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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

ΣΟΤΡΚΗΑ: ΒΗΑ, ΑΝΣΗΣΑΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΝ ΚΑΗΡΟ ΣΖ ΚΡΗΖ. 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ 

ΔΜΦΤΛΖ ΒΗΑ  

 

 

 

Δπιζηημονική ςπεύθςνη/ ζςνηονίζηπια  

Δπζπκία Κάλλεξ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ 

Αζηαηηθώλ πνπδώλ ΔΚΠΑ 

ςμμεηέσονηερ θοιηηηέρ 

Καηεξίλα Βνγηαηδή, Ρνδηάλζε Γαβαιάθε, Αζελά Διεπζεξίνπ, ηέιια Εαξγάλε, 

ηαπξνύια Καξαιή, ηέιηνο Κξηζαξάο, Υάξηο Μέμα,  Αγγειηθή Μνπξηδνύρνπ, 

Κσλζηαληίλνο Μπόξαο, Ραρήιε Παλαγησηίδνπ, Αγγειηθή Σζνπθάηνπ, Μαξθέιια 

Φηδαλάθε. 

 

ηόσοι έπεςναρ/μεθοδολογία 

Ζ βία θαηά ησλ γπλαηθώλ ζηελ Σνπξθία είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξα 

ζνβαξέο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα: νη δνινθνλίεο γπλαηθώλ από κέιε ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο σο επί ην πιείζηνλ εκθαλίδνληαη ζε θαζεκεξηλή 

ζρεδόλ βάζε ζηα αζηπλνκηθά δειηία ησλ εθεκεξίδσλ. Χο εθ ηνύηνπ, έρεη θαηαζηεί 

ηειεπηαία κείδνλ πνιηηηθό δήηεκα: θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε δηαξξεγλύνπλ ηα 

ηκάηηά ηνπο απέλαληη ζην θαηλόκελν. Σαπηόρξνλα θνξείο πνηθίισλ πξνζαλαηνιηζκώλ 

–από ζνζηαιηζηηθέο θεκηληζηηθέο νκάδεο κέρξη ηζιακηθέο ΜΚΟ-  δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζην 

θαηλόκελν απηό απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  

Σν θεληξηθό εξεπλεηηθό εξώηεκα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: ην θίλεκα θαηά ηεο 

έκθπιεο βίαο ζηελ Σνπξθία δηακνξθώλεη «πνιηηηθή από ηα θάησ»; Καηά πόζν νη 

έκθπιεο δηαζηάζεηο, ηόζν ηεο πνιηηηθήο ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο (ΑΚΡ), όζν θαη 

ησλ πνιηηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηώλ αληηπνιηηεπηηθώλ θνκκάησλ όπσο 



2 
 

ην θεκαιηθό CHP, ην αθξνδεμηό MHP θαη ην αξηζηεξό HDP, ζπλνκηινύλ κε 

αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο «από ηα θάησ»; Με βάζε ηελ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό 

ζα αμηνινγήζνπκε ηελ πνιηηηθή ζεκαζία πνπ απνθηνύλ ζηελ Σνπξθία νη παξεκβάζεηο 

(λνκνζεηηθέο θ.ά.), νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο έκθπιεο ζρέζεηο.  

ηελ πξννπηηθή απηή εμεηάδνπκε ηνπο ιόγνπο θαη ηε δξάζε θηινθνζκηθώλ 

θαη ηζιακηθώλ ΜΚΟ, θνπξδηθώλ θαη εξγαηηθώλ γπλαηθείσλ ζπζζσκαηώζεσλ, θαζώο 

θαη LGBTI νξγαλώζεσλ. Αληρλεύνπκε πώο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ιόγνπο ηνπο νη 

γπλαίθεο σο ζπιινγηθό ππνθείκελν, ζε ζρέζε θαη κε άιιεο ππάιιειεο νκάδεο 

(subaltern groups) όπσο εζλνηηθέο θαη ζεμνπαιηθέο κεηνλόηεηεο. Δμεηάδνπκε ηε ζέζε 

πνπ απνδίδεηαη ζην ηνπξθηθό έζλνο (θαη ζηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο γεληθόηεξα), ζην 

Ηζιάκ (θαη γεληθόηεξα ζηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο), ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ έλλνηα ηεο 

αηνκηθόηεηαο. Γηεξεπλνύκε, αθόκε, ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ/ ηελ θνηλσληθή 

αληηπξνζώπεπζε ζηηο νκάδεο απηέο κε θξηηήξηα όπσο θύιν, θνηλσληθή πξνέιεπζε, 

κόξθσζε, επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε.  

