ATATÜRK VE TÜRK KADINI
PERIHAN NACI ELDENIZ
Atatürk annesini çok severdi. Annesinin sevdi~i bir ~ark~y~~
duydu~u zaman gözleri ya~am& ~u hikâyeyi hem Atatürk'den
hem de sonradan, karde~i rahmetli Makbule Atadan'dan dinlemi~tim.
"Büyük taarruzdan önce idi. Biz harp haz~rl~klar~~ ile me~guldük. Cepheye hareket gününü Ankara'daki ecnebi mümessiller farketmesinler diye bir çay ziyafeti tertiplenmi~ti. O gün Ankara'da
herkes çay ziyafetine gitmi~ti. Ben de sefer k~yafetlerimi giyerek
anneme veda için odas~na girdim. Annem rahats~z& Yata~~nda
oturuyordu. Elini öptüm izin istedim.
"Nereye?" dedi.
"Çay ziyafetine" dedim.
"Bu k~yafet ziyafete mahsus de~il" dedi. Çizmelerimi gösteriyordu. Fakat üstelemedi. üzülmesin istiyordum.
Biz gittikten, saatler geçtikten sonra meraklanrru~, Merkez Kumandan~n~~ ça~~rtm~~,
"Nerede benim o~lum?"
"Efendim, çay ziyafetine gitti".
"Hay~r, çay ziyafetine gitmedi. Ben biliyorum. O, muharebeye
gitti. Bir kalem ka~~t getirin, benden ona bir mektup yaz~n."
Ve Atatürk'ün annesi Zubeyde Harum o~luna ~u mektubu
yazd~rm~~~ :
"O~lum, seni bekledim. Dönmedin. Çay ziyafetine gidece~ini
söyledin. Ama ben biliyorum, sen cepheye gittin. Sana dua etti~imi
bilesin. Harbi kazanmadan dönme".
Annen
Atatürk, bu mektubu ald~~~ n~~ anlat~rken sanki yeni alm~~~gibi
mütahassis oluyordu. "I~ te benim annem" diye arkada~lar~na gösterdi~i o mektup, zaferin kazan~lmas~ na yard~m etmi~ti. Çünkü o
mübarek annenin dile~i, cephede onu okuyan ve duyanlar~n hepsini
harekete geçirmi~ti.
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Atatürk, bütün annelere sayg~~gösterirdi. Zaten kad~nlar~~ saymak, onlara yer vermek, onlar~~ öne geçirmek, anay~~saymak ve bunu
belirtmek de~il midir? Küçük ülkü'yü bile, dört ya~~nda oldu~u
halde sa~~na oturturdu. Bir gün o da anne olacak diye onu korurdu.
Atatürk, tesadüf etti~i her anneye kendi annesini sayar gibi sayg~~
göstermekle kendi öz annesini her defas~nda azizlemi~tir. Atatürk'ümüzün karde~i Makbule Atadan, annelerinin çok vatanperver ve
evlat seven bir anne oldu~unu söylemi~tir. Selânik'teki evlerinde,
küçük ya~ta Mustafa's~na ayr~~ bir oda vermi~, bir yaz~~ masas~~
haz~rlam~~, onu dersleri ve dü~ünecleri ile yaln~z b~rakmas~ n~~ her
zaman bilmi~tir.
Atatürk'ümüzün kad~n hakk~ndaki anlay~~~ n~~kendi eliyle yazd~~~~notlardan okuyal~m . Bu notlar, Yard~msevenler Derne~inin
ismi, son ~eklini almadan önce bir toplant~da isim münaka~a edilirken kendisi taraf~ndan yaz~lm~~, o zamanki reis Bayan Eldeniz'e
okutulmu~tu. Birisi "Isim, yoksul kad~nlara yard~m derne~i olsun"
demi~ti. Atatürk'ün yüzüne, dü~ünceli çat~k kasl~~ bir hava gelmi~~
ve fotokopisini bu yaz~n~n sonuna koydu~um ~u notlar~~yazm~~t~ :
"Yoksul kad~n, burada hiçbir- ~eyi olmayan kad~n anlam~ nda
al~nm~~t~r. Halbuki kad~n denilen bir varl~k bizatihi yüksek bir varl~kt~r. Onun yoksullