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Özet
2011 yılında Arap dünyasını etkisi altına 
alan Arap isyanları, statükoya meydan 
okuma açısından bölgenin siyasi tarihi-
ne damga vuracak cinstendir. Öncelikle 
diktatörlerin devrilmesini isteyen halk 
amacına ulaşmış olsa da siyasi talepler 
zamanla değişmiş; bilhassa kadınların is-
teklerini daha yüksek sesle dillendirebile-
cekleri siyasi bir ortam doğmuştur. Arap 
Baharı’nı Mısır ve Yemen kadınları üze-
rinden inceleyen bu çalışmada önce Arap 
kadını imgelemi dikkate alınarak literatür 
taraması yapılmış, ardından BM, BAETK 
(ESCWA- Birleşmiş Milletler Batı Asya 
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), İnsan 
Hakları İzleme Örgütü gibi uluslarası 
kuruluşlar tarafından Arap Baharı’nın 
başladığı tarihten itibaren yayımlanan ra-
porlar ve veriler de kullanılarak makale 
şekillendirilmiştir. Neticede başarısız ola-
rak değerlendirilen Arap Baharı, kadın-
lar hususunda kimi zaman parlamento 
gibi siyasi alanlarda küçük bir ilerleme 
kaydederken, kadınların dezavantajlı 
konumunu pekiştiren toplumsal gele-
nekler varlığını hâlen köklü bir şekilde 
sürdürmektedir.
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Abstract
The Arab revolts, which affected the Arab 
world in 2011, are the kind that will leave 
their mark on the political history of the 
region in terms of challenging the status 
quo. Although the people who wanted the 
overthrow of the dictators achieved their 
goal, the political demands changed over 
time; in particular, a political environment 
where women can voice their wishes more 
loudly has emerged. In this study, which 
examines the Arab Spring through the wo-
men of Egypt and Yemen, a literature is re-
viewed by taking into account the image of 
the Arab woman, and then the article has 
been shaped by using the reports and data 
published by international organizations 
such as the UN, BAETK (ESCWA- United 
Nations Economic and Social Commission 
for West Asia), and Human Rights Watch 
since the beginning of the Arab Spring. 
While the Arab Spring, which was consi-
dered unsuccessful, sometimes made little 
progress in political areas such as the par-
liament, social traditions that reinforced 
the disadvantaged position of women still 
exist in a deep-rooted way.
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