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ATATÜRK’ÜN KADIN DEVRİMİ VE 80 YIL SONRASI 

GÜLER, Müzeyyen* 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu makalede, 19. yüzyılının ikinci yarısından başlayarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son yıllarında, toplumun üst sınıflarından kadın hakları 

konusunun nasıl tartışıldığı, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 

Atatürk’ün önderliğinde yeni toplum düzeni ve kadınlar için ne gibi kanunlar 

yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, Cumhuriyet tarihi içinde kadınların çağdaşlaşma 

yolundaki haklarını kullanmasında, toplumsal ve siyasal engellemelerin nasıl rol 

oynadığı ve kadınların bugünkü durumu incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: kadın, devrim, değişim, eğitim, siyaset.  

ABSTRACT 

In this article, starting in the second half of the 19th century and continuing in 

to the last days of the Ottaman Empire, in the higher society how the women’s 

rights were discussed,  

And after the Republic of Turkey was entablished in 1923, led by Atatürk, 

what kinds of laws were made for new society and women were examined. 

Besides, in the history of Republic how social and political restrictions played a 

role on the women’s using their rights to modernization, and the present 

situation have also been discussed.  

Key Words: Woman, revolution, changing, education, politics.  

GİRİŞ 

Batı toplumlarında 18. yüzyıldan itibaren gelişen kadın hareketi, tarih 

boyunca sürüp gelen kadın-erkek ayrımcılığı üzerine kurulu toplumsal yaşama 

bir itiraz olarak başlar. Erkek egemen bir toplum yaşamı tek tanrılı dinler 

döneminde ön plana çıkmıştır. Bu dinler döneminde kadının cinselliği erkekler 

için, dolayısıyla da toplum için bir tehlike oluşturacağı düşüncesiyle kadın ve 

cinsellik sıkı bir denetim altında tutulmuştur. Türk toplumu da asırlar boyunca 

yönetimsel, yaşamsal ve ailesel olarak düzenini İslamiyet’le etkileşimine ve bu 

dinin belirttiği ilkelere göre kurmuş, kadınları erkekler dünyasının dışında ve 

                                                 
* Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 

MSGSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü. e-posta: 

muzeyyengu@yahoo.com 



306 

 

 

gerisinde tutmuştur (Unat, 1998: 323). Türk toplumunda İslamiyet’le 

bütünleşme arttıkça, kadını küçük görme ve erkeğin hizmetinde düşünme 

artmıştır. Dünya üzerinde her toplum, kadına verdiği değerle ilkelleşmekte veya 

gelişmektedir (Arsel, 1989: 39-40).  

Bir toplumda düşüncenin ve kadınların bağımsızlığı parelellik gösterir. 

Özgür düşünebilen, yeteneklerini sergileyebilen, bir rengi ve kişiliği olan, 

birbirinin kopyası olmayan insanlar ve kadınlar, gelişmenin ve çağdaşlığın 

dinamizmine uygun düşer. Bu özellikleri de ancak dinden bağımsız ve akılcı bir 

eğitim kazandırabilir.  

Oysa, dinler insanları standart biçime sokmaktan yanadır ve belirli dinleri 

resmen kabul eden, laik olmayan, toplumlar birbirinin kopyası vatandaşlar 

yetiştirirler. Toplum düzeyinde, sadece devlet yönetiminin dinden bağımsız 

olması yetmez. Birey düzeyinde düşüncenin, eğitimin, bilimin ve sanatın da 

dinden bağımsız olması gerekir. Bütün Orta Çağ boyunca Batı toplumlarında 

da dinin boyunduruğunda yaşayan bireysel düşünce, ancak l6. yüzyıldan sonra 

aklın aydınlığını ve özgür düşünceyi seçebilmiştir.  

1. Osmanlı Döneminde Kadın Bağımsızlığı Hareketi  

Osmanlı dönemindeki düşünce biçimine işaret ederek, Atatürk daha 

Cumhuriyet kurulmadan önce Mart 1923’te düşünmenin toplumlar üzerindeki 

etkisini dile getirmiştir.” İtiraf mecburiyetindeyiz ki, bütün İslam âleminin 

cemiyat-ı içtimaiyesinde hep yanlış zihniyetler hüküm sürdüğü içindir ki, 

Şarktan Garba kadar İslam memleketleri düşmanların ayakları altında 

çiğnenmiş ve düşmanların zincir-i esaretine geçmiştir.”  diyerek, dinsel 

düşünmenin ülkeleri nasıl zor durumda ve geri bıraktığını belirtmiştir. Ne yazık 

ki bugün bile düşmanların ayakları altında ezilen ülkeler, bu ülkelerdir.  

Atatürk’ün kadınlar için devrim düşüncesi, onun Sofya’da askerî ateşe 

olduğu 1913 yıllarına kadar iner (Serafimova, 1999: 41). 1918 yılında hastalığı 

dolayısıyla Almanya’da bulunduğu sıralarda da bu konuyla ilgilenmiştir (Çaycı, 

2002: 436). Kadın hakları konusunda o bir gecede mucize gerçekleştirmemiştir. 

