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Saym Misafirler, Sevgili Gen9ler 

1985 Uluslararas1 Gen9li.k Ylh miinasebeti ile hazrrlann~ oldu
gum «Atatiirk oncesi ve Atatiirk Don eminde Tii.rk Kadmi» konulu 
konferansa ho§ geldiniz. 

1985 Gen9lik ylhnda bu · konunun se9ilmi~ olmasmm nedeni, top
lumumuzun hemen yandan fazlasrm te§kil eden klzlannnzm, kadm
lanmiZm, illkemizin bir <;ok yerinde hem1z layik oldugu sosyal yeri 
tam olarak alama~ olmalan, ya da bu yerin onlara verilmemi~ ol
masldrr. 

Me§hQr ingiliz yazan Stuart Mill «Bir Milletin m edeniyet sevi~ 
yesini ol9mek isterseniz, derhal kadmmm h ayat §artla rma pakmlz. 
Kadmlarm en fazla sayg1 gor diigii m emleket, medeniyette en ileri 
olamdrr•> demi§tir. ·--

Lrnlu yazar larumzdan Abdillhak Harnit'in «Kadm, bir milletin 
medeniyetinin ilerlemesinin ol9iisiidiir» sozleri ve Tevfik Fikret'in 
«Elb~t sefil olursa kadm, al9alrr be§er •• nnsralan, kadmlarm toplum
daki. yerini en iyi §ekilde ifade eden sozlerdir. 

Baym Dinleyenlerim; 

Ulu Onder Ataturk'iin ger9ekle§tirdigi biiyiik inkllabm ana ga- · 
yesinin Tfuk Milleti'ni bati uygarhk seviyesine 9lkarmak oldugunu 
h epimiz biliyoruz. 

Atatfuk'lln bu ama9la yaptlg1 butlln inkllaplarda kadm hakla
nna biiyllk onem vercligi gorillfu. 

{* ) 23-5-1985 gUnU Sel{:uk Universitesi Prof. Dr. Erol GUNGOR Konferans Sa
lonunda yapllan konu§madlr. 

{**) Sel!;uk Universitesi Veteriner Fakilltesi Dekam. 
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A.tatiirk Birle§mi!i Milletler Te§kilat1'mn Kadm Kavrarru hakkm
da yaymaya <;:ah§tlgl ileri diizeyde goriil}e, daha o zamai:u.ar sahip 
bulun.Iilaktaydl. 

1923 de izmir'deki konul}masmda kadlnlar hakkmda 1}6yle di-
yordu: · 

«$una inanmak lazrmdrr ki, Diinya iizerinde gordiigiimiiz her 
l}ey ka.dmm eseridir. Bizim sosyal toplulugumuzdaki ba§ansiZb.guru
zm sebebi, kadmlarnruza kar§l gosterdigimiz ilgisizli.ktir. Ya§amak . 
demek faaliyet demektir. Bundan dolaYJ. bir sosyal toplumun bir or
gam faaliyette bulunurken, diger bir orgam i§lemezse, o sosyal top
lum felc;lidir.>> 

Yine 1925'de yapt1g1 konul}mada, uBir sosyal toplum, bir millet, 
kadm, ve erkek denilen iki cins insandan meydana gelmi§tir. Kabil
miclir "ki, bir kitlenin bh· parc;asnn ilerletelim, digelini ihmal edelim 
de kitlenin biitiinii ilerleyebilsin, miimkiinmiidiir ki bir toplulugun 
yarlSI topraga ziucirle bagh kaldlkc;a, diger klsm1 goklere yiiksele
bilsin» diyordu. 

0, TUrk kadmm bilim, ahlak ve sosyal konularda gel.i!?mesini ve 
ekonomik hayatta erkegm yamsrra e§it ko§ullarda yer almasrm is
temekte ve l}oyle soylemektedir : «Kadm denilen varhk bizatihi yiik
sek bir varhktn·. Onun yoksullugu olmaz. Eger kadm Diinya'da c;a
h§an, muvaffak olan, ze.ugin olan, maddi ve manevi zengin insan
Iar yeti§tirmi§ ise, ona yoksul slfati verilebilir mi? Tiirkiye'de kadm 
biitiin Tiirk tarihinde oldugu gibi, bugiin de bu muhterem mevkide, 
her§eyin iistiinde yiiksek ve ~erefli bir mevcudiyetti.r., 

Saym Dinleyenlerim, 

Biz tarihin seyri i<;:erisinde TUrk kadmm sosyal ya§ant1srm; 

1. islamiyetten onceki donemde TUrk kadlru 

2. Osmanh devleti doneminde TUrk kadm1 

3. Kurtulul} sava§mda TUrk kadlru 

4. Cumhuriyet doneminde Tiirk kadlru 

olmak iizere ba§hca 4 boliim altmda inceleyecegiz. 

