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SURİYE YASALARINDA KADIN HAKLARI 

ÖZET 

 

 Kadınlarla ilgili tartışmalar, fazlasıyla ayrıntı ve kıyaslama gerektirmektedir. Kadınlar,  

her yerde ve özellikle de gelişmemiş toplumlarda farklı zamanlarda ve pek çok sebepten 

dolayı dışlanmaya ve zulme maruz kalmışlardır. Örneğin, eski Arap kabilelerinde, kabileler 

arasındaki muhtemel bir savaş sırasında kızların kaçırılması korkusuyla, kabilenin onurunu 

korumak için kızlar diri diri gömülmekteydi. Avrupa'nın farklı bölgelerinde ise kadınlar, cadı 

avı bahanesi altında, aldatma gücü olan kişiler tarafından toplumdan uzaklaştırılmaktaydı. 

Doğudaki kadınlar ise hizmetçi, ikinci, üçüncü veya dördüncü eş olmaktaydı. Birçok ülkede 

kadınlar, bir erkekten diğerine geçen mal/eşya gibi muamele görmekteydi. Daha sonraki 

dönemlerde, kadınlar pek çok fedakârlık içeren, uzun ve kalıcı bir mücadelenin ardından 

insan haklarının bir kısmını elde edebildiler. Aynı şekilde, yavaş yavaş devlet kurumlarında 

da bazı görevler üstlenmeye başladılar.  Bugün kadınlar,  bazı istisnalar dışında, Türkiye gibi 

birçok ülkede erkeklerle eşit haklara sahiptirler.  

 

 Suriye'deki kadınların da dünyadaki diğer kadınlar gibi kendilerine ait bir hikâyesi 

bulunmaktadır. Ülke, Fransız işgalinden kurtulduktan sonra kurulduğundan, Suriye'deki 

kadınların statüsü kısmen Osmanlı İmparatorluğu tarafından biçimlense de büyük ölçüde 

Hristiyan ve özellikle de işgalci Fransız kanunları ile biçimlenmiştir. Suriye'deki kadınların 

sahip olduğu hakların çoğu, Suriye'ye komşu ülkelerin kadınları tarafından kazanılmamıştır.  

Suriyeli kadınlar, millet meclisinde, diğer meclislerde veya kurumlarda seçme ve seçilme 

hakkına, üniversitelerde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olma, kabine de bakan olma, 

büyükelçiliklerde, diplomatik misyonlarda görev alma gibi haklara sahip bulunmaktadırlar. 

Bununla birlikte, ne yazık ki bu durum Suriye'nin tüm coğrafi bölgelerini veya bütün aileleri 

kapsamamaktadır. Bilhassa, Suriye'nin uzun zamandır cahil ve geriye dönük bir siyasi rejimin 

egemenliği altında olması, hem kadınların hem de toplumun bütününü daha da kötü bir 

duruma getirmiştir. Bunun yanı sıra, dış güçlerin siyasi oyunları da ülkedeki kargaşayı 

tetiklemektedir. Bu nedenle çalışmada, yukarıda bahsi geçen kısımlar tartışılacaktır. 
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SUMMARY  

The discussion about women calls for lots of details and many comparisons. Women 

have been isolated and discriminated in different periods and places for lots of reasons, 

particularly in underdeveloped societies. For instance, in ancient Arabic tribes girls were 

buried alive to protect their honor for fear that they might be kidnapped during a likely war 

between the tribes. In different parts of Europe women were removed from society by those in 

power with deception and deceit under the pretext of witch hunt. Women in the East were to 

become maid, second, third or fourth wife. In many countries women were like commodity 

passed from one man to another. In later periods, women were able to win some of their 

human rights after a long and enduring struggle involving lots of sacrifice. Likewise, they 

gradually gained some offices in the government. Today women have almost equal rights 

with men in majority of countries, such as Turkey, apart from some exceptions.  

Women in Syria have a history of their own like other women across the world. As the 

country was formed after liberation from French invasion, the status of the women in Syria 

was shaped partly by Ottomans and to a large degree by Christian and particularly invading 

French statutes. Many of the rights held by Syrian women have not been won by women of 

the neighboring countries. Syrian women hold rights such as running for elections in 

community assemblies or other assemblies and institutions, being lecturers and department 

chiefs at universities, holding the office of ministries and being posted in embassies and 

diplomatic missions. Nevertheless, this is unfortunately not the case for all geographical 

regions or all families in Syria. In particular, the fact that Syria has long been under the rule of 

an ignorant and backward political regime has worsened the situation of women and the 

society as a whole. Besides, the foreign powers have instigated chaos in the country for their 

political games. Thus this paper discuss above mentioned points in the parts that writing.  

 

 

 

 

 

 