1860’lardan itibaren Osmanlı aydınları dergilerinde, “Elitlerin Diyaloğu” 

başlığı altında kadın hakları üzerinde duruyorlardı. Eğitimde yenilenme ve 

eşitlik, tek eşlilik, tek yanlı boşanmaya karşı olma basında işleniyordu. Örneğin; 

Şemsettin Sami, Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret gibi üst sınıfa mensup erkek 

düşünürler ve Fatma Aliye gibi üst sınıf kadın düşünürler aile ve kadın 

konularını işlemekteydiler. Kadın söylemi Osmanlı döneminde, önce erkekler 

tarafından başlatıldı, sonra seçkin tabaka kadınları bu söylemi sürdürdüler 

(Berktay, 2001: 351). Atatürk bu söylemi izlemiş olmalıydı. Atatürk, iyi 

yetişmiş bir Osmanlı subayı ve aydını olarak konuyla ilgili büyük bir birikimi 

vardı.  

I. Dünya Savaşı’ndan önce ve savaş sırasında kadınlar örgütleniyorlardı. 

1918’de Sultan Ahmet Mitingi’nde Hâlide Edip, ingilizleri protesto ediyor, 
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kadınlara sesleniyordu (Kurnaz, 1991: 107-108). İşgalden sonra Kurtuluş Savaşı 

başlar ve kadınlar cepheye gider. Atatürk’le birlikte kadın söylemi, eşitlikçi bir 

boyuta dönüşmüştür. Hâlide Edip ve Nezihe Muhiddin gibi kadınlar, bu 

harekette önemli rol oynamışlardır.  

2. Cumhuriyet Döneminde Kadın Hakları Hareketi 

Osmanlı hukukunda kadın erkek eşitsizliği, kadının aleyhine olarak 

kurumsallaşmış durumdaydı. Bu durum bütün geleneksel toplumlara özgüdür ve 

modernleşmeyle otomatik olarak çözümlenmez. Sorunun nasıl çözüleceği 

ülkenin ekonomik koşullarına ve sorunla nasıl mücadele edildiğine bağlıdır 

(Kandiyoti, 1991: 31-32).  

2.1. Fikirsel Yaklaşım: Atatürk, Doğu ve Batı devletleri arasındaki seçkin 

yerin kazanılması ve korunmasında en önemli noktanın, Türkiye’nin ekonomik, 

sosyal ve kültürel anlamda kendi ulusal gücünü kabul ettirmesinden geçtiğine 

inanmıştı. Bunun için de toplumu geliştirmek ve uygar dünya ülkeleri düzeyine 

çıkarmak üzere bütün gücüyle ve ulusuyla birlikte gayret etmiştir.” Bütün dünya 

bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır. Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve 

toplumsal devrim yandaşlığı... Bu noktada yeni Türkiye toplumunda, bir bireyi 

bile bunun dışında düşünmek istemiyorum.”  derken ülkesini, çağdaş dünya 

devletleri arasına ancak, sosyal ve ekonomik devrimlerle katabileceğini çok iyi 

biliyodu. Cumhuriyet yandaşlığı onun için eşitlik, özgürlük, demokrasi 

yandaşlığıdır ve bir bireyi bile dışarda bırakmayarak, kadın-erkek herkesi bu 

yandaşlığın içinde düşünmektedir.  

1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur ve kabul edilen kanunlarda 

Osmanlı’dan beri gelen kadın hareketi yerini devlet feminizmine bırakır. 

Cumhuriyet’le birlikte şeriat ve hilafet kaldırıldığı için (1924) kadın haklan 

daha çok tartışılır olmuştur. Demokratik ve laik bir devlet için, kadının 

ataerkil düzen içinde köle gibi, bağımlı yaşamasını isteyen, her türlü örf, âdet ve 

hukuk kuralını değiştiren bir Medeni Kanun’un kabul edilmesine sıra 

gelmiştir. Böylece devlet iradesiyle gerçekleştirilen, medeniyete doğru hareket 

içinde kadın devrimi de yerini almış olur.  

2.2. Eylemler Dönemi: Modernleşme yolundaki Türkiye’de Türk Kadınları 

17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun ile çeşitli haklara kavuşmuştur. 

Kadının özgür olması, oy kullanabilmesi, evliyse erkeğin esiri olmaması, eğitim 

görmesi, çalışması, bilim sahibi olması, mirastan eşit pay alması, tek eş olması, 

erkeğin boş ol demesiyle doşanmaması bunlardan bazılarıydı. Bugün sıradan 

görünen bu haklar o gün için bir devrimdi. Bu hakları 1930’da Belediye 

Meclis’ine, 1934’te TBMM’ne üye seçilme hakları izlemiştir (Arat, 1997:75-

79).  

Kadınların da erkekler gibi eğitim görmesi, çalışması, üretime katılması ve 

siyasi hayatta yer alması Atatürk’ün en büyük projelerindendir. Atatürk bir 

konuşmasında ‘Bu hakların kadınlara bir lütuf olarak verilmediğini, kurtuluş 
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hareketi içinde yer alan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden 

kadınların kurtuluşu olarak verildiğini’ belirtir. ‘Kadınlarımız için asıl 

mücadele alanı ve zafer kazanılması gereken alan ışıkla, bilgi ve kültürle, 

gerçek faziletle süslenip donanmaktır’der. Bu ifade çağdaş bir toplumda 

eğitimle kazanılan özelliklerin kadınlar için de ne kadar önemli olduğunu 

belirtmektedir.  

Atatürk’ün kadın devrimini gerçekleştirirken, Avrupa’da eğitim görmüş, 

kadın-erkek eşitliğine gönül vermiş, Latife Hanım’ı yanına alması büyük 

anlam taşır. O iki meşrutiyet arasında doğmuş, Osmanlı’nın son döneminde, 

kadınların içinde bulundukları duruma baş kaldırışını yaşamış bir kadındı. 

Erkeklerle kadınların eşit haklar içinde yaşamasını istemiş, bu fikri savunmuş, 

devrim hareketinde ve Atataürk’le birlikteki yaşantısında öncülüğünü yapmıştı. 

Atatürk de eşinin modernleşme yolunda Türk kadınlarına örnek olmasını 

istemişti (Çalışlar, 2006: 196-205).  

Atatürk devletçi ve eşitlikçi bir feminist hareket gerçekleştirmişti. 

Kadınlara, erkeklerle birlikte eğitim görmede, meslek sahibi olmada ve 

çalışmada eşitlik getirilimişti. Bu eşitlikçi hareket devletin çıkardığı kanunlarla 

güvence altına alınmıştı. Bugünün radikal feministleri, devlet feminizmi 

döneminin, kadınların cinsiyetini yaşamadığı bir dönem olarak 

eleştirmektedirler. Oysa bu dönemde bir meslek sahibi olan, çalışan ve kamusal 

alanda yer alan kadınlar toplumda ev kadınlığından başka roller de üstlenmiş 

oldular.  

Bugünün çağdaş toplumlarında her kadın ve erkeğin çeşitli sosyal rolleri 

vardır. Kadınlar ve erkeklerin kamusal alanda sosyal rollerini oynaması, kişisel 

alanlarında cinsiyetlerini yaşamalarına engel değildir. Kadınların ve erkeklerin 

standart kıyafetler giymesi kamusal alana uygunluk içindir. Cumhuriyet’in 

kuruluş yıllarında okul, fabrika ve kışlalarda tek tip kıyafet giyilmesi eşitlik 

felsefesi ve düzenlilik anlayışından kaynaklanmaktadır. Kadın-erkek 

kıyafetleri ile ilgili devrim de çağdaşlığı ve eşitliği hedefleyen cesur bir 

harekettir.  

Atatürk’ün çağdaşlaşma projesinde kadın-erkek eşitliği insan haklarıyla 

bir arada düşünülmüştür. Atatürk dönemindeki kadınlar için çıkarılan kanunlar 

diğer ülkelere göre çok öndedir ama ne yazık ki işlerlik kazanamamıştır. 

Toplumun ve kadınların bu değişime hazır olmayışı engel teşkil etmiştir. 1920 li 

yıllarda toplumda okur yazar oranı % 10 kadardı ve nüfusun % 80 i köylerde 

yaşıyordu (TUİK, 2000). Ayrıca sadece Türkiye’nin değil, bağımsızlığına 

kavuşan çeşitli üçüncü dünya ülkelerinin aile, eğitim, nüfus kontrolü ve çalışma 

hayatında müdahaleci politikaları, yeterli bir sivil toplum yapıları olmadığı için 

demokratikleşme ve kadınların bağımsızlığı konusunda başarılı olamamışlardır 

(Kandiyoti, 1991: 31-32).  

I. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada okuma-yazma oranının arttığı 

görülür. Atatürk döneminde ülke çapında en büyük devrimlerden birisi de 
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1928’de alfabenin değiştirilmesidir. Bu devrimle kadın-erkek herkesin 

okuma-yazması kolaylaşmıştır. Millet Mektepleri ve Köy Enstitüleri tüm 

toplumun değişiminde ve kalkınmasında önemli rol oynamışlar, kadın ve 

erkeğin çocukluk yıllarında ve yetişkinliklerinde bilgi ve beceri geliştirmelerini 

ayrıca daha çağdaş sosyal yaşam kazanmalarını sağlamada etkili olmuşlardır. 

1950 lerden itibaren gelişen yeni politik eğilim dolayısıyla bu başarılı eğitim 

kurumları birer birer ortadan kaldırılmış, toplumun gelişmesinin, 

çağdaşlaşmasının ve kadın hareketinin hızı kesilmiştir.  

2.3. Sosyalist ve Liberal Yaklaşımlar: 1960-1980 yılları arasında 

Türkiye’de sosyalist hareketler ön plana çıkmıştır. Kadın için özel bir politika 

geliştirilmemiştir. Ancak: “Feminizimin ileri sürdüğü demokratik istekler 

sosyalizm tarafından savunulmaktadır. Kadın ve erkek eşitsizliği de dâhil olmak 

üzere insanlar arasındaki eşitsizliği, toplumdaki adaletsizliği, baskı ve zulmü 

ortadan kaldıracak tek sistem sosyalizimdir.” denilmiştir. Bu ideolojiye göre 

kadın, artı değerin eşit paylaşılması dolayısıyla toplumda zaten iyi bir konumda 

olacaktır. Bu dönemde sosyalist ideoloji kapsamında kadının eğitimi, çalışması, 

çalışan kadınların çocuklarının bakımı ve sağlık sorunları basın ve yayın 

tartışmalarında yer almıştır (Arat, 1998: 265).  

Batıda II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan yeni bir kadın hareketi 

Türkiye’ye 1980’den sonra gelmiştir. Bu akımın bakış açısıyla kadınlar 

kendilerini ifade etmek istemiş, özgürlüğe eşitlikten daha çok değer 

vermişlerdir. Bu anlamda da Atatürk’ün erkeklerle eşit kadın modeli 

eleştirilmiş, kadının kendi cinsinin özelliklerini ve beklentilerini açığa vurması, 

cinselliğini yaşaması ve bunu bir hak olarak çevresindekilere kabul ettirmesi 

daha önemli görülmüştür.  

1990’lı yıllardan itibaren kadın sorunu İslami bir formül içinde 

çözümlenmeye çalışılmıştır. İslamcı kadın hareketi, kadını bireysel açıdan ve 

özgürlükler bağlamında ele almış ve onun toplumdaki yerini İslami İdeoloji 

içerisinde değerlendirmiştir. Atatürk’ün başlattığı eşitlikçi feminizm, bugünkü 

feministlerce İslami feminizme dönüştürülmüştür. Bu ideolojide eşitliğe yer 

yoktur.” “İslam’da zaten kadının özel bir yeri vardır ve erkek kadını 

korumaktadır.” denilmektedir. İslamcı kadınlar da kendi cinsinin hakları için 

bir mücadele vermeyi önemli görmemektedirler. Bugünün İslami hareketi 

bağımlı kadın tipi yaratmak istemektedir. Kadınlar vicdan özgürlüğünü 

kullandıklarına inandırılarak, sözde özgür, özde tutuklu ve bağımlı bir yaşam 

tarzınının içine çekilmektedirler.oysa, Atatürk’ün başlattığı değişimin, eşitlikçi 

feminizmin amacı, kadına sosyal hayatta erkeklerle eşit yer vermek ve kadının 

ekonomik özgürlüğüne kavuşmasını sağlamaktı.  

3. Kadın Devrimi’nden 80 Yıl Sonrası, 2000’li Yıllar  

Türk Medeni Kanunu’nun 1926 yılında kabul edilmesinden bugüne kadar 

geçen 80 yıl içinde, kadının sosyal yaşamındaki gelişmeler çeşitli açılardan ele 

alınabilir.  
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3.1. Aile Hayatı ve Cinsler Arasında Ayrımcılık 

Bugün Türkiye’de kadınla ilgili sorunlardan birisi kadının, ev kadınlığına 

özendirilmesidir. Eğitimli kadınlar arasında da ev kadını olarak yaşamını 

sürdürenler çoktur. Giderek Türkiye cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir yaşama 

sürüklenmektedir.otellerdeki toplantılarda, anma günlerinde, plajlarda harem ve 

selamlık biçiminde ayrımcılık yaygınlaştırılmaktadır. İslami ideolojiye dayalı 

hükûmetlerin yönetimde etkin olmaya başlamasıyla, kadın-erkek birlikte bir 

sosyal hayat desteklenmez olmuştur. Kadının, eğitimi, çalışması ve siyasi 

hayata girmesi engellenir hâle gelmiştir.  

Cinsiyet ayrımcılığına dayalı toplumsal yaşam hareketinin güçlenmesi, İran, 

Suudi Arabistan ve benzeri devletlerin bu görüşü desteklemesiyle de ilgilidir. 

Bu devletler kendi geleneksel yapısını korumak için şeriat düzenini korumakta 

fayda görmektedirler. Geleneklerin yarattığı şiddet ve töre cinayetleri İslami 

değerler içerisinde düşünülmekte, çok da tepki görmemektedir. Kadının 

erkekler tarafından koruması fikri, kadınların kendilerine olan güvenlerini ve 

bağımsızlıklarını geliştirmeyecektir. Kadınların direnme gücünü artırmak için 

toplumda kadın-erkek eşitliği fikrine dönmekte yarar vardır.  