Bilindigi gibi Tiirklerin atalan, Orta Asya'dan '.A.ziadolu'y·a ve 
Diinya'mn <;:e§itli bolgelerine go<;: etmi§lerdir. Bunlardan .Hltit'ler 
Anadolu'da, Sfunerler-iskitler-Hunlar-Uygurlar ve Goktiirkler gibi 
kavimler de Anadolu dl§mda yerle§mi§lerclir. 
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.. · Orta Anadolu'da kurulan Hitit imparatorlugunda, devletin ba~1 
ol?-n kraldan sonre,, en onemli lti~inin kralm annesi oldugu bilinmek
tedir. l:fititlerde krali~e daima kralm .yanmda bulunurdu. KA.DE$ 
harbinden sonra, Hitit im.paratorlugu ile Mlsrr Kralhfp. arasmda bir 
~u~ tabak iizerin~ yazllan anla~manm arka yiiziinde, krali9e Pe
du Hepa'nm miihiirii vardrr. Burada Hitit ilahesinin kollan arasmda 
Hitit. krali~esi resmedilmi~tir. 

islamiyetten once Anadolu Sl.Wl'lan dl~mda yerle~mi~ Tiirk ka
vimlerinde de kadlnm yiiksek bir yeri bulundugu gorilliir. 

Siimerlere ait olan ~u ata sozleri Siimer toplumunda kadma ve-
rilen degeri gosterir : 

Kar1s1 bir adamm istikbali 
Erkek evlat barmag1 
Klz evlat ise kurtartcuhdlr. 

Yine tarihte kahramanhklan ile iin salml~ iskit Tiirklerinde ka
dm bir asker olarak yeti~tirilir ve erkegi. ile birlikte sava~rrdJ. 

Tiirklerin atas1 olarak bilinen Hun im.paratorlugu'nda, bir em
ri!l .. k~bul edilebilmesi igin, Hakan ve Hatun emrediyor ki sozleri ile 
b·a~lamas1 gerekirdi. 

Saym Gengler, 

islamiyetin kadlnlar 19m getirdiklerini anlayabilni.ek igin, once 
b:u . ~ dogdugu toplumda kadmm ne durumda bulundugunu ince
lemek gerekir. 

islariliyetten once Arap toplumunda kadm, esir sJJ.i.lfma dahil, 
en kotu ·f}artlarda yaf}ayan, inal gibi ahp satllan, erkegm tam haiti- · 
miyeti altmda bulundurulan, af}ag1 srruf bir varhktl. Klz 90cugun 
d9~as1, l;:>aba i9in utang verici bir hadiseydi, bundan dolayr klz go
cuklan dogunca diri diri gomilliirdu. Arap erkegi istedigi. sayrda ka-
dJnla evlenir ve istedigi anda onlan bofjar.ch. . . . . 

irru;t toplumuna gelince, bunlarm eski dini olan ZerdW?t esasla
rina gore; kadm fenahgm ve kirliligin semboludur. Kadmlar, esir s1-· 
rufma dahildir ve kadlnlarm hi9 bir hakk1 yoktur. 

i~te . Arap ve iran toplumlannda islamiyetten once boyle a~agl
hl:t ~ir y~ri . buhJ11an k.adlm, islam dini bulundugu seviyeden alarak 
yiiceltmi~, kac,Uru. mal gibi ahp satan, esir smlfma sokan goruf}u yrk
~. klz gocuklannm oldiirillniesini yasaklarmfi, evlenmede kadm sa
YlSllli dorde indirmif} ve bofianmayr keyfilikten glka~trr. 
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islamiyetten once Tiirklerde, Natii.rizm ve ~amanizm. gibi, tabi
at kuvvetlerine dayanan bir inan<; mevcuttu. Tlirkler o zaman dahi, 
Gok V'e Giine§ tannlanm, iyilik, giizellik tannlanm hep kadm bi<;i· 
minde temsil ederlerdi. 

islamiyetten once Tiirk toplumunda erkegin kutsal bir sevgiyle 
baglandlg1 ve korudugu, 

ATI, KADINI ve KlLICI idi. 

ilk miislfunan Tiirk devletine gelince Sel<;:uk Tiirkleri zamanm
da, muslfunan Tlirk kadm1 erkegi ile birlikte aktif bir hayat siirmii§
tiir. Bu durum muslfunan Sel<;uklularm, eski TUrk gelenek ve gore
neklerini ya§attlklanm gostermektedir_. 

Biiyiik Sel<;uklu Devleti, yakla§lk 3 asrrllk bir hakimiyetten sonra, 
kiic;Uk beyliklere ayrllml§ ve bunlardan Osmanh Beyligi 1299'da Os
manll devletini kurmu~?tur. Osmanlllarm ilk devirlerinde Tlirk kadl
nmm oldukc;a hlir ya§adl~ bilinmektedir. Orban Gazi'nin e~?i Niliifer 
Hatun yabanCI erkek misafirleri kar§llar, onlara ikramda bulunurdu. 

