
KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TARTIŞMALARI 

 

Fatma Takıl: Bildirim konusu “Kadın Dostu Kentler: Ankara” örneğidir. Ben bu 
sunumu hazırlarken belli başlıklar oluşturdum; kent nedir, örnek kent, kentleşme, 
kentli hakları, Avrupa kentsel şartı, toplumsal cinsiyet pozitif ayrımcılık, kadın dostu 
kent nedir, hangi kentler kadın dostu kenttir, neden kadın dostu kent ve Ankara bir 
kadın dostu kent midir? Bunun dışında Birleşmiş Milletler ortak programından ve 
konuyla ilgili yasal mevzuatlara da değinerek sunumu sona erdireceğim.  

Kentle alakalı çok fazla tanım var; yani hem coğrafi anlamda, sosyolojik anlamda çok 
fazla tanımla karşılaşıyoruz. Kelime anlamına baktığımızda nüfusunun çoğu ticaret, 
sanayi ve hizmet sektörlerinde yönetimle ilgili işlerle uğraşan ve genellikle tarımsal 
etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı şeklinde tanımlanıyor.  

Esra Tuğçe Taş: Kim sorusuyla başlayalım. Kimim ben? Efendim bendeniz Esra 
Tuğçe Taş; 19 Mart 1990 tarihinde doğdum. Bir anne, bir baba, bir erkek kardeş ve 
birde kediden oluşan bir ailenin üyesiyim.  

Arkadaşlar ben denizin olmadığı fakat dövenin çok olduğu Kırıkkale’den geliyorum. 
Kırıkkaleliyim, orada doğdum büyüdüm. 2014 Bahar Döneminde Atılım Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra işte Sevgili Aslı Hocamla 
yazıştık, görüştük ve bu şekilde konferansa katılmaya karar verdim.  

Neden sorusuna geçeyim. “Bir Kitap Bir Konu” etkinliğiyle başladık, biz bu işe. Geçen 
dönem 1984’ü işledik ve gerçekten çok keyif aldık. Hukuk ve Sanat Topluluğuyla 
birlikte gerçekleştirdik. 1984’ü inceledik ve bu konu hakkında ben bir “Distopya ve 
Toplumsal Cinsiyet” ile ilgili bir makale yazdım. Bir araştırma yaptım, bununla ilgili de 
bir sunum yapacağım. 

Emel Gizem Ersöz: Bugün edebiyatta kadınlık onurunu anlatacağım.  

Faruk Erem’in “Bir Ceza Avukatının Anıları” kitabından “Tetiği Başkasına Çektirmek” 
öyküsünü; Erendiz Atasü “Dullara Yas Yakışır” kitabından “Madam Butterfly Ölmeyi 
Reddederse” öyküsünü ve son olarak da Susan Glaspell’in “Küçük Şeyler Oyununu” 
okudum ve bunları kadınlık onuru hakkında değindim.  

İlk başta size aslında onurun sözlükteki anlamını ve ardından da bu sözlük 
anlamında kadınlık onurunu çıkarmak istiyorum. Onur, insanın kendine duyduğu 
saygı, şeref, haysiyet demektir. Ayrıca onur, başkalarının gösterdiği saygının 
dayandığı kişisel değer ve itibar demektir. Bu tanımdan yola çıkacak olursak kadınlık 
onuru, bir kadının romantik ilişki yaşadığı kişinin kendisine hissettirmiş olduğu 
duygudur. Bu konuya daha önce değinmek istediğim için okuduğum makalelerden 
örnek vermek istiyorum.  

 