Atatürk’ün kadın devriminde ailede eşitlikler konusunda eksiklikler vardır. 

Bununla birlikte uzun yıllar hükûmetler kadının statüsünü değiştirmek ve 

geliştirmek için bir çaba harcamamıştır. 1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren 

Yeni Medeni Kanun’da kadının yaşam alanını seçmesi, boşanması veya 

çalışması vb. gibi konulardaki kocaya bağımlılığına son verilmiştir (Demir, 

2004: 5-27).  

Günümüzde toplumsal gelişmenin sadece ekonomik gelişme olmadığı 

anlaşılmıştır. Devletlerin ulusal gelirlerinin artması, hatta kişi başına düşen 

gelirin yükselmesi gelişmişlik için bir ölçüt değildir. 1990’dan bu yana 

Birleşmiş Milletler Gelişme Programı “İnsan Gelişimi’ni” ölçüt olarak 

almaktadır. Bu gelişim, insanlar ve toplum için ortalama ömrün artması, kadın-

erkek eğitim ve gelir eşitliğinin olması demektir. Japonya eğitimi yüksek bir 

toplum olmasına rağmen, kadın-erkek eşitliğine duyarlı olmadığı için İsveç 

birinci kabul edilmektedir. Türkiye bu sıralamada çok aşağılardadır. 

(Kağıtçıbaşı, 1998: 136) 

3.2. Sürüp Giden Eğitim Eşitsizliği 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de kadın eğitimde eşitsizliğe 

uğramaktadır. Türkiye’de 5 milyon okur-yazar olmayan kadın vardır ve bu 

kadınların eğitimi için özel bir politika yoktur. Millî Eğitime bağlı olarak 

çalışan Halk Evleri’ndeki okuma-yazma kurslarıyla bu büyük eksiklik telafi 

edilmeye çalışılmaktadır. Gönüllü sivil toplum kuruluşlarının “Baba beni 

okula gönder.”  veya “Haydi kızlar okula!” gibi kampanyaları, Türkiye’deki 

kadın eğitimi sorununu çözmede yeterli olamamaktadır. Eğitimsiz kadın; 

üretmede, verimde, ailenin beslenmesi ve sağlığı konusunda yetersizliklerin 
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kaynağıdır. Halkın ve kadının eğitim potansiyeli her konuda bir anahtar gibidir. 

Halkın eğitiminden neler anlaşılmaktadır? İstanbul ilinde Halk Eğitim 

Merkezleri’nde çeşitli kurslara katılanların durumu aşağıdadır.  

Kaynak: İstanbul Halk Eğitim Merkezi, 2006 verileri.  

Türkiye’de giderek din eğitimine verilen ağırlık, özgür düşünce kazanmayı 

engellemektedir. Kur’an kurslarına katılanları % 95’i kadınlar ve kızlardır. 

Yetkililer yapılan eleştirileri yanıtlamak anlamında, bu kurslardaki kadınların 

aile sağlığı, çocuk bakımı ve eğitimi konularında da bilinçlendirildiğini 

belirtmektedirler. Bu ikincil eğitimler kadınların düşünce özgürlüklerini 

geliştirmelerine engel olan, laiklik ve sosyal yaşamda eşitlik fikirlerini yok 

eden Kur’an kurslarnı aklayamayacaktır. Bu şekilde bir eğitim politikasıyla, 

kadın ve erkek ikiye bölünmüş bir toplumsal yapı ortaya çıkacaktır. Atatürk’ün 

gerçekleştirmek istediği çağdaş toplum düzeninden giderek uzaklaşılmaktadır.  

3.3. Kadın Çalışma Hayatındaki Güçlükler  

Kadını erkekle aynı düzeyde görmeme, geleneklere bağlılıkla yakından 

ilgilidir. Dünya kadınları kendilerini ikinci plana iten zihniyete karşı çeşitli 

mücadeleler vermişlerdir. 8 Mart 1857’de New York’lu kadın işçiler, 

ücretlerinin erkeklerle eşit olmasını isteyerek ayaklanmışlardır.onlar sadece 

kendilerini, çocuklarını ve ailelerini düşünmekteydiler. Eyleme geçerken bütün 

dünya için yararlı olacaklarını bilmiyorlardı bile... . Yaptıkları işler erkeklerle 

aynıydı, onlar kadar emek veriyorlarsa neden daha az ücret alsınlardı? 

Bu ayaklanma günü 1877’den itibaren dünya kadınlarının haklarını arama, 

koruma ve geliştirme günü olarak kabul edildi. ABD’de, başka yer ve 

zamanlarda kadınlar, tecavüze uğramak pahasına çalışma haklarından 

vazgeçmemişlerdir. Günümüzde 8 Martta yapılan etkinlikler, kadınların 

toplumdaki önemi üzerine bilinçlenmesinden başlayarak düşüncelerini, 

duygularını ve davranışlarını geliştirmeye kadar uzanıyor.  

