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19.  Yüzyıla Dek Batıda Kadın  

 
• Erkeğin cennetten kovulmasına neden olduğu 

için uzun süre hor görüldü. 

 

• Rönesans’la birlikte kadın hareketleri başladı. 

 

• XIX. yy’da  Sanayi Devrimi dönüm noktası oldu.              
Kol gücü önemini yitirdi, zekâ ve yetenek  
öne çıktı. 

 

• Fransız Devrimi ile Fransa’da kadın hareketleri. 

 1797’de Almanya’da “Alman Kadın Hareketi”. 

 1867’de İngiltere’de kadının toplumdaki yerini  
ve haklarını savunan çabalar. 
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Cumhuriyet Öncesi Türk Kadını 

• Çarşaf ve peçe yaygın. 

• Sokağa çıkma kuralları var.  
Bu konuda fermanlar var. 

• Evlenme, boşanma ve nüfus 
konularında İslam Hukuku 
uygulanmakta. 

• Erkeğe 1’den çok evlenme izni. 

• Kadına taşınabilir mallarda 1/3 pay 
verilirken, toprak verilmez. 

• Kızlar Sıbyan Mektebi düzeyinde 
eğitim alabilmekte. 

• Kırsal kesimde kadınlar  
üretime katılıyor. 
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Tanzimat Döneminde Kadın 
• Tanzimat döneminde “arazi hukuku,” 

“cariyeliğin kaldırılması,”  

“giyim-kuşamla” ilgili değişiklikler. 

 

• 8 Ekim 1917’de “Aile Hukuku 

Kararnamesi” Kadın hakları 

mücadelesinin “Hukuksal ifadesi”dir. 

 

• Millî Mücadele döneminde mitinglerin 

düzenlenmesinden cepheye dek  

her alanda kadınlar üstün hizmetler 

vermiştir.  
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Atatürk ve Türk Kadını 

 Atatürk, 21 Mart 1923’te yaptığı bir 

konuşmada,Türk kadınının Millî Mücadele’deki 

hizmetlerini takdir eder.  
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Atatürk ve Türk Kadını  

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde  Anadolu 

köylü kadınının fevkinde kadın mesâisi zikretmek 

imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını  

‘Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım.  

Milletimi halâsa ve zafere götürmekte Anadolu kadını 

kadar hizmet gösterdim’ diyemez.” 
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Atatürk ve Türk Kadını  

 Ocak 1923’te kadının sosyal yaşamdaki yeri 

ve eğitimi konusunda görüşlerini anlatır.  

 

 “Bir heyet-i içtimaiyenin bir uzvu faaliyette 

bulunurken, diğer uzvu atâlette olursa,  

o heyet-i içtimaiye meflûçtur.”  
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1926-1934 Atatürk Devrimleri ile 

Kadınlara;  
 Sosyal ve kültürel alanda, 

 Eğitimde, 

 Hukukta, 

 Aile içinde, 

 Çalışma yaşamında,  

 Toplumsal yaşamda,  

 Siyasette ERKEKLERLE EŞİT HAKLAR tanınmıştır. 
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Kadınlara seçme ve seçilme hakkı  

 Fransa ve İtalya’da 1946’da, 

 İsviçre’de 1971’de, 

 Türkiye’de 1930’da belediye seçimlerinde seçme; 

1933’te muhtar seçme ve köy heyetine seçilme; 

5 Aralık 1934’te milletvekili seçme ve seçilme.  
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Cumhuriyetin aile kurumuna 

getirdikleri 
Medeni Kanun (2002) 

• Evlenme yaşı 15’ten 17’ye ve  

kadın - erkek eşit. 

• Aile reisliği kaldırıldı, eşit hak, eşit yetki. 

• Aile konutunun seçilmesi ve 

yönetilmesinde eşitlik. 

• Kocanın soyadı ile birlikte önceki soyadını 

kullanma hakkı. 

• Evlilik birliğinin temsilinde ortak yetki. 