Fatih devrinde kadlnlarm yiizlerinin a<;Ik, yalruz ba$larmm ka
pah oldugu biliniyor. Kadlnlar taktlklan ziynet e§yasmm goriinebil
mesi i<;in oldukc;a ac;Ik yakah elbiseler giyerlerdi. 

Saym Dinleyenlerim, 

Osmanll tarihinde ilk Sultanlar ne Harem, ne Harem -Agas1, ne 
de m'i.i.kellef saray merasimleri bilirdi. Ancak istanbul'un fethinden 
sonra, iran ve Bizans saraylan, Osmanh sarayma ornek olmu~ ve 
XV. yiizyllda Padi§ahm emir ve fermanlan ile Osmanll SaraYI, H~
rem.lik ve Selamllk olarak ikiye bol'i.i.nm'i.i.§tlir. 

Saraydaki bu durum daha sonra Vezir ve Bey Konaklarmda da 
taklit edilmi§ ve boylece Poligami denilen c;ok kadlnla evlilik belli 
bir slillf i<;inde ya~trr. 

0 donemde, erkegi ile beraber tarlmla ugra~an TUrk koylii ka
dlm bu durumdan pek etkilenmemi~tir. Go<;ebe hayatl sliren a§iret
lerde de eski Tiirk adetlerinin buyiik c;ogunlugu korunmu~tur. 

Bizans ve iran medeniyetlerinin tesiri altmda kalarak kendi orf 
ve adetlerini unutmu§ olan Osmanh Devleti'nde 1839 YIIma, yarn 
tanzimata kadar olan donem, kadlnlar ac;1smdan Kapah Donem ola

.rak adlandrrllrr. <;iinku bu donemde, crl{admlar ic;in c;lkanlan biitii.J;t 
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emir ve fermanlarda» kadmlanu kapanrnas1 istenm.i§tir. Ahlak ve 
$eriat adma, kadm klyafeti lizerinde ayrmtllan ile durulmu§, ya§
maklarm kalmhg1 ve bi<;imi bile devlet tarafmdan diizenlenmi§tir. 

Kadmm kurtulu§u olarak tammlanan hareket, tanzimat done
minde ba§lar, Gillhane meydanmda ilan edilen Tanzimat1-Hayriye 
fermam siyasal ve sosyal baklmlardan bir <;ok yenilikler getirmi§tir. 
Bu devirde kadmlar i<;in konulan yasaklarm biiyiik ol<;iide hafifle
tildigi ve kadmlann giyim hususunda olduk<;a serbest brraklldlg1 
goriilu.r. 

Tanzimat donemiyle birlikte T11rk kiilt11r ve dti§i.incesinde de 
yeni bir fikri geli§me ba§lami§tlr. 

0 zamana kadar klz <;ocuklan i<;in tek ogretim kapiSI, basit bir 
din bilgisi ve SUEY AN okullan oldugu halde, tanzimat donemLllde 
Ortaokul seviyesinde Klz Rii§tiyesi, K1z Sanat Okulu ve daba sonra 
da K1z Muallim Mektebi a<;Ilrm§tlr. 

Bu donemde Namlk Kemal, Abdillhak Hamit, Recaizade Ekrem. 
Ahmet Mithat ve $emsettin Sami ve pek <;ok fikir adann, yaymladlk
lan makale ve eserlerinde kadmm sorunlarma geni§ yer vermi§
lerdir. 

Bu yazllarm <;ogunda islami bir zihniyet hakim olmakla beraber 
islam diiiinin kadmm ilerlemesine engel olmad1gr, aksine ilmin ka
dm ve erkek i<;in farz oldugu belirtiliyordu. 

Unlu Vatan $airim.iz NAMIK KEMAL ,,Kadmlarm ca,hilligi, aile
Ierin ve giderek Milletlerin <;okii§iiniin b~hca sebebidiJ.·, diyerek 
yepyeni bir kadm kavram1 ozleyi~i i<;inde, Ttirkiye'de egitimin ~eni
den · dlizenlenrnesini ve k1zlanm1zm Batl anlayr§ma uygun bir egitim 
gormelerini istiyordu. 

NAMIK KEMAL Osmanh Toplumunda kadmm ezilmesine kar§I 
<;lkan AiLE adh makalesinde de §oyle diyordu: «Ne z~,mana kadar 
crkekler karllarn:J. dovecek, ne zamana kadar kadm.lar ferace ve 
ya§mak i§kenceleli ile kocalarml sabaha kadar uykusuz brrakacak, 
ne zamana karlar babalar oglunun keudi gibi olmasm1, veya kendi 
imam oldugu halde, oglu doktor olmak isterse ayrJ:sml kara tcprak 
ortmesini dileyecek, ne za.mana kadar anneler, luzlarm1 satJ.hk bir 
mal gibi, bir kerecik nzasm1 sormaya tenezziil etmeden, l{endi be
gendigi adamm eliue teslim edecek..» 