Türk toplumunda kadınlar Osmanlı döneminde ilk kez 1857’de ücretli işçi 

olarak çalışmaya başlamışlardır. Bugün Türkiye’de çalışan kadınların ancak 

% 19’u sosyal güvenlik kapsamındadır. Kayıt dışı çalışan kadınların oranı 

erkeklerden daima fazladır. Erkeklerle eşit iş yapsalar bile aynı ücreti 

alamamaktadırlar (Çömez, 2006: 514).  

Kurs Çeşidi Yıl  Kurs Cinsi Kurs 

Merkezi  

Öğrenci 

Sayısı  

Kadın Erkek 

Millî Eğitim 

Bakanlığı’na 

bağlı kurslar 

2005-06  
2005-06  

 Beceri Kursu 
Okuma-Yazma K.  

2.515 
2.251 

59.065  
51.265  

38.518 

42.191 

20.547 
9.074 

 

 

Özel Kurslar 

 
 

2006 
2006 

 

2004 
2005 

2006 

Özel sürücü kursu 
Muhtelif Kurslar, 

Dil vb.  

Kuran Kursu 
Kuran Kursu  

Kuran Kursu 

426 
528 

 

360 
368 

390 

70.290  

12.000 

 

17.122 
19. 330 

21.000 

 - 
 -  

 

 - 
 - 

 -  

 - 
 - 

 

 - 
 - 

 - 
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2007 yılı TUİK verilerine göre işsizlik oranı Türkiye genelinde % 10,4 

olurken, kentlerde % 12, 1’e çıkmaktadır. Bu işsizlerin büyük bir kısmı göç 

dolayısıyla kente gelen, becerileri kentlerdeki çalışma ortamına uymayan 

kadınlardır. Türkiye genelinde 2006 yılı verilerine göre iş gücüne katılım oranı 

erkeklerde % 70.3 olurken kadınların katılımı % 24.1’dir. Köyden göç 

edenlerin yerleşim alanları olan gecekondu bölgelerinde bu oran % 20’ye kadar 

düşmektedir. Eğitimsizlik, işsizlik ve yoksulluk sosyal bir kalıtım olarak 

kentlerin varoşlarındaki kadınlar için sürüp gitmektedir. Köyden göç eden 

kadınlar eğitimsizlikleri dolayısıyla ancak temizlik işçisi olarak 

çalışabilmektedirler. İstanbul’da doğan yeni kuşak kadın ve kızların çalışma 

alanları eğitimlerindeki artış nedeniyle işçilik, tezgahtarlık ve büro 

elemanlanlığı gibi mesleklere doğru genişlemektedir (Güler, 2004: 108-114).  

Aç ve açık kalındığında, eşit işe eşit ücret isteyen New York’lu kadınların 

ayaklanması gibi, kadınlar çalışmak için yollara düşeceklerdir. Gecekondu 

bölgelerinde geçim derdi dolayısıyla kadınlar artık geleneklere itibar 

etmemektedirler. İslami grubun işaret ettiği, kadınlar için işyeri veya sokak 

tehlikesi, erkeklerin oluşturduğu tehlikedir, İşyerinde cinsel tacize uğrama 

pahasına çalışma hakkını koruyan ABD’li veya Avrupalı kadınlar örnek 

alınacaktır. Bugün artık iletişim olanakları fikirlerin ve eylemlerin daha hızlı 

yayılmasını sağlamaktadır.  

Kentli ve eğitimli kadınlar daha iyi mesleklerde ve iyi gelir getiren 

işlerde çaılışabilmektedirler. Eğitim durumu yükseldikçe bireylerin yoksul olma 

riski düşmektedir. 2007 nüfus sayımı verilerine göre okur-yazar olmayanlarda 

yoksul olma riski % 37.81’dir. Lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlarda bu 

risk % 6.79 iken, fakülte mezunlarında  

% 0.79 olmaktadır. Türkiye’de 2000 yılı verilerine göre kadınların % 20’si 

okuma-yazma bilmemektedir ve yüksek okul bitirmiş olanları % 5.39’dur. Bu 

duruma göre kadınların daha yoksul olma olasılığı daima yüksektir. Daha 

iyi eğitim ve daha yüksek gelirli meslekler yerine daha az eğitim ve 

(öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekler) kadın için ideal kabul edilmektedir. 

Kadının uzman mesleklerde yer alması, alışılmadık bir durumdur. Uzman 

mesleklerin, özellikleri itibariyle kadınsı özelliklerle bağdaşmadığı iddia 

edilmektedir (Bayrakçeken, 2004: 672).  

