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Abstract: 

 The issue of Turkish women and their political and cultural role in 

Turkey is of great importance. The research aims to clarify their 

historical role across historical periods. The research consists of 

three axes, the first one talked about the role of women during the 
Ottoman era and discussed selected examples, including Roxlana 

(Hürrem Haseki Sultan), wife of Sultan Suleiman the Magnificent, 

Kusem Bakir, and Nurbanu Sultan. The second axis also dealt with 

the republican era, including Khaleda Adeeb, Sabiha Gökçen and 

Tansu Chiller, while the third axis was about women in the era of the 

Justice and Development Party which discussed the political and 
parliamentary of women's role. In addition to mentioning models 

such as Marwa Kawakji and Meral Akşener. The research drew a set 

of important conclusions. 
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ي تركيا
 
ي ف

 
كية ودورها السياسي والثقاف  المرأة التر

 )دراسة تاريخية(

 
ي 
 
 2 حامد محمد طه السويدان

 
 الملخص

ي تركيا عىل قدر كبتر من األيعد موضوع المرأة الت  
 
ي ف
 
 هميةكية ودورها السياسي والثقاف

ي عتر الحقب التاريخية إذ تكون البحث من ثالث  إىلوي  هدف البحث 
بيان دورها التاريخ 

ي وناقش نماذج مختارة منها  األولتحدث  ،محاور 
ي العهد العثمان 

 
عن دور المرأة ف

( زوجة السلطان سليمان ال ، والسلطانة روكسالنة )خرم خاصكي ، وكوسم ماه بكتر ي
قانون 

ي العهد الجمهوري ومنهم خالدة   .نوربانو
وصبيحة كوكجن  أديبكما تناول المحور الثان 

ي عهد حزب العدالة والتنمية وناقش 
 
وتانسو تشيلر.بينما كان المحور الثالث عن المرأة ف

ال اكشينا ي ومتر ي وذكر نماذج مثل مروة قاوقخر ر.وخرج البحث دورها السياسي والنيانر
 .بمجموعة من االستنتاجات المهمة

كية: الكلمات المفتاحية ي ؛ المرأة الت 
 .خرم خاصكي ؛ العهد العثمان 

 

 المقدمة: 

 البحث:  أهمية
ي تركيا )دراسة تاريخية( عىل قدر كبتر من األ

 
كية ودورها السياسي واالجتماعي ف

كونه يسلط   هميةيعد موضوع المرأة الت 
كي الضوء عىل مكانة 

ي المجتمع الت 
 
ي شت  الميادين السياسية واالجتماعية  ،المرأة ف

 
واستعدادها لمنافسة الرجل ف

ي أ عن فضال  ،والثقافية
 
كية ودورها القيادي ف قة وبارزة للمرأة الت  كي عتر مراحله الزمنية قدم لنا صور مشر

ن التاري    خ الت 
 المجتمع. 

 
 هدف البحث: 
كية والذي ال يقل المر  إنجازاتبيان  إىليهدف البحث  ي كل الميادين  أهميةأة الت 

 
عن الرجل كونها قامت بأدوار متعددة ف

ي المجتمعات والثقافات بأن المرأة قادرة عىل القيام بأدوار سياسية وثقافية واجتماعية وحت   إىلوكذلك يعطي رسالة 
 
باف

 .عسكرية
 

 اشكالية البحث: 
ي يع   الل البح   ث االش   كالية القا م   ة بخ    و  عم   ل ال

ي واالجتم   اعي وال    ت 
 
ي السياس   ة وش    ون الحك   م ودوره   ا الثق   اف

 
م   رأة ف

.  األممومخاطبة بعض  ي
 
ي دورها االجتماعي والسياسي والثقاف

 
ي ال تحبذ اعطاء للمرأة ف

 والحضارات الت 
 

 محاور البحث: 
ي العه     د الع األولساس     ية اس     تعر  المح     ور أث     الث مح     اور  إىلوق     د قس     م البح     ث 

 
كي     ة ف ( وكي       )دور الم     رأة الت  ي

ثم     ان 
ي ه  ذه الحقب  ة الطويل  ة )ا

 
كي  ة ف ي عه  د إن تت  درج م  ن أ( 1922-1299س  تطاعت الم  رأة الت 

 
اع حقوقه  ا فع  ىل س  بيل المث  ال ف ن  ت  

ي 
ي  (1566-1520) الس    لطان س     ليمان الق    انون 

 
ي السياس    ة فيم     ا يس        إدارةب     رزت البس    اء ب     دور مه     م ف

 
الدول    ة والت     دخل ف

ي م    ن )س    يطرة الح    ريم( وتع    د الس    لطانة روكس    ال 
ي  أب    رز ه    م و أنة زوج    ة س    ليمان الق    انون 

 
ي قام    ت ب    دور فع    ال ف

البس    اء ال    ت 
ي فض    ال ع    ن قيامه    ا بالعدي    د م    ن 

ي    ة أي م    ا يس       األعم    الالسياس    ة والت    اثتر ع    ىل زوجه    ا الس    لطان س    ليمان الق    انون  الختر
ي ا إنسانيةاالوقاف حيث برزت كسياسية و 

 
ي وك ذلك محبة للحضارة والعلوم مما جعلها تح ر اسمها بقوة ف

لتاري    خ العثمان 
ة عىل ذلك ي واالمثلة كثتر

 السلطانة كوسم ماه بكتر  أيضا و  السلطانة نوربانو زوجة السلطان سليم الثان 
ي العهد الجمهوري( 

 
كية ف ي عىل )دور المرأة الت 

ي عهد م طف  كمال إوتحدث المحور الثان 
 
كية ف بتدأ عهد جديد للمرأة الت 

ي سس الجمهورية الأاتاتورك الذي  كية وفق النمط الغرنر
ي ت  ي عهده بالعديد من االمتيازات  األورنر

 
كية ف وتمتعت المرأة الت 
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ي اصالحات 
 
ي ف
ي تكوين المجتمع فقد استعان بالقانون السويشي المدن 

 
ي ساعدت المرأة بالمشاركة ف

تحرير ما يس  )الت 
 من شأنها تلقير  المرأة ال األعمال، وقد قام اتاتورك بجملة من (المرأة

 
كية الحضارة الغربية بكل م اصلها علما  األتراكن أب ت 

وربا والسعي لتقليد مظاهرها ومثال ذلك أثر بأبدأت الدولة العثمانية تت (1730-1703) منذ ايام السلطان احمد الثالث
ي عهد م طف  كمال تأثر العديد من البساء بالثقافة ولخ)مرسوم ك

 
المجتمع  ة مما ولد ازمة هوية لدىاألوربيانه( وف

 . كي
 الت 

ي هذا العهد برزت خالدة 
 
ي تركيا وكذلك  (1964-1881) أديبوف

 
ي تغريب البساء ف

 
 ف
 
ي لعبت دورا

الروا ية والسياسية الت 
كي بهيجة بوران وكذلك المرأة 

ي نذكر منهم زعيمة حزب العمل الت  ي المجال السياسي والحزنر
 
برزت نساء اخريات ف

ي تاري    خ تركيا تانسوت
 
ة ف ي تاري    خ تركيا الحديث ت ل  لر شيالمتمتر 

 
 قيادة البالد كر يسة للوزراء.  إىلاول امرأة ف

ي عهد حزب العدالة والتنمية( ان حزب العدالة والتنمية الذي وصل 
 
كية ف ي  إىلاما المحور الثالث فهو )المرأة الت 

 
السلطة ف

ي التعامل مع ه 2002تركيا عام 
 
ي هذا العهد منعط ا جديدا ف

 
ذا المل  الذي ضيع جهود ووقت تركيا دخلت المرأة ف

كية و  ي تخص المرأة الت 
كي فقد سن حزب العدالة والتنمية مجموعة من القوانير  الت 

عاد لها أحسب وص  الر يس الت 
ي 
 
 فرضها اتاتوركختيار نمط حياتها فحزب العدالة والتنمية لم ي ر  عىل المرأة قوانير  معينة كما إحريتها الحقيقية ف

  األتراكن العلمانيو و 
 
كية مما أ  من نزع الحجاب..... الخ بل اعط للمرأة دورا ي الح اظ عىل دينها وتقاليدها الت 

 
رض  أكتر ف

ن هذا الحزب لم ي ر  أالجميع فالقاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية تشمل نساء علمانيات وسافرات الدركهن ب
ي ستخدم البحث العديد مإجبارية. وقد إعليهن قوانير  

ن الم ادر المهمة وخرج البحث بمجموعة من االستنتاجات الت 
ات التاريخية.  ة المرأة عتر ال ت   تخص ستر

 
ي  :األولالمحور 

 
ي العهد العثمان

 
كية ف دور المرأة التر  

 
 
ي المجتمع هو م   غالبا

 
 شر ما يكون دور المرأة ف

 
  ا

ا
  ودليل

 
ي وتقدم وحضارة تلك الدولة من خالل االسهاما قويا

 
ي عىل رف

ت الت 
ي كافة مجاالت الحياة)علوان، 

 
ي خاصة 17582تقوم بها المرأة ف

 
ي العرص السلجوف

 
( وهناك صور حضارية حول دور المرأة ف

ي من فكر عن ضع  المرأة 
 
ي العرص السلجوف

 
ي المجال السياسي واالجتماعي والعسكري والعل ي فعىل الرغم مما وجد ف

 
ف

ي نظرة كبار رجال الدولة السلجوقي
 
ي الميادين العسكرية والسياسية تمثل ف

 
ة وبعض علما ها فأنه كان لبعضهن دور كبتر ف

ي البشاط العسكري والسياسي واالجتماعي 
 
ومثال ذلك زوجة السلطان طغرل بك  واالجتماعية فقد شاركت المرأة ف

 ن كوهر خاتون كانت صاحبة رأي وتدبتر وحزم وعزم وكان زوجأن تغري بردي ب)كوهرخاتون( ويقول ا
 
لها  ها سامعا

 
 
،  إىلمردودة  مور واأل  ومطيعا ي

 
ي العرص السلجوف

 
عقلها وكانت تستر العساكر وتنجده وتقاتل اعداءه)دور المرأة ف

3407863). 
ي استولت عىل السلطة بعد وفاة زوجها وساست األ موكذلك زوجة السلطان 

سياسة  مور كلشاه )تركان خاتون( الت 
ي األ  المراة)خاتون ببت ملكشاه( وقد قامت هذه زوجة المستظهر  أيضا عظيمة، ونذكر 

 
حداث السياسية بدور كبتر ف

 أابن الساري )كانت ر يسة جليلة من  الم رخ يقول عنها 
 
  عقل البساء واشدهن عزما

 
وانشأت مدرسة بشارع سوق  وسدادا

ي العالأ بو حني ة( وكانت هذه المدرسة أ) مامصحاب األ أالعساكر ووق تها عىل 
 
ي كتر مدرسة ف

 
م انذاك وكثتر من البساء ف

مثال قهرمانه المقتدي وخاتون الس ريه وكذلك برزت عالمات وواعظات فعىل ال عيد أهذا العهد ال مجال لذكرهن من 
ي...... الخ)دور  ي عبدهللا الختر ي الحكم بن انر ي ال ضل بن عبد العزيز بن المهتدي ورابعة ببت انر العل ي برزت دالل ببت انر

ي الع
 
، المرأة ف ي

 
 .(3407863رص السلجوف

ي فقد 
ي العهد العثمان 

 
ي تقريرها عن )البساء العثمانيات( أوعن دور المرأة ف

 
كية ف ن فريقها أوردت صحي ة )صباح( الت 

ي يحمل
ي االرشي  العثمان 

 
ي الحياة السياسية اسم  تمكن من العثور عىل كتاب ف

 
)كادين( أي المرأة ويتحدث عن دورها ف

ت ال حي ة هذا الكتاب فريدا من نوعه لعدم توصل أي باحث يتناول حياة واالجتماعية والثقاف ية واالقت ادية، واعتتر
المرأة العثمانية بشكل دقيق وت  يىلي مثلما تناولها هذا الكتاب وفقا لل حي ة فأن هذا الكتاب عبارة عن وثا ق عثمانية 

ي كتاب واحد تحتالعثمانية ومن  دارةخاصة بش ون المرأة تم تجميعها من قبل ال 
 
)كادين( ويتكون من اسم  ثم دمجها ف

، 1922-1535( وثيقة تشمل معظم الحقب الزمنية من عام 159) ي
ي العهد العثمان 

 
 ( 021583)مكانة المرأة ف

  األعمالوصلت المسلسالت و أ
 
   ال نية والروايات التاريخية صورا

 
ي منها ما يكش  فعليا

ي العهد العثمان 
 
ة عن المرأة ف  كثتر

  عن
 
عتمادها عىل روايات تاريخية غتر دقيقة شوهت ال ورة العامة إبالغمو  والخيال و  التاري    خ ومنها ما كان مح وفا
فرادها بما فيهم البساء، وربما تكون تلك ال ورة السلبية قد نشأت عن طريق الروايات أللدولة العثمانية وحكامها و 

ي اخت ت بشد األ أالت
ا فيها من زوجات السالطير  وامهاتهم وبناتهم وجواري  هم وما تخللها حداث )الحرملك( بمريخية الت 

ة والم امرات للسعي    بير   إىلالوصول  إىلمن ق ص عن الغتر
السلطة عن طريق المكا د والتخطيط لالنقالبات وزع ال ي 

 ببير  االبناء، ولكن ال ينكر ابدا ان الأو  االخوة االمراء
 
ي المجاالت مهمة وفاعلة واثب ساء لعير  ادوارا

 
ي   حضورهن ف

ي الدولة وربما لهذا السبب اطلق عىل 
 
 السياسية واالقت ادية والثقافية ف
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ي أالممتدة من  المدة
ة السلطان  إىلواخر عهد السلطان سليمان القانون  ان، اسم  األول إبراهيمفت  )سلطة البساء( )ابو ختر

23666) 
 ) ي
ت السلطانة أصبحجنبية فأجانب الزوجات العثمانيات زوجة  إىلضم يوقد بدأ عرص سيطرة الحريم )الحريم السلطان 

ي التأثتر عىل ش ون  يطالية وثالثة روسية واسبانية وفرنسية..... الخ وكان لهذا الترصفإخرى أمرة يونانية و 
 
نتا ل سلبية ف

 ،  ( 155، 1999الدولة الداخلية والخارجية)احسان اوغىلي

ي كتبهم وم ل اتهم بير  الماألوربيما الكتاب والم رخير  أ
 
قير  ودعاة التحديث وتقليد الغرب فانهم ساهموا ف وهام أستشر

وت ورات سلبية عن الحريم وق ور السالطير  ولم يكونوا من  ير  بحق المرأة العثمانية وكتبوا عنها مايشبه الروايات 
ة للغرا ز  ي المجأو  خانعة نن المرأة العثمانية لم تكأ، واالساطتر المثتر

 
ي سلبية ف

ي ممارسة   إذ تمع العثمان 
 
كان لها دورها ف

ي الحرب العالمية 
 
وحرب االستقالل  األوىلالسياسة وش ون الحكم وخدمة المجتمع والثقافة وكذلك مشاركتها ف

كية)برهان الدين،   .(9، 2019الت 
ي الم انع م أيضا علنت الدولة العثمانية التعبئة الشاملة وشملت البساء أ األوىلثناء الحرب العالمية أو 

 
ن خالل العمل ف

ات و  الرسمية واالحذية والمواد  األزياءوالقطاعات الزراعية والخدمات العامة وتجهتر  الوحدات العسكرية بالتجهتر 
ي بذلك بل 

ي جبهات أرصت أالغذا ية وتقديم الخدمات ال حية ولم تكتف 
 
ي خو  المعارك ف

 
ن يكون لها دور ف

 .(9، 2019القتال)برهان الدين، 
ي المجال السياسي واالجتماعي هي روكسالنه ) أبرز من  ولعل

 
ي الدولة العثمانية ف

 
ي قامت بدور مهم ف

رم خاالسماء الت 
 ، ( )سامي ي ويذكر كتاب )المرأة العثمانية بير  الحقا ق واالكاذيب( 2357ـه، 1318خاصكي

( زوجة السلطان سليمان القانون 
ي أ

 
ة مع ن السلطانة روكسالنه قد برز دورها السياسي ف ة مما األوربيالكثتر من زعماء وسياسي الدول ظل عالقاتها الممتر 

ي عىل المستوى الدوىلي 
ان،  دعم زوجها القانون    (23666)ابو ختر
)احسان  ش ون الدولة إدارةخطر البساء لما تمتعت به من ن وذ سياسي استطاعت من خالله أذك و أتعد روكسالنه من 

 ،  ( 155، 1999اوغىلي

ية فتذكر كتب التاري    خ ان السلطانة )روكسالنه( ما من الناأ  األعمالمرت ببناء الكثتر من أحية االجتماعية والختر
ي 
 
ية ليس فقط ف ي مكة والمدينة والقدس لخدمة المحتاجير  وطالب العلمإوالم سسات الختر

 
ان،  ستانبول بل ف )ابو ختر

23666). 
ية وتخ يص اال  األعمالبدأت روكسالنه باالهتمام ب ي الختر

ية الت  ي أوقاف الالزمة لالن اق عىل المبشأت الختر
 
قامتها ف

ي باالوقاف وانشأت  إ( وهكذا نالحظ 89، 1961نحاء مت رقة من الدولة العثمانية)المب، أ
هتمام نساء الحريم السلطان 

) لراغاسي
ي اوق ت العمال الختر وكان اغا البنات )قتر 

ا من الم سسات الت  (أو  كثتر ي  )دار السعادة اغاسي
ي العهد العثمان 

 
ف

 ، ي
)الطان  ي ير  ، 2011مس ول عن متابعة هذه االوقاف الخاصة ببساء الحريم وانه المس ول عن اوقاف الحرمير  الشر

119). 
ي من
ي القرص السلطان 

 
ي ظل نظام الحريم بل وجد ف

 
قوة ون وذا  أكت  هي  ولم تكن السلطانة روكسالنه هي المرأة الوحيدة ف

ي تتحكم بكل ما ف
ي ووالدة السلطان مراد الثالوالت 

ي يه فمثال السلطانة )نوربانو( أي سيدة النور زوجة سليم الثان 
ث والت 

ي أقرص الحريم غتر  إىلن قامت بنقل بالط السلطان أبلغت من الن وذ والقوة ب
 
ي الق ور السلطانية ف

 
ن تغلغل الجواري ف

ي ش ون هن ألأمامفسح المجال أ ظل نظام الحريم خاصة بعد ان ي بحن بمكانة السلطانة الوالدة
 
 إدارةن يتدخلن ف

 .(72، 1979الدولة الداخلية والخارجية)الجواهري، 
ي أن قت روكسالنة أكما 

 
ة ف  أنشأت أعمال الختر كما أمواال كثتر

 
ي )اق شاي(   وقافا

 
ي استانبول منها جامع ومضياة ف

 
ة ف كثتر

 
 
  وبجواره مطعما

 
يا ي ادرنة مدرسة -مستشف  -مدرسة –)عمارات  ختر

 
سبلة وقرص للقوافل نشأت عددا من األ ألل بيات( وف

يا)مخلوف،  إىلعند جش نهر مري    ل وقنوات لتوصيل المياه   .(23، 2006ادرنه وجامعا ومطعما ختر
( )ال عثمان، أ ي فاقت شهرتها عن بقية السلطانات وهي السلطانة الوالدة )كوسم ماه بكتر

( 73، 1980ما السلطانة الت 
ي من الضياع عندما أنها أثتر عىل الحياة السياسية العثمانية ويقال أان لها من توذلك لما ك

صدر أنقذت العرش العثمان 
 عدامن الحرس لم ين ذوا حكم ال أإال  الحاكمة األشةخر رجل من أوهو  إبراهيممتر وامره بقتل األ أالسلطان مراد الرابع 

( بح ي م اوضات تجديد  أمتد يث ان ن وذها لخوفهم من السلطانة الوالدة )كوسم ماه بكتر
 
ليشمل مشاركتها ف

 .(73، 1980ة)ال عثمان، األوربيالمعاهدات مع الدول 
ي أالتعهد ب إىلضطر السلطان احمد الثالث إحير   1703ومنذ العام 

 
 أيضا ت بناته وفيما بعد أستانبول بدإن يعيش ف

ي تكو 
 
ي السالطير  بدور هام ف

 
ي ال يالت االنيقة رة العامة لل ن ال و يالساللة البسا ية لباف

 
شة الحاكمة وقد انعكس ذلك ف

ي وهبت له الء األ عىل شو 
ات بعد ميالدهن بوقت ق تر اط  البس ور الت  ي سن أو  متر

 
عىل االقل عند زواجهن من الوزراء ف

عىل سبيل ف، الحاكمة م سسات ديبية خالل القرنير  الثامن عشر والتاسع عشر  األشةسست بعض نساء أمبكرة، كما 
بتأسيس مدرسة مزينة بنافرة  1755المثال قامت )زي كي قادين( وهي واحدة من نزيالت حريم السلطان عثمان الثالث 
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ي فيندكىلي عىل الطريق من غلط
 
( المتوفاه عام  إىلشاي  هضخمة ف ي

ببناء  1774بشيكاتش، كما قامت )زيبب سلطان 
  لمجمع اسالمي ومسجد مازا

 
 1805كنيسة اياصوفيا وكذلك شيب افا قادين( المتوفاة )  أمامحت  االن  موجودا

 
 ( مجمعا

 
 
ه الستقبال التلميذات)الحاج سعيد،  مكونا  .(35، 2006من مسجد ومدرسة ابتدا ية تم تجهتر 

ي تعت  بالشان 
وقد شهدت الدولة العثمانية ظهور العديد من الجمعيات والنوادي االجتماعية الخاصة بالمرأة والت 

وجمعية ش قة نسوان العثمانية وكذلك شعبة  الغاثةها نادي البساء وجمعية أبرز للمرأة العثمانية وكان  االجتماعي 
ية لخدمة البساء وجمعية تحاد األ ي البسوية وجمعية ادرنه الختر

 
ف وجمعية البساء  تعاىلي للدفاع عن حقوق البساء والت 

ي الوطن وجمعية الهالل االحمر العثما
 
ف ي للبساء وجمعية بيت خيالعثمانيات لت 

كيات والجمعية ن  اطة للبساء الت 
(.ة لتوظي  البساءالسالمي ي

ي العالم العثمان 
 
( )البساء ف ي

ي العالم العثمان 
 
 ... الخ من الجمعيات)البساء ف

ي شت  مراحل الدولة العثمانية حيث دعمت الدولة المرأة أ
 
ت المرأة وبشكل بارز ف ما عىل ال عيد االقت ادي فقد حرص 

ي أالذي  السالمي اقت اديا مستمدة قوانينها من الدين 
 
أو  زواجهنأثرواتهن دون تدخل  إدارةعط البساء حقوقهن ف

 .(108-104 ،2019سستها نساء)برهان الدين، أ% من ممتلكات استانبول قد 35بالذكر ان  ر با هن والجديأ
ي ميدان ال نون الجميلة لي أمتد ولم يقترص دور المرأة عىل نساء السالطير  وزوجاتهم بل 

شمل المجتمع باكمله فف 
ي والزخرفة  ي فن الخط العرنر

 
ي كافة انحاء الدولة العثمانية االبداع ف

 
ة نذكر منهم زاهدة السالميمارست الخطاطات ف
ي ة عائشة ي ة )زليخة خات ي السعدي(  أروعومن  وسل  والشر

ما كتبته الخطاطات العثمانيات م ح  نسخته الشر
د المذهب ومكتوب بخط البسخ)ابو لـه وكانت حافظة للقران عن ظهر غيب وهذا الم ح  مجلد بالج 1276عام 
ان،   (.23666ختر

ي الدولة العثمانية يذكر الكاتب 
 
ي سافر  Schweigger salamوفيما يخص دور ون وذ المرأة ف

ي بروستانت 
 إىلوهو قس المان 

ي جملة ذكرياته عن ألغة  إىلة ول مر العثمانية وترجم القران الكريم ألالدولة 
 
ي قضاها مع ا األياموربية حديثة ف

لت 
ي حير  تحكمهم زوجاتهم(( )محمود،  األتراكن أالعثمانيون يقول ))

 
 .(.notsecurel/shatharat/netيحكمون العالم ف

ك وال تعدد للزوجات والطالق قليل)كوندوز واوزتوك،  ي البساء من تجول وتمرح مثل نساء الت 
 
اما  (643، 2008وليس ف

ي فيها فقد ديباأل 
يطان  ي استانبول بوص ها زوجة الس تر التر

 
ي عاشت ف

يطانية )ماري وورتىلي مونتاغيو( الت  ة والشاعرة التر
ي رسا لها 

 
ي انه ال  األدبيةرصحت ذات مرة ف

ي العالم مثل نساء الدولة العثمانية( مما يعت 
 
ي أي مكان ف

 
)بانه ال يوجد نساء ف

 .(643، 2008عن السياسة والثقافة والمجتمع دون حديثنا عن نسا ه)كوندوز واوزتوك، يمكننا الحديث 
ي مرت بها الدولة 

ة الت  ي كان للظروف السياسية واالقت ادية واالجتماعية والحروب الكثتر
ي اواخر العهد العثمان 

 
وف

كية  أوضاعالعثمانية اثرها عىل   نسانيةال عض البشاطات االجتماعية و القيام بب إىلنذاك فالحاجة دعتهن آالمرأة الت 
ية الغرا   إىلفبادرن  ها للعوا ل المحتاجة ورعاية دور األ  وتقديم الدعم إنسانيةتشكيل الجمعيات الختر يتام وغتر

ة و  كية الثقافية فلم تكن بالمستوى المطلوب اذ لم تحظ الغالبية  حياة ستمرتأوالسيما المدن العثمانية الكبتر المرأة الت 
حالة  إىلوربا عىل توجيه النقد أالح ول عىل فر  عمل وهذا ما دفع دعاة التغتر المتأثرين بأو  عىل فرصة للتعلم منهن

ي  1861-1839 األولصدر السلطان عبد المجيد أالمرأة انذاك لذلك عندما 
 
 Gul hanaمرسوم )كولخانه(  3/10/1839ف

عىل الوضع االجتماعي عىل المرأة فكان ن يبها من ذلك المرسوم ان ثر هذه االنتقادات أ االصالحي )أي قرص الورود( وكان
ي مسا ل الزواج وفتح مدارس  إىلاشار 

 
ات المتعلقة بشكل عام مثل الغاء تعدد الزوجات وحرية االختيار ف بعض التغتر

ات انسجاما مع التوجه نحو الغرب  ي هذه التغتر
ي للبنات وتان  ان،  األورنر  أوضاعومن دعاة تغتر  (23666وتقليدا له)ابو ختر

كية  ( و )توفيق فكرت( ودعت  ككو   ءوالشعراء ومنهم الشاعر المعروف )ضيا  األدباءالمرأة الت  الب( و )محمد امير 
ي تحرير المرأة حسب افكارهم المتأثرة بالغرب  إىلاشعارهم  ة ومناداتهم األوربيالدول  إىلنتيجة س راتهم المتكررة  األورنر

ورة تحريرها من  ي كانت تتمتع بها المرأة  إىلة واالنتقال بها السالميالعادات والتقاليد برص 
المكانة االجتماعية الت 

 (.43643ة)نوري، األوربي
،  1908ومنذ العام  ي المجاالت المهنية والسياسية)الجميىلي

 
كية المطالبة بحقوقها ف ( وقد 46(  1986بدأت المرأة الت 

ثل بتاسيس نظام جديد من المدارس العلمانية االبتدا ية والثانوية وكليات وتدريب عماال تتمأ ةنجزت حركة تركيا ال تاأ
 والمعاهد المتخ  ة من اجل التحديث اذ كان التغتر الر يسي يدور حول توسيع فر  التعلم للبنات وكانت 

المعلمير 
ي يبتمير  

ي تمكن من الح ول عىل ت إىلالسيدات الالن 
ضاف م لحو أعليم عاىلي و طبقات المجتمع العليا هن الالن 

 أمامبواب وفتحت نظم حركة تركيا ال تاة األ  التنظيمات بضعة مدارس للبنات ومدارس تدريب المرأة ومدارس لل نون
ي عام 

كية وتعليمها فف   1917الطالبات لاللتحاق باوىل المدارس المتوسطة والثانوية ثم الجامعية، احرزت تقدم المرأة الت 
المرأة ووضعت المحاكم  من اجل تحقيق حقوق مامالجديد الذي يمثل خطوة مهمة نحو األ  األشةالموافقة عىل قانون 

ي تتناول مسا ل 
 .(17582واالحوال الشخ ية تحت اخت ا  وزارة العدل)علوان،  األشةالديبية الت 

كي )كوثر الباهار( مع قناة 
ي التاري    خ الت 

 
ن هناك العديد من الرسا ل أالعربية قولها الناطقة ب TRTوتحدثت الباحثة ف

ي كتبها الطار و 
ة طويلة لطالما كان األوربيي    ح والكتابات الت  ي المجتمع ل ت 

 
ي الدولة العثمانية ودورها ف

 
ون عىل مكانة المرأة ف
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ي المدة ما بعد منت   القرن التاسع عشر حيث  إىلون ينظرون األوربي
 
العثمانيير  بمحط اعجاب وانبهار السيما ف

ة عرفت باسم )التنظيمات( وحملت معها  شهدت الدولة العثمانية اصالحات وتحديثات ادارية وسياسية وعسكرية كبتر
ات وتطورات تخص  ي الدولة العثمانية قوله  أوضاعتغتر

 
ي بحثه عن المرأة ف

 
البساء وحقوقهن ويذكر )مجاهد توركوت( ف
ت اول دورية اسبوعية خاصة بالمرأة حملت )بدأ صوت المرأة يخرج للمل من خالل عالم ال حافة والدوريات ف در 

ي الدولة العثمانية تبعتها الحقا 
 
( واحدة من اوا ل الجرا د ف ي

 
عنوان )السيدات ال ضليات( كملحق ضمن جديدة )ترف
ي عام 

 
ي عام  1908مجالت ودوريات مثل مجلة )امراة ومحاسن( ف

 
ات امثال أديبوظهرت  1913ومجلة )عالم البساء( ف

ة تركية( تقديرا ل  هانم( طبعت صورتها عىل فئة علياء )فاطمة -281، 2016والثقافية)لويس،  األدبيةها زاتنجا)خمسير  لتر
282). 
 

ي  ر المحو 
 
ي العهد الجمهوري :الثان

 
كية ف دور المرأة التر  

  الطار يعد 
 
كي اطارا

  الت 
 
كية سالم و ن نستر اغوار العالقة بير  ال أردنا أذا ما إمن نوعه  فريدا العلمانية والجمهورية الت 

كية عام  األغلبيةالمعارصة قد ورثت الثقافة العثمانية و  ومن ثم  1923المسلمة من السكان عندما تأسست الجمهورية الت 
ي مختارت النخبة الم سسة وعىل رأسهم م طف  كأ

 
وع التحديث ف ام ومعاونيه من رجال ال كر والحكم محاكاة مشر

وع التحديث وع الجمهوري لبناء دولة وفق م اهيم النظام  الغرب )مشر ي المشر
 
كية اساسا ف ( ومثلت المرأة الت  ي

العلمان 
وع  ي وهو الهدف من مشر

ي العلمان 
ي الن تحسير  مكانة المرأة مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح عملية التحول المدن  الغرنر

ان،   .(23666التحديث)ابو ختر
ي  إىلالرجوع  إىلكية تطور القومية الت   إىلوقد تطلبت الحاجة 

 
عرص ما قبل االسالم فظهرت شخ يات كان لها اثرا هاما ف

كي )ضيا  تأسيس
ي مثل عالم االجتماع الت 

كي منذ نهايات القرن التاسع عشر تحت مظلة الحكم العثمان 
  ءال كر القومي الت 

كية وكانت له اراء تتعلق بالمرأة ككو  كية  الب( الذي وضع االسس ال كرية للقومية الت  اذ يوضح كي  كانت المرأة الت 
ي ذلك الوقت ت در بمشاركة الحاكم 

 
تتقلد مناصب الحاكم والر يس والمحافظ والس تر وكي  ان المراسيم الرسمية ف

ي االصل
 
كي اليوغسالف

)انور ضياء كارال( الذي  وزوجته، وكذلك ظهرت شخ يات تنادي بن س االفكار مثل الم رخ الت 
ي تعزيز  إىلنادى بالعودة 

 
كية حجر زاوية ف ورة البد منها فكانت المرأة الت  كية قبل االسالم وعدها رص  حقوق المرأة الت 

)عبد المجيد،  كي
 (.masvalarabia.netالجهود الخاصة بتطوير ال كر القومي الت 

ي بدأت ارهاصاته عام  أبرز وكان من 
ان ن ب عسكر  1922االنقالب الجذري الذي الحقه اتاتورك بالدولة العثمانية والت 

كية عام  )عبد المجيد، 1923تركيا ان سهم حماة للعلمانية وحراسا للمبادئ االتاتوركية وبذلك تاسست الجمهورية الت 
masvalarabia.net). 

كية المسلمة من  اتاتورك فقد امر بت  ع الحجاب ووضع سياسات من شانها تعرية المرأة  إجراءاتولم تسلم المرأة الت 
كية و  كية) :ابراز م اتنها وكان يقولالت  واستحدث مسابقات )ملكات الجمال(  اريد ان يرى الغرب جمال المرأة الت 
 ،  .(58، 2019)اورتايىلي
ي كل نواحيها االجتماعية واالقت ادية والسياسية تالمبادئ الكمالية  بدأتوعندما 

 
تطور عملت عىل تغريب تركيا ف

ي تتخذ من وال كرية بجانب ان االفكار الكمالية 
كية الجديدة والت  ات األوربيحياة البساء  أسلوبسعت ل ناعة المرأة الت 
ي 
ي استبدل القانون المدن 

ي حياتها، فعىل الجانب القانون 
 
حكام العدلية( المتمثل ب     )مجلة األ  السالمي منهل تستر عليه ف

ي 
 
ي السويشي وف

ي عىل هيئة القانون المدن 
ين  4بقانون علمان  منع هذا القانون تعدد الزوجات  1926عام  األولتشر
عط حقوق متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق باالرث أحادي الجانب )أي من جانب الرجل فقط( و أوالطالق 

كية باحة زواج المسلمة من غتر المسلم وقد ح لت المرأةإوالوصاية عىل االط ال كما تم   المكاسبعىل العديد من  الت 
، جتماعية الجال  ي

ي العهد الكماىلي من وجهة نظر اتاتورك)السويدان 
 
 .(10، 2016ديدة ف

كية مساوية  1934-1928وخالل السنوات الواقعة بير   كية مجموعة من القوانير  جعلت المرأة الت 
سبت الحكومة الت 

ي المجتمع)عبد أللرجل ومن ذلك 
 
ي الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية ف

 
المجيد، عطاؤها حق المشاركة ف

masvalarabia.net)  ي
 
ي  29وف

ين الثان  نبذت االلقاب القديمة فيما يخص المرأة مثل )خانم( واستبدلت بلقب  1934تشر
Bayan  ات 68-67، 1989قبل االسالم)العبيدي،  األتراكأي )السيدة( وهي القاب كانت معروفة عند ( وان اهم المتغتر

ي طالت كيا
كي هو العمل نالت 

ي النواحي االجتماعية والعا لية والشخ ية واالقت ادية  المجتمع الت 
 
ي ف
بالقانون المدن 

كية من زواج وتعدد أو  ي كل المعامالت المت لة بالمرأة الت 
 
ي السويشي وال رنسي اساسا يحتذى به ف

تخذ القانون المدن 
ي و .زوجات وطالق والبسب

اث والمساواة بير  الذكر .... الخ كما حدد القانون سن الزواج ومالية العا لة والتبت  موق  المتر
كية سواء من جهة س ورها  األنت  و  ي حياة المرأة الت 

 
ا ف مساواتها مع أو  ومما الشك فيه ان هذا القانون احدث انقالبا كبتر

ي النواحي السياسية واالجتماعية والتعليمية والمدنية)احمد ومراد، 
 
 .(251، 1992الرجل ف

ي هذا المحور البد من 
 
ي تركيا.  إىل الشارةوف

 
ي ف
 
كية ودورها السياسي واالجتماعي والثقاف

 نماذج مختارة للمراة الت 
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 (1964-1884) أديبخالدة 
ي جمعية  أديبة بارزة من يهود الدونمة والدها أديبوهي كاتبة و 

 
ي قرص يلدز، احتلت مكانا بارزا ف

 
افندي كان يعيش ف

ي وكانت عىل صلة وثيقة مع زعماء األ تحاد األ
 
ف ي وعىل رأسهم جمال باشا فضال عن عالقتها مع م طف    تحاد والت 

 
ف والت 

 ، ة من الجمال واستطاعت عن  أديب( وتعد خالدة 19-18، 2002كمال اتاتورك)المرسي شخ ية نافذة وعىل قدر كبتر
ي الحرب العالمية 

 
ي جمعية حد القادة البارزين أو  األوىلطريق صلتها الشخ ية )بجمال باشا( حاكم سوريا العسكري ف

 
ف

وت تمثل اوبرا )رعاة كنعان( وهي من تألي ها ويالحظ بانها اول  تحاد األ ي بتر
 
ي ان ت ر  وهي مديرة مدرسة للبنات ف

 
ف والت 

كي وكا
ي االدب الت 

 
ي فلسطير   أديبت خالدة لاوبرا غنا ية ف

 
المديح فيها لليهود وسجلت فيها تمنياتها بقيام دولة يهودية ف

وت اثناء الحرب العالمية  تحاد زعماء األ وكان هذا التمثيل بحضور  ي منطقة عربية هي بتر
 
ي وف
 
ف وكان هذا ك يال  األوىلوالت 

ي المسلم وقد وص ت )اوبرا كنعان( لخالدة  ى تعلن قرب قيام  أديببايذاء الشعور العرنر بانها نوع من البشر
 (.51-44اشا يل)حرب، د.ت، 
ي  أديبتخرجت خالدة 

 
ي الرياضيات  األوىلوتزوجت مرتير   1901 استانبول عام من كلية روبرت االمريكية ف

 
من مدرسها ف

ي من )عبدالحق عدنان بك( وزارت الدول 
ة من مرص والهند وسوريا... وعملت استاذة لالداب السالميصالح زكي والثان 

ي جامعة استانبول كتبت العديد من الروايات مثل )طوران الجديدة( لتعتر عن االيدلوجي
 
ة الطورانية وكذلك الغربية ف

بوا الغانية( )حرب،   (.117، 1999رواية )ارص 
كية مع زوجها الدكتور )عبدالحق  إىلنتقلت من استانبول أومن الجدير بالذكر انها  االناضول اثناء حرب االستقالل الت 

ي استانبول وكانت تشعر وهي طالبة بكراهيت
 
ها لدول االستعمار عدنان ادي ار( وتعد اول فتاة تخرجت من كلية روبرت ف

ي استانبول
 
ات الشعبية ف مكة متخ ية توص  خالدة بطول  إىلهربت  ولما حاول االنكلتر  اعتقالها اثناء قيادتها للمستر

قامتها وبراعة جمالها ولها الكثتر من الم ل ات وكانت اوىل المساعدين لم طف  كمال ومعاونه ع مت اينونو)درويش، 
2002 ،134.) 

ة  ة هذا المجتمع سواء وتمثل الستر كية مرأة لختر
ي ويمثل واقع المرأة الت 

 
ة ثرية عىل المستوى الثقاف كية ختر

المجتمعية الت 
 من األ

 
ي  تحادفيما يخص تطلعاته لي تر جزءا ك اثاره أو  األورنر فيما يت ل بما يعشه من تجاذبات علمانية اسالمية تت 

( من مواليد مدينة 1987-1910سية االخرى نذكر )بهيجة بوران ومن الوجوه السيا (43643سياسيا واجتماعيا)نوري، 
ي تركيا هاجرت عا لتها عام 

 
 إىل 1890بورصة وهي اخر ر يسة وسياسية اكاديمية واخ ا ية اجتماعية لحزب العمل ف

ي بورصة وعندما دخل اليونانيير  اليها اثن
 
اء حرب بورصة هاربير  من بطش التتار وبدأت بروان الدراسة االبتدا ية ف

كية هاجرت مع عا لتها  ي مدرسة البنات بكلية روبرت االمريكية  إىلاالستقالل الت 
 
استانبول وقد تلقت تعليمها الثانوي ف

بمدينة ارن وت وكان والدها كاتب مشهور ورجل مستنتر وكان يوىلي اهتماما بتعليم اوالده اللغات االجنبية لهذا السبب 
ي كلية روبرت االمريكية عام التحقت بالمدرسة ال رنسية وبعده
 
ي عام  1927ا ف

 
 1931تلقت المرحلة االعدادية والثانوية ف

ي قسم  1939تركيا عام  إىلوبعد ذلك قدمت لمنحة دراسية بجامعة ميشغان االمريكية وعادت 
 
وعينت استاذ مساعد ف

ي انقرة)بهاء الدين، 
 
ي كلية اللغات والتاري    خ والجغرافية ف

 
 (.3، 2015علم االجتماع ف

ي الجامعة بسبب 
 
ي تزوجت من )نوزاد هاكو( قد استبعدت من التدريس ف

 اليسارية السياسية آرا ها ولكن بهيجة بوران الت 
ي عام 

 
ي عام   1948ف

 
ها مقاال يدين ارسال حكومة عدنان 15لمدة ) 1950كما حكم عليها بالسجن ف ( شهرا بسبب نشر

ي العام   إىلرية ن ار السالم قوات عسكأمندرين م سس ور يس جمعية 
 
ي حزب أصبح 1962كوريا، وف

 
ت بوران عضوا ف

ي العام 
 
كي الذي يراسه الدكتور محمد عىلي ايبار وف

ت ك 1965العمل الت  ي انتخابات أعن مدينة  ةب اناختتر
 
 1965ورفة وف

لمان  ي التر
 
ي مثلت تركيا ف   األورنر

 
ي عام  ضد محمد عىلي ايبار الر يس العام للحزبمعاديا ا وقد اتخذت موق ا

 
 1970وف

ي العام 
 
كي وف

ت كر يس عام لحزب العمل الت  عتقلت بسب مذكراتها وتم اغالق الحزب وسجنت بوران لمدة إ 1971اختتر
ي العام 15)

 
ي العام  1974( عام وف

 
ت مجددا كر يس عام  1975ح لت عىل الع و العام وتم اطالق شاحها، وف اختتر

ي عا
 
ي  1980م لحزب العمل وبعد االنقالب العسكري ف

 
اعتقلت ون يت خارج البالد، وتوفيت بعد يومير  من ترصيحها ف

ي لها خارج البالد عن 
ي  األتراكحزب جديد يجمع شمل البارتير  والشيوعيير   تأسيسم تمر صحف 

 
وقد اقيمت جنازتها ف

ي استانبول وقد ال ت عليها العديد من الكتب والدراسا
 
ة )زنجيىلي كوي( ف ي مقتر

 
ت مثل )بهيجة ثورية تركيا وتم دفنها ف

 .(.adwhit.comام( و )بهيجة بوران سياسية نظرية( و )ضد التيار بهيجة بوران( )حسان،  امرأة
ي المجال السياسي واالجتماعي بل شمل الميدان العسكري ونذكر عىل سبيل المثال  المرأةولم يقترص دور 

 
كية ف الت 
ي العالم ولدقا د طا رة مقاتل إمرأة )صبيحة كوكجن( وهي تعد اول

 
ي  تة ف

 
ي مدينة بورصة  1913اذار عام  22ف

 
ف

كي وهي واحدة من ثمانية اط ال تبناهم م طف   
ان الت  ي عالم الطتر

 
والذي منحها لقب  كمالاستطاعت ان تطبع اسمها ف

ي العام  23ت قا د طا رة عندما كان عمرها أصبح)كوكجن( 
 
دخلت صبيحة كوكجن( مدرسة )ترك  1938عاما أي ف

ي التابعة قوشو 
ان المدن  ي سنة  إىله( للطتر

 
كي ف

وح لت عىل الشهادة العالمية لقيادة الطا رة  1935م سسة الجو الت 
ي انقرة عديمة المحرك
 
ي )اسكي شهر( لتتخرج منها طيارة عسكرية  1936ودخلت سنة  ف

 
ان العسكرية ف مدرسة الطتر
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ي وتم اسم  عاما، وتكريما لها اطلق 88عن عمر ناهز  2001توفيت عام 
)صبيحة كوكجن( عىل مطار استانبول الثان 

ي 20اضافتها مع افضل )
 
ي تركيا لالحت اء بعيد ميالدها ف

 
ي مقع كوكل ف

 
ي التاري    خ كما تم اختيار صورتها كشعار ف

 
 22( طيار ف

  (..adwhit.com)حسان، 2009ذار عام أ
ي ميدان السياسة والحكم فالبد لنا من أ

 
ي تاري    خ تركيا أةمر أهم أ إىل الشارةما ف

 
من ب ر يس وزراء  إىلوصلت  سياسية ف

ي استانبول عام  تر: ولدلوهي تانسوتشي
 
ي كلية المدارس االبتدا ية واكملت ت بإحدىوالتحقت  1946ف

 
عليمها الثانوي ف

ي استانبولروبرت األ 
 
،  مريكية ف ي ي استانبول)كوكخر

 
ي االقت اد بجامعة البس ور ف

 
ونالت شهادة البكالوريوس ف

not.secure.adwhit.com)   ي الواليات المتحدة االمريكية وعىل
 
كما ح لت عىل الماجستتر من جامعة نيوهابشتر ف

ي 
 
ة ف ة وجمعت مع زوجها ثروة كبتر ة وجتر 

ي جامعة يال ل ت 
 
شهادة الدكتوراه من جامعة كوتانيكت وبعد ذلك درست ف

ي والعقارات ح لت عىل االستاذ
 
ي تخ ص الثمانينات من العمل المرصف

 
ية )برفسور( من جامعة البس ور ف

 ، ي ي ن س الجامعة)بهنان،  (not.secure.adwhit.comاالقت اد)كوكخر
 
ي التدريس ف

 
ي مطلع 134، 2008وعملت ف

 
( وف

( 515، 2013حزب الطريق ال حيح)زوركر،  إىلمعتدل الحياة السياسية بعد انضمامها  ر ليالتسعينات دخلت تانسوتش
تل بذلك عام بعد ان اقنعها سليما ر يسة لحزب  1993ت وزيرة للش ون االقت ادية وانتخبت عام أصبحو  1990ن ديمتر

كيا)رضوان،  أيضا الطريق ال حيح خل ا لديمتر ل وهذا ما جعلها  وب  هذا تكون اول امراة  ،(279، 2008اول ر يسة وزراء لت 
ي تاري    خ تركيا الحديث)حمدون، 

 
 .(72، 2008تتوىل قيادة البالد ف

ي  ةهيأت وفاحيث 
 
كي توركوت اوزال الم اجئة ف

تل للوص أمامفرصة ذهبية  1993نيسان  17الر يس الت  ل و سليمان ديمتر
ك الذي ضم تيار الوسط ويسار الوسط حيث ات ق الحزبير  عىل اختيار   إىل

كرسي الر اسة اثر قيام التحال  المشت 
ي 
 
كية ف نل ر يسا للجمهورية الت   (.515، 2013)زوركر،  1993 ايار 16سليمان ديمتر

تل ر يسا للجمهورية خل ته عىل زعامة حزب الطريق ال حيح تانسوتشيلر بعد  أصبحوبعد ان  ن ت وقت عىل أديمتر
ي 
 
ي ف  1993حزيران  25منافسيها وكل ت بتشكيل حكومة ا تالفية ثانية مع الحزب الديمقراطي االجتماعي الشعتر

 (.273، 2020)العبيدي، 
 حزب  ها حزب الطريق ال حيح والحزب الديمقراطي  ومة اال تالفية الثانية بر اسة تانسوتشلتر وبعد تشكيل الحك

بير 
ي 
 
ي ف العجز الحكومي ومعدالت التضخم والديون  إرت اعواجهت حكومتها ازمة اقت ادية بسبب  1993حزيران  25الشعتر

كيا بحيث  ي ا كت  ت تركيا الدولة الثامنة األ أصبحالخارجية لت 
 
% عام 49 إىلرت عت الديون الخارجية ألعالم فقد مديونية ف

ي العام  1994% عام 63,3 إىل 1993
 
، 74) إىل 1995حت  وصلت ف ( وسقط تحال ها 317، 2010( مليار دوالر)العباسي

ي عام  ي تحال  مع حزب الوطن االم وعندما سقط أصبح 1995وبعد انتخابات  1995االنتخانر
 
ت نا بة لر يس الحكومة ف

ي تحال  مع نجم الدين اربكان عن حزب  1996اشهر عام  4ال  بعد هذا التح
 
قبلت من ب نا ب لر يس الحكومة ف

كية  ولقيت تانسوتشلتر  (Burhanettin, 2012, 19الرفاة والذي استمر لمدة سنة واحدة( ي السياسة الت 
 
 مهما وفاعال ف

 
دورا

ي تركيا والمسألة الكردية فضال عن موق ها من حقوق  االقت ادية وضاعالداخلية والخارجية فكان لها مواق  من األ
 
ف

ي محادثات تركيا لالنضمام 
 
ي  تحاداأل إىلالمرأة ومسألة الحجاب فيس تركيا وكذلك كان لها اثر بارز ف وكذلك العالقة  األورنر

ي ادبيات حزب الرفاة حيث تريد الجماعات ، مع اشا يل واليونان
 
ها عن ة المحافظالسالميوعن دور البساء ف ة عىل تمتر 

ي نظر ، الجماعات العلمانية من خالل تنظيم الطبيعة الجبسية للبساء المسلمات
 
ير  والزلن السالميلقد كانت البساء ف

ي تعرضت لها البساء  االعتداءيمثلن الرمز الذي يتم خالله ح ظ االستقرار االجتماعي والعا لة وبعد حاالت 
الجماعي الت 

ي البوسنة 
 
جساد البساء المسلمات بشكل رمزي داخل الحدود أارصارا عىل تقيد  كت  أ ون السالمي أصبحالمسلمات ف
كية االمنة لالمة ي اثناء انتخابات عامي  الت 

 
 .(129-128، 2014)الجبوري،  1995-1994ف

ي حمل رسالة الحزب 
 
المثال  االطراف البعيدة من المجتمع فعىل سبيل إىللقد لعبت الجماعات البسا ية الدور االهم ف

ي أزعمت سبيل ابر اصالن ر يسة مجموعة البساء ت
 
( 33مقاطعة تتكون كل مجموعة منها ) 22نه كان ثمة مجموعات ف

ي كل حي مجموعة نسا ية تتكون من ) إىلسيدة باالضافة 
 
ي  14ذلك كان ف

 
( سيدة تحت سيطرة مجموعة المقاطعة وكان ف

افحت كل شارع مجموعة نسا ية مكونة من ست سيدات يقمن ت ي المجموع كان ثمة حواىلي ) إشر
 
( 250,000الخي وف

 .(515، 2013ة)زوركر، السالميدات ممن يزعمن العمل الجل المبادئ يناشطة من الس
حزب الرفاه اداة م سسية لحشد وتسيس البساء ذوات الميول التقليدية مخرجا هوالء البساء من بيوتهن  أصبحلقد 

ي الت ويت يرغير  ت اير اصالن ذلك بان البساء المسلمات بعد مماالمجال العام وفش  إىلواحيا هن 
 
رستهن لحقهن ف

ي السياسة)العبيدي، اآل
 
ي ان يبتخير  والعمل ف

 
ي ممارسة حقهن ف

 
 .(273، 2020ن ف

كية نذكر  ي للمرأة الت  ي الميدان السياسي والحزنر
 
كي )رهشان ارال( وهي من مواليد  أيضا وف

 1928زوجة ر يس الوزراء الت 
ي سنة در 

 
ي هذا الخ و  )ف

 
ي كلية روبرت االمريكية ومما تقوله رهشان ارال ف

 
ي لنا 1944ست ف

( كان نحن االثنان قد بف 
ثالثة النهاء دراستنا والجل اختيار مدرسير  بير  الطلبة عملوا والخر مرة تمثيلية عىل المشح للدكتور أو  شهران

ين وقد قام بالقاء الشعر وكان دوري  د ان بولنداجويضيوفا عىل المشح وك أيضا مارتوفاستوس وكان الطلبة  من بير  الحارص 
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ي الزخرفة وب  هذا تعرفنا و 
 
ي يوم من  نا اصدقاء وقد رصحت بجميع افكاري واحاسيسي لهذا ال ديقأصبحانا ف

 
 األياموف

ي 
ي  إىلدعان 

ي مطعم صغتر ودعان 
 
 .(Orhan, 2001, 65الزواج فوافقت( إىلوجبة غداء ف

ي ا
 
ي وعن جهودها ف

 
ي والسياسي فقد قامت رهشان ارال بتاسيس حزب اليسار الديمقراطي ف ي  14لميدان الحزنر

ين الثان  تشر
عضوا وبسبب الحظر الم رو  عىل بولنداجويد فقد تزعمت الحزب زوجته )رهشان ارال( )يافوز،  612بمشاركة  1985
ي ميدان الروايا واألدب  ،(488، 2016

 
كية  أيضا وف )الي  شافاك( وهي روا ية تركية معارصة وعالمية برزت الروا ية الت 

كيا وح لت عىل  أيضا  ق االوسط التقنية بت  ي جامعة الشر
 
ي اسطنبول من اب فيلسوف وام دبلوماسية درست ف

 
ولدت ف

ي العلوم السياسية وحازت رسالتها عن )الت وف 
 
ي الدراسات البسوية والدكتوراه ف

 
  السالمي الماجستتر ف

 
 فهم الزمان فهما

 ) ي
 
( جا زة ذات قيمة من معهد علماء االجتماع، لها العديد من الروايات المشهورة مثل )ال وف

 
و)مرايا  1998دا ريا

، وكذلك صدرت لها روايات أخرى مثل 2000عام  األتراك األدباء، ورواية )نظرة محدقة( لتنال بها جا زة 1999المدينة( 
غوث وقديس الحماقات  ي العالم وقواعد العشق  كت  وهي األ  2006لقيطة اسطنبول عام ورواية  األوىلقرص التر

 
مبيعا ف

 االربعون ورواية حليب اسود...الخ. 
ي إقامة دعوة قضا ية بتهمة االساءة 

 
كية وفق المادة  إىلوقد تسببت رواية لقيطة اسطنبول ف من قانون  301القومية الت 

كي وذلك عندما اشارت احدى شخ يات الروا
ي عام  إىلية العقوبات الت 

 
ووصت ذلك  1915موت وتهجتر االف االرمن ف

 .(488، 2016)يافوز،  بادة جماعية(إالموت بأنه )
ي نهاية هذا المحور البد لنا 

 
ي السياسة واالقت اد والثقافة إن نقول بأوف

 
كيات كان لهن دور ف ن هناك العديد من البساء الت 

ي بوال نون الجميلة والرياضة..... الخ ولكن المجا
 
ي اسهمن ف

كية ل ال يتسع لذكر كل ه الء البساء اللوان  ناء الجمهورية الت 
 المعارصة. 

