bir giriş, bir başlangıç oldu diye düşünüyorum 
ben de. Bi cümle benim çok dikkatimi çekti hatta not aldım dinlerken. Kavramsal olarak çalıştığım 
alanları aktif olarak nasıl sahaya taşıyabilirim sorusu bence şu an çok kıymetli bir yerde özellikle bu 
alanda. Tam da bu alanla alakalı aslında bu cümleyle alakalı bir soru eklemek istiyoruz o da şunla alakalı, 
ülkemizde ve dünyada az sayıda da olsa güzel örnekler olmasına rağmen hani kadınların çatışma 
çözümü, barış inşası ve arabuluculuk konularında genel olarak yeterli katılımları ve görünürlüklerinin 
bulunmadığı biliniyor maalesef. Ve bu uzun zamandır da kadın hareketi tarafından tartışılan bir konu. 
Şimdi bu gerçeklikten baktığımızda var olan bu durumun üstesinden gelmek için daha fazla neler 
yapılabilir ya da hâlihazırda yapılan neleri devam ettirmek gerekir hani bunları biraz belki senden 
dinleyebiliriz.  

 

Ayşe Betül ÇELİK: Çok ilginç. Ben sahaya çıktığımda şunu görüyorum. Çalıştığım bütün nerdeyse 
konularda. Kendi bildiğim şeylerin de birçok kesimce bilindiğini sanıyorum. Bu varsayımın ben yanlış 
olduğunu gördüm. Sahada çalışmak bana bunu gösterdi. Bunlardan bir tanesi de bu daha önce 
bahsettiğim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1325 kararı ya da ondan sonrasını da içeren Kadın 
Barış ve Güvenlik Kararları. 2016’da dediğim gibi biz böyle bir eğitim vermeye başladığımızda aslında 
bunun hiç bilinmediğini gördük. Dolayısıyla sorduğun soruya ilk başta onun altını çizerek cevap vermek 
isterim. Çünkü bence daha çok yaygınlaştırılması için 1325 ile ilgili uygulamaların ne demek olduğunun 
niçin hayatımızda önemli bir yer işgal etmesi gerektiğine dair yaygınlaştırma amaçlı daha çok sivil 
toplum kuruluşları ve akademisyenlerin yaptığı çalışmaya ihtiyaç var. Yine bu çalışmalarda ben şunu 
gördüm. Hem saha çalışmalarımda hem literatür okumalarımda. Barış süreçlerine erkek katılımı norm 
olarak görülüyor. Katılacak kadınların yeterli vasıflara sahip olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Yani 
erkekler zaten bunun içinde olmak zorunda kadınlar ise yeterli kalifikasyonlara yeterli bilgiye donanıma 
sahip olduklarını göstermeleri gerekiyor. Bence söyleyeceğim şey bir iddia ama bu alanda çalışan biri 
olarak gözlemlerimden gelen bir iddia. İddiam da şu, bence Türkiye’de çatışma çözümü barış çalışmaları 
dediğimiz ya da daha genelce alanda uzman kadın sayısı (güler) erkek uzman sayısından daha fazla ve 
bu kadınlar aslında bayağı da görünür. Yine hani pratikte gördüklerinizle nasıl karşılaştırıyorsunuz 
demiştiniz ya ben birçok bölgesel kadın ağında da varım ve toplantılarına katılıyorum. Orda bi 
katılımcının benim böyle tüylerimi diken diken eden ve belki bu alandaki çalışmalarımı daha çok teşvik 
eden bir sözü vardı. Dedi ki İngilizce dedi, çevirmeye çalışıyorum. Bu alanlarda yani çatışma çözümü, 
barış gibi alanlarda daha çok kadın sesine ihtiyaç var deniyor. İşte İngilizcesi women should have voice. 
Ama dedi ki oysa kadınların sesi var. Gerekli olan dinleyecek kulaklar. Yani kadın işlerini görmek isteyen 
gözler için yaptıklarımız aslında (güler) gayet görünür. O zaman duymak isteyecek, ya da bunun 
duyulmasını nasıl sağlayacağız? O kulakları nasıl açacağız, gözleri nasıl  açacağız sorusu var. Bence en 
önemli şey, yine kendi çalışmalarımdan, sahada yaptığım çalışmalardan gördüğüm şey en önemli şey 
umudu yitirmeden ısrarla biz buradayız demeye devam etmek. Daha çok insana ulaşmak ve daha çok 
eğitim vererek aşağıdan yukarı barış, barış inşasına devam etmek. Çünkü gerçekten zaten bu işi yapan 
kadınlar var Türkiye’de, dünyada. Dolayısıyla bu insanlar gayet görünür işler yapıyor. Önemli olan 
görmek istemeyen kesimlere konuşabilmek. Biraz sonra belki daha detaylı konuşuruz bu konuyu. 
Bunun için de gene bence uluslararası ve bölgesel ağlarla işbirliği yapmak çok önemli. Dediğim gibi bu 
da var yine Türkiye’de. Ama herhalde pandemi son birkaç yıldır bunu biraz sekteye uğrattı ama son en 
azından 5 yıldır özellikle kadınların barış inşası konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Hem yerelde 
hem bölgesel ve uluslararası düzeyde.  



