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ATATÜRK'E GÖRE TÜRK KADıNı

Mevhibe SA VAŞ

Atatürk i lke leri ve ink ilap Tarih i Bölümü Oku tmanı

« Dü nya yüz ünde gördüğümüz her şey kadın ın eserid ir.» I ·TUNCON, Ferit Ragıp : veziceter, Ga:i Mustafa

Kemal Atatürk. [stanbul- 1981, salı. 51

Bizee Türkiye Cumhuriyeti anlamınea kadın bütün Türk tarihinde olduğu gibi bu gün de en muhterem

rnevkide , her şeyi n üstünde yü ksek ve şere fl i bir mevcudiyettir. 2-eLDENiZ. Perihan Naci : Alaliirk "C Tiirl: Kadı nı .

TT K., Belirten, Ci/ı. XX. Sayı 80. Ankora-lçş ô , s. 740

Şuna ka ni o lmak lazımdır ki. dünya yüz ünde gördüğümüz her şey kadınm es eridir. 3· CUNlJUN. Miijgaa :

Atatürk'iiıı EI Ya:ılarıyla Kadınkır Hakkı nda Diiş iinresi, Türk Kadını Dergisi. Yı/-I . .sayı-o, 1966, salı . 85

4- ATATüRK . Gazi .\ Imtafi, ı Kema l: Aıatiirk 'ii" Sövlev re' Dcıııcçten II.

:! . Basım / 959. sııh. Sf>

Düşmanlarımız bizi dinin tesiri altmd a kalmış

olmakla itham ediyor; duraklama ve çö kmem izi

buna bağlıyorlar. Bu hatadır. Bizim dinimiz hiç

bir vakit kadmların erkek lerden geri kalmasın ı

talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey, erkek ve

kadının beraber ol a rak ilim ve bil g iy i

k azanmasıdı r. Kadı n ve e rke k bu ilim ve bilgi yi

aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla
don anmak mecburiyerindedir. İslüm ve Türk tarihi

tetkik edilirse gö rü lür ki, bu gün kendimi zi bin
tü rlü kayıtlarla bağlı zanncıt iğ im iz şeyler yo ktur.

Tü rk sosyal hayatında kadınlar ilim ve bilgi

yönünden ve diğer hususlarda erkeklerden as la

geri kalmamışlardır. Belki da ha ileri g i tm işlerdir.

Toptavaıı: Ninıcı Unaıı, Türk il/k ıtap Tarihi F:I1Mir iiüi Yavıııtarı . l ,

•
Bundan sonra Türk ırkı. kadınlarını.erkeklerinin yapmaya mecbur olduğu askerlik görevi dahil. bü tün

hizmetlere ortak ederse. Etilerde. lskitlcrde. Amazonlar'da olduğu gibi kendi ırkından başkalarınm hiç

bir yardımına muhtaç olmaksızın büyük milli ülkülerine bağlı başlı başına ve bağımsız olarak yürümek

kübiliyerini Lvanabilir5-d.DExiz.Pırilıan Sad: Aratiir~ 1'1' r iid Kadını, T.T.K .. Bellctcıı, cuı. XX. Sayı SO. 1 \Iı~onl· 195(ı. salı. 74/

Dünyanı n hiçbir yerinde hiç bir mi lle tin Anadolu köyl ü kad ııı ı nı n fcvki nde ( üs t l arafında ) Kadıııııı

mcsaisi (çalışmalarını) zikretmck (anmak) i mkün ı (o labi lecek dununda bulurıma ) yok tur. Ve dünyad a

hiç bir milletin kadını:

« Ben Anadolu kadııııııelandaha fazla çalışının, milletimi halfısa ( kurtu lma) ve zafere ( başarı ya )

göt ürmckıc A nadolu kadı n ı kadar himmct göste ririm » d iyemez 6-TU"' CUN. a.e.e.. .s alı. 5~ ·5(1

Siyas i ve sosya l hakların kad ı n t ara fın dan k u llan ı lınas ıııın. in sanlı ğın sande ri ve p rc xı ij i açı sınd an

gere kli o l d uğ u n a eminim. r.srı» ısııtııi. 193.... Arıulıısıı! Kaılııı!«r Koııgrcsiııv i\lIIıiid 'iilı Tefgw!i. Nı! . 17 ıoss. salı. 14
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SEÇME VE SEçiL ME HAKKı TANıNMASı...

