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Prof. Dr. İsmail Bircan: Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız 
modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler üstlenmişlerdir. Cumhuriyetin 
kurulmasını izleyen dönemde büyük önder Atatürk’ün kadınlara duyduğu inanç ve 
destekle Türk Kadını 1926 yılında kabul edilen Medenî Kanunla kadın haklarında 
önemli kazanımlar elde etmiştir. Kanunla kadınlarımız kişilik kazanmış evlenme, 
boşanma, veraset ve velayet konularında önemli haklar elde etmiştir.  

1934 yılında birçok AB ülkesinden önce, hatta medenî bir ülke olarak tanıdığımız 
İsviçre’den yıllar önce kadınlarımız büyük önder Atatürk sayesinde seçme ve seçilme 
hakkına kavuşmuşlardır.  

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Bugünkü etkinliğimizin konusu ana çizgileriyle “Kadın 
ve şiddet” ama içinde tabii çok önemli bir nokta var; “İstanbul Sözleşmesinin 
Kadınlara Getirdikleri”.  

Aslında şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak maalesef aile 
ortamında öğrenilmektedir. Albert Bandura’nın geliştirdiği sosyal öğrenme kuramına 
göre şiddet uygulayan ailenin çocukları da şiddet uygular. Yazık ki bu çocuklar 
şiddetin negatif sonuçlarından çok pozitif sonuçlarını görme eğilimindeydiler; çünkü 
şiddet bireylerin sosyal kontrolü elinde tutmasının bir yoludur. Kısaca güç kaynağı 
olarak algılanır.  

Prof. Dr. Feride Acar: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dendiği zaman çeşitli şekillerde 
noktalanan, altı çizilen bir okazyon aslında; kimilerine göre 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü işte böyle kadınlara çiçek verilen, kadınlar başımızın tacıdır denilen güzel 
kutlama okazyonu, buna benim şahsen bir itirazım yok böyle şeyler de yapılmalı 
bunlar güzel şeyler.   

Ancak işin başka yönleri de var; gene başka çevrelerde, başka ortamlarda 8 Mart 
Kadınlar Günü’nün kazanılan hakların hatırlanması amacıyla kutlandığını biliyoruz; 
bu da başka bir biçimi. Gene farklı ortamlarda daha alınamayan henüz 
başarılamayan birtakım hakların elde edilmesi, kazanılması gereken mücadelelerin 
kazanılması için yeniden bir gayret almak okazyonu olarak insanların bazen 
protestolar yaptığı, bazen taleplerini dile getirdiği bir biçimde altı çizilebiliyor, 8 Mart 
gününün. Ama akademide, üniversitelerde biz genellikle 8 Mart’ta bunu bir muhasebe 
fırsatı olarak düşünürüz. Yani neler yaptık, neler yapamadık, neler eksik kaldı bundan 
sonra neler yapılması lazım, en son gelişmeler nelerdir, bilmediğimiz bildiğimiz bir 
şeyler var mı bunları öğrenelim gibi amaçlarla 8 Mart’ı değerlendiririz. İşte bu da 
zannediyorum, bu amaçla düşünülmüş bir etkinlik.  

 