l§te Tanzimat devri yazarlan, kadmm toplum i<;inde dti§ttigu 
zavalli durumundan kurtanlarak laylk oldugu itiban yeniden ka-
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zanmas1 1<;m, yaymladJ.klan eserlerde hep kadmm sorunlarm1 i~li
yor, batlh kadmla Osmanh kadmml kar~lla~t1nyor, <;ocuklarm nza
Sl olmadan ana ve babalarm.m onlan evlendirme adetlerini, <;ok ka
dmla evlenmenin tatsiZ sonuc;lanm ve nihayet, tek tarafu bo~anma
Yl ele~tiriyorlarch. 

ikinci Me~rutiyet doneminde kadmlarm ogretim ve egitiminde 
de hiiyiik ilerlemeler kaydedilmi~tir. 1911'de Ortaokul iizerinde egi
tim yapan bir okul, 1913'de de ilk klz lisesi a<;llml~trr. 1914'de istan
bul Universitesi'nde kadmlar i<;in hazrrlanan kurslar, yiiksek ogre
nimin ilk basamagnn te~kil etmi§ ve 1915'de inas Darillfunun, yani 
Klz Oniversitesi kurulmu~tur. 1920'de bu Universite ayn binada og
retime devam etmek uzere istanbul Universitesine baglanm1~ ise 
de, klz ogrenciler erkek arkada~larmdan ayn binalarda ders gorme
yi reddederek, ayru sl.ll.lflara girmi~ler, bu durum llniversite yoneti
mi taiatmdan da uygun gorilldiigi.inden, Universitede klz-erkek kar
ma ogretim ba~lamu~trr. 

ikinci Me~rutiyet doneminde de bir <;ok iinlii yazarlar tarafmdan 
yaYJ.nlanan kitap, dergi ve gazetelerde Tiirk kad.mma layik oldugu 
yerin verilmesi uzerinde israrla durulmu~tur. ·Ozellikle Ziya Gokalp, 
Tiirk kadmmtp, iran ve Bizans gibi yabanc1 medeniyetlerin tesiriyle 
dii~mll~ oldugu ac1 durumdan kurtarllarak, eski Tiirklerin kadma 
verdigi e~it ve itibarh seviyeye getirilmesini istiyordu. 

Saym Dinleyenler, Sevgili Gengler, 

Kurtulu~ sava~ma kadar Osmanl1 doneminde bir tarafa itilmi~ 
ve sindiirlmi~ olan Tiirk kachm, esas giici.inii, kuvvetini ve ki~iligini, · 
Yiice Atas1 ile birlikte girmi~ oldugu Milli miicadelede gostermi~tir. 

1918 de Birinci Di.inya Sava~1'ndan Osmanh imparatorlugu mag-
lup olarak <;lkml~ ve memleketin her taraf1 istila tehlikesiyle kan~i 
kar~1ya kalml~trr. i~te boyle bir ortamda MUSTAFA KEMAL: 

«D~man siingiisii a ltmda Milli birlik olamaz, ancak hiir Vatan 
topraklarmda bir memleketin bagiffis1Zhg1 ve Milletin hiirriyeti i<;in 
c;a~llabilir» diyerek 19 MaYJ.s 1919'da Samsun'a adnn atml~trr. 

Aym tarihlerde aydm T'iirk kadmlan istanbul'da mitingler ter- · 
tipleyerek kadm1 ve erkegi ile Tiirk Milleti'ni Milli Miicadeleye _<;a
grrlyordu. Bunlardan bir ka<; ornek vermek isterim. 

Halide Edip Hamm, 19 MaYis 1919'da istanbul'da Fatih Meyda
nmda 50 bille yakm Tiirk'e ~oyle sesleniyordu: «Miisliimanlar, Tiirk
ler .. Miisliiman ve Tiirk J:>ugiin en kara giiniinii ya~1yor. Gece, karan-. 
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hk bir gece.. Fakat insam.n hayatmda sabalu olmayan gece yoktw·. 
Yarm bu korkunc;: geceyi y1rtlp, parlak bh· sabah ya1·atacag1z. Bu
giin elimizde top ve tiifek yok, fakat ondan daha kuvvetli, ondan da
ha biiyiik bir silahmuz var, Hak ve Allah var. Tiifek ve top dii~er, 
Hak ve Allah bakidir." 

De;: gU.n sonra yine Halide Edip Harnm ba~lm bir mitingte ~oyle 
diyordu : «Ruhu goklerde olan yediyiiz senelik §anh tarihimiz, bu 
mi2a1·elerden bugiin Osmanh tarihinin facialSn~ seyrediyor ... Kar
de~Jerim, · evlatlarun, Osmanh topragmda boyle muazzam, boyle ta
rihi bir giin belki bir daha iclrak etmiyecegiz... Yemin ediniz, yedi
yiiz sanelik mina1·eler, mavi semalan ile bize bakt!g1 bu gtinlerde 
Osm3,nh Bayrag1, Osmanh hakki ic;:i.ri can vermekten c;:ekinmeyece
gimize yemin ediniz.» 

