
İlham Veren Kadınlar Zirvesi- Kültür & Sanat Sonuç Bildirgesi 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kadın ve Aile 

Koordinatörlüğü ortaklığında 27 Aralık 2019 tarihinde TÜGVA Genel 

Merkez’de “İlham Veren Kadınlar Zirvesi” gerçekleştirildi. Zirvede 

Kültür ve Sanat konusu ele alındı. 

Zirveye milletvekili, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, yazar, sanatçı, 

sivil toplum temsilcisi, gazeteci, araştırmacı ve pek çok gönüllü katıldı. 

Program açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarının akabinde  

“kültür ve sanat” alanında “İz” bırakan kadınlar süreçteki 

deneyimlerini ve başarılarını iki oturumda paylaştı. 

Aşağıdaki hususlar İlham Veren Kadınlar Zirvesi’nin genel eğilimleri 

olarak tespit edilmiştir: 

1. Modernleşme süreci ile değişime en çok uğrayan 

müesseselerden biri ailedir. Modern toplumda aile; yapısı,  

ilişkileri ve değerleri bakımından değişime uğramıştır. 

Geleneksel toplumda güçlü olan akrabalık, komşuluk ilişkileri 

ve dayanışma kültürü modern toplumda birçok etkenden 

kaynaklanan bireyselleşme ve rol değişimini de beraberinde 

getirmektedir. Bu bakımdan aile yapısının güçlendirilmesine 

yönelik kültür sanat alanında güçlü politikalara, söylem ve 

eylemlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. 



2. İlham veren kadın denildiğinde günümüzde akla ilk olarak 

maddi kazanımlar elde etmiş kadınlar gelse de bugünkü zirve 

ile bu algı bu sığ çerçevesinden kurtulacak, aile hayatı, ahlakı, 

idealleri uğrunda gösterdiği azim ve gayret ile günümüze tesir 

etmiş kadınlar ve hayat serüvenleri yeni nesiller için yol 

gösterici olacaktır. 

 

3. Yeni nesil genç kadınlarımızın hayatlarına yön vermede 

kendilerine rol-model olabilecek rehberlerin tecrübelerine 

ihtiyaç vardır. Çünkü geleceğimizi geçmişimizden aldığımız 

tecrübelerimizin üzerine inşa ettiğimizde başarıyı 

taçlandırmış oluruz.  

 

 

4. Genç Müslümanların bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda 

topluma liderlik etmesi son derece önemlidir. 

 

5. Yeni nesil gençlerimizin kültür sanat alanındaki kimlik 

bunalımına girmemeleri ya da bu bunalımdan kurtulmalarının 

en önemli yolu medeniyetimizi yani kim olduğumuzu 

hatırlamaktır. 

 

 



6. Hedeflerimizin peşinden giderken milli ve manevi 

değerlerimizi kaybetmeden onları güçlendirerek daha sağlam 

adımlarla ilerlemek biz gençleri yarının dünyasında güçlü 

kılacaktır. 

 

7. Kültür ve sanat alanında geleceğin mihmandarları, söz sahibi 

gençlerimiz olacaktır. Genç hanımlar olarak kadın fıtratının bize 

kattığı duygulara, önsezilere ve bizde gelişen bilgeliğe 

güvenmeliyiz. İçimizden gelen sese kulak vererek “İz” bırakan 

öncü kadınlar olmak yolunda ilerlemeliyiz.  

 

 

8. Müslüman coğrafyada yaşananların beyaz perdeye yansıması ya 

da medeniyetimizin parlak, yol gösterici değerlerinin ifade 

edilmesi yeni nesillerin girişimleri ve çabalarıyla olacaktır. 

 

9. Kültür sanat alanında burada ekeceğimiz tohumlar, geceleri 

yolumuzu aydınlatan yıldız gibi medeniyet ufkumuzu da 

aydınlatacaktır. Yeni nesil gençler kültür sanat alanındaki her 

çalışması ile ufkumuzu daha da aydınlatacak ve kendilerinden 

sonra gelecek olan nesiller için de bir miras bırakacaktır. 

 

 



10. Toplumları bir araya getiren yapı taşları (aile, tarih gibi), 

günümüz çağında en fazla kültür ve sanat alanındaki çalışmalar 

ile tekrar toplumla buluşmaktadır. Yeni nesiller kültür ve sanat 

eserlerine değerlerimizi nakşedebilmeyi hedef edinmelidir. 

Çünkü güçlü toplumlar ancak güçlü nesillerin omuzlarında 

ilerleyecektir. 

 

11. Kültür ve sanat toplumu etkileyen önemli olgulardan 

biridir. Bu alanda ortaya koyduğumuz her eserle hayatta ve aynı 

zamanda gönüllerde de “İz” bırakabilen bir gençlik olmamız 

gerektiği inancını taşıyoruz. 

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