Παξαθνινπζνύκε, επίζεο, ηηο επηδξάζεηο ηεο έκθπιεο βίαο ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλή γλώκε. Δμεηάδνπκε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο έκθπιεο βίαο πνπ έιαβαλ 

παλεζληθέο δηαζηάζεηο  πξνθαιώληαο αθόκε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ πνιηηηθώλ 

θνκκάησλ από ην αθξνδεμηό ΜΖΡ σο ην αξηζηεξό HDP θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά 

αξηζηεξά θόκκαηα. Μειεηνύκε πώο πξνζιακβάλνληαη νη ππνζέζεηο απηέο από ηελ 

θνηλή γλώκε. Γηα ηνλ ίδην ιόγν δηεξεπλνύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε 

έκθπιε βία ζε ηνπξθηθέο ηειενπηηθέο ζεηξέο πςειήο αθξνακαηηθόηεηαο. 

Σέινο εμεηάδνπκε ιόγνπο θαη πξαθηηθέο νιόθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ –από ην θπβεξλώλ θόκκα θαη ην αθξνδεμηό ΜΖΡ σο ην 

αξηζηεξό HDP θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθά αξηζηεξά θόκκαηα- δηεξεπλώληαο 

κεηαηνπίζεηο ζην ιόγν, ζηε δξάζε ηνπο θαη ζηε λνκνζεηηθή δξαζηεξηόηεηα. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ αληρλεύνπκε ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην ηνπξθηθό θίλεκα θαηά 

ηεο έκθπιεο βίαο θαη ζηνλ πνιηηηθό θόζκν. 

 

Πηγέρ/ επιηόπια έπεςνα 

 

Οη παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο πεγέο πνπ ζπκβνπιεπηήθακε. Σν 

ιόγν θαη ηε δξάζε ησλ ΜΚΟ παξαθνινπζνύκε κέζα από ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο 

ηνπο, ελώ ν ηύπνο καο δίλεη πξόζβαζε ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ επηκέξνπο 

αθηηβηζηξηώλ/ησλ, θαζώο θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ. Βαξύλνπζα είλαη 



3 
 

επίζεο ε ζεκαζία ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζε κνξθή εηθόλαο θαη ήρνπ ζηνηρείσλ 

(ηειενπηηθώλ ζεηξώλ, βηληενζθνπεκέλσλ ιόγσλ, θσηνγξαθηώλ, ηξαγνπδηώλ θιπ).  

Καίξηαο ζεκαζίαο, από απηή ηελ άπνςε, είλαη ε ζπκβνιή ησλ πξνθνξηθώλ 

καξηπξηώλ ησλ αθηηβηζηξηώλ/ησλ, λνκηθώλ, πνιηηηθώλ, θξαηηθώλ ππαιιήισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηεο έκθπιεο βίαο θαη ηηο νπνίεο ζπιιέμακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ καο ηαμηδηνύ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηελ Άγθπξα θαη ηε 

κύξλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017. ην εξεπλεηηθό απηό ηαμίδη ζπκκεηείραλ, εθηόο από 

ηελ επηζηεκνληθή ππεύζπλε Δπζπκία Κάλλεξ νη εμήο θνηηεηέο: ηέιια Εαξγάλε, 

ηέιηνο Κξηζαξάο, Κσλζηαληίλνο Μπόξαο.  

ε απηό είρακε ηε δπλαηόηεηα λα έξζνπκε ζε επαθή κε θνξείο πνπ έρνπλ ζην 

ελεξγεηηθό ηνπο εκβιεκαηηθή δξάζε ζηνλ αγώλα θαηά ηεο έκθπιεο βίαο.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε επηζθεθζήθακε ηνπο εμήο θνξείο 

(Δπζπκία Κάλλεξ, ηέιια Εαξγάλε):  

1. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı [Μσβ ηέγε – Καηαθύγην θαη Ίδξπκα 

Καθνπνηεκέλσλ Γπλαηθώλ] 

2. Kadınlar Cinayetlerini Durduracağız Platformu [Πιαηθόξκα γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκό ησλ δνινθνληώλ ησλ γπλαηθώλ] (ηκήκα Κσλ/πόιεσο) 

3. Esenyalı Kadınlar Dayanışma Derneği [ύιινγν Αιιειεγγύεο 

Γπλαηθώλ ηνπ Esenyalı] 

4.  Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu [Οκάδαο γηα ηε Λήςε 

Έθηαθησλ Μέηξσλ ελάληηα ζηηο Γνινθνλίεο ησλ Γπλαηθώλ]  

5. Πεξηνδηθό Ekmek ve Gül  

6. Γεκνζηνγξάθνπο ηνπ ελεκεξσηηθνύ δηθηύνπ Bianet πνπ έρνπλ 

θαηαξηίζεη ηηο εγθπξόηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηε ρώξα ζρεηηθά κε ηα 

θαηλόκελα έκθπιεο βίαο.  

7. Ήξζακε αθόκε ζε επαθή κε παλεπηζηεκηαθνύο, εηδηθεπκέλνπο ζε 

ζέκαηα θνηλσληθνύ θύινπ .  

 

ηε κύξλε επηζθεθζήθακε ηνπο εμήο θνξείο (Κσλζηαληίλνο Μπόξαο): 

8. Kemalpaşa Belediyesi Kadın Danışma Merkezi [πκβνπιεπηηθό 

Κέληξν γπλαηθώλ ηεο Γεκαξρίαο ηνπ Kemalpaşa] 

9. İzmir Büyükşehir Kadın Danışma Merkezi [πκβνπιεπηηθό Κέληξν 

Γπλαηθώλ Πεξηνρήο κύξλεο] 
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10. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Merkezi [Γεκνηηθό 

Κέληξν γηα ηα Παηδηά θαη ηε Νενιαία Πεξηνρήο κύξλεο] 

11. Bağımsız kadınlar [Αλεμάξηεηνο ύιινγνο Γπλαηθώλ] 

 

ηελ Άγθπξα επηζθεθζήθακε ηνπο εμήο θνξείο (ηέιηνο Κξηζαξάο): 

12. Kadınlar Cinayetlerini Durduracağız Platformu [Πιαηθόξκα γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκό ησλ δνινθνληώλ ησλ γπλαηθώλ] (ηκήκα Άγθπξαο) 

13. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu [Οκνζπνλδία Γπλαηθείσλ 

πιιόγσλ Σνπξθίαο] 

14. Ankara Kadın Platformu [Πιαηθόξκα Γπλαηθώλ Άγθπξαο] 

15. Gündem Çocuk Derneği [ύιινγνο: ην παηδί ζηελ επηθαηξόηεηα] 

16. Halkların Demokrasi Partisi/ HDP [Κόκκα ηεο Γεκνθξαηίαο ησλ 

Λαώλ] 

17. Δθεκεξίδα Evrensel 

18. Φπρνιόγνπο Orta Doğu Teknik Üniversitesi [Πνιπηερλείν Μ. 

Αλαηνιήο] εηδηθεπκέλνπο ζε δεηήκαηα έκθπιεο βίαο (νη νπνίνη 

πξνηίκεζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο). 

19. Σνλ εηδηθεπκέλν ζε δεηήκαηα έκθπιεο βίαο λνκηθό Μ.Κ. (ν νπνίνο 

πξνηίκεζε λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηνπ).  

 

Πξόθεηηαη γηα αθηηβηζηέο/ίζηξηεο, επηζηήκνλεο θαη θνξείο πνηθίισλ 

ηδενινγηθώλ θαη πνιηηηθώλ απνρξώζεσλ. Οη καξηπξίεο ηνπο θσηίδνπλ πηπρέο ηεο 

ππνθεηκεληθόηεηαο ησλ δξώλησλ πξνζώπσλ θαη πιεπξέο ηεο δξάζεο πνπ δελ αθήλεη 

λα θαλνύλ ν επίζεκνο ιόγνο, όπσο απηόο απνηππώλεηαη ζηνπο ηζηόηνπνπο ησλ 

ζπζζσκαηώζεσλ θαη ζηνλ ηύπν. 

 

Γιάπθπωζη έπεςναρ 

 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ 

Έμθςλη βία ζηην Σοςπκία: αποηιμήζειρ ηος πποβλήμαηορ ζε εθνικό και διεθνέρ 

επίπεδο 
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ΑΘΖΝΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

 Έμθςλη βία ζηην Σοςπκία: κπάηορ και διεθνείρ οπγανιζμοί 

Δμεηάδνληαη νη λνκηθέο θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην ηνπξθηθό 

θξάηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

δηεζλώλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ (π.ρ. ΟΖΔ, Δπξσπατθή Έλσζε, Δπξσπατθό 

Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Γηεζλήο Ακλεζηία) ζηε ζπλερή δηόγθσζε 

ησλ δηαζηάζεώλ ηνπ. Παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηώζεηο πξνζθπγήο γπλαηθώλ πνιηηώλ 

ηεο Σνπξθίαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη επηζεκαίλεηαη ε απξνζπκία ηνπ ηνπξθηθνύ 

θξάηνπο –παξά ηηο λνκνζεηηθέο βειηηώζεηο πνπ έγηλαλ, ελ πνιινίο ππό ηελ πίεζε ηνπ 

θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο, αιιά θαη δηεζλώλ θνξέσλ- λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ησλ θξνπζκάησλ έκθπιεο βίαο θαη λα πξνζηαηέςεη 

λνκνζεηηθά ηα άηνκα πνπ ζηνρνπνηνύληαη ιόγσ ηνπ ζεμνπαιηθνύ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΟΡΑ 

 Ζ εξέλιξη ηηρ έπεςναρ για ηη βία καηά ηων γςναικών ζηην Σοςπκία:  διεθνείρ 

θοπείρ, ακαδημαϊκή κοινόηηηα, ηύπορ, ΜΚΟ 

 

Μειεηάηαη ε πνξεία ησλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη παξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα 

απηό μεθίλεζε αξθεηά πξόζθαηα. Αξρηθά πεξηνξηδόηαλ ζε κειέηεο εζηηαζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ –πξάγκα πνπ εμαθνινύζεζε λα 