Türkiye’de üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin % 37’si kadındır. Bu 

diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir orandır. İyi eğitimli kadınların çalışmak 

için daha elverişli alanı seçmelerinin ataerkil aile ve erkek egemen toplum 

yapısıyla ilgilisi vardır. Örneğin, mühendislik ve siyaset eğitimini alan kadınlar 

alana çıkıp çalışmak yerine eğitim kurumlarını tercih etmektedirler (Acar, 1996: 

77). Kamusal alanda da etkin bir kadın fikrine sıcak bakılmamaktadır. Örneğin 

Türkiye’de son yıllarda kamu kurumlarında çalışan üst düzey kadın 

yöneticilerin oranı gittikçe düşmektedir. Bu oran 1994’te % 15. 1,2000’de   

% 10.7 ve 2006 da % 11. 8 olarak belirtilmektedir (Milliyet, 4 Mart 2007).  
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3.4. Siyasal Alanda Kadın Nerede? 

Atatürk döneminde kadınlar 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının 

tanınmasından sonra TBMM’inde 1935-1946 yılları arasında % 4.5 ile % 3.7 

oranlarında yer alabilmişlerdir (Arat, 1998: 252). 1935 de ilk kez TBMM’e 18 

milletvekili kadın girmiştir. Bu kadınlar arsında Satı Kadın gibi köyden 

gelenler de vardır (Özkan, 2005: 481). Daha sonraki yıllarda siyasette köklü bir 

kadın politikası uygulanmamış ve kadının mecliste daha fazla yer alması 

sağlanamamıştır.  

Kadınlara seçme seçilme haklarının tanınmasından 73 yıl sonra bugün, 

Türkiye’de kadınların siyasette eşitsizliğe uğraması devam etmektedir. 2002 

seçimlerinde kadınların TBMM’de temsil edilme oranı % 4.4’tür. 2007 

seçimlerinde bu oran % 8.7 olmuştur.oranda iki kat artış olması bir başarı 

sayılsa da nüfusun % 51’inin kadın olması durumuna göre bu oranlar çok 

düşüktür. Tüm aşırı siyasal eylemlerde hedefe ulaşmada kadınlar araç olarak 

kullanılmakta, kendine verilen rolü oynamaktadırlar.  

Siyasi partiler kadına bir kota (pozitif ayrımcılık) uygulamamaktadır ve 

parti yetkilileri kadınların kendi siyasal mücadelelerini kendilerinin vermesi 

gerektiğini ifade etmektedirler.” Haklar verilmez, alınır.”  ifadesi öne 

sürülmektedir. Eşit koşullarda olmayanların eşit yarışmaları beklenemez. 

Kadın ve erkek için sosyal ve ekonomik fırsatların eşit olmadığı bir toplumda, 

siyasal fırsat eşitliği nasıl gerçekleşecektir? Aynı fırsatları yakalayabilmeleri 

veya belirli statüleri elde edebilmeleri için kamusal veya sivil alanda kadınların 

erkeklerden çok daha fazla gayret göstermeleri gerekmektedir. Kadınların gerek 

kendi çevresinden gerekse de dışardan çeşitli engellemelerle karşılaşması çok 

olağandır. Medeni Kanun’la birlikte kadınların yasal haklarında radikal 

değişiklikler olmuştur ancak, onların babaları veya kocaları kadın cinsinin 

rolleri konusunda ne o yıllarda ne de daha sonraki yıllarda radikal bir değişime 

uğramamışlardır (Berktay, 2001: 357).  

Atatürk de Türk kadınlarının siyasette rol almasını desteklerken, kendi eşinin 

milletvekili olmasını pek onaylamamıştır. Çalışlar’ın ifadesine göre: “Gerçi 

ben kadınların Meclis’e girmelerinden yanayım ama, karımın Meclis’te 

olmasından yana değilim... Evimde rahat etmek isterim.”  demiştir (Çalışlar, 

2006: 198). 2000’li yıllarda bile Türkiye’de erkeklerin kadından beklediği, 

kadının fedakârlık yapması ve kendini ikinci planda düşünmesidir. Destek 

görmeyen kadınların kendilerini güvensiz hissetmesi ve ikinci planda 

kalmayı (geleneksel veya koşullara bağlı olarak) kabullenmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. İkinci planda kalma rolü sadece kadınlara yakıştırılmaktadır.  

Türkiye’de önde gelen siyasi partiler 21. yüzyıl başlarken 2002 yılı 

milletvekili seçimlerinde ilk üç sırada toplam 8 kadına yer vermiş, 2007 

seçimlerinde bu sayı 26’ya çıkabilmiştir. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde, sağ 

partilerden birinde kadın aday birinci sırada yer aldığı için listede üçüncü sırada 

yer alan milletvekili adaylıktan çekilmiştir (Milliyet, 7 Temmuz 2007). Kadın 
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Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)’in, diğer Sivil Toplum 

Kuruluşlarının ve Cumhuriyet Mitinglerindeki kadın yoğunluğunun tutumları 

değiştirmediği gözlenmiştir (Tamer, 2007: 6).  

