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Özet 

Toplumların gelişim ve dönüşümlerinde erkekler kadar kadınlar da önemli rollere sahiptir. Fakat 
genellikle erkeklerin isimleri öne çıktığı için kadınların katkısı görmezden gelinmiştir. Tarihi 
araştırmalara bakıldığında kadınların bazı hak mahrumiyetleri yaşamasına rağmen başta ailesi ve 
yaşadığı toplum olmak üzere insanlar için faydalı şeyler üretmeye devam etmiştir. Kadın, zorluklara 
rağmen haklarını almasını da başkalarının hakkını vermesini de bilmiştir. İnsanlık tarihinde kadın 
eğitim ve öğretim başta olmak üzere birçok hak ve yetkisini en güzel bir şekilde kullanmış ve 
sorumluluklarını da yerine getirmiştir. Kadınlar sorun çözerken güç ve şiddet yerine duygu ve şefkati 
koyar. Kadınlar da bazen bir kraliçe bazen bir aydın bazen de bir şair olarak yaşadıkları toplumun 
gelişimine katkı sunmuşlardır. Bu çalışmamızda Sebe kraliçesi Belkıs’ın kutsal kitaplarda da geçen 
hayat hikâyesinden konumuzla ilgili bölümüne değinilecektir. Ayrıca Şair olarak Sırrı Râhile hanıma 
ve aydın olarak’ta Esma Ocak’ın eserlerine ve katkılarına değinilecektir. Diyarbakırlı genç kızların 
zihin dünyasında bu kadınların yeri nedir, onların bireysel ve sosyal hayatlarına katkısına yer 
verilecektir. Huzur, merhamet ve şefkat tohumları kadınlar eliyle ekilir, çocukları vasıtasıyla toplumda 
yeşerir.   
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Women's Place in Social Development and Transformation 

(Sebe queen Belkıs, Şair Sırrı Hanım and Aydın Esma Ocak Case) 

Abstract 

Women have important roles in the development and transformation of societies as well as men. 
However, since the names of men usually come to the fore, the contribution of women is ignored. 
Looking at historical researches, although women have some deprivation of rights, they have 
continued to produce useful things for people, especially the family and the society in which they live. 
Women, despite the difficulties to get the rights of others to know the right to know. In human history, 
women have exercised their rights and authority in a most beautiful way and they fulfilled their 
responsibilities. Women put emotion and affection instead of power and violence while solving the 
problem. Women sometimes contributed to the development of the society in which they live as a 
queen, sometimes as an intellectual and sometimes as a poet. In this study, the life story of Belkıs, 
queen of Sebe, which is also mentioned in the holy books, will be mentioned. In addition, as the poet 
Sirr Al-Madam and the intellectuals and the works of Esma Ocak will be touched on. What is the 
place of these women in the mind world of young girls from Diyarbakır, and their contribution to their 
individual and social lives will be included. The seeds of tranquility, compassion and compassion are 
sown by women's hands and grows in society through their children. 
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