ηζρύεη θαη αξγόηεξα- ελώ νη παλεζληθέο αθαδεκατθέο κειέηεο γηα ην θαηλόκελν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο θνξείο. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπλεηζθνξά ζηε δηεξεύλεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο έκθπιεο βίαο θάπνησλ ΜΚΟ όπσο ε Kadın Cinayetlerini 

Durduracağız Platformu [Πιαηθόξκα γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ησλ δνινθνληώλ ησλ 

γπλαηθώλ] θαη ε ΚΑ-ΜΕR Vakfı [Kadın Merkezi Vakfı- Κέληξν θαη Ίδξπκα 

Γπλαηθώλ], αιιά θαη κέξνπο ηνπ ηύπνπ – ζε αληίζεζε κε ηνπο θαη’ εμνρήλ αξκόδηνπο 
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θξαηηθνύο θνξείο, δειαδή ην Τπνπξγείν Οηθνγελεηαθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηελ Σνπξθηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

Έμθςλη βία και κοινωνία ηων πολιηών 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΒΟΓΗΑΣΕΖ 

 Υαπηογπάθηζη ηος γςναικείος και LGBTI κινήμαηορ ζηην Σοςπκία: η ποπεία 

και η δπάζη ηος από ηο 1980 μέσπι ζήμεπα 

 

Δπηρεηξείηαη κηα εηζαγσγηθή ραξηνγξάθεζε θαη πεξηνδνιόγεζε ηεο δξάζεο LGBTI 

θαη γπλαηθείσλ νξγαλώζεσλ ζηελ Σνπξθία, είηε απηέο απηναπνθαινύληαη 

θεκηληζηηθέο, είηε απνηάζζνληαη ην θεκηληζκό. Δμεηάδεηαη επίζεο ε δξάζε θνξέσλ 

όπσο εξεπλεηηθώλ θέληξσλ γηα γπλαηθεία δεηήκαηα ή θαηαθπγίσλ γηα θαθνπνηεκέλεο 

γπλαίθεο, ελώ πξαγκαηνπνηεί εθηελή αλαθνξά ζηα θεκηληζηηθά πεξηνδηθά. Σν 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην θείκελν ηεο Κ. Βνγηαηδή είλαη όηη πεξηιακβάλεη ζηελ έξεπλά 

ηεο νξγαλώζεηο πνπ βξίζθνληαη όρη κόλν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αιιά θαη ζε 

επαξρηαθέο πόιεηο όπσο ην Βαλ, ε Ούξθα ή ε Σξαπεδνύληα, ελώ δελ παξαιείπεη λα 

αλαθεξζεί ζε θνπξδηθέο νξγαλώζεηο θαη πεξηνδηθά, αιιά θαη ζε θηινθπβεξλεηηθέο 

γπλαηθείεο ζπζζσκαηώζεηο. Έηζη αλαδεηθλύεηαη ε δπλακηθή ηνπ ηνπξθηθνύ 

γπλαηθείνπ θαη LGBTI θηλήκαηνο, αξηζκεηηθή θαη πνηνηηθή, αιιά θαη ην ηδενινγηθό 

εύξνο ηνπ, εθόζνλ πεξηιακβάλεη νξγαλώζεηο θεκαιηθνύ, θηιειεύζεξνπ, 

ζνζηαιηζηηθνύ ή ηζιακηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Γίλεηαη εκθαλήο ν δπλακηζκόο ησλ 

γπλαηθείσλ θαη LGBTI ΜΚΟ θαη νη ηηηάληεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ, εηδηθά 

ζε κηα πεξίνδν έμαξζεο ηεο βίαο, λα πξνβάινπλ ελαιιαθηηθά έκθπια πξόηππα ζηελ 

ηνπξθηθή θνηλσλία θαη κάιηζηα ζηηο ζπληεξεηηθέο επαξρίεο. 

 

ΣΔΛΗΟ ΚΡΗΘΑΡΑ- ΜΑΡΚΔΛΛΑ ΦΗΓΑΝΑΚΖ 

 Ζ ανηιμεηώπιζη ηηρ έμθςληρ  βίαρ από ηιρ ηοςπκικέρ γςναικείερ και LGBTI μη 

κςβεπνηηικέρ οπγανώζειρ 

 

Οη Μαξθέιια Φηδαλάθε θαη ηέιηνο Κξηζαξάο εζηηάδνπλ εηδηθόηεξα ζηε δξάζε ησλ 

ιεγόκελσλ θηινθνζκηθώλ ΜΚΟ (θηινθεκαιηθώλ, ζνζηαιηζηηθώλ, θνπξδηθώλ, 

LGBTI) πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηεο έκθπιεο βίαο, ρξεζηκνπνηώληαο σο πεγέο 
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ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζζσκαηώζεσλ, ηνλ ηύπν, αιιά θαη πξνθνξηθέο 