• Mal rejimi, “mal ayrılığı” yerine  

“edinilmiş mallara katılma.” 
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Günümüzde Kadınlar  

 Kadına ve erkeğe eşit vatandaşlık  

hak ve sorumlulukları sözü veren  

lâik Cumhuriyet,   

uygulamada bunu sağlayamamıştır.  
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Günümüzde Türkiye’de Kadınlar  

 Resmi nikâhsız birliktelikler  

 (Kent= %14.7, Kırsal= %22.7). 

 Doğu ve Güneydoğu’da kentlerde kadınların %10’u, 

kırsalda kadınların %18.3’ü Türkçe bilmiyor. 

 18 yaş altı evlenen kadın %31.7. Bunların yarısı  

okur-yazar değil. 1/3 kadarı okur-yazar  

ancak okula gitmemiş. 
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Günümüzde Türkiye’de Kadınlar  

 Ülke genelinde erkeklerin %10’u kadınların %30’u 

Doğu’da erkeklerin %26.4’ü, kadınların %60.3’ü  

okuma yazma bilmiyor. 

 Doğu’da kadınların %30.5’i ücretsiz işçi olarak çalışıyor. 

 Kadınların büyük bir kesimi (Kent= %30 Kırsal= %75) 

eşlerinin güdümünde siyasi oylarını veriyorlar. 
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Günümüzde Kadın 
 Ev dışında hareket özgürlüğü, sınırlılığı 

 Siyasî partilere ve sivil toplum kuruluşlarına  

üye olmaya engeller 

 Eğitim ve ekonomik güç özgürlük ve eşitlik için 

yeterli mi? 

 Tapulu arazi ve mallar kimlere ait? Kadınlar 

gayrimenkulün %8’ine, kazanılan ücretin %10’una 

sahip. 

 Erkeklerin %70’i, kadınların %24’ü işgücüne 

katılıyor.  

 Kadınların %71’i, herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumuna kayıtlı değil.  
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Günümüzde Türkiye’de Kadınlar 

 Kadın emeğinin sömürülmesi,  
kayıt dışı emek,  

 Toplumsal cinsiyet rolleri ile yetiştirilme, 

 Fiziksel gücü akıl gücünün önüne geçirme 
anlayışı,  

 Kadın cinsinin namusla özdeşleştirilmesi,  

 Dinsel baskılar,  

 Çalışma yaşamında engellenmeler,  

 Kadının karar verme hakkının 
engellenmesi, 

 Aile içi şiddet, kadın cinayetleri,  
törelerin etkileri.  
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Kadına Yönelik Şiddet 
Kumalık  

Berdel  

Namus bahanesi ile işlenen cinayetler  

Zorla evlendirme  

Erken evlilik  

Bekâret kontrolü  

Cinsel taciz  

Cinsel saldırı  

Kadın ticareti  

Evlilik içi tecavüz  

Başlık parası  

Ensest  
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Günümüzde Kadın 

Aile içi şiddetin görünümü nedir? 

◦ Psikolojik şiddet 

◦ Sözel şiddet 

◦ Ekonomik şiddet 

◦ Fiziksel şiddet 

◦ Cinsel Şiddet - %15 

◦ Yaşadığı şiddeti kimseye anlatamayan - %48 

 

} 

} 

%50 

%40 
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Bir ülkenin uygarlık düzeyi kadına verdiği 

önemle orantılıdır. Kadına önem vermeyi 

sağlamak DEVLETİN GÖREVİDİR. 
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DEMOKRASİNİN GÖSTERGELERİ  

 Yurttaş Katılımı: Seçimlerde  

aday olma, oy verme, toplantılara 

katılma, vergi verme, protesto 

etme ve STK’lara üye olma  

 Eşitlik: Eşit  değerde, eşit fırsat, 

din, dil, ırk, politik görüş, etnik 

gruplar, cinsiyet, cinsel tercih 

 Politik Hoşgörü: Bütün görüşlerin 

belirtilmesine izin 
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DEMOKRASİNİN GÖSTERGELERİ  

 Azınlık Haklarının 
Korunması: Azınlığın 
konuşma, özgürce  
yayın yapma hakkının 
garantisi  

 Sorumluluk: Yönetenler, 
yönettikleri insanlara 
karşı sorumludurlar.  