 

Tunç KARAÇAY: Tekrar teşekkürler, açıkçası yani ben daha önceden belki ders aldığım için mi bi 
alışkanlık yoksa söylediklerin bi şekilde bi not alma durumuna beni aslında bir şekilde yönlendiriyor. 
Hani mesela yani şeyler çok önemli, mesela erkekler zaten içerisinde ama kadınlar katılacaksa bunu 
göstermek durumunda kalması yani ses var ama gerekli olan belki duyacak kulaklar. Ve bu konuda 
ısrarlı ve umutlu olma vurgusu çok önemli şimdi bu umutlu olma vurgusunu, aslında soruyu şöyle 
evirtebilir miyiz diye düşündük. Hani bu kadınların dünyadaki barış süreçlerine katılımını 
incelediğimizde aslında hani kadınların dahil olmasıyla sürece dahil olmayan grupların yani kadınların 
dışında da diğer dezavantajlı, dışarda bırakılan bu grupların mağduriyetlerinin de dile getirilmesi aslında 
kolaylaşabiliyor mu? Bunun etkisini biraz görebiliyoruz belki. Hani bu kapsamda bizimle paylaşmak 
istediğin bir örnek ya da altını çizmek istediğin bir durum var mı diye sormak istedik. 

 

Ayşe Betül ÇELİK: Aslında hani bu soruyu şöyle sorabiliriz kadınlar sürece ne getiriyor? Niye önemli ki 
katılımları diye sorabiliriz ve bu konuda çok çok fazla çalışma var. Özellikle 1325’in 20. Yılı kapsamında 
yapılan Birleşmiş Milletler ’in UN Women’ın küresel bir çalışması var. Orda çok detaylı kadınların sürece 
ne kattığına dair şeyler var. Ben onları özetlemeyeceğim çünkü çok zaten bildiğimiz şeyler ama benim 
kendi yazılarımda kullandığım ve bu soruya cevaben önemli olacak birkaç şey söylemek istiyorum. 
Birkaç çalışma. Mesela Marsha Lichtenstein’ın 2000 yılında yayınlanmış bir çalışması var. diyor ki 
Marsha Lichtenstein, feminizim ve dönüştürücü arabuluculuk bazı ortak değerlere sahip. Yani aslında 
kadınların niye sürece dahil olması gerektiği sorusunu ilk önce şöyle cevaplamak isterim. Kadınlar tabi 
ki nüfusun yarısı olduğu için sürece dahil olması gerekiyor ama bence hangi kadın sorusu da çok önemli. 
Feminist değerlere sahip eşitliği savunan kadınlar. Özellikle de bunlar sivil toplumdan gelmiş ve belli 
değerleri, özgürlükçü ve eşitlikçi değerleri savunuyorsa bu da işte feminizm adını verdiğimiz ekol. 
Feminizm dönüştürücü arabuluculuk bazı ortak değerleri vurguluyor diyor. Bunlardan en önemlisi de 
dönüştürücü arabuluculuğun yani çatışma çözümünün feminist sosyal psikolojiden empatiyi 
öğrendiğini söylüyor yani karşıdakinin yaşadıklarını onun çerçevesinden anlamanın barışın inşasında ve 
kalıcı kılınmasında en önemli faktör olduğunun altını çiziyor. Yine Gregory Tillett “Resolving Conflict” 
adlı kitabında kadınların erkeklere oranla sorunların ilişkisel boyutuna ve karşısındakinin algılarına daha 
fazla odaklandığını söylüyor. Son olarak da yine bir çalışmaya referans vereceğim. De la Rey ve McKay 
2006’da 16 Güney Afrikalı kadın liderle yaptığı çalışmada kadınların barışı uzun bir yol olarak 
gördüklerini ve bu yolun sonunda insanların ana ihtiyaçlarının karşılandığını, yani yapısal barış 
ortamının oluşturulduğu bir dünya olarak tanımladıklarını ortaya koyuyor. Yine çok önemli bi nokta 
olarak bu kadınlar barışı, kadın ve erkeklerin birbiriyle nasıl bağ kurduklarının anlaşılması üzerine bir 
süreç olarak da tanımlıyorlar ve toplumdaki kadına yönelik şiddetin de ortadan kaldırılmasının kalıcı 
barışı sağlayacağı yönünde hemfikirler. Dolayısıyla, kadınların kadın sorunlarını temsilen barış sürecine 
aktif katılımı, sadece silahların sustuğu bir dünyanın ötesinde, eşitsizlikleri gidererek yapısal barışın 
sağlanabileceği bir dünyayı hayal edeceği potansiyele sahip. Bunu özetlersek, bu 3 tane şey ne söylüyor 
bize? Şu referansla yapabilirim bunu. Çatışma çözümünde biz sonuç ve süreç odaklı iki çıktıdan 
bahsediyoruz. Çatışmalarda sonuç odağı elbette önemli yani çatışmaların durması, insanların ölmesinin 
engellenmesi ama aynı zamanda bozulan ilişkilerin tamiri de önemli. Hatta daha önemlisi aslında eşit 
ve daha sağlıklı ilişkilerin kurulması ve bu çalışmalar, 3 tane referans verdiğim çalışma, kadınların 
sürecin bu yanına önem verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla kadınlar ilişkilerin geliştirilmesi, yapısal 
şiddetin önlenmesi, mağduriyetlerin giderilmesi, mağdurların haklarının kamuyla paylaşılması alanında 
aktif görev alıyorlar. 