1stanbul'daki bu konu~malarmdan sonra takip edildigini anla
yan Halide Edip Hamm, kocas1 Adnan Bey'le birlikte Anadolu'ya ka
c;:ar ve Milli Mucadeleye oradan devam eder. 1stegi ile ve Ataturk'iin 
emri ile Garp cephesinde bizzat sa va~a katllan Halide Edip Harum 
Onba~lhktan ba~layarak, Ba~c;:avu§luga kadar yiikselen ilk TU.rk ka
d.Irudrr. Aynca Halide ~dip Harum, Osmanh hllkllmetince ihanet su
c;:u ile. idama mahkum edilen ilk 6 ki~iden biridir. 

Yine bir Oniversite ogrencisi olan Saime MU.nevver Harum, 
22 MaYlS 1919 da Kadlkoy'de yaptlgl konu~mada : «AZ soylemek c;:ok 
i§ yapmak zamam gelmi~tir. Siz yalmz aghyorsunuz, aglamakla ka
zamlacak, hlc;:klnklarm.IZI duyacak kalp yok, te~kilatlanma ve fiili
yata gec;:me zamamdrr ... » diyerek halkl eyleme c;:ag1rm§1trr. Bu gene;: 
kiz tutuklanacagnn anlaymca Anadolu'ya gec;:erek Milli Mucadeleye 
oradan devam etmi~tir. Saime Mllnevver Hamm daha sonra istih
barat te~kilatmda vazife almi~. kalc;:asmdan yaralanm1~ ve sonra d~ _ 
isti,klal madalyas1 ile taltif edilmi~tir. 

1stanbul'da aydm kadlnlarm idare ettikleri mitingler butiin teh- . 
likelere ragmen siirdiirllhirken Anadolu'da kadmlar, merkezi Sivas'-
da olmak uzere Anadolu'nun c;:e~itli bolgelerinde ~ubeleri alan c:P....na
dolu Kadmlar1 Miidafai-Va,t8.n Cemiyetini» kurmu~lar ve faaliyetle
rini bu §eltilde siirdiirmu~lerdir. 

<;ok Degerli Dinleyenlerim, 

Kitle halindeki bu kadm hareketleri y~:mmda, cephelerde elinde 
silahl, mills sava~1 yapan kadmlarrmiZ da vardrr. 

Gordesli Makbule Hamm bunlardan biridir. 192l'de evlendi~-
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nin ertesi giinu kocas1 ile birlikte silaha sanlan, kurduklan c;:ete ilo 
daglara <;Ikan bu cesur kadm harp meydanmda §ebit dii§mii§tiir. 

Giiney cephesinde dogu§en bir miifrezeye gonilllu olarak katl
lan Tayyar · Rahmiye adh gene;: bir kadm, Frans1zlara kar§I sava§rr-
ken karargahm zaptmdan az once §ehit olmu§tur. · · 

Adana'da Killek nabiyesi koylerinden birine mensup alan Hati
ce Hanrm Franstzlara kar§I giri§ilen mucadeleye gonilllu olarak ka
tllml§, bir c;:ok kez yaralanmasma ragmen, PozantJ.'ya hucum edecek 
miifrezede yer alm19, Frans1z tarafma gec;:mi§ gibi goriinerek, dii§
maru Karabogaz denilen dar bir gec;:ite soktuktan sonra geri done
rek, du~mana agrr zayiat verdirmi~tir. 

Bitlis defterdanrun kans1 da, erkek elbisesi giyerek bizzat sava
~a ka~Ilm1~trr. 

!zmit'de takrm komutanhgi yapan Erzurumlu Fatma Seher Ha- : 
nrm cesareti ve sava§ kabiliyeti ile Un. salml§trr. 

Bunlar ve daha isimleri soylenmeyen nice Tiirk kadmi, cephenin 
en on saflanna kadar sokularak, erkekler gibi cesaretle sava~nn~trr. 
Butiin bunlarm yarusrra, yaz ki§ demeden, kagrus1 ile, arkasmdaki' 
heybede c;:ocugu, ayagmda c;:an~, cepheye yiyecek, giyecek ve cep
hane ta91yan, ads1z kahraman Anadolu kadmlanru unutmamak ge
rekir: 

Yagmurda cephaneler tslanmasui diye, c;:ocuguna sardlg1 ortuyii 
<;Ikanp cephanenin iizerine orten, cephaneyi ta§rrken dogum yaptl
~ halde yoluna devam eden, kagrusnn c;:eken okiizii oldiigu zaman, 
cephane ta~1yan kagruya kendisini ko§an Anadolu kadmmm Kurtu
lu§ Sava91'ndaki bizmetleri unutabilir mi? Diinya askeri tarihi ince
lenirse, bu bic;:imde ve bu olc;:iide, cephelerde erkegi ile beraber dogu
§en kadm sava§c;:llara, ilk kez bizim tarihimizde raslamr. 