ζπλεληεύμεηο αθηηβηζηξηώλ/ηώλ. Δμεηάδνπλ κνξθέο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, όπσο ε 

εθδνηηθή/δηαδηθηπαθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε παξνπζία ζηα ΜΜΔ, ε δηνξγάλσζε 

ζπλεδξίσλ, νη ελεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, θαζώο θαη νη θακπάληεο θαη 

νη δηαδειώζεηο. Αλαδεηθλύνπλ αθόκε πώο απηέο νη ΜΚΟ αμηνπνηνύλ ηνπο δηεζλείο 

ιόγνπο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ, αιιά θαη ηελ 

εηδηθή ζρέζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ, ώζηε λα απνθηήζνπλ δηεζλή παξνπζία, 

αλαγλώξηζε θαη βέβαηα ρξεκαηνδόηεζε. ηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο πξνρσξνύλ ζε 

κηα αλάιπζε ησλ ιόγσλ πνπ νη θνξείο απηνί εθθέξνπλ ζε ζέκαηα ηακπνύ γηα ηελ 

ηνπξθηθή θνηλσλία, όπσο ην θξάηνο, ε νηθνγέλεηα, ε ζξεζθεία θαη νη κεηνλόηεηεο. 

Δπηζεκαίλνπλ όηη παξά ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηδενινγηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπο νη 

νξγαλώζεηο απηέο απνξξίπηνπλ θπξίαξρεο θνηλσληθέο αμίεο όπσο ε ηεξόηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ή ν κηιηηαξηζκόο, ηηο νπνίεο ζπλδένπλ κε ηελ έκθπιε βία. 

 

ΡΟΓΗΑΝΘΖ ΓΑΒΑΛΑΚΖ- ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΟΤΡΣΕΟΤΥΟΤ 

 Έμθςλη βία και πολιηικό Ηζλάμ ζηην Σοςπκία 

 

Ζ Ρνδηάλζε Γαβαιάθε θαη ε Αγγειηθή Μνπξηδνύρνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο έκθπιεο βίαο από ην ρώξν ηνπ πνιηηηθνύ Ηζιάκ. Αξρηθά εμεηάδνπλ 

ηελ πξνβνιή ηνπ θαηλνκέλνπ από ηα ζρεηηθά έληππα κεγάιεο θπθινθνξίαο –

εθεκεξίδεο όπσο ε Yeni Şafak, αιιά θαη πεξηνδηθά όπσο ην Turuncu Dergisi, ην 

Bizim Aile, ή ην Kadın ve Aile. ηε ζπλέρεηα πξνρσξνύλ ζηε δηεξεύλεζε ηνπ ιόγνπ 

θαη ηεο δξάζεο ΜΚΟ όπσο νη Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği [ύιινγνο 

Δθπαίδεπζεο Πνιηηηζκνύ θαη Αιιειεγγύεο Hazar], Başkent Kadın Platformu Derneği 

[Πιαηθόξκα γπλαηθώλ ηεο πξσηεύνπζαο], Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 

[ύιινγνο γηα ηε γπλαίθα θαη ηε Γεκνθξαηία], ελώ εμεηάδνπλ επίζεο ηε ζηάζε 

πξνζσπηθνηήησλ ηνπ πνιηηηθνύ Ηζιάκ απέλαληη ζην δήηεκα απηό. Από ηελ αλάιπζε 

πξνθύπηεη όηη ε ζηάζε πνπ πηνζεηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο απέλαληη ζηελ έκθπιε 

βία θάζε άιιν παξά νκνηνγελήο είλαη. Έξρεηαη ζην θσο έλαο πινπξαιηζκόο απόςεσλ 

πνπ ζπλαξηώληαη ηόζν κε ηα ζξεζθεπηηθά δίθηπα, ζηα νπνία πξόζθεηληαη έληππα θαη 

πξνζσπηθόηεηεο, όζν θαη κε ηελ επξύηεξε ζηάζε πνπ ηεξνύλ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο 

ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο. Αλαδεηθλύεηαη αθόκε ε δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ 
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θάπνηεο γπλαίθεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηό, ζην όλνκα ησλ δηδαρώλ ηνπ Κνξαλίνπ, 

αιιά θαη ηεο κεηξόηεηαο, ηελ νπνία ζπζρεηίδνπλ κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπξθηθέο 

αμίεο. Δλδηαθέξνπζα είλαη αθόκε ε απνπζία από ηε δξάζε θαηά ηεο έκθπιεο βίαο 

νξγαλώζεσλ πνπ παιαηόηεξα είραλ πξσηνζηαηήζεη ζηνλ αγώλα θαηά ηεο 

απαγόξεπζεο ηεο καληίιαο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο. 