 
ي عهد حزب العدالة والتنمية :المحور الثالث

 
كية ف دور المرأة التر  

ي تركيا عام  إىلبعد وصول حزب العدالة والتنمية 
 
كي اذ استطاع ه 2002الحكم ف

لمان الت  ي التر
 
ذا ارت عت اعداد البساء ف

لمان من  إىلامراة  52ي ال إالحزب  يعية نا با محسوبا عىل ال 295صل أالتر ي االنتخابات التشر
 
ةحزب وف حققت  األختر

ي نسبة ترشحن أالبساء 
 
/% من اجماىلي المرشحير  21مرشحات أي ما يعادل  904 إىلذ وصل هذا العدد إرقاما قياسية ف

ي ترش
ي القوا م التابعة لالحزاب الت 

 
ي  إرت اعحد كبتر  إىلحت لالنتخابات هذه المعطيات تبير  المدرجير  ف

الحضور البسان 
لمان بل  ي التر

 
ي ان يقترص عىل حضور البساء ف

كي لكن هذا الحضور ال يببع 
ي المشهد السياسي الت 

 
ي  أيضا ف

 
تمثلهن ف

ها ي مهام تسيتر المدن وتدبتر
 
 (.108)عباس، د.ت،  البلديات وبالتاىلي مشاركتهن ف

كية وتعد موضوعات مثل  وقد اهتم حزب ي بناء الجمهورية الت 
 
ي موضوع المراة وحريتها ومشاركتها ف

 
العدالة والتنمية ف

ي تركيا وكت  حولها 
 
ي ف
 
ي الكاف

ي لم تاخذ حقها القانون 
حقوق المراة والمساواة بينها وبير  الرجل والعن  من الموضوعات الت 

ي المدة 
 
ةالجدل ف ي القانإوتمت  األختر

 
ي العشر سنوات  ون بشان مجالعادة النظر ف

 
ةحقوق االنسان ف وجدت به  األختر

ي هذا 
 
ي سبيل ضمان المساواة بير  الرجل والمراة وف

 
والول مرة  الطار تعديالت قانونية متعددة ورصدت تطورات مهمة ف

ي تتضمن تخ ي  العق
ف( والغيت المادة الت  وبة عىل تم تغليظ العقوبات لمرتكب جريمة )قتل االط ال من اجل الشر

كي ضمن 
ي اجريت عىل قانون العقوبات الت 

ف وذلك بموجب التعديالت الت  ي الجرا م المعروفة ب   )جرا م الشر مرتكتر
ي  تحادالحزمة القانونية السابقة للتوافق مع معايتر األ  (109)عباس، د.ت،  2003ال ادرة عام  األورنر

وان الدولة ك يلة بضمان تحقيق هذه المساواة خالل التعديل وتم النص عىل ان المرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية 
ة من الدستور المعنونة باسم )المساواة  ي  أمامالذي اجري عىل المادة العاشر  االيجانر

القانون( وكذلك التأكيد عىل التمتر 
ي عام 

 
ي عام 2004للبساء ف

 
ي الكبتر تر  2005، وقد شكلت ف

تبط بالدقة لجنة لتقصي الحقا ق تابعة للمجلس الوطت 
ي عام 

 
ي موضوع منع العن  ضد المرأة، ف

 
صدر قانون تكاف  ال ر  بير  الرجل والمرأة وقد تشكلت  2009والحساسية ف

ي العام 
 
كي من اجل حماية حقوق المرأة، كما صدر ف

لمان الت   2012لجنة تكاف  ال ر  بموجب القانون الذي اقره التر
ات )ات اقية مجلس اوربا بشان قمع ومكافحة ومنع العن  ضد المر  األشةقانون )حماية  أة( وقد قادت تركيا تحضتر

( و  ىلي
اذار عام  8ت تركيا اول دولة ت دق عىل هذه االت اقية اعتبارا من أصبحالعن  ضد المراة والعن  المت  

 .(8-7، 2013)شافاك، 2012
ي السنوات 

 
ةوف يعات األختر تعمل عىل كش الحظر الم رو  عىل  استطاع حزب العدالة والتنمية اصدار قرارات وتشر

ي عام 
 
ات  2010الحجاب وصدر ف من مجلس التعليم العاىلي قرار بوق  طرد أي طالبة محجبة من قاعات المحارص 

ي العام 
 
تم رفع الحظر الم رو  عىل الحجاب  2013بالجامعات والسماح لكل الطالبات المحجبات بالحضور وف

ي الم سسات الرسمية للدول
 
ي عام  للعامالت ف

 
لمان، كما تم ف ي المدارس  2014بما فيها التر

 
رفع الحظر عن الطالبات ف

المتوسطة والثانوية ليكون بذلك قد تم منع الحظر عن الغالبية العظ  من م سسات الدولة باستثناء القضاء 
 (.65-64، 2012والجيش)عبد الجليل والعابدي، 
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ي المشاركة ال
 
ي دستوريوعىل الرغم من اقرار حق المرأة ف

كي الذي حكم أإال  سياسية بشكل قانون 
ن النظام السياسي الت 

شيح والت ويت و 60تركيا لسنوات طويلة منع المحجبات الذين يشكلون نسبة  كي من الت 
كتر مثال أ % من المجتمع الت 

( بتاري    خ  ي لمان حادثة طرد )مروة قاوفخر ي التر
 
من جلسة حل   1999ايار  2عىل تعطيل عملية ترشيح المحجبات كنواب ف

لمانية بدوع انها لم توضح  لمان من قبل ر يس وزراء تركيا االسبق بولند اجويد وتم سحب عضويتها التر ي التر
 
اليمير  ف

لمان بانها حا زة عىل الجبسية االمريكية)عبد الجليل والعابدي،   (65-64، 2012للتر
كي 
ي القمة الدولية للمرأة و  أردوغانكما تحدث الر يس الت 

 
ي الحياة 9,122,000العدل ان )ف

 
ي يشاركن ف

( سيدة اللوان 
ة ورفعن رؤوسنا اننا لم نكت  فقط بتحقيق العدالة للمرأة  العلمية واالجتماعية عززت قوة تركيا وحققت نجاحات كبتر

ي تحد من العن  ضد المرأة
ي الحياة العلمية بل وضعنا القوانير  ال ارمة الت 

 
 .ف

ي نظمتها جمعية المرأة  أردوغانمينة أه وزوجت أردوغانوشارك الر يس 
ي القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل الت 

 
ف

ي استانبول، 
 
ي فندق )غرند جواهر( ف

 
والديمقراطية بالتعاون مع وزارة العا لة والعمل والش ون االجتماعية وعقتد القمة ف

امراة وان المرأة مخلوق خلقه هللا أو  لنسان يتحمل مس ولية بعض النظر عن كونه رجن ال أ أردوغانوقال الر يس 
 .(masvalarabia.netنبتهك حقوقها)عبد المجيد، أو  لذلك ال يمكننا ان ن رق بير  الرجل والمرأة إىلسبحانه وتع

كي من بير   أعضاءسيدة  104كد ان هناك أ و 
لمان الت  ي التر

 
 53عضوا ويمتلك حزب العدالة والتنمية العدد االكتر  600ف

 .نجاح حزب العدالة والتنمية هو االهتمام الكبتر الذي يوليه للمرأة والط ل وكبار السن أسبابا ان اهم سيدة مضي 
ان الذين لم يتمكنوا من اظهار عداوتهم لقيم وثقافة وتاري    خ االمة حاولوا تجسيد ذلك من خالل معاداة حجاب بناتنا 

ي استمرت وزوجاتنا وامهاتنا ولقد خشت تركيا الكثتر من طاقاتها و 
وقت قريب وقد  إىلوقتها من هذه المهاترات الت 

، كية)سل ي
ي القمة )زهراء زمرد سلجوق( وزيرة العا لة والعمل والش ون االجتماعية الت 

 
 شاركت ف

Not.seucre/turkpress.com.12274.) 
كية بل ترك لها ’ ات المرأيحارب خيار أو  وباعتقادي ان حزب العدالة والتنمية اعط للمرأة حرية اختيارها ولم يضغط الت 

تيب حياتها واعاد للمرأ ي حرية ارتدا ها للمالبس بما يمليه عليها الدين ة المجال لت 
 
كية المسلمة ع تها وكرامتها ف الت 

كية االصيلة. وليس كما فعل اتاتورك من تعرية المرأة مما ادى  السالمي  كية.  األشةضياع  إىلوالثقافة والتقاليد الت   الت 
ا يمكننا  ي عهد حزب العدالة والتنمية وهي السياسية البارزة أ إىل الشارةواختر

 
كية ف براز وجوه الحياة السياسية للمرأة الت 
ي 
 
ال اكشينار: ولدة اكشينار ف كي الدكتورة متر

ي منطقة كوغاىلي بمحافظة ازميت وهي من  8والمعارضة للر يس الت 
 
تموز ف

درست اكشينار التاري    خ بجامعة استانبول واكملت دراستها  ،اللذين هاجروا من سالنيك صول بلقانية من جهة امها وابيها أ
ي التاري    خ وعملت كاستاذ محارص  

 
العليا بمعهد العلوم االجتماعية بجامعة مرمرة حيث ح لت عىل درجة الدكتوراه ف
ي  1995بجامعة يلدز وكوغاىلي ومرمرة قبل ان تدخل ميدان السياسة انتخبت اكشينار عام 

 
كي كعضو ف

لمان الت  نا بة بالتر
ي المدة 

 
قبل ان تقال من  1997-1996حزب الطريق ال حيح وممثلة عن محافظة استانبول وعينت وزيرة للداخلية ف

ي انتخابات عام  1997من بها اثر االنقالب العسكري عام 
 
كي مرة اخرى ف

لمان الت  و  2007وفازت اكشينار بعضوية التر
لمان) ر اسة كعضو عن حزب ا  2011 لحركة القومية وممثلة عن محافظة استانبول حيث انتخبت نا بة لر ييس التر

كية،   .(tccb.gov.tr/ar/1666/99754/2018الجمهورية الت 
ة تانسو تشلتر  وكان لها طموح غتر اعتيادي مما أت ثار تخوف ر يس حزب الحركة القومية دولت أثرت بالسياسة الممتر 

ي اعقاب االنقالب  أردوغانزما اكشينار ال اعدة مما دفع بغجىلي للتحال  مع بغجىلي العجوز من كاري
 
والذي تعزز ف

ي 
 
ي است تاء الدستور عام  2016تموز  15ال اشل ف

 
ي موق  تطابق الحزبير  ف

 
 إىلوالذي مص  بتحويل تركيا  2017وتبلور ف

كية،  ) ر اسة الجمهورية الت   .(tccb.gov.tr/ar/1666/99754/2018نظام ر اسي
ي تلقب بانت  الذ ب