 



Dilara GÖK: Çok teşekkürler Betül. Yani gerçekten bahsettiklerin içerisinde vurgulanacak çok kısım var. 
Özellikle son söylediklerin üzerinden gidersek kadınların farklı grupların mağduriyetlerini, bozulan 
ilişkilerin tamiriyle ilgili etkilerini tekrar vurgulamak belki bizim de amaçlarımızdan biri bu çalışmaları 
yaparken. Bunu senden de tekrar duymak önemliydi bizim için. Az önceki soruya verdiğin cevabında, 
bölgesel ve uluslararası düzeydeki ağlarla işbirliğinin kadınlar açısından önemini dile getirdin aslında. 
Bu noktada, senin de Akdeniz Kadın Arabulucular Ağının yanı sıra özellikle kadınların barış süreçlerine 
katılımıyla ilgili doğrudan çalışmalar yapan ICAN gibi ve AGİT’in Lider Kadınlar Platformu gibi önemli 
networklerin de içlerinde olduğu alanlarda aktif çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu networkler sence 
kadınların güçlendirilmeleri konusunda nasıl roller oynuyorlar? Bu kapsamda geliştirilmesi gereken 
yerler ve fırsatlar neler olabilir? 

 

Ayşe Betül ÇELİK: Yine bu soruyu cevaplamadan önce benim çok sevdiğim, herkesin idolü vardır ya 
(güler) benim idollerimden birisine referansla başlamak istiyorum. John Paul Lederach. İkiniz de 
okudunuz biliyorum. John Paul Lederach, aynı zamanda Kolombiya’daki barış sürecinin 
danışmanlarından da biri. Şahsen hiç tanışma fırsatım olmadı (güler) ama bir gün bir yerlerde tanışırız 
umuduyla ona referansla başlıyım. Hepimizin belki de bu alanda çalışma yapan hepimizin bildiği bir 
şeyden bahsediyor Paul Lederach diyor ki barış alanında çalışma yapanları 3 seviyede 
değerlendirebiliriz. Üst düzey liderler ki bunların konuşması işte müzakere ya da arabuluculukla 
yönetilen üst seviye görüşmelerdir. 2. Seviyeyle Lederach, siyasa yapamayan belki barış yapma kararı 
alamayan ama onları yapacak kişilere ulaşmada etkili bireyler, nedir işte gazeteciler, akademisyenler, 
sivil toplum kuruluşları, kuruluş üyeleri, kanaat önderleri gibi gruplar. 3. seviye gruplar ise daha halk 
seviyesi grupları. Şimdi bu AGİT’in ve ICAN’ın gruplarında aslında bu ikisi üzerinden belki konuşabiliriz. 
ICAN, kadın barış inşacılarıyla çalışıyor, “women peacebuilders” dediğimiz ve çatışmalara aslında bir 
continium İngilizce’de denen, yani süreklilik içerisinde görüyor. Yani çatışmayı, şiddeti süreklilik 
içerisinde görüyor. Hem çatışma hem de barışta kadınların barış yapıcı rollerine vurgu yapıyor. Çok 
büyük bir network. Sanam Anderlini, daha önce Birleşmiş Milletler’de çalışmış ve tamamen idealist 
nedenlerle Birleşmiş Milletleri bırakarak sivil toplumla çalışmalar yürüten ama aynı zamanda bu 
çalışmaları yaparken de üst seviye liderlere ulaşabilen, onlara konuşabilen birisi ve içerisinde çok büyük 
ağdan ama ağırlıklı olarak belki Müslüman ülkelerden gelen kadınların olduğu bir grup ve çok farklı 
şiddet unsurlarını engellemek için çalışan bir grup. Şimdi bununla nasıl barışın bir bağlantısı var 