Tiirk kadmi istiklal sava§ma, elindeki silahla gonilllii olarak, do
gu§erek, kan dokerek, §ehitler vererek girmi§ ve anahk gorevi ile 
birlikte bu vazifesini de en zor §artlar altmda ba9arnn9trr. 

Bunlardan dolaYldrr ki, GAZ! MUSTAFA KEMAL, istiklal sava
§liD yonetirken guc;: aldlg1 ve dayandl~ Tiirk kadlnml, TUrk anasrm, 
hie;: unutmann9 ve 1923'de Konya'da Klzllay Kadm Kollanna yaptig1 
konu§mada vefa duygusunu §oyle dile getirmi§tir : «Diinya'run hie; 
bir yerinde, hi<; bir Mmetinde, Anadolu koylii kadmmm iistiinde ka
dm c;ah$m.asmdan soz etmek imkaru yoktur. Diinya'da hie; bir Mil
letin kadlru, ben Anadolu kadlrundan daha fazla c;a~tun. Mille~ 
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kurtulu§ ve zafere gotiirmede Anadolu kadm1 kadar hizmet goster
dim. diyemez, demi§tir. 

Bunun i<;indir ki istiklal sava§ml temsil eden heykellerde Tiirk 
kadlru ·yer alnu§trr. Ankara'da zafer abidesinin bir tarafmda elinde 
siinglisu bir asker, diger tarafmda srrtmda mermisi bir kadm var
drr. Adana'da yapllan bir abidede, sava§ta yaralanan kocasmm el.ill
den silahl alarak mucadeleye devam eden bir kadm canlandrrllnn§trr. 

Sevgili Dinleyenlerim. 

Atatiirk Tiirk kadm1 i<;in gerc;ek yargllara, istiklal sava§mda ge
ni§ kapsann ile ula§nn§trr 

Bundan dolayrdrr ki, mernleket zafere ula§rr ula§maz, MUSTAFA 
KEMAL yurdun <;e§itli ko§elerinde yapt1g1 konu§malarda, butiin ka
dm haklarnn dile getirmi§ ve kanunlardan once toplumda yepyeni 
bir kadm anlayr§ma dikkatleri <;ekmi§tir. 1923'de Konya'da kadui top
luluguna yapnu§ oldugu bir konu§mada: <<Analarm evlatlarma vere
cekleri terbiye, eski devirlerdeki gibi basit deglldir. Bundan dolayr ka
dmlarliWZ, hatta erkeklerden daha aydm, daha c;ok feyizli, daha fazla 
bilgili olmaya mecburdurlar. Gerc;ekten Milletin anas1 olmak istiyor
larsa, . boyle olmabdrrlar.,>> demi§tir. 

Yine Konya konu§masmda: «Allah'm emrettigi §ey, erkek ve ka
dmm beraber olarak ilim. ve irfan kazaumas1d.:ar. <.;ok Buyllk §Ukran
la goruyor ve gormekteyiz ki, her yerde hammlar1m1z, erkeklerle fi
kir ve nur yolunda yan§:trcasma yiiriiyorlar. KadmlarlDllZm daha mu
sait olmayan §artlar altmda erkeklerden geri kalmayr§l ve aym §art
iar a ltmda belki erkeklerden ileri gidi§i oviiniilmeyi gerekir demi§
tir., 

.Bu sozler Tiirk kadmmm kurtulU§ sava§mdaki hizmetine kar§l 
ya]+u.z bir goniil borcu ve minnetin ifadesi deglldir. Bu sozler kadm 
erkek ayncahgmm yok edilmesi ve Tiirk kadmmm toplumda kendi
sine layrk olan yeri alabilme~i i<;in, verilen kararm kesin ifadesidir. ' 

Atatiirk'iin kadlnlarm klyafetleri ile de yakmdan ilgili oldugu go
ri,iliir. 1925 yllmda inebolu'da, kadlnlarm ortUn.mesi uzerinde §oyle 
konu§mU§tur : «Seyahatim esnasmda koylerde degil, fakat kasaba ve 
§ehirlerde kadm. arkada§larJmJzm yiizlerini ve gozlerini c;ok slkl ve 
dikkatle orttiiklerini gordiim. 6zellikle bu s1cak mevsimde, bu tarzm 
kendileri ic;in azap ve lZdlrap verici oldugunu tahm.in ediyorum .. Bu 
biraz bencilligimizin eseridir. <.;ok namuslu ve dikkatli oldugumuzun 
icab1drr. Fakat muhterem arkada§lar, kadlnlarlmlZ da bizim gibi idrak 
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sabibi ve dii~iinen insanlardlr. Onlar yiizlerini cihana. gostersillier 
ve ci..ham dikkatle gorebilsinler. Bunda korkacak bir ~ey yoktur. Bu 
kadar yliksek ve miihim bir sonuca varmak i~in gerekirse, baz1 kur
banlar da verelim, onemli olarak ~unu ihtar edeyim ki, bu halin mu
h afazasmda inat ve taassup, hepim.izi kurba.nhk koyun olmak isti
dadmdan kurtaramaz .. , 

Atatiirk erkekler i<;in oldugu gibi, kadmlar i<;in k1yafet konusun
da bir kanun <;lkanlmasma ihtiya<; duymann!jtlr. 