فشل مساعيها داخل حزب الحكمة القومية فقد  إىلالمرأة الحديدية أو  ولم تستلم اكشينار الت 
 ) واصلت الرصاع تحت راية جديدة نسجتها بن سها هذه المرة عندما اعلنت عن تاسيس حزب جديد هو )حزب الختر

كية وقدمت موعدها نح عام ان احد الدوافع الحقيقية ال إىلوتشتر التقارير ال ح ية  ي شعت باالنتخابات العامة الت 
ت 

( من تنظيم ص وفه  ي الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية من حرمان الحزب الوليد )حزب الختر ون   رغبة حزنر
ذ ومنعه من اكتساب مساحات سياسية جديدة عىل حساب القاعدة االنتخابية للحزبير  ولكن جاء رد المعارضة شيعا ا

ي  إىل( نا با من حزب الشعب الجمهوري 15انتقل )
 
حزب الختر بر اسة اكشينار ليمنحوه العدد المطلوب للمشاركة ف

ي تشغل )
ي خو  أكت  ( مقعدا ف20االنتخابات اذ ينص القانون عىل احقية االحزاب الت 

 
لمان ف ي التر

 
ي  ف السباق االنتخانر

كي )سعيد ال
ي الشأن الت 

 
ة ويذهب الباحث ف  إىلتقديم االنتخابات وان كان يعود جز يا  أردوغاناعتبار قرار  إىلحاج( مباشر

ي سحب البساط من تحت اقدام المعارضة لمنعهم من االستعداد جيدا للمنافسة االنتخابية 
 
جانب  إىلرغبة سياسية ف

 ، ي
 .( kitabt.com/new/2020اعتبارات اقت ادية وسياسية واقليمية اخرى)الح ت 

دراج تركيا ضمن إالحزب  أهدافوبرامل حزب الختر بر اسة اكشينار فقد تضمنت  أهدافسلط الضوء عىل ن نأوهنا البد 
ي م شر الرفاهية والعودة الدول األ

 
ي غضون ) إىلربعير  عالميا ف

 
ي ورفع الدخل القومي لل رد ف

لمان   إىل( سنوات 5النظام التر



Rimak Journal, Volume 3, Issue 4  292 

 

4 May 2021, Volume 3, Issue  
p. 282-294 

 أهداف( ال  هكتار وجاءت 150% وتشجتر مساحة )100 ىلإدوالر ورفع نسبة القراءة والكتابة بير  البساء  14,500
 :  -الحزب وكما يىلي

 .األولاصدار قانون ديمقراطي لالحزاب السياسية خالل العام  -1
ي بالدستور الجديد خالل العام  إىلالعودة  -2

لمان   .األولالنظام التر
ي  تحادالتطبيق ال وري لمعايتر األ -3  الخاصة بحرية ال حافة.  األورنر

ي العالم.  10ضمن اقوى  ادراج تركيا  -4
 
 اقت اديات ف

كية.  -5 ي ال ناعة الت 
 
 تحقيق ثورة ف

6-  . ي ت بي  برامل تقييم الطالب الدوليير 
 
ين عالميا ف  ادراج تركيا ضمن الدول العشر

 ( دوالر. 1000( مليون سا ح بمتوسط ان اق سنوي )50استقبال ) -7

ي كافة مجاالت الحيا -8
 
كية ف ،  ةاستثمار الطاقة االيجابية للمرأة الت  ي

 .( kitabt.com/new/2020)الح ت 
 

ي السياسة وتحدث أوعن 
 
االت الجيش الذي أفكار اكشينار السياسية فقد وق ت اكشينار ضد تدخل الجيش ف حد جت 

مجلس الوزراء وت كد سيادة القانون وصيانة الم سسات واتباع  أمامن ي لبها عىل السياج الحديدي الواقع أهددها ب
سيادة  إىلاسود اما انا فال انظر أو  يرى العالم بلونير  فقط اما ابيض أردوغانلقانونية واضحت بان ا جراءاتاالصول وال 

كية وقال  أردوغانالقانون بمنظار الخطأ وال واب انا أومن بسيادته، وانتقدت اكشينار مواق  وسياسات  بحق المرأة الت 
ل كما عارضت م  كية مع حزب انه تدريجيا سيجعل المرأة تبف  داخل المت   وقالت ان القانون  P.K.Kاوضات الحكومة الت 

ي البالد وبن 
 
ي من ضمانات ل يانة حقوق االقليات ف

كي فيه ما يكف 
وزجهم  األكراد س الوقت انتقدت اعتقال النواب الت 

ي السجون ووص ت ذلك بانها محاولة من قبل 
 
هيب  أردوغانف تاء عىل قبل االست  األكراد ولذلك زج النواب  األكراد لت 

 ، ي
)الح ت   .( kitabt.com/new/2020النظام الر اسي

سة من قبل االعالم المواىلي أل
تناولت حياتها الشخ ية وتلقت تهديدات بالقتل  ردوغانوتعرضت اكشينار لحملة شر

 نها تستمد أل  ردوغانووص ت ذلك بانها محاولة الرهابها ويرى المحللون ان اكشينار تمثل تهديدا وتحديا جديا أل
والمتدينير  والقوميير  وكانت  األعمالشعبيتها من ن س قاعدته الشعبية وهي فئة الناخبير  المحافظير  والمؤيدين لقطاع 

ال اكشينار حيث وص تها ب  )المرأة الحديدية( يطانية قد افسحت المجال عىل ص حاتها لمتر  .مجلة تايمز التر
كية قا لة )نحتاج  نها دعمت خطط اجتثاث اتباع حركة فتحأوعىل الرغم من  ن نبدد أ إىلهللا كولن من الم سسات الت 

كية من الهجوم عليها واتهامها  احالمهم بالسيطرة عىل البالد( فان ذلك لم يمنع وسا ل االعالم المؤيدة للحكومة الت 
كية قد تساءلت بسخرية ))ترى من يستغل االخر؟ الكيان المواأبالتحال  مع الجماعة حت   زي يستغل ن ال ح  الت 

، أاكشينار  ي
 .( kitabt.com/new/2020م اكشينار هي من تستغل الكيان الموازي(( )الح ت 

ي نهاية البحث البد من 
 
كيات كانتا من أ إىل الشارةوف ق األأن البساء الت  ي الشر

 
وسط بالقيام بدور سياسي وا ل البساء ف

ي تركيا وقد اكت ينا ب
 
ي ف
 
 ضواء عليهن بعد. ناك الكثتر لم تسلط األ بعض النماذج وه إىل الشارةوثقاف
 

واالستنتاجات اتمةالخ  

ي تركيا( واستعرا  
 
كية ودورها السياسي واالجتماعي ف

ي أبعد االنتهاء من بحث )المرأة الت 
ي العهد العثمان 

 
دوار المرأة ف

ي المج ةوالعهد الجمهوري وعهد حزب العدالة والتنمية وراينا كي  كانت المرأ
 
ي كان قسم منها بدوافع تساهم ف

تمع والت 
ي هذا البحث وهي نقطة بارزة ومهمة أسياسية واجتماعية وديبية والجدير بالذكر 

 
ي تمت دراستهن ف

ن معظم البساء الت 
يهوديات وهنا البد لنا أو  وهي ان ه الء البساء هم ليسوا تركيات وانما عىل االغلب نساء اوربياتإال  تستحق الدراسة

كية هجينة البسب وبعد قياأإال  نشتر  أيضا  كي منذ هجرته من اواسط اسيا )منغوليا( كانت القبا ل الت 
م ن المجتمع الت 
امية األ  ي والقومي فعىل سبيل المثال زوجة  أيضا عراق خلقت طراف واأل الدولة العثمانية المت 

 
نوع من االن هار العرف

ي روكسالنه هي بولندية االصل ور 
ويقال انها من اليهود وكذا الحال يبسحب عىل  وسية البشأةالسلطان سليمان القانون 

ي زوجات السالطير  من االسبانيات وااللمانيات وال رنسيات واليونانيات
 
ي العهد الجمهوري .باف

 
.... الخ. وكذا الحال ف

ال من يهود الدوعة وب  هيجة بوران ال ارة من بطش التتار وكذا الحال ينطبق عىل الس أديبالروا ية خالدة  ياسية متر
كية  وب  هيجة بوران واكشينار للمرأة أديباكشينار البلقانية االصل. وهنا الس ال الذي يطرح ن سه ماذا قدمت خالدة  الت 

كية وهم باأل لحاد لماا يرصون عىل غتر التعري والس ور وال  جراءاتن كل هذه ال أصل ليسوا تركيات تغتر نمط الحياة الت 
ي مجال حرية المرأاحدثت ما يس  بازمة اله

 
كيا ولكن االمر بدأ يتغتر فان مبادئ اتاتورك ف

لم يعد مقتنعا ’ وية البسا ية لت 
ي ان 
كي فيكف 

ي تزايد. 60لقطاعات واسعة من المجتمع الت 
 
كيات محجبات واعدادهن ف  % من البساء الت 

ي 
 
كية واكبت الحضارة العالمية ف مجال التعليم والثقافة وال نون واالدب  هذا من جانب ولكن هذا ال يمنع بان المرأة الت 

ي المجتمع وفرضت حقوقها، والحق أوالسياسة، 
 
ي هذا المجال اعطت ارثا لدور المرأة وتعزيز مكانتها ف

 
كية ف ن التجربة الت 
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ي اختيار نمط حياتها و أيقال 
 
ي تركيا اعاد للمرأة توازنها ف
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كها ف سي شر

ي و 
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