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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Kadın ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi‟nin Haziran 2009‟dan itibaren 

müdürlüğünü yapan Doç. Dr. ġükran YALÇIN 

ÖZDĠLEK, kendi bilimsel ilgi alanı ile daha 

yoğun ilgilenebilmek ve Deniz Kaplumbağaları 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nin çalıĢmalarını 

daha etkin yürütebilmek için görevden ayrılmıĢ ve 

Rektörlük Makamının kararıyla 20 Mart 2010 

tarihinden itibaren Merkez müdürü olarak Yrd. 

Doç. Dr. Elmaziye TEMĠZ görevlendirilmiĢtir.  

 

 

           Kadın ÇalıĢmaları Uygulama ve 

AraĢtırma merkezinde bir diğer değiĢiklik ise 

Müdür yardımcıları düzeyinde olmuĢtur. Kendi 

istekleriyle görevden ayrılan Yrd. Doç. Dr. 

Zeynep ÇETĠNKAYA ve Yrd. Doç. Dr. Ferah 

ÖZKÖK yerine yeni müdür yardımcılarımız 

Yrd. Doç. Ersin UZMAN, Yrd. Doç Dr. Ġlke 

Evin GENCEL ve Yönetim Kurulu 

üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Gülbu 

TANRIVERDĠ olmuĢtur. Doç. Dr. ġükran 

YALÇIN ÖZDĠLEK hocamız merkezle olan 

beraberliğini Yönetim Kurulu üyesi olarak 

sürdürecektir. Gönüllerinin hep bizimle 

olacağını belirten hocalarımıza akademik 

çalıĢmalarında baĢarılar diliyoruz.  

 

         Buna göre yeni yönetimimiz aĢağıdaki gibi olmuĢtur. 
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Yrd. Doç. Dr. Ersin UZMAN 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu 
Doç. Dr. ġükran YALÇIN ÖZDĠLEK 

Yrd. Doç. Dr. ġeniz ANBARLI BOZATAY 

Yrd. Doç. Dr. Füsun ERDURAN 

Yrd. Doç. Dr. Gülgün YAZICI 

Yrd. Doç. Dr. Ebru AKTAN 

Yrd. Doç. Dr. Halide OKUMUġ                                                   

Yrd. Doç. Dr. Sevil YALÇIN 



KAM e-Bülteni 

 

2 

 

 
 

 

 

 

Üniversitemiz ve Çanakkale Ticaret 

ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kadın GiriĢimciler 

Kurulu iĢbirliğiyle istihdamı geliĢtirme 

amaçlı kadın giriĢimcilik projeleri yarıĢması 

düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 

da çeĢitli kurumlardan yetkililerin de 

katılımıyla Rektör Prof. Dr. Ali 

AKDEMĠR‟in makamında bir toplantı 

gerçekleĢtirildi. 

 

Toplantıya ÇTSO Kadın 

GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı Meltem 

ÇETĠN, Kurul Üyeleri Günay DERELĠ, Aysu DEĞĠRMENCĠ, Nur AKA, Üniversitemiz Kadın 

ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (KAM) Müdürü Yrd.Doç. Dr  Elmaziye TEMĠZ, 

ÇTSO Milli Prodüktivite Merkezi Temsilcisi Burak GÜNDOĞAN, ĠġKUR Ġl Müdür Vekili 

Eren TÜRKMEN ve Rektör DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU katıldı.  

 

Toplantıda “Çanakkale‟de Ġstihdam 

GeliĢtirme Yönelimli Kadın GiriĢimcilik 

Projeleri YarıĢması” konu baĢlığı altında 

düzenlenmesi planlanan giriĢimcilik 

yarıĢmasına iliĢkin görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunuldu. ÇTSO Kadın GiriĢimciler 

Kurulu BaĢkanı Meltem ÇETĠN, kadın 

giriĢimci sayısını arttırmayı hedefleyen 

sosyal giriĢimcilik projelerine 

Rektörümüzün verdiği önemli katkılardan 

dolayı teĢekkürlerini ifade etti. Rektör Prof. 

Dr. Ali AKDEMĠR ise ÇOMÜ‟nün 

geliĢimini, ilerlemesini ivedilikle devam 

ettirdiğini ve üniversitenin kentin 

sorunlarına da eğildiğini, ileride daha da çok bu sorunlarla ilgileneceğini belirtti. 
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Merkez Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. 

Elmaziye TEMĠZ, BaĢbakanlık Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğünde Devlet Bakanı Selma Aliye 

KAVAF‟ın baĢkanlığında 12 Mayıs 2010 

tarihinde Ankara‟da yapılan Kadına Yönelik 

ġiddeti Ġzleme Komitesi dördüncü toplantısına 

katıldı. Tüm üniversitelerin Kadın ÇalıĢma 

Merkezlerinin yanı sıra, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının ve sivil toplum kuruluĢlarının üst 

düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢen 

toplantıda, kadınlar ve çocuklara yönelik Ģiddet 

hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine iliĢkin yapılan çalıĢmalar paylaĢıldı. 

Mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler tartıĢıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.belexpresse.be/go.php 
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  ArĢ. Gör. ġ. Melike ÇAĞATAY 

ArĢ. Gör. Halime ÖZTÜRK 

 

7-11 Nisan tarihlerinde Çanakkale‟de KA-DER‟in (Kadın Adayları Destekleme 

Derneği) BirleĢik Milletler Örgütü‟nün desteğiyle düzenlediği Kadın Yurttaşların 

Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimine katıldık. Büyük Truva Otelinde gerçekleĢtirilen eğitim beĢ 

gün sürdü. KA-DER‟in eğitimcileri 5 gün süresince grup çalıĢması becerileri, toplumsal 

cinsiyet, kadın hakları, Medeni Kanun‟da yapılan değiĢikler baĢlıkları altında seminerler 

verdiler. Eğitime Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bartın ve Yalova‟dan çeĢitli kadın Sivil Toplum 

Örgütlerinden yaklaĢık 30 temsilci katıldı. Biz de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın 

ÇalıĢmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi adına katıldık. Katılımcılar arasında siyasi 

partilerin kadın kolları temsilcileri, Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri ve 

çeĢitli amaçlarla kurulmuĢ Kadın Derneklerinden temsilciler bulunmaktaydı. Bizlere eğitim 

veren eğitmenler kadının güçlenmesi ve kadın hakları konusunda yoğun çalıĢan uzmanlardı. Bu 

eğitim süresince ilk iki gün grup becerileri ve toplumsal cinsiyet ile ilgili beceriler 

kazandırılmaya çalıĢıldı. Ġkinci günün akĢamında katılımcılar örnek sunumlar yaptı ve 

birbirimizi eleĢtirerek grup çalıĢması ve grup çalıĢmasında karĢılaĢılabileceğimiz sorunlarla 

ilgili farkındalık geliĢtirmeye çalıĢtık. Oldukça eğlenceli ve öğretici bir tecrübeydi. Eğitimler 

süresince filmler izledik. Bu filmler kadının güçlenmesi ve bilinçlenmesi temalı filmlerdi. Grup 

becerisi geliĢtirme eğitiminden sonra hukukçu bir eğitmen, kadın hakları ve Türk Medeni 

Kanunu‟nda kadın hakları ile ilgili eğitim verdi. Son bir buçuk gün ise yine Türk Medeni 

Kanunu ve Türk Ceza Kanunu‟nda kadın ile ilgili değiĢikler konusunda eğitim aldık. 

Eğitimlerde bize verilen Eğitici El kitaplarında bulunan uygulamalar yapıldı. 

Eğitim ortamı çok samimi ve sıcaktı. Türk kadının toplumsal yaĢama eĢit bir yurttaĢ 

olarak katılımını önemseyen,  farklı toplumsal statülere sahip katılımcılar olarak yeni 

ortaklıklara, yeni dostluklara adım attık. Üniversitemiz Kadın ÇalıĢmaları Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi adına katıldığımız bu eğitim kendi adımıza öncelikle bizlerin bilinçlenmesi 

için çok yararlı oldu. Bu eğitim kapsamında, KAM bünyesinde ilerleyen günlerde 25 kiĢilik 

öğrenci gruplarına eğitimler vermeyi planlıyoruz. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Kadın ÇalıĢmaları ve Uygulamaları Merkezi 

olarak kadının toplumsal statüsünü yükseltmek 

ve toplumsal yaĢamın her alanına eĢit katılımına 

destek vermek amacıyla planladığımız 

seminerlerin ilkini 11 Mayıs 2010 tarihinde 

Eğitim Fakültesinde gerçekleĢtirdik. “Kadınların 

Güçlendirilmesi Projesi Eğitici Eğitimi”ni 

merkezimiz adına almıĢ olan ArĢ. Gör. ġ. Melike 

ÇAĞATAY ve ArĢ. Gör. Halime ÖZTÜRK 

tarafından Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen 

adayı bir grup kız öğrenciye seminer verilmiĢtir.  

Toplumsal cinsiyet kavramının biyolojik cinsiyet ile olan farkı, kadın ve erkeklerin toplumsal 

rolleri ile ilgili sahip olunan önyargılar irdelenmiĢtir. Ayrıca yasal metinlerde kadınların sahip 

oldukları temel haklar ve bu hakların nasıl kullanılabileceği üzerine çalıĢılmıĢtır. Verilen 

seminer ile iĢ yaĢamına adım atacak genç öğretmen adaylarının bilinçlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Eğitimin öğretmen adayları ile baĢlanması önemli ve anlamlıdır.Çünkü yapısal 

toplumsal değiĢme, eğitim aracılığıyla ve genç öğretmenlerin yoğun emeğiyle ,uzun vadede 

gerçekleĢecektir.Seminerlerimiz yeni öğretim yılında seri olarak devam edecektir. 
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Dr. Mustafa Aydın BAġAR
1
 

Betül YĠĞĠN
2
 

Giriş 

         Cumhuriyetin kuruluĢ süreci aynı zamanda bir toplumsal değiĢim ve dönüĢüm sürecidir. 

Bu toplumsal sorun, insanlığın yaĢamında toplumsal bir kurum olan eğitim kurumu ile cevap 

bulmuĢtur. Bu itibarla toplumsal değiĢme ve eğitim büyük ölçüde toplum ve eğitim iliĢkisini 

iĢaret etmektedir. Böyle bir iliĢki ise, insanlığın toplum olma serüveni ile toplumların evrim 

ve geliĢimine paralel bir süreci takip etmektedir (Doğan, 1997: 184). GeliĢme ve kalkınmayı 

hedefleyen bir ülke için eğitim, anahtar konumundadır. Bu nedenle geliĢme ve kalkınma için 

eğitimde de beklenen atılımların yapılması zorunluluktur (Fourastie, 1958: 226, akt. Doğan, 

1997: 188). Çünkü eğitim yoluyla toplum istenen ya da planlanan yönde değiĢtirilebileceği 

gibi, toplumsal değiĢmeler de eğitimi belirli bir yönde değiĢime zorlar (Tezcan, 1997: 189). 

Atatürk‟ün öncülüğünde, baĢlatılan sosyo-kültürel değiĢim ve geliĢim sürecinde eğitim 

kurumlarına önemli görevler ve ro8ller yüklenmiĢtir. Ancak bu süreçte, bu kurumları 

iĢletecek fiziksel olanakların yetersizliği yanında daha önemli bir unsur olan öğretmenler nitel 

ve nicel anlamda yeterli değildi. Atatürk, birçok konuĢmasında cumhuriyetin kuruluĢ ve 

geliĢiminde öğretmenlere önemli görevler düĢtüğünü vurgulamıĢtır. Öğretmenlere hitaben 

yaptığı bir konuĢmasında, ”Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin yeni nesli, cumhuriyetin 

fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz 

olacaktır.” sözleri ile öğretmenlere, önemli bir misyon yüklemiĢtir. Mustafa Kemal bu 

misyonu yüklenebilecek bir vizyonu gördüğü çok sayıda kiĢiye, özellikle kadınlara destek 

olmuĢ, okumaları ve toplumsal aydınlanmanın yolunu açmaları konusunda ıĢık tutmuĢtur. 

Cumhuriyetin kuruluĢ ve geliĢimine yönelik idealist planlarını hayata geçirme yolunda 

hazırladığı ortam ve imkanları doğru Ģekilde kullanarak, ideallerine giden yolda ilerleyen 

isimlerden biri de Fatma Refet Angın‟dır. 

Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın öğretmenlerinden, Refet Angın 18 Mart 1915‟te, 

Çanakkale‟nin Gelibolu ilçesinde Emniyet Amiri Hafız ġerif Bey'le Halime Hanım'ın üç 

çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. Babası bir Kuvay-i Milliye üyesidir. Mustafa 

Kemal'in arkasından Anadolu'ya gidip orta cephede üç yıl savaĢmıĢtır.  

                                                 
1
 Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

2
 COMU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans öğrencisi 
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Ġçinde bulundukları dönemin zorlu bir savaĢ dönemi olması, yaĢanan maddi 

imkânsızlıklar ve ailenin büyük çocuğu olması, Refet‟i erken yaĢlarda olgun ve bilinçli bir 

birey olmaya itmiĢtir. Refet Angın ilk yetiĢme döneminde büyük bir maddi sıkıntı içinde 

yaĢadığını, kendisinin ve ailesinin oldukça güç koĢullar altında, zorla yaĢamlarını 

sürdürebildiklerini, bu maddi sıkıntıların aç kalmaya kadar dayandığını yaĢanan tüm bu 

olumsuzlukların kiĢiliği ve mesleğe bakıĢ açısı ile uygulamaları üzerinde etkili olduğunu 

belirtmektedir (Ġtmeç, 2008). 

Ġlkokula mahalle mektebinde baĢlayan Refet, buradaki eğitimi beğenmemiĢ ve 

eğitimini evde annesinden almıĢ, okuma yazmayı annesinden öğrenmiĢtir. Cumhuriyetin ilanı 

ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonra Gelibolu'da açılan iki okuldan biri olan Cumhuriyet 

Okulu sınavını kazanarak okula üçüncü sınıftan baĢlamıĢtır. 

Refet Angın, çok erken yaĢlardan itibaren, öğretmenlik mesleğine ilgi duymuĢ, hatta 

bunu kendisi için ideal haline getirmiĢtir. Henüz çocuk yaĢlarda yaptığı bu meslek seçimi, 

içinde bulunduğu çevresel koĢullarla açıklanabilir. Refet Angın ve ailesinin, babanın gitmesi 

ve savaĢ koĢullarının yoğunlaĢması ile yaĢadıkları olumsuzluklar, onun babası ile 

özdeĢleĢerek, kurtuluĢ adına, kendince çözüm yolları aramasına, öğretmenliği çözüm olarak 

belirleyip ideal haline getirmesine yol açmıĢtır (Ġtmeç, 2008). 

Mustafa Kemal Atatürk ile yolları bir çok kez kesiĢen Refet Angın, onunla ilk 

karĢılaĢmasını Gelibolu‟ya Mustafa Kemal‟in cumhurbaĢkanı olarak yaptığı bir ziyarette onu 

karĢılayıp çiçek sunma görevini üstlendiğinde yaĢamıĢtır. Atatürk'ün "Büyüyünce ne 

olacaksın?" sorusuna, "Öğretmen" diye cevap verir. Ġkinci karĢılaĢmalarında ise Edirne Kız 

Öğretmen Okulunda son sınıf öğrencisidir. Atatürk'e "Bakın sözümü tuttum Paşam. Öğretmen 

olacağım." dediğinde, Atatürk onun Gelibolu'daki küçük kız olduğunu zaten hatırlıyordur ve 

bunu belirterek, ne öğretmeni olmak istediğini sorar. 'Matematik' cevabını alınca "Hayır, tarih 

öğretmeni olacaksın.” der ve buna gerekçe olarak, “Tarihini bilmeyen toplumlar yarınlara 

emin adımlarla gidemezler. Onun için sen tarih öğretmeni olacaksın.” açıklamasını yapar. 

Refet‟in okuyan bir çocuk olduğunu, güzel konuĢtuğunu belirtir. Onun iyi bir tarih öğretmeni 

olabileceğine inanmaktadır. 
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1955 - 1975 yılları arasında Ankara'da 

görev yapan Angın, Ankara Bahçelievler 

Deneme Lisesi Müdireliğini de yürütür. Daha 

sonraki meslek hayatını Ġstanbul'da sürdüren 

Angın, Atatürk'ün 100'üncü yaĢ 

kutlamalarında görevlendirilir. Ġlk öğretmenler 

gününde ise yılın öğretmeni seçilir. Tarih 

öğretmenliğinden 1982'de emekli olan Refet 

Angın, Yıldız Teknik Üniversitesi senatosunun 

29 Haziran 2006 tarihinde aldığı kararla onursal doktora unvanını alır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Onursal DanıĢmanı ve Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın, 30 Ocak 

2010‟da, Ġstanbul‟da tedavi gördüğü Bahçelievler Özel Hizmet Hastanesinde vefat etmiĢtir. 

Uzun yıllar ülkemizde çeĢitli görevlerde yer almıĢ olan, cumhuriyetimizin ilk 

öğretmenlerinden Refet Angın‟ın naĢı, 1 ġubat 2010 tarihinde defnedildiği, Ortaköy 

mezarlığında bulunmaktadır. 

Atatürk‟ün Refet Angın‟ın hayatındaki yeri ve önemi Ģüphesizdir. Refet Angın‟da 

gözlemlediği özelliklerden yola çıkarak, onu tarih öğretmeni olmaya yönlendirmiĢ, ona 

rehberlik etmiĢtir. Atatürk eğitime ve eğitimciye verdiği önemi her fırsatta dile getirmiĢtir. 

Atatürk‟ e göre, dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygı 

değer uzuvlarıdır (Ġtmeç, 2008) Kendisinin de en önemli özelliğinin öğretmenliği olduğunu Ģu 

sözleriyle ifade eder; “Benim asıl niteliğim öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim.” 

(Irmak, 1978). 