derseniz, işte dediğim gibi bir süreklilik içerisinde yaşandığını düşündüğü için şiddetin, çatışmanın, bu 
kadınlar bunların ana sebeplerini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yapıyor. AGİT Ağı ise çok daha yeni 
bir ağ. Bu daha önce konuştuğum, 1325 sonrası hızlanan bölgesel kadın barış ağlarının çoğaltılması 
yönünde bir çalışma. Bu ağın tam adı AGİT (güler) biraz ilginç bir adı var bence. Tam adı, AGİT Kadın 
Arabulucular Ağı ve Barış İnşacılarını Kapsayan Kadın Liderler Ağı Platformu. Yani, burada hem kadın 
arabuluculara hem kadın barış inşacılarına onların kadın liderlik vasıflarına vurgu yaparak oluşturulmuş 
bir ağ ve bu ağda ben gene kurucu danışmanlarından biriydim. En büyük konuştuğumuz şey, işte bu 
1.ve 2. Seviyedeki çalışan kadınlar arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi. Yani herhangi bir barış 
sürecinde bir kadın müzakere masasında oturuyorsa o kadının aslında aşağıdan gelen talepleri temsil 
edecek bilgiye ve donanıma sahip olmasını desteklemek. Karşılıklı bu ağlar arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımı. Dolayısıyla bu iki ağa baktığımızda neden önemli sorusuna dönersek bunların baskı yapıcı 
görevleri var. Yani biraz önce söylemiştim ya hani aslında kadınlar görünür, duyulur, sesleri var ama o 
(güler) kapalı gözlere kulaklara nasıl hitap edeceğiz? İşte bu yollarla edeceğiz. Çünkü birlikten kuvvet 
doğar. Çok basit. Bu ağları kuvvetlendirmek amaçlı, bu baskı ağlarını. Yine kadınlar arası dayanışmayı 
çok güçlendiriyor. Yani çoğu zaman çatışmalı ortamlarda yaşayan insanlardaki oluşan psikoloji şu; “bu 
bizim başımıza geliyor, çok kötü ve yalnızız.” Oysa belki bağlamı değişse de birçok ülkede farklı 
çatışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla aslında yalnız değiliz. Benzer kadın sorunları yaşıyoruz. Ve 



dayanışmaya, bir sorun yaşadığında seni destekleyen kadınların varlığını bilmek çok önemli. Şu an 
mesela ICAN’ın WhatsApp ağı var benim de içinde olduğum, Ukrayna’dan bir kadın arkadaşımız var ve 
şu an ona mesaj yağıyor. İyi misin? Güvende misin? Ailen napıyor? Sadece bu mesajların bile dayanışma 
adına ne kadar kuvvetli olduğunu görmek lazım. Yine bence çok önemli, deneyim paylaşımı: Biraz önce 
dedim ya, tabi ki her çatışmanın kendine özgü nedenleri vardır, dinamikleri vardır ama ben mesela işte 
bir bu çatışma bir iç savaşsa, etnik çatışmaysa, benzer yerlerde nasıl barışa gidildiğini öğrenmek kendi 
adımıza sonuçlar çıkartmak, yeni formüller üretmek açısından önemli. Bu networklerdeki, bu ağlardaki 
dayanışma, bilgi paylaşımı bu tür süreçleri hızlandıran kuvvetlendiren süreçler. Bir de bu ağlarda çok 
fazla eğitim vurgusu var. Çünkü dediğim gibi bizim ağda da mesela farklı konularda uzman kadınlar var. 
Bu uzmanlıkların paylaşılması, yeni bilgilerin eklenmesi katmerleşen bir güçlendirme sağlıyor. İşte bunu 
da biz herhalde literatürde “skills building” denen beceri geliştirme açısından önemli buluyoruz. 