Onun, Tiirk i.nlulabmm planlanmas1 ve uygulanmasmda kadma 
ozel bir giiveni vardrr. Kadm . klyafeti iizerinde kendisine sorul
dugu zaman : «Kadmlarnmz bu i§i kendi kendilerine yapacaklardrr." 
demi§tir ve boyle olmu§tur .. 

Goriiliiyor ki biitiin konu§malarda, Tiirk kadmm egitiminden 
ortfu::iinesine kadar her konu ele almnn§, Tiirk kadmma olan giiven 
daima belirtilmi~. kadm yiiceltilmi§ ve Tiirk kadmmdan beklenen 
kadm haklannda yapllmas1 istenilen yeniliklerin biitiin esaslan 
Tiirk halkma ilan edilmi§tir. 

Sevgi.li Gengler, 

Cumhuriyet doneminde kadm haklan bakrmmdan iizerinde de
gi§iklik yapllan ba§hca iki kanun vardrr. Bunlar aile hukukunu dii
zenleyen «Medeni Kanun, ve kadmlara, siyasi hak tamyan .. se~im 
kanunu»dur. 

Atatiirk, Tiirk kadm haklan iizerinde yeniliklere el att1g1 zaman, 
kar!jismda tam ve koyu bir taassubun bulundug1J.D.u ve kadma veri
lecek haklar i<;in, en sert tepkileri gosterecek bir kitlenin var oldu
gunu bilmektedir. 

1926 ~ubatmda Biiyiik Millet Meclisi'nde medeni kanunun go
rii§illmesi srrasmda, zamanm Adalet !3akam Mahmut Esat Bozkurt 
yaprm§ oldugu konu§mada §oyle diyordu : «Bu kanunlan, inkllabm 
biiyiik liderlerinin ilhan:u.ndan ald1gnn feyz ile dii§iinerek t eklif et
tim: Bununla. beraber, bu kanunlar1 hazrrlarken, yamba~nnda daima 
biiyiik Ba§bakan ismet Pa§aYJ. buldum. Arkada$Iar, Tiirk talihinin 
bendenizin anla~ma gore en hazin simas1 Tiirk kad.Imdrr. Yeni t a
sarmm aile te§kilatl ve miras hiikiimleli, §imdiye kadar istenildigi 
zaman, ko!undan tutularak bir esir gibi yerden yere vurulan, fakat 
ta ezeldenbeli Hamm olan Tiirk a.nnesini laylk oldugu sayg1 deger 
mevkiye getirecektir. Arkad~lar, medeni kanunu tasvip ve tasdik 
buyurdugunuz anda, inkllaba, TUrk tarihlne, Tii.rk hayatlna, ye~ 
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bir yon verzni~ olacaksnnz. Bu kanunu kabul ic;in elle:rinizi kaldlrdl
gLIDZ zaman, 13 asrr duracak ve Tiirk Milletine, Tiirk toplumuna ye
ni ve feyizli bir medeni hayat ac;llacaktlr .. » 

!~te Adalet Bakanmm bu onemli konu~masmdan sonra bU:Yuk 
a~ sesleri arasmda 17 !;iubat 1926 da medeni kanun kabul edilmi§
tir: Bu tarih Tiirkiye'de kadm hayatmda yeni bir in.kJJ.abm ba~lan
glQ tarihidir. Artlk Tiirk kadml aile ve ev hayatmda erkege e~it hak
lara sahip olacak, c;ok kanllllk.tarihe kan~acak, evlenme gag1 kanun
da belirtilecek, nikah i§lemleri Devlet tarafmdan yiiriitillecek, bo
§anma erkegm keyif ve heves konusu olmaktan glk.acak, tarafs1z 
mahkemelerde. gorii§iilecek, kadm ve erkeklerin §ahitlikleri e§ deger 
.9~ylla,Ia~. klz c;ocuklar1 erkek karde§leri kadar mir.as alabilecekti. 
Cumhuriyet doneminde kanunlarda ~adm haklan bakrmmdan ya
pilan ikinci biiyiik degi§iklik, amme hukukunda olmu§ ve kadmlara 
siyasi hak dedigi.miz «Sec;me ve Sec;ilme Hakkl» ta.nmtnl§tlr. · 

Kadmlara siyasi haklarm tanmmas1 da gerek toplumda, gerek
·se· ·Buyiik Millet Meclisinde uzun tartl§malara yol ac;rm§trr. · 

·3 Nisan ·1930'da kadmlara Belediye segimlerine katllma hakkl 
verilmi§tir. Bunun hemEm arkasmdan Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi
ne Uye 'segmek ve segilmek ic;in faaliyete gegilmi§tir. 

1934 yllmda Malatya Milletvek.ili ismet inonii ve 191 arkada§mm 
~a~n ile verilen bir teklifte Anayasanm baz1 maddelerinin degi~ti-
Plm.esi 'isten.ilmi§tir. · 

· Saym Dillieyeruerim, 

Gegeruerde 50 nci y1lml kutladlgliD.lz 5 Arahlc 1984 giinii, Tiirk 
kac:lriillg1 ve Tiirk.iye tarihinde onemli bir devrenin ba§langicldrr. 0 
giin Ba§bakan ismet !nonii Biiyillc Millet Mecilsinde kadlnlarm se
&:im: ·hakkml §6yle savunuyordu : «Bir memlekette, yurdun her . tara
fi ·istilaya ugrad.If;l zaman, kadmlar ate§ altmda erkeklerle berabe:.; 
omuz omuza c;ah§rrlar, memleketin geri kalan klsmm1 korumak ve 
beslemek ic;in tarlamn kara topragmdan yiyecek c;lkarmaga c;ah§rr
lar, bu vadlklarm elbette yurdun her ko~esinde ve her tabakasmda 
soz soylemeye haklar1 vardrr. 

Yiice arkada!}lar, Tiirk inkllabrm tarih anlatlrken, bunun bir 
kurtulu~ oldugunu en ba~ta soyleyecektir. Bu kurtulu~un muhtelif 
safhalari ic;inde, bilhassa kadmlarm kurtulu~unu a lacaktrr.» 

Aym gt'm. Kenya Milletvek.ili Refilc Koraltan ~oyle demi~tir : 
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«Diin bir evin pJ.rtls1 gibi degeri kiic;:iiltiilen Tiirk kadmi, durma
dan yiiriiyen, olgunla§an biiyiik inlo.Hibm bu atllnm ile yepyeni bir 
aleme giriyor. Tiirk kadmmi kainat tam.r. Erkekten hie;: bir sava§ta 
geri kalma~§, onunla omuz omuza yiiriimii.§, onunla tarlada c;:ah§
m.I!jtlr. Ekin kaldlnrken, inegi.ni sagarken, yavrusuna ninni soyler
ken dahl, erkekten ayrllmayan Tiirk kadm1, Millet i§lerinde de yiik
sek varbgm1 gostermi§tir. 

Baylar, sevinelim, oviinelim, c;:iinkii Tiirkiiz, c;:iinkii Atatiirk'ii 
miiz vardir. Millet varolsun, Atatiirk sagolsun ... » 

Bu ve benzeri bir c;:ok tarihi konu§malardan son.ra Anayasailll+ 
10 ncu ·ve 11 nci maddelerinin degi§tirilme teklifi oy birligi ile kabul 
edilmi9.tir. Bu degi§ikliklere gore, 22 ya§ml bitiren kadm, erkek her 
Tii.rk, Millet Vekili sec;:me hakklm kazam.r ve 30 ya§rm bitiren kadm, 
erkek~her Tii.rk, Millet Vekili sec;:ilebilir. 

Sevgili Genc;:ler, 

Ancak, biiti.in bu geli§melere ragmen, bizce kadm haklan balo.
mmdan en onemli nokta, Anadolu kadmma ve erkegine bu haklarm 
sindirilmesi, goniillerine, vicdanlarma yerle§tirilmesi i§idir. 

Kadm §ahsiyetini duydugu nisbette, kadmm kendi kendisine ve 
erkegin kadma baki§ ac;:Isl degi§tigi derecede, dar gorii§ler, yanh§ 
gorenekler elbette silinecektir. TUrk kadmlru, TUrk anasrm laYik ol
dugu mevkiye yiikseltmek onlan kanunlarm saglaru~ haklan kul
lanabilecekleri bir ki§ilige ula~trrmak i<;in <;ok <;ab~mak gerekir. 
1839'larda tanzimat hareketiyle ayd1nlar tarafmdan ba§latl.lm.l§ olan 
bu miicadelenin iilkem.izin her ko~esinde gen;ekle§tirilmesi sizlere, 
k1z ve erkek Universite genc;:ligme dii~en en ulvi bir gorv olm.ahdlr . . 

<;ok Saym Dinleyenlerim, Sevgili Genc;:ler, 

Beni dinlediginiz i<;in hepinize te§ekkii.r ederim. 1985 Gen<;lik YJ.
lrmn ve daha nice genc;:lik ylllarrmn siz Genc;:lere ba§an ve mutluluk 
vatama da huzur getirmesini diler, sayg1 ve sevgilerimi sunarrm. 