 Açıklık: Toplumun  
bilgi alma hakkına saygı  

 Düzenli, Özgür ve  
Adil Seçimler  

 Ekonomik Özgürlük  
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DEMOKRASİNİN GÖSTERGELERİ  

 Güç İstismarının  

Kontrol Edilmesi  

 Hakların Listelenmesi  

 Seçim Sonuçlarının 

Kabul Edilmesi  

 İnsan Hakları  

 Çok Partili Sistem  

 Hukukun Üstünlüğü 
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DURUM BELİRLEME 

 MEB, 50’den fazla proje yürütmektedir. 

 Yaşamboyu öğrenme 

 İnsan hakları eğitimi 

 Bilinçli gençlik yaratma 

 Kız çocuklarının okullaşma oranının 

yükseltilmesi 

 Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi 
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DURUM BELİRLEME 

 İnsan hakları ve özgürlükler 

sıralamasında 179 ülke içinde 

Türkiye 154. sırada. 
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2000’Lİ YILLARDA 

KAYBETTİKLERİMİZ 
 4+4+4 yapılanması 

 Zorunlu eğitim-açık öğretim 

 Öğretim programları 

 Seçmeli dersler 

 Fatih projesi 

 Ücretli öğretmenler 

 KTÖ Okullarının kapatılması 

 Üniversiteler (Karabük Üniv.  

Abdulhamit’e doktora) 

 Eğitimin özelleştirilmesi 
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2000’Lİ YILLARDA 

KAYBETTİKLERİMİZ 
 LYS-OGS-SBS ve lise sınavlarında 

şaibe/şifre, çalıntı, 

 Ara elemanlığa rıza, 

 Liselilere evlilik, 

 Erken mesleğe yönlendirme, 

 Okul giysisi, 

 Cemaat yurtları, 

 Millî değerlere saldırı, 

 Doğum sayısı/biçimi/kürtaj, 

 Suriyeli savaşçılara cinsel cihad, 

 Taciz/istismar/öldürülme. 
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 Torba yasalar, KHK’ler ve 

demokrasi paketleri ile 

CUMHURİYET yıkılıyor.  
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DEMOKRAT TOPLUM İÇİN 

EĞİTİM 

BİREYİN DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRME SÜRECİ 
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EĞİTİM ALANLARI  

Çatışma çözme-

Uzlaşma 
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EĞİTİM ALANLARI  

Sevgi eğitimi    
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EĞİTİM ALANLARI  

Örf ve geleneklerin, 

toplumsal, mantıksal  

ve hukuksal nedenleri     
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Yüce Atatürk  

Başaramadıklarımızın farkında olarak 

ve başarma azmiyle bu gün; 

 Kurduğun Cumhuriyet ile Türk toplumuna, 

özellikle de Türk kadınına sağladıklarını 

anmanın, seninle olmanın, eserlerinle 

övünmenin coşkusuyla  doluyuz. 

 Bizden bir parça olduğunu, senden bir 

parça olduğumuzu bilmenin haklı gururunu 

taşıyoruz. 
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Yüce Atatürk  

 İlke ve devrimlerini bayrak yaptık.  

Bu bayrak elimizde ve sen 

yüreğimizdeyken, karanlıkları yırtıp 

çağdaşlığa ulaşmada bize kim  

engel olabilir ki?.. 

 Bil ki, uyanığız ve tetikteyiz. 

 Bugün kadınların kurtuluş savaşı 

verme günüdür. 
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Yüce Atatürk  

 Onurumuzsun yüce Atatürk...Ve sayende 

onurla yaşadığımızın bilincindeyiz. 

 Her zaman her fırsatta dile getirdiğimiz 

bağlılık duygularımızla saygılarımızı 

sunuyoruz. 

 Cumhuriyet insanları, cumhuriyet kadınları 

olarak kurduğun Cumhuriyeti koruma ve 

geliştirme bizim görevimiz... 
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