 

Dilara GÖK: Çok teşekkürler Betül. Bahsetmiş olduğun aslında bu ağların sağladığı kadınlar arasındaki 
dayanışma ve deneyim paylaşımını kuvvetlendirici süreçlerin yaratılması çok değerli. Ben de ICAN bir 
raporunda okumuştum, aslında senin söylediklerine paralel olarak şundan da bahsediyordu. 1. 
Seviyede yer alan kadınların her zaman toplumsal cinsiyet perspektifinden bakamadıkları durumlar 
olabiliyor. Bunu da normal görüyor aslında bir yerden ama aslında bu ağlar aracılığıyla biz bunu da 
güçlendirebiliriz diyor. Bunun da üstesinden gelebiliriz diyor. Buna da belki bir yıldız koymak istedim, 
sen anlatınca bunu hatırladım teşekkür ederim tekrar. Son olarak sana bir sorumuz daha var. Bu biraz 
aslında kadın olarak hem akademide hem de sahada var olmandan ötürü aklımıza gelen ve senden 
duymak istediğimiz bir soru. Zaten çokça altını çizdiğimiz üzere, hem sahada hem de akademide aktif 
çalışmalar yaptığını biliyoruz. Buralarda bir kadın olarak var olmanın dezavantajlarını yaşamış mıydın 
diye sormak geliyor aklımıza ama hani yaşamamış olmanı da düşünemiyoruz bir yandan maalesef. 
Nelerle karşılaştın onu merak ediyoruz. 

 

Tunç KARAÇAY: Bir de bu anlamda bu soruya şöyle ek bir soru aslında sıkıştırmak istedim. Yani bu 
alanda çalışmak isteyenlere acaba neler önerirsiniz? Hangi yolları seçsinler, nasıl bir yol haritası 
koysunlar kendilerine? Biraz da bundan bahsederseniz kapatmadan önce çok seviniriz.  

 

Ayşe Betül ÇELİK: Son sorudan başlayım. Orda çünkü benim hocalık (güler) tırnak içerisinde yanımı 
dürttün. Ben bu tür sorulara hep şey diye cevap veririm bence herkes kendi yolunu bulmalı. Yani benim 
hikayem, benim yolum elbette ki birilerine bir şey ifade edebilir ama bence formülü yok. Bence herkes 
kendi yolunda yürürken doğrusunu yanlışını buluyor. O yüzden de herhalde denemek, denemekten 
korkmamak, yanılınca umutsuzluğa kapılmamak ki parantez açıyorum, ben bu konuda pek iyi değilim 
çünkü ben sanırım daha kolay umutsuzluğa da kapıldığım anlar oldu hayatımda. Bu tür bir tavsiye 
verebilirim. Herkes kendi denemeleri yanılmalarıyla, farklı yolları seçerek kendisi bulacak. Dilara’nın 
sorusuna gelince de, evet yani sonuçta kadın olarak hangi alanlarda (güler) zorluk çekmediniz diye 
sorsanız belki daha kolay cevaplanır. Ben çünkü hem Türkiye’de şu anda büyük bir sorun olan toplumsal 
cinsiyetle ilgili bir alanda çalışıyorum hem de barış çalışmalarında çalışıyorum (güler). İkisini 
birleştirdiğinizde gayet zor bir alan oluyor ama ben akademik duruşumda hep şuna inandım. Çalıştığınız 
konuya bilimsel yöntemlerle yaklaşır, bu konudaki literatürü de arkanıza alırsanız yaptığınız çalışmaları 
tırnak içinde savunmak durumunda kalmazsınız. Yani tabi kadın olarak kadın meselesini çalışma bu 
açıdan biraz daha zor. Şimdi ben Kürt meselesinde çalışan biri olarak, bildiğim kadarıyla Kürt bir etnik 
bağım yok. Orda aslında azıcık avantajlarını yaşıyorum, çünkü insanlar benim duruşumu biraz daha az 
sorguluyor olabilir diyorum. Ama kadın olarak kadına yönelik şiddetin bu kadar fazla yaşandığı bir 