Dünya’da, özellikle Anglo-Sakson ve İskandinav ülkelerinde örneğin, 

İngiltere ve İsveç’te kadınlar için siyasette kota uygulanmaktadır. yüzyıllar 

öncesinde başlayan, 18. yüzyıldan sonra çeşitli eylemlerle kendisini gösteren, 

kadın- erkek eğitim eşitliğiyle beslenen feminizm hareketlerinin güçlü olduğu 

toplumlarda bile kadın lehine siyasette pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. 

Örneğin, kadınların parlamentoda temsil oranı, İsveç’de % 47.31, Avusturya’da 

% 38, Türkiye’de ise % 8.7’dir. Türkiye gibi ülkelerde, yüzyıllardır din ve 

gelenek gibi çeşitli etkenlerle sosyal alanda eşitsizliğe uğrayan kadınların 
siyaset alanında daha çok destek görmesi beklenir. Kota kadınlara karşı konulan 

tarihi engellerin tazminatı anlamındadır. Bu anlamda Türkiye’de kota % 50 

olmalıdır (Benmayor, 2007: 13).  

SONUÇ 

‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ fikrini savunan Atatürk’ün ülkesinde 

Medeni Kanun’un (1926) kabulünden 80 yıl sonra bile toplumda ve ailede 

cinsler arası barış sağlanamamış, Medeniyetlerarası Diyalog ve eşitliğin 

tartışıldığı bir dönemde kadın-erkek eşitliği fikri yeterince hız kazanamamış 

hatta önü kesilmiştir. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’de kadınlar 

kendilerini çok zorlayan baskı altında tutulma biçimlerinden ve haksızlığa 

uğramaktan kurtulmak için çareler düşünmektedirler ve düşüneceklerdir. Kadın 

ve kızların eğitimi ve çalışma hayatına katılması bu çarelerin başında 

gelmektedir.  

2007 yılında Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde yapılan, 14 Nisan 

Ankara, 29 Nisan İstanbul ve 13 Mayıs İzmir Cumhuriyet Mitingleri Türk 

kadınlarının haklarını korumaları konusunda açık ve kararlı bir tutuma sahip 

olduklarının göstergesidir. Kadınlar bu mitinglerde yeni haklar talep 

etmemişlerdir. 1926’dan itibaren Türkiye’de kadınların sivil veya kamusal 

alanda eşit haklara sahip oldukları onlar tarafından bilinmektedir. Özellikle 

eğitimli orta sınıf kadınları kazanılmış hakların korunması konusunda bilinçli 

olarak harekete geçmişlerdir. Kentli kadınlar, Atatürk’ün kendilerine Kurtuluş 

Savaşı başarısı ödülü olarak verdiği çağdaş haklara sahip çıkacaklarını ve bu 

hakları kararlı biçimde koruyacaklarını göstermişlerdir.  

Türkiye’de 2007 seçimlerinden sonra kadınların oranı TBMM’de geçen 

döneme göre % 4.4’ten % 8.7’ye çıksa da, 550 milletvekilinden sadece 48 

tanesinin kadın olması çok düşündürücüdür. 21. yüzyılın Türkiyesi’nde başları 

kapatılarak üniversitelere, meclislere, cumhurbaşkanlığı köşküne 

girmelerini sağlamak kadınlara yetmeyecektir. Modernleşme yolundaki bir 

toplumda ne yazık ki kadınların görünmez olması tartışma konusudur.  

Dinamik bir dünyada kadınlar kendileri olmak isteyeceklerdir. İkinci planda 

kalmak ve eylemsiz olmak onlara yetmeyecektir. Toplumda kendisini 
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deşifre etmek pahasına, ölümü bile göze alarak cinsel tacize uğradığını 

söyleyebilen kadınlar vardır.oysa kadınlar, yüz yıllar boyu bu tür olayları 

gizlemek zorunda kalmışlardır.onlar bugün için, kamusal alanda ayrımcılığa 

uğrasalar, başlarını kapatmaya, okuldan ve çalışma hayatından uzaklaştırılmaya 

zorlansalar da, bilinçlenmeye devam edeceklerdir.  

Kadınlar; anne, bacı, kız ve eş olarak hep erkeklere bağımlı tanımlanmakta 

toplumda öyle rol almaktadırlar. Anne olmayan, bir erkeğin bacısı veya karısı 

olmayan kadınlar yok mu sayılacaklardır? Kadınlar bu toplumda hiç 

kendileri olmayacaklar mıdır? Türkiye topraklarında bugün Kürt-Türk 

ayrımcılığından daha derin ve binlerce yıldır sürüp gelen bir Kadın-Erkek 

Ayrımcılığı vardır.  

Kadının bilinçlenmesi sorunu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için 

geçerlidir. Her ülkede Atatürk gibi aydın devlet adamlarının, bürokratların ve 

Sivil Toplum Kuruluşlarının rehberliğinde kadınlar, kendi potansiyellerini 

kullanarak sorunlarını aşmaya çalışacaklardır.  
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