Bu karar Türk kadın ına sosyal ve siy asi hayatta bütü n milletlerin üstünd e yer vermiştir. Çarşaf içinde ,

peçe altında ve kafes arkasındak i Türk kadınını artık tarihlerde aramak l azım gelecektir. Türk Kadını evdeki

medeni yerini se lahiye rle i şgal etmiş , iş hayatının her safhasında başarı lar gösterm iş t i r. Siya si hayatta ,

be led iye seç im lerinde tecrübesini ya pa n T ürk kadınları, bu se ferde rnebus seçme ve seçilme sureti yle

hakl arının en büyüğünü elde e tm iş bulunuyor. Medeni memleketlerin bir çoğunda, kadından es irgenen bu

hak, bu gün T ürk kadının elindedir ve onu yetki ve liyakat la kullanacaktır. 8·e LOENiZ. Pertha n Nari: Arat/ırk re

Tii,./,: Kadını, T.T.K. , Bettrıeı ı . Cil t, XX . Sayı 80, Aııkara- /956 . s. 74 /

Dah a endi şesi z ve korkusuzca, daha dürüst olarak y ürüyeceğimiz yo l vardır. Büyük Türk kadınını

çalışmamızda ortak yapmak, hayatımızı onun la birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi , ahlaki , sosyal, ekonomik

hayatta erkeğin or ağı , arkadaş ı , yardımcı sı ve koruyucusu yapmak yoludur. 9-ATATÜRK. Gazi Masrafa Kemal:

Atatiirk'ün SÖYle\' re Dcıneçteri II . Toplaj-an: Nimet Uııan, Türk in/a lap Tarihi Enstitüsü Yayın/an: l , 2. Basım 1959 . salı . 150-/51

Kadının en büyük görevi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin

önemi l ayıkıyla anlaş ı l ı r. Mill etimiz kuvvetli bir millet olmaya karar verıniştir. Bu günün gereçlerinden biri

de kadınlarımızın her hu su sta yükse lmelerini temindir. Bu sebe ple kadınlarım ı z da alim ve teknik bilgi

sahibi olacaklar ve erkeklerin geç tikleri bütün tahsi l derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar sosyal

hayatt a erkek lerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacak lard ır. lO-ATA TüRK. Gazi Masrafa

Kcıııal: Atatıirk'iin Söylet' re Denıeçtcri II . Toptavan. Nimet Unaıı, Türk iıık ı /ap Tarihi Ensıiıiısii Yaymlan: I, 2. Basım 1959. salı . 85-86

Bizcc , Türkiye Cumhuriye ti anlamınca kadın, bütü n Türk tarihinde olduğu gib i, bu günde en muhterem

ye rd e, h e r şe yin üstünde , y üksek ve ş e re fl i bi r m e vcudi yettir 11- T U N C O R . a.g .e .. s a h, 67

... Belki erkek lerimiz memleketimizi istila edenlere karşı süngüleriyle, d ü şmanın s ürıg ü s ü ne göğüslerini

geıınekle karşısında hazı r bulundu lar. Fakat erkeklerimizin teşki l ettiği ordu nun haya t kaynak ları nı kadınlanmız

i ş l etmiştir. .. Çift süren, t arl ayı eken,ormanda odurıu, keresteyi getiren , mahsull er i pazara götürerek paraya

çeviren, aile ocakları nın dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber, sıruy la, kanığsıy la, kucağındak i yavrusuyla

yağmur demeyip, kış dcmeyip, s ıc ak demeyip cephenin harp ma lzemesini t aşıyan hep onlar, hep o yüce , o

fedakar. o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Bundan ötürü hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlanmızı

ş ü kran ve minnetlc sons uza kadar aziz ve kutsal bi le lim 12- YAŞA. u.g.c. salı 63

Erkeklerimizin oluşturduğu ordunu n hayat kaynaklarını kadın larımız iş lemi ştir. l3-YAŞA. a .g." . sah 64

Arkadaşl arı Türk mi lleti çok büyük olaylarla isp at ett i ki yenilik sever ve ink ı l ü pçı bir m ille ttir. Son

se ne lerden önce de mi l letiıniz ycnile ş rne yo lları üzer inde yürümeye, sosyal inkılaba te şebbü s e tmemiş

değil dir. Fakat hakiki neti celer görülcmedi. Bunun sebebini araştırd ınız mı ? Bence sebeb i şe esas ı ndan.

tem elinden baş lanmami ş olmasıdır. Bu hususta açık söy leyeceğim :

Bi r to plum, bir mi llet, e rke k ve kadın deni len ik i cins insandan me ydana gelir. Kaabil midir ki bir

kütleni n bir parçasını ilerleıe lim , diğeri ne müsamaha ede lim de kütlenin hepsi yükselme şere fi ne erişe b i ls in?

Mümkün müdür ki bir topl u luğun yarı s ı top raklara zincirle bağlı kald ıkça diğer k ı sm ı göklere yükselebilsin?