ülkede olmak ve genel olarak toplumsal cinsiyet açısından dezavantajlı olarak tanımlanan bir yerde 
olmak biraz daha zorlaştırıyor tabii ki duruşumu. Çünkü sonuçta benim de (güler) her iki alanda da bir 
duruşum var. Yani bir Betül olarak duruşum var, bir de akademisyen olarak duruşum var. O yüzden, bu 
konularda çalışırken ben o akademik duruşumu öne çıkartıyorum. Sahada çalışırken de mesela, ben 
çoğunlukla mülakat yöntemiyle, saha çalış araştırması yöntemiyle çalışıyorum ve bana mesela 
sorularda daha böyle samimi bir ortamda geliştiği için siz ne düşünüyorsunuz diyorlar. Mesela o soruyu 
cevaplamamam gerekiyor benim akademisyen olarak. Kapatıldıktan sonra belki, mülakat bittikten 
sonra cevaplarım ama o duruşu sergilemek gerekiyor çünkü orda verdiğiniz mesaj ben buraya sizi 
dinlemeye geldim. Çünkü benim için, benim çalışmam için sizin görüşünüz önemli, benim görüşüm 
önemli değil. Bu yüzden de ben hep şu soruyu sordum. Ben kime ulaşmaya çalışıyorum ve ulaşmak 
istediğim kesimi nasıl konuşurum. Ve bunda da dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek 
gerekirse Tunç yap, Dilara yap da diyebilirim mesela (güler) değil mi size. Ama bir şey yapmanın niçin 
avantajlı olduğunu anlatarak da size onun yapılmasını sağlayabilirim belki. Değil mi? Ben hep ikincisini 
tercih ettim. Yani anlatarak, göstererek, kendi bilgimi paylaşarak, üstenci olmayan ama sonuçta bilimin 
ve çalışmalarının gösterdiği yöntemden konuşarak. Çünkü benim için özellikle son zamanlardaki 
yayınlarımda da şeye çok önem kazandı, dinleme ve konuşma pratikleri. Barış için nasıl dinlemeli nasıl 
konuşmalı? İki tane de kadınların bu alanda, diyalog ortamlarında dinlemesi ve konuşması üzerine 
çalışmalar yaptım. Son olarak da soruyu cevaplarken, evet hani kadın olarak çalışmanın 
dezavantajlarından uzun uzun bahsedebiliriz, birkaçını söyledim ama bence avantajlarını da söyleyerek 
bitirmek gerekir. Çünkü her umutsuzluğa düştüğümde, her cevap bulamadığım şeyler olduğunda, bu 
kadın ağlarında bir araya geldiğimiz kadınların bana neler öğrettiğini, beni ne kadar sıkı sarmaladığını 
da biliyorum ben. Onların yaptıklarını dinlemek çok öğretici, çok dönüştürücü benim için. Yani kadın 
olarak yaşadığım birçok zorluk yanında, bence bu büyük avantaj, çok büyük bir artı. O yüzden 
söylenmiyorum ( güler) ki ben söylenen bir insanımdır.  

 

Dilara GÖK: Aslında ben şeyden başlamak istiyorum, bu ifade ettiğin söylemlerin ve  ifade şeklini biz 
birinci dereceden deneyimliyoruz ve bu haliyle de seninle birlikte öğrenmekten çok memnunuz aslında, 
önce bunu söyleyeyim. Onun dışında çok teşekkür ederim gerçekten Betül. Kendi adıma da hem proje 
adına da çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu programa hem katılman hem de deneyimlerine yönelik 
paylaşımların, görüşlerin bizim için çok değerliydi. Alanla ilgili geniş bir perspektif sundun ve bize 
yeniden irdeleyecek, düşünecek, tartışılacak sorular yarattın. İyi ki geldin. 

 

Ayşe Betül ÇELİK: Çok teşekkür ederim çok güzel bitirdin. Ben genelde soru birisine soru sormasına 
vesile olduysam seviniyorum. Sevindim. 

 

Tunç KARAÇAY: Ben de çok teşekkür ederim, çünkü ilham verici bir konuşma, sohbet oldu. Umarım 
dinleyicilerimiz de bizimle aynı fikirde olacaktır. Belki ilerde yine başka projelerde bir araya gelme 
fırsatımız olur diye umut ediyorum ve ben de çok teşekkür ediyorum tekrardan. 

 

Ayşe Betül ÇELİK: Çok teşekkürler. Yani çok eskiden tanıdığım iki arkadaşımla böyle bir muhabbet 
etmek benim için de çok güzel bir deneyimdi. Çağırdığınız için tekrar teşekkürler. 