 

 

 

ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 

Έμθςλη βία και ηοςπκική κοινή γνώμη 

 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΚΑΡΑΛΖ 

 Ζ βία καηά ηων γςναικών ζηιρ ηοςπκικέρ ηηλεοπηικέρ ζειπέρ 

 

 

 

Γηεξεπλάηαη ε απεηθόληζε ηεο έκθπιεο βίαο ζε ηέζζεξηο ηνπξθηθέο ηειενπηηθέο 

ζεηξέο πςειήο αθξνακαηηθόηεηαο, νη νπνίεο κάιηζηα πξνβιήζεθαλ θαη ζηελ 

ειιεληθή ηειεόξαζε. Από ηελ αλάιπζε γίλεηαη εκθαλέο όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ, παξ’ όηη δηθαηώλεη ηα ζύκαηα, δελ είλαη 

αζώνο. Αληίζεηα, ζηνρνπνηεί έκκεζα ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηξόπνπο 

δσήο, εμαίξνληαο ηελ αμία άιισλ. Έηζη ηειηθά νη αθεγήζεηο γηα ηε βία θαηά ησλ 

γπλαηθώλ, κέζα από όζα πξνβάιινπλ θαη όζα απνζησπνύλ, θαηαιήγνπλ λα αθνξνύλ 

δεηήκαηα όπσο ην θνπξδηθό, ε θεκαιηθή παξάδνζε ή ε ηνπξθηθόηεηα ζην ζύλνιό 

ηεο. 

 

ΥΑΡΗ ΜΔΞΑ 

 Έμθςλη βία και κοινή γνώμη: Τποθέζειρ έμθςληρ βίαρ πος έλαβαν πανεθνικέρ 

διαζηάζειρ. Nevin Yıldırım και Ayşegül Terzi 

 

Ζ Υάξηο Μέμα αλαθέξεηαη ζηε ζύιιεςε, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012, θαη ηε δίθε ηεο 

αγξνηηθήο εξγάηξηαο Nevin Yıldırım πνπ ζθόησζε ηνλ θαη’ εμαθνινύζεζε βηαζηή 

ηεο, θαζώο θαη ζηελ επίζεζε θαηά ηεο λνζνθόκαο Ayşegül Terzi ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2016 ζε ιεσθνξείν από ζπλεπηβάηε ηεο πνπ ζεώξεζε ηελ ελδπκαζία ηεο άζεκλε. Σα 
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ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα επηιέρζεθαλ, επεηδή νη αληηδξάζεηο ζε απηά απνηέιεζαλ 

θάπνηα πξώηα ζεκάδηα ηεο κεηαβνιήο ησλ θπξίαξρσλ λννηξνπηώλ πεξί έκθπισλ 

ζρέζεσλ ζηε ρώξα: θαηάθεξαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ έληνλα ηελ θνηλή γλώκε, 

απαζρόιεζαλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, πξνθάιεζαλ ζπγθεληξώζεηο 

ζπκπαξάζηαζεο θαη δηακαξηπξίαο, ζπιινγή ππνγξαθώλ, αιιά θαη πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο. 

 

ΣΔΛΛΑ ΕΑΡΓΑΝΖ 

 Έμθςλη βία και πολιηική. Τποθέζειρ έμθςληρ βίαρ πος έλαβαν πανεθνικέρ 

διαζηάζειρ: Özgecan Aslan και Ensar Vakfı 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν εζηηάδεη ζηελ απόπεηξα βηαζκνύ θαη δνινθνλία ηεο 

εηθνζάρξνλεο θνηηήηξηαο Özgecan Aslan ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 θαη ζην ζθάλδαιν 

ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ από ην δάζθαιό ηνπο ζην ζξεζθεπηηθό 

ίδξπκα Ensar, πνπ μέζπαζε ην Μάξηην ηνπ 2016. Οη θηλεηνπνηήζεηο ηεο θνηλήο 

γλώκεο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο, ζηηο νπνίεο ηα ηξαγηθά απηά 

πεξηζηαηηθά έιαβαλ ρώξα. Αθξηβώο ιόγσ ησλ ζπγθπξηώλ απηώλ, απέλαληη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα, πξάγκα πνπ 

πξνζέδσζε ζηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο ην ραξαθηήξα κηαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο 

αληηπαξάζεζεο, θάηη πνπ αληρλεύεηαη θαη ζην θείκελν ηεο Υ. Μέμα. Απηό, θαζώο θαη 

ε ζπζρέηηζε ησλ θξνπζκάησλ απηώλ από κηα κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλήο γλώκεο κε 

ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, πξνζδηόξηζε ηελ πξσηνθαλή καδηθόηεηα ησλ 

αληηδξάζεσλ. 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΡΟ 

Ο πολιηικόρ κόζμορ απένανηι ζηην έμθςλη βία 

 

 

ΡΟΓΗΑΝΘΖ ΓΑΒΑΛΑΚΖ- ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΜΟΤΡΣΕΟΤΥΟΤ  

Κςβεπνών κόμμα, Γιεύθςνζη Θπηζκεςηικών Τποθέζεων και έμθςλη βία: 