Şüphe yok yüks elme adımları, dediğim gibi ik i c ins tarafından beraber. arkadaşça atılmak ve ilerl eme ve

yenilik alanında birlikte yol alı nmak gerek tir. Böyle o lursa ink ı lap mu vaffak olur. 14· ATATÜRK. (;" zi ,\ l llS1" 1"

Kemal: Ararii,.!.,,.iıı Aloıiirk'iiıı n {/ ~ / /( ' II Nııtııklavı (1920-1938), lıeıtcvvıı: ll cı b cıt Md:ig, iS f lı ıı flıı f , -1 94 2 . sali. 95
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Bu millet esas te rbiyesin i ailede n almaktad ır. Türk mille ti öy le analara sahipt ir ki her devrin büyük

adamlarını bu an alar ycıişıirmişıir. Türk kadını daha yüksek nesiller yetiştirrneyekabiliyetlidir. ıs.şs roıvo .

Enve r Behnaıı: Kema l Atatürk rr Milli Mü cadele Tarihi . i~tlı lı l}/l I- 1 958. sah, 529

Kadınlarımızın her m illetle olduğu gibi, biz im milletimiz için de ne kadar yüksek ehernrniyeti

olduğunu söylemeye lüzurn yoktur. Bizim rnilleıimizdekadın, eskiden bu ehemmiyeti hakikaten en yüksek

derecede kazanmıştır. Büyük atalarımız ve onların anaları, tarihin . olayların tanıklığıyla sabittir ki . cidderı

yüksek faz iletler göstermişlerdir. Burada bir çok noktalardan sayabileceğimiz o faziletlerin en büyüğü ve

en ehemmiyetlisi kıymetli evlatlar yetiştirmeleriydi. Hakikarert Türk milletinin bütün cihanda, ya l nız

Asya 'da değil Avrupa'da dahil büyük ezici kudret göstermiş olması. çok parlak hareke tle r yapm ış

bu l unması , hep öyle k ıymetli anaların faziletli evlatlar yetiştirmesi ve daha beşikten çocuklarınm ruhuna

mertlik ve fazilet telkin eylemesi sayesinde idi . Şunu söy lemek istiyorum ki; kadınlarımızın umumi

görev le rde üze rle rine düşen hi ssel erden başka ke nd ileri içi n en ehemmiyet li , en hayırlı, e n faz ile tli

görevleri de iyi anne olmakt ır. Zaman ile rledikçe ilim geliştikçe , medeniyet devadımları ile ilerledikçe ,

hayatın, asrın bu gü nkü ge rek lerine göre evlat yetişt irmenin g üç lü klerin i b iliyoruz. Anaların bu gü nkü

ev la tlarina vereeeği ter biye es k i de virlerdeki gibi basit değ i l dir. Bu günü n anaları içi n ge rekli öze ll ik ler

taşıyan ev lat yet iş t irmek, ev latlarını bu g ünkü hayat iç in faa l bir uzuv haline koy mak , pek çok yüksek

özell iği şah ıs larında t aşımalarına bağlıd ır. Bu sebe ple kad ınları m ız hatt a e rkek lerden daha çok aydın,

da ha çok feyiz li, daha faz la bi lg ili olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten m ille tin ana sı o lmak istiyorlarsa

böyle olmal ıd ı rlar. 16-ATATiiRK . Gazi Atıısrafa Kemal: Atatürk 'iiıı Sövlev 1'(' Dcnıeılcn II. Toplaya n: Ninıcı Unan. Tii,./,: [nkıkıp Tarihi

Eıısıitiis ü Yavınları: ı . 2. BliSlfl ı 1 95 9 . salı.IS/- IS2

Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak y ü rü yeceğ im i z yo l vardır. Bü yük Türk kadınını

çalışmam ı zda ortak yapmak. hayatımızıonunla birlikte yürütmek , Türk kadınını ilmi . ahlaki. sosy al. ekonomik

hayatla erkeğin ortağı. arkadaşı , yardımcısı ve koruyucusu yapmak yolud ur. I l-ATA TüRK. Ga'; ,11 ,,-,1,,«, Kcı ı ıat:

Atatürk 'üll Söytev "c Demcçlcri II. Top /aya n: Ninıcı Unun, Türk iııkılap Tarihi Eıısıitüsü Yayııılan: l , 2. 8 a.\l 11I 1959. salı. 150-/51

Büyü k rnuvaffakiyetlcr kıymetli anaların

yeti ştiklcri evlatl ar sayesinde olmuşt u r. 19 23
18·TL'SCOR. a.e.c. . salı. 45

Ey kahraman Türk kadını. sen yerde
sürü n ıneye değ i L. omuz lar üzerinde gö klere

yüksel meye lay ıksın 19·TUt·;COR. o.g .c.. "alı. (,0

Kadmlan nn z, eğer mill etin hak iki anası

o lmak isti yorl arsa erke kler imizde n ziyade

m ünevver ve faz ile tka r olmağa çalış rnahd ır l ar

ı 923 20-TL'SCOR. a.e.c. salı. f.JO

Kadı n l arm Umümi ve hususi vazifclcrin

başında valide lik ( analık ) va zifeleri vard ır.

1923 l' -TUNCOR.I1.t:.(' . slIh C)()
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