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Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (KASAUM) 
20. kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında, 
24-25 Nisan 2014 
tarihlerinde Türkiye’de ilk 
kez “Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları Öğrenci 
Kongresi” düzenlendi.

Ankara Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri 
Atilla Barutçu, Beyhan 
Yeni, Elif Gürpınar, 
Hatice Kül, Tolga Ulusoy 
ve Naz Hıdır tarafından 
düzenlenen ve toplumsal 
cinsiyet alanında yapılan 
veya yapılması planlanan 
tez, tezden bölümler, 
makaleler ve diğer 
araştırmaların paylaşıldığı 
kongreye Türkiye’nin 
birçok üniversitesinden, 
özellikle İstanbul, Anadolu, 
Galatasaray, Dokuz Eylül ve 

Mersin Üniversitelerinden 
toplam 117 bildiri 
başvurusu yapıldı. Bu 
bildirilerden, bilim 
kurulunun değerlendirmeleri 
ile 78 bildirinin sunuşu 
gerçekleşti.

Kongrede, “Feminist 
Kuram-Tarih”, “Edebiyat”, 
“Erkeklik Çalışmaları”, 
“Queer Çalışmaları”, 
“Beden/Cinsellik”, 
“Sinema”, “Medya 
Çalışmaları”, “Taciz/Şiddet/
Ayrımcılık”, “Ekonomi/
İstihdam”, “Sanat”, 
“Mekan”, “Siyaset ve 
Uluslararası İlişkiler”, 
“Hukuk & Sosyal Hizmet”, 
“Eğitim”, “Dil/Söylem/

Yüksek Lisans 
ve Doktora 

Öğrencilerimizden 
Bir İlk:

Hegemonya”, “Göç” ve 
“Aile” ana başlıklarında 
bildiriler sunuldu. 

Toplantının açılışına 
katılarak bir konuşma 
yapan KASAUM Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Funda 
Ş. Cantek, KASAUM’da 
alışıldık hoca öğrenci 
ilişkisinin ötesinde eğitim 
verdiklerini belirterek; 
“Feminist pedagoji 
hepimizin inandığı, hayata 
geçirmeye çalıştığımız 
bir öğretim metodu. 
Öğrencilerimizle aynı 
zamanda arkadaşız. 
Birbirimizi anlamaya, 
birbirimizden öğrenmeye 
çalışıyoruz ve öğrenme 

sürecini, sınıflarla, 
derslerle sınırlı 
tutmamaya 
çalışıyoruz” dedi. 
Ayrımcılığa ve nefret 
söylemine maruz 
kalan; ötekileştirilen 
ve haksızlığa uğrayan 
her kesimden, her 
cinsel kimlikten 
insanın yanında 
olmaya, onlara destek 
vermeye çalıştıklarını 
kaydetti. 

Kadın Çalışmaları 

Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Alev Özkazanç da 
Anabilim Dalı’nın 
kuruluşundan 
bugüne geçen 
20 yılda yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 
Şu ana kadar, 
aralarında farklı 
üniversitelerden 
öğretim üyelerinin 
de bulunduğu toplam 
45 öğretim üyesinin 
ders verdiğini, 60’a 
yakın farklı ders 
açıldığını ama şu 
andaki akademik 
kadrolarının 13 
kişiden oluştuğunu 
belirten Prof. Dr. 
Alev Özkazanç; 

“1996’dan günümüze 
kadar 96 mezun vermişiz. 
66 tane tez yazılmış. Şu 
anda 183 öğrencimiz 
var. Bunların 8’i doktora 
öğrencisi. Son birkaç yıldır 
kadın çalışmaları master ve 
doktora giriş programına 
her yıl Türkiye’nin her 
yerinden 150 civarında 
gerçekten istekli insan 
başvuruyor. Buna rağmen 
bir nedenle seçmek zorunda 
olduğumuz için 30 kişilik 
bir sınıf oluşturuyoruz” 
dedi.

Toplantıda, Prof. Dr. 
Çiler Dursun da Avrupa’nın 
yedi farklı ülkesinden 
üniversitelerin ortak olduğu 
“Araştırma ve Yenilikte 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
İçin Örgüt Kültürünü 
Geliştirmek-GENOVATE” 
başlıklı proje hakkında 
bilgi verdi. Prof. Dr. 
Çiler Dursun, kadınların 
meslekte yükselmelerinde 
karşılaştıkları görünmez 
engellerin ‘cam tavan’ 
olarak adlandırıldığını, 
bu projeyle engellerin 
görünür hale getirilmesini 
ve ortadan kaldırılmasını 
amaçladıklarını kaydetti. 
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