κάποιερ ππόζθαηερ πολιηικέρ επιλογέρ 
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ην θείκελν απηό εμεηάδνληαη πξόζθαηεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

θπβεξλώληνο θόκκαηνο –πνπ αθνξνύλ ηα δηαδύγηα, ηνπο πξόσξνπο γάκνπο θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ  LGBTI αηόκσλ. Αθόκε, ζεσξήζεθε ζθόπηκε ε αλαθνξά ζηηο 

ζρεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ηεο Γηεύζπλζεο Θξεζθεπηηθώλ Τπνζέζεσλ (Diyanet İşleri 

Başkanlığı), ε νπνία είλαη ήδε από ην 1923 επηθνξηηζκέλε κε ηε δηάδνζε ζηελ 

ηνπξθηθή θνηλσλία ησλ επίζεκσλ θξαηηθώλ ζέζεσλ γηα ην Ηζιάκ. 

 

 

 

ΡΑΥΖΛΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΟΤ 

 Σα ηοςπκικά εθνικιζηικά κόμμαηα απένανηι ζηην έμθςλη βία: ηο κεμαλικό 

Ρεποςμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και ηο ακποδεξιό Κόμμα Δθνικιζηικήρ 

Γπάζηρ (MHP) 

 

 

Ζ Ραρήιε Παλαγησηίδνπ εμεηάδεη ηε ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα απηό, ηόζν ηνπ 

θεκαιηθνύ/ θεληξναξηζηεξνύ CHP, όζν θαη ηνπ αθξνδεμηνύ MHP. πσο πξνθύπηεη 

από ηελ αλάιπζή ηεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο επάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα –θαη εηδηθά απέλαληη ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ- αιιά θαη ε 

αλάγθε ηεο αληηπνιίηεπζεο πξνο ην ΑΚΡ, θαζώο θαη ν αληαγσληζκόο πξνο ην HDP- 

νδήγεζαλ ην CHP ζε κηα αμηνζεκείσηα ελεξγόηεξε από ό,ηη παιαηόηεξα δξάζε 

απέλαληη ζηε βία, όρη κόλν θαηά ησλ γπλαηθώλ, αιιά θαη ησλ LGBTI. Δηδηθά απηό ην 

ηειεπηαίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην παιαηόηεξν πξνθίι ηνπ θόκκαηνο. Μάιηζηα νη 

εθπξόζσπνί ηνπ πξνβάιινπλ ζπρλά κηα επηρεηξεκαηνινγία πνπ ππεξβαίλεη ηα 

γλσζηά πιαίζηα πεξί ηνπ νηθνγελεηαθνύ ξόινπ σο εζληθήο απνζηνιήο ησλ γπλαηθώλ, 

ζε αληίζεζε κε ό,ηη έρεη ππνζηεξηρζεί γηα ην θόκκα απηό από άιιεο κειέηεο. Αθόκε 

πην ελδηαθέξνλ είλαη όηη νη ίδηεο αληηπνιηηεπηηθέο αλαγθαηόηεηεο πξνζδηνξίδνπλ θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αθξνδεμηνύ ΜΖΡ, ην νπνίν εθθέξεη –ζην πιαίζην βεβαίσο ηεο 

έκθαζεο ζην εζληθό ζπκθέξνλ- έλα ζπζηεκαηηθό ιόγν ππέξ ησλ γπλαηθείσλ 

δηθαησκάησλ. Κάπνηα κέιε ηνπ κάιηζηα πξνβαίλνπλ ζε αθηηβηζηηθή δξάζε γηα απηά. 

 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΟΤΚΑΣΟΤ 

 Tοςπκική Απιζηεπά και έμθςλη βία 
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ην θείκελν απηό εμεηάδεηαη ε ζέζε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο έκθπιεο βίαο, 

όρη κόλν ηνπ HDP, αιιά θαη εμσθνηλνβνπιεπηηθώλ αξηζηεξώλ θνκκάησλ. Ζ 

καρεηηθόηεηα ηνπ HDP απέλαληη ζην πξόβιεκα απηό ζπλδέεηαη κε ηνλ ίδην ην 

ραξαθηήξα ηνπ θόκκαηνο πνπ ππεξέβε ηα θνπξδηθά όξηα θαη ζπκπεξηέιαβε ζηελ 

αηδέληα ηνπ αηηήκαηα πνιιώλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ ηεο Σνπξθίαο. Αθόκε, ε 

ζηάζε ηνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο δεζκνύο πνιιώλ βνπιεπηώλ ηνπ κε ην γπλαηθείν 

θίλεκα. ζνλ αθνξά δε ηα εμσθνηλνβνπιεπηηθά αξηζηεξά θόκκαηα, ελώ 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζνβαξόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, αξθεηά από απηά ην ζεσξνύλ 

παξάγσγν ηεο θαπηηαιηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, πξνηείλνληαο ηηο ζπλεπαγόκελεο 

ιύζεηο. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάιπζε ηεο Α. Σζνπθάηνπ είλαη όηη αλαδεηθλύεη κηα 

εληειώο δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο από πιεπξάο ηεο 

Αξηζηεξάο, ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ παιηόηεξσλ εηώλ πνπ ηεο πξνζέδηδε πεξηζσξηαθή 

ζέζε ζηα πνιηηηθά ηεο πξνγξάκκαηα. 

 

ΔΦΖ ΚΑΝΝΔΡ 

 Κίνημα καηά ηηρ έμθςληρ βίαρ και «πολιηικέρ από ηα κάηω» 

 

ην θείκελν απηό ε Έθε Κάλλεξ βαζηδόκελε ζε ζεσξεηηθέο επεμεξγαζίεο, όπσο 

εθείλεο ηεο έλλνηαο ηεο «αλεπίζεκεο πνιηηηθήο»
1
 θαη ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο από ηα 

θάησ»
2
 επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην εξώηεκα θαηά πόζν ην θίλεκα θαηά ηεο έκθπιεο 

βίαο δηακνξθώλεη «πνιηηηθή από ηα θάησ». Γηεξεπλά ηα δίθηπα κέζα από ηα νπνία νη 

θαζεκεξηλέο κνξθέο αληίζηαζεο ζηελ έκθπιε βία ζπλαξζξώλνληαη ζε 

ζπιινγηθόηεηεο, ελώ κέζα από ηελ εμέηαζε ηνπ θνηλσληθνύ πξνθίι θάπνησλ 

ζπζζσκαηώζεσλ πνηθίισλ απνρξώζεσλ (εξγαηηθώλ, αξηζηεξώλ, θεκαιηθώλ, 

κνπζνπικαληθώλ) πξνρσξεί ζε θάπνηεο ππνζέζεηο γηα ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε ηνπ 

                                                           
1
 Μεηαμύ άιισλ, Jean-François Bayart, «La politique par le bas en Afrique noire. Questions de 

méthode», Politique Africaine, 1 (1981), ζ. 61-67  θαη ηνπ ίδηνπ, L’Etat en Afrique. La politique du 

ventre, Fayard, Παξίζη 1989. Δπίζεο Jenny B. White, Islamist Mobilization in Turkey. A Study in 

Vernacular Politics, University of Washington Press, Οπάζηλγθηνλ 2002 θαη Δπζύκηνο 

Παπαηαμηάξρεο, «Δθθξεκείο δηαθνξέο. ύλνξν, ζώκα θαη εζλνπνιηηηζκηθή ππνθεηκεληθόηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλή πνιηηηθή πξάμε», ζην Δπζύκηνο Παπαηαμηάξρεο (επηκ.), Πολιηικές ηης καθημερινόηηηας. 

Σύνορο, ζώμα και ιδιόηηηα ηοσ πολίηη ζηην Ελλάδα, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2014, ζ. 17- 77. 
2
 Gordon Mathews- Carlos Alba Vega - Gustavo Lins Ribeiro (επηκ.), Globalization from Below: The 

World's Other Economy, Routledge, Λνλδίλν θαη Νέα Τόξθε 2012. 
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θηλήκαηνο. ε απηή ηε βάζε πξνζπαζεί λα εξκελεύζεη ηηο δηαθνξέο ζηνπο ιόγνπο θαη 

ηηο κνξθέο δξάζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ. Δλ ζπλερεία εμεηάδεη θαηά 

πόζν νη ιόγνη απηνί απνθηνύλ πνιηηηθό πεξηερόκελν λνκηκνπνηώληαο ή 

απνλνκηκνπνηώληαο ηελ επξύηεξε θξαηηθή πνιηηηθή. ηελ θαηεύζπλζε απηή 

αλαζπζηήλεη ηα δίθηπα επαθώλ ηνπ θηλήκαηνο κε ηνλ πνιηηηθό θόζκν, πξάγκα πνπ ηε 

βνεζά λα εξκελεύζεη ηε δηακόξθσζε ησλ ιόγσλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζην 

δήηεκα ηεο έκθπιεο βίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, εθηόο από ηηο λέεο 

ππνθεηκεληθόηεηεο πνπ δηακνξθώλνπλ νη θαζεκεξηλέο λνεκαηηθέο κεηαηνπίζεηο, 

εμεηάδεηαη θαηά πόζν ην θίλεκα θαηά ηεο έκθπιεο βίαο νδεγεί ζηε ζπγθξόηεζε 

θάπνησλ αληη-ειίη κε αμηώζεηο θνηλσληθήο αληη-εγεκνλίαο. Σα παξαπάλσ νδεγνύλ ζε 

έλαλ πξνβιεκαηηζκό σο πξνο ηε ζρέζε ησλ «ηαπηνηηθώλ θηλεκάησλ» κε ηα «κεγάια 

πνιηηηθά αθεγήκαηα», σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ θηλήκαηνο ζε κηα λέα ζρέζε ησλ 

αθηηβηζηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα κε ηελ πνιηηηθή. 

 