Angın‟ın eğitim anlayıĢının temelinde “Öğretmenin her Ģeyden önce rehber olması 

gerektiği” yatar (Kocabıçak, 2005). Ona göre, öğretmen öğrencisine yalnızca bilgi aktaran 

kiĢi değil, onu doğruya yönlendiren, ona rehberlik eden kiĢidir. Kendisi henüz mesleğe 

baĢlama yolunda ilerlerken, Atatürk‟ün onu branĢ seçimi konusunda yönlendirmesi, bu 

anlamda öğretmenin rehberlik vasfını ortaya koymaktadır. 

Refet Angın, eğitimsel sorunların birçoğunun sebebini öğretmenlerin kendileri 

geliĢtirmemelerine bağlamaktadır. Kendisinin, mesleki dergileri devamlı takip ettiğini, her 

gün düzenli olarak okuma yaptığını ve düĢünmeye vakit ayırdığını belirterek Ģunları söyler, 

“Sabırla kendinizi geliştirin. Okuyun, seminerlere katılın, araştırın, düşünün, hep düşünün, 

kafa yorun, eğitin kendinizi.” (Ġtmeç, 2008). Türk Böbrek Vakfı BaĢkanı Timur Erk, 4-5 yıldır 

tedavi etmek için uğraĢtıkları Refet Angın‟ın, ölümünden 1,5 yıl öncesine kadar günde 4-5 
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gazete okuduğunu, çağdaĢ, laik hukuk devleti ekseninde yönlendirmeler yaptığını belirtmiĢtir 

(http://www.haberler.com/ilk-kadin-ogretmene-son-veda-2-haberi/). 

Refet Angın, ölümüne dek ülkesine hizmet 

etmeyi sürdürmüĢtür. Pek çok önemli kiĢinin de 

öğretmeni olmuĢtur. Bunu “Ben kamyonlarla 

Anadolu köylerinden ilkokulu bitiren çocukları 

toplayan insanım. Köy Enstitüleri açıldığı zaman, 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde yüksek kısmın da 

şefiydim. Oralardan bakanlar yetişti, milli eğitim 

müdürleri yetişti.” sözleriyle ifade etmiĢtir (Ġtmeç, 

2008). Angın, öğretmenliği yanında, eğitimci 

kimliğini eğitim yönetimi, bakan danıĢmalığı gibi 

alanlardaki hizmetleriyle ölümüne kadar 

sürdürmüĢtür. Bir anlamda, Cumhuriyetin kendisine sunduğu olanaklarını karĢılığını, topluma 

ve eğitim sistemimize yaptığı katkılarla fazlasıyla ödemiĢ; Türk eğitim tarihimizdeki yerini, 

hak ederek almıĢtır.  
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Kadınların eğitimi uzun yıllar ihmal edilmiĢtir. Hatta 18. ve19. yüzyıla gelinceye 

kadar ne Doğuda ne de Batıda kadınların basit denilebilecek temel eğitim kurumlarının 

üstünde doğru dürüst öğrenimlerini sürdürebilecekleri bir okul yoktur. Kızların ve erkeklerin 

gittiği temel ve diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise genelde erkeklerdir. 

Yani öğretmenlik yakın zamana kadar bir erkek mesleğidir. 

 

Batıda Sanayi devriminden sonra kadınların da yavaĢ yavaĢ sosyalleĢmeleriyle birlikte 

hemĢirelik, amelelik, öğretmenlik gibi alanlarda iĢ yaĢamına girdikleri görülmektedir. Bu 

yazıda genel tarihsel geliĢime girmeden Türkiye‟de kadınların eğitimiyle de iliĢkilendirerek 

öğretmenlik mesleğinin bir kadın mesleği olma eğilimindeki tarihsel geliĢim irdelenecektir. 

 

Osmanlı‟da 1859 yılına gelinceye kadar kızların sıbyan mekteplerinin üstünde 

okuyabileceği bir okul yoktu. Bu tarihte, ilk defa, Ġstanbul‟da Cevri Kalfa İnas Rüsiyesi açıldı. 

Buna Sultanahmet Kız RüĢdiyesi de denir. Bu okulun açılıĢı kadın eğitimi açısından önemli 

bir baĢlangıçtır. 

 

1859‟dan önce, Osmanlı‟da, ancak bazı varlıklı ve kültürlü ailelerin kızları özel 

hocalardan dersler alarak ya da kendi kendilerini yetiĢtirerek eğitimlerini sürdürebiliyorlardı. 

Kızlar genelde sıbyan mekteplerinde dini bilgilerini tamamladıktan sonra okuldan ayrılıyordu. 

Hatta sıbyan mektebine bile gitmek onlar için bir ayrıcalıktı denilebilir. 

 

1859‟da kız rüĢdiyesinin açılmasının temel nedeni, kızların “iyi eĢ” ve “iyi anne” 

olabilmeleri içindir. Osmanlı toplumu kadının toplumsal yaĢamdaki rolünden henüz daha 

haberdar değildir.Osmanlı‟nın önemli Tanzimat dönemi aydınlarından Namık Kemal dahi, 

kadının eğitimini “çocukları cahil annelerden kurtarmak” için gerekli görür. Ona göre “cahil 

anne çocuğunu cahil yapar. Çünkü çocuk ilk eğitimini anneden almaktadır. Ayrıca, cahil 

kadınlar daha kolay ahlâk dıĢı yollara sapabilmektedir.”  

 

RüĢdiye düzeyinde açılan ilk kız okulundan sonra bu okulların sayısı artmıĢ ve kız 

rüĢdiyelerine öğretmen yetiĢtirmek amacıyla yine ilk defa 1870 tarihinde Darülmuallimat adı 

altında bir kız öğretmen okulu açılmıĢtır. Okulun açılıĢını yapan Saffet PaĢaya göre “bu okul, 

kadınların eğimine sonsuz yararlar sağlayacak” bir kurumdur.  

 

Darülmuallimatın mezun vermesiyle birlikte kız sıbyan ve rüĢdiye mekteplerinin 

sayısı hızla artmıĢtır. Gerçi okul, burs almayan öğrencilerini öğretmen olmaya zorlamadığı 

için, buraya bir çok kız, sadece öğretmen olmak için değil, üst düzeyde bir okulda okumak 

için girmiĢ ve mezun olduktan sonra baĢka alanlarda kendilerini göstermiĢtir.         

 

Darülmuallimatın açılmasıyla birlikte kadınlar, bir erkek mesleği olan öğretmenliğe de 

önce kız okullarında sonra okul öncesi, ilköğretim ve diğer öğretim kademelerinde ve de 

karma ve erkek öğrencilerin öğrenim gördüğü tüm eğitim kurumlarında görev almaya 

baĢlamıĢlardır.  
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Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise özellikle kadın öğretmen, giyimiyle-

kuĢamıyla, duygu ve düĢünceleriyle genç Cumhuriyetin siyasi simgesi haline gelmiĢ ve kızları 

öğretmen olması teĢvik edilmiĢtir. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında hemĢirelikten sonra 

kadınların en çok görünür olduğu mesleklerden bir öğretmenlik olmuĢtur. 

 

2000‟li yıllara geldiğimizde ise öğretmenlik, kadınlar için “yarı zamanlı bir iĢ” olarak 

görülmesi ve “tatillerinin çok” olması vb. nedenler ile en popüler mesleklerden biri haline 

gelmiĢ ve kızlar öğretmenliğe yönelmiĢtir. Öğretmenlik mesleğinin kendine özgü bu durumu, 

geleneksel aile yapısına sahip Türk toplumunda da kızlar için en uygun meslek olarak 

görülmüĢtür.  

 

Aileler, oğulları için gelinlerinin öğretmen olmasını arzu etmiĢ ve kadın öğretmenler 

aynı zamanda evlilikte de aranan meslek mensupları haline gelmiĢtir. Bu vb. baĢka 

nedenlerden dolayı bugün sayısal geliĢmelere baktığımızda öğretmenlikte kadınların sayısının 

her geçen gün arttığı görülmektedir. Bu gözlemimizi Milli Eğitim Ġstatistiklerinde yıllara göre 

kadın ve erkek öğretmen sayılarının dağılımına baktığımızda kolaylıkla görebiliriz. 2005-

2010 yıllarında beĢ yıllık bir süre farkında bile kadın öğretmen oranındaki artıĢı bu savı 

desteklemektedir.  

 

Tablo 1. 2005-2010 Yıllarında Kadın ve Erkek Öğretmenlerin Sayısal Dağılımı 

Kademelere 

Göre 

Öğretmen 

Sayıları 

Erkek Kadın 

2005 2010  2005 2010 

Okul Öncesi 926 2 069  18 196 40 647 

İlköğretim 211 482 232 948  172 000 252 729 

Ortaöğretim 95 158 120 174  64 891 86 687 

 (Kaynak: MEB İstatistikleri) 

 

Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmenliği, hemen hemen tamamen bir kadın 

mesleği olarak görülmüĢtür. Ancak son yıllarda okul öncesi öğretmenliğine az da olsa 

erkeklerin “iĢ bulma” kaygısı ile girmeye baĢladıkları da bir gerçektir.  

 

Ġlköğretim öğretmenliğinde ise, kadın öğretmenlerin artıĢ oranı erkeklere göre çok 

yüksektir. Bu da ilköğretim öğretmenliğinin de kadın mesleği olma yönünde ilerlediği 

yorumuna neden olabilir. Ġlk öğretmen eğitimi alan ve eğitim alanında Mutlakiyet döneminde 

önemli eserler veren Selim Sabit Efendi‟ye göre “ilköğretimde kadınlar öğretmenlik 

yapmalıdır.” Çünkü, ona göre, “çocuklar doğdukları andan itibaren evde kadınlar arasında 

büyür, onlara daha yakındırlar; kadınlar da onlara karĢı erkeklerden daha Ģefkatli davranırlar. 

Bir erkek öğretmen, çocuğu bir hiç yüzünden dövebilir. Kadın öğretmen bunu yapamaz, o, 

çocukları okĢaya okĢaya yetiĢtirmek ister.” Selim Sabit Efendi‟nin bu görüĢleri kuĢkusuz 

günümüzde tartıĢılır. Ancak bir gerçek var ki, o da, kadınların ilköğretim öğretmenliğine her 

geçen gün daha çok yönelimidir. 

 

Ortaöğretim öğretmenliğinde ise, kadın ve erkek öğretmen sayılarında kabul edilebilir 

bir denge olduğu söylenebilir. Bu duruma, belki toplumsal yapıda halen geçerliliğini sürdüren 

geleneksel anlayıĢa paralel olarak ortaöğretim öğretmenliğinin uzmanlık gerektiren ve daha 

ciddi bir iĢ olarak algılanmasının neden olduğu söylenebilir. Ancak ne var ki, kadınlarımız da 

yavaĢ yavaĢ bu alanı doldurmaktadır. 
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Öğretmen yetiĢtiren kurumlara baktığımızda ise, kızların öğretmen eğitimi veren 

bölümlere daha çok rağbet ettikleri görülmektedir. Örneğin Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesinin öğrenci istatistikleri incelendiğinde Eğitim Fakültesindeki öğrencilerin 3‟te 

2‟si kız öğrencilerden oluĢtuğu görülmektedir (2008-2009 istatistiklerine göre 2509 kız, 1349 

erkek). Bu oran kızlar lehine çok yüksektir. Diğer fakültelerde ise kız ve erkek öğrenci 

sayısında dengeli bir dağılım göstermektedir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde ise 

erkeklerin sayısı kızların iki katıdır. Bu veriler de değerlendirildiğinde kızların öğretmenlik 

mesleğine daha çok rağbet ettikleri söylenebilir.  

 

Kadınların öğretmenlik mesleğine yönelimi, Türk kadının toplumsal rolünün 

geniĢlemesi, kızların eğitiminin yaygınlaĢması açılarından önemli ve olumlu bir geliĢmedir. 

Ancak öğretmenliğin bir kadın mesleği olması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların 

mesleğin statü, saygınlığı ve etkililiği açılarından araĢtırılması gerektiği düĢüncesindeyim.  
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Duygu Aykut 

Ç.O.M.Ü. Seyahat ĠĢletmeciliği 3. Sınıf Öğrencisi 

 

 

(Bizler ‘genç kadın’ tanımını kullanıyoruz. Çünkü ‘kadın’ toplumdaki 2 cinsiyetten 

biridir; insanın dişi olanını ifade eder. Kimlik kartlarında, resmi belgelerde cinsiyet kısmında 

‘bayan ‘ya da ‘kız’ değil ; ‘kadın’ ifadesi kullanılır Bilimsel olarak, etimolojik olarak,  

biyolojik olarak ve siyaseten de doğru olan budur. Kadını cinsel kimliğinden yalıtmayı 

amaçlayan mentalit  bu kavramı kullanmamaya özen gösterir. Biz de bu mentaliteyi yanlış 

bulduğumuz için kadın kavramını kullanıyoruz.) 

 

      Öğrenci Kadın Meclisi *,  

Üniversiteli Genç kadınlar *,  

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın 

ÇalıĢmaları Kulübünün 

öncülüğüyle, 27 Mart 

cumartesi günü, ODTÜ 

Mezunlar Derneği‟nde 2. 

Öğrenci Kadın Konferansı  

düzenlendi.  

Konferansa Ġstanbul, 

Ankara, Adana, Çanakkale, 

Denizli, EskiĢehir, Bolu, 

Diyarbakır,  Ġzmir illerinden 

pek çok üniversiteli kadın 

katıldı. 

Önce konferansın 

hazırlık çalıĢmaları hakkında 

bilgi vereyim.2. Öğrenci Kadın Konferansı düĢüncesi aralarında ÇOMÜ‟lü öğrenci kadınların 

da olduğu pek çok üniversiteli genç kadının 10 Ocak 2010„ da Ġstanbul‟da yaptığı ilk 

toplantıyla ortaya çıktı. 1.si 2004 ġubat‟ında Ankara „da düzenlenen konferansımızın çıkıĢ 

nedeni genç kadınların sorunlarını dile getireceği, tartıĢabileceği, bunlara beraber çözüm 

bulabileceği platformların yok denecek kadar az olmasıdır. 

Konferansı ĠDARE ETMĠYORUZ baĢlığıyla örgütledik. Biz genç kadınlar, babamızı, 

sevgilimizi, insan olarak görülmemeyi hep idare ettik ya da ettirildik. Hep baĢkalarının 

namusu olduk, ezilen, horlanan, Ģiddet gören, tacize ve tecavüze uğrayan, karnından sıpası, 

sırtından sopası eksik edilmeyenler olduk. Genç kadınlar olarak üniversiteyi kazandığımızda 

gerek aile baskısı gerek toplum baskısından kurtulacağımızı zannetsek te bu böyle olmuyor. 

Öğrenci kadınlar olarak kendimize özgür dünya olarak sunulan üniversitelerde hem kamusal 

hem özel alanda baskıya, Ģiddete, tacize, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyoruz ve bunları 

idare etmek zorunda bırakılıyoruz. 

Bizler tüm bunlara  „idare etmiyoruz‟ diyen genç kadınlar olarak toplandık, „kız 

kardeĢlerimizle‟ el ele verdik. 

Dedik ki,  erkek egemenliği bize karanlığı dayatıyor, artık biz de gökyüzünün tüm 

renklerini istiyoruz. Tacizinizi, tecavüzünüzü, adaletsiz yurt giriĢ- çıkıĢlarını;  baĢörtümüze, 

etek boyumuza karıĢmanızı idare etmiyoruz. 
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Konferansa birçok üniversiteden genç kadınlar atölyeler örgütleyerek geldiler. 

Ġstanbul‟dan kadınlar mesleki yönlendirmeler ve baĢörtüsü sorunu; EskiĢehir homofobi,  

Çanakkale cinsel taciz ve tecavüz;  Ġzmir ve Diyarbakır ırkçılık ve kadın, ODTÜ‟lü 

üniversiteli genç kadınlar ise yurtlar sorunu ele alan sunum yaptılar. 

Mesleki yönlendirmelerde genç kadınların hemĢirelik, sekreterlik, anaokulu – okul 

öncesi öğretmenliği vs gibi bölümlere; erkeklerin ise doktorluk, mühendislik, mimarlık vb 

bölümlere yönlendirildiği anlatıldı. „Erkek doktor iken kadın onun arkasında, onun yardımcısı 

bir hemĢire olabilir; Kadınlar duygusal oldukları için ameliyata giremez, elleri titrer‟ Ģeklinde 

bir yaygın inanıĢın olduğu belirtildi. 

Cinsel taciz ve tecavüz baĢlıklı sunum yapılırken pek çok kadın gözyaĢlarını tutamadı. 

Bazı arkadaĢlarımız yaĢadıkları taciz ve tecavüz olaylarını kız kardeĢleriyle paylaĢtılar. 

Konferansa ÇOMÜ‟ deki çeĢitli fakültelerde yaptıkları anketle katılan öğrenciler,  ankette 

genç kadınların cinsel tacizin tam olarak ne olduğunu bilmediklerinin ortaya çıktığını ifade 

ettiler. Ayrıca okullarda tacize uğrayanlara hukuki ve psikolojik destek verebilecek bir cinsel 

taciz yönergesi hazırlamanın acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdiler. 

Yine Ġstanbullu öğrenciler baĢörtüsüne yasağına değindiler. BaĢörtüsünün sadece bir 

özgürlük sorunu değil aynı zamanda kadın sorunu olduğunu açıklayan öğrenciler hukukun 

kiĢilerin özgürlük alanına ne kadar girebileceği tartıĢtılar. BaĢörtüsüyle okula giremeyen 

öğrencilerin eğitim hayatlarına son verdiği, bunun bir eğitim ihlali olduğu açıklayan kadınlar, 

ayrıca baĢörtülü bir kadından baĢörtüsünü çıkartmasının istenmesinin kadına yönelik tacize 

girdiğini belirttiler. 

Yurtlar sorununu anlatan ODTÜ‟ lü kadınlar, ODTÜ gibi bir üniversitede bile kadın 

öğrencilere büyük baskı yapıldığını anlattılar. Yurtların tıklım tıklım olduğunu  ve temizlik 

açısından yetersiz olduğunu  anlatan kadınlar, belirtilen saatlerde yurda giriĢ yapmayanların 

ailelerine haber verildiği ve disiplin cezasına çarptırıldıklarını ifade ettiler.Her gece imza 

atılması olayının sadece kadınlara dayatılması, yurt giriĢ çıkıĢ saatlerinin erkeklerde daha 

esnek olmasının cinsiyetçi bir uygulama olduğunu  belirtiler. 

Homofobi atölyesinde eĢcinsel, lezbiyen,  gey bireylere yönelik antidemokratik 

uygulamalar anlatılırken, bu bireylere yönelik „top, oğlan, ibne‟ gibi aĢağılayıcı ifadelerin 

toplumda sık sık kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca artarak devam eden eĢsincel cinayetlerini 

kınadılar. 

Ġzmir ve Diyarbakırlı kadınlar ise ırkçılık konulu sunumlarını anlattılar. Batı illerinde 

yaĢayan doğu kökenli kadınların yaĢadıkları sıkıntılar dile getirildi. Ayrıca doğu kökenli 

kadınların anadil konusunda büyük problem yaĢadıkları belirtilirken, savaĢ ortamından en çok 

kadınların mağdur oldu belirtildi. 

Sabah 11.00 de baĢlayan konferans, 18.30‟ da sona erdi. Tüm genç kadınların yüzünde 

kız kardeĢleriyle bir Ģeyler paylaĢmanın ve dayanıĢmanın mutluluğu vardı. 

 

*öğrenci kadın meclisi: Tüm öğrenci kadınların birleşebileceği, genç kadın olarak yaşadığı 

sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulmuş yeni bir platformdur. 

*üniversiteli genç kadınlar: 1. Öğrenci Kadın Konferansı’ndan sonra İstanbul, Ankara, 

Denizli gibi pek çok üniversitede kurulmuş, üniversitelerde genç kadın çalışması yürüten bir 

topluluktur. 
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Derdini karĢısındakine anlatan insanın derdi hafifler, 

sevincini anlatanın sevinci çoğalır, korkusunu anlatanın korkuları 

azalır. Sevincini, hüznünü, sevgisini, korkusunu kelimelerle 

cümleler kurup ifade edebilmek ve hatta bunu yazılı olarak 

yapabilmek ise aslında bir anlamda kiĢinin kendisini tedavi 

etmesidir. Bu hakkı, yani kendisini ifade etme ve hâliyle tedavi 

etme hakkını ise erkekler elde edebilmiĢtir. Kadın ise maalesef 

hissettiklerini anlatmak için kelimeleri kullanmaktan ziyade manalı 

bakıĢlarını kullanıp içindekileri etrafına anlatmayı seçmiĢtir. 

Kadınlar yazıyla duygularını anlatabildiklerinde bile aĢktan söz 

ederken bunu ya ilahi aĢkla bağlamıĢlar, ya da sevdasız, beĢerî 

aĢksız Ģiir yazmıĢlardır. 

Kadınların Ģiir yazmaması ya da daha az yazması yalnız 

Türk kültürü için değil bilinen bütün kültürler için geçerli bir 

hâldir. Dünyada bilinen ilk kadın Ģair Akad kralı SARGON‟un kızı 

ENHEDUANNA [m.ö. 2400]‟dan bugüne kadın Ģairler erkek Ģairlerin 

gerisinde kalmıĢ, Ģiirle kendisini ifade edebilenler ise çoğunlukla 

duygularını samimi olarak sunmaktan çekinmiĢlerdir. Dünyada 

kadın Ģairler arasında SAPPHO [mö. 630/612-570] ve Sylvia PLATH 

[1932-1963]‟dan baĢka üçüncü isim saymak bu alanda çalıĢan bir uzman değilseniz oldukça 

güçtür. Türk edebiyatına bakıldığında kadın Ģairlerin varlığı 15. yüzyıla kadar yazılı olarak 

belgelenebilmiĢ değildir.  

Türklerde sanatı ve sanatçıyı himaye, teĢvik ve takdir etme geleneği katıldıkları bütün 

medeniyet dairelerinde olduğu gibi Anadolu‟da da devam etmiĢtir. Osmanlı Devleti 

döneminde ise Osmanlı Ģehzadeleri ve sultanları sanatçıları takdir, teĢvik ve himaye etmenin 

yanında kendileri de musikiye ve Ģiire ilgi göstermiĢtir. Mükemmel bir dil ve edebiyat eğitimi 

alan sultanların çoğu Ģiir yazmıĢ, bazısı da Ģairlikte divân tertip edecek seviyeye gelmiĢtir. 

Bilinen Ģâir sultanların sayısı yirmi dokuzdur (ĠSEN, 1990: 68) ve bu sultan ve Ģehzâdelerin 

hepsi erkektir. Osmanlı Devleti döneminde Ģiir yazan ve Ģiire ilgi gösteren kadınlara öncelikle 

cariyeler arasında rastlanır. “Osmanlı sarayında, cariye olarak alınan kadınların Ġslam‟ı 

öğrendikten sonra kendilerine bir sanatın da öğretilmesi sanat faaliyetlerinin sarayın harem-i 

hümayununda cariyeler arasında varlığını gösterir. Tam sayı bilinmese de Osmanlı sarayında 

15. ve 16. asırlarda çok az sayıda olsa da kadın sanatçıların varlığı arĢiv belgelerinden 

anlaĢılmaktadır” (KAZAN, 2007). 

mailto:mehtapguness@yahoo.com
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Halk arasından çıkıp Ģiir yazan kadınlara 16. yüzyıldan itibaren arĢivlerde ve Ģuârâ 

tezkirelerinde rastlanır. Klâsik Ģiirin eldeki kayıtlara göre ilk kadın Ģairi ZEYNEP HATUN 

[öl.879/1474] FATĠH‟in sarayında himaye edilmiĢtir, kadı kızı ve kadı eĢidir. Yine bilinen ilk 

Türk kadın Ģairlerinden MĠHRÎ HATUN [1460/61-1506], Ģair bir babanın kızıdır, klâsik edebiyat 

Ģairi kadınlar arasında aĢkı rahatlıkla ifade etmesi bakımından ayrılır (GĠBB, 1943). MĠHRÎ 

HATUN, kaynaklarda yazdığına göre güzelliği ile meĢhur olmasına rağmen evlenmemiĢtir 

(SEZER, 2005). Açık fikirli olan Ģairi klâsik Türk edebiyatının Ģairler tezkiresini yazan SEHĠ 

BEY [? – 1548] kitabı Heşt Behişt'te ZEYNEP HATUN ile birlikte inciye benzetir. “Osmanlı 

sarayında himaye edilen Ģairelerden bir baĢkası da AYġE HUBBÎ HANIM [öl.998/1590], BeĢiktaĢlı 

ġEYH YAHYA EFENDĠ‟nin kızı/torunu ve II. SELĠM‟in hocası olan ġEMSĠ ÇELEBĠ‟nin eĢidir” 

(MERĠÇ, 49, 1997). “ġairelerin yetiĢme tarzlarından kendilerinde san‟ata ve Ģiire yetenek 

gördükleri için ebeveynleri tarafından teĢvik edildikleri anlaĢılır. Onlar sanatlarında olgunluğa 

eriĢtikten sonra erkek meslektaĢlarıyla boy ölçüĢebilecek kabiliyetlerini göstermeye 

baĢlamıĢlardır” (UZUNÇARġILI, 1949, 602-603). Tezkirelerde [edebiyat tarihleri] kadın Ģair 

sayısı, bunlar hakkındaki bilgi hem az hem de pek çoğunun eserleri bugün elde 

bulunmamaktadır; ancak ulaĢılan bilgilerde Ģiir yazan kadınların hepsinin maddî ve kültür 

bakımından yüksek zümreye mensup oldukları söylenebilir. 

Türkiye‟de batıya yönelme [Tanzimat 1839] sonrasında kadın Ģairlerin sayısında da kısmî 

bir artıĢ vardır; ancak bu Ģairelerin daha evvelki dönemlerde olduğu gibi ya saray ve 

çevresinden ya da yüksek gelir ve kültür seviyesine sahip ailelere mensup kadınlardan olduğu 

görülmektedir. 

Osmanlı Devleti‟nin sanatı ve sanatçıyı himaye etme geleneğini devam ettirdiği, 

bunun yanında sultanların ve Ģehzâdelerin de Ģiir yazdığı bilinmektedir; ancak ÂDĠLE SULTAN 

[1825-1898]‟a gelinceye kadar Ģiir yazan kadın sultan yoktur.  ÂDĠLE SULTAN Osmanlı 

padiĢahlarının otuzuncusu olan SULTAN II. MAHMUT ile ZERNĠGAR SULTAN'ın kızı, SULTAN 

ABDÜLMECĠT'in kız kardeĢi, önce Kaptan-ı Derya sonra Sadrazam olan MEHMET ALĠ 

PAġA‟nın eĢidir. KAPTAN-I DERYA MEHMET ALĠ PAġA ile düğünleri 19‟ncu yüzyılın en 

görkemli düğünü olarak bilinir. Düğünlerinde Üsküdar‟da HaydarpaĢa sahrasına eksiksiz ve 

muhteĢem çadırlar kurulmuĢ, düğünlerine bütün halk, memurlar, ülkede bulunan sefirler davet 

edilmiĢ ve düğün 1845 yılında bir yaz ayında bir hafta sürmüĢtür. Bir hafta geceli gündüz 

eğlenceler düzenlenmiĢ, geceleri bütün saraylar ve boğazdaki yalılar iki taraflı olarak 

kandillerle aydınlatılmıĢtır (MAZAK, 2000). ÂDĠLE SULTAN, eĢini ve çocuklarını çok erken 

kaybetmiĢ ve duyduğu derin üzüntüyü Ģiirlerinde anlatmıĢtır. Ailesi ve çevresi ile ilgili 

yazdıkları sebebiyle Osmanlı tarihi, saray erkânı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi 

olunmasına yardımcı olmuĢtur. ÂDĠLE SULTAN Osmanlı hanedanı arasında divan tertip eden 

tek kadın Ģairdir. Siyasi ve idari kararlarda etkili, kararlı, duygulu, aile bağları kuvvetli, dindar 

ve mütevazıdır. Osmanlı kadınının harem dıĢına açılmasına öncülük etmiĢtir. Mektepleri, 

fukara evlerini tamir ettirmesi, çocukların okumasına yardım etmesi, kurumuĢ çeĢmelere su 

getirtmesi, gelinlik kızlara çeyizler yaptırması  Ġstanbul halkı tarafından sevilmesini 

sağlamıĢtır.  

ÂDĠLE SULTAN, yirmi dokuz Osmanlı hanedanına mensup erkek Ģaire karĢılık bu 

hanedana mensup tek kadın Ģairdir. Bu da gerek hanedana, gerek saraya, gerek yüksek 

zümreye ve gerekse halka mensup olsun klâsik dönemde ve Tanzimat ile baĢlayan dönemden 

itibaren toplumda fert olarak göz önüne çıkmaya baĢlayan kadının, Ģiirde erkeklerin ulaĢtıkları 

noktaya ulaĢmakta güçlük çektiğini göstermektedir. Kadın Ģairlerin, duygularını içten 

anlatamamaları asırlar önce de sonra da değiĢmemiĢ, bu sebeple 21. yüzyılda dahi bir çırpıda 

akla gelebilecek kadın Ģair yetiĢmemiĢtir.  

Kadınlar, her alanda erkeklerle aynı baĢarıya ulaĢabilmelerine karĢın klasik Ģiirde ve 

günümüz Ģiirinde aynı noktaya varamamıĢtır. Kadın Ģairlerin kadınca duygularını anlatmaktan 

çekinmelerine, içten olamamalarına ve hâliyle daha az baĢarılı Ģiir yazmalarına içinde yaĢanan 

toplumun kadına yaptığı baskıyı sebep göstermek yerine, kadın Ģiir yazmaktan çok yazdırmak 
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için dünyaya gelmiĢtir, diyerek açıklama getirmek hem erkekleri hem de az da olsa kadınları 

mutlu edecektir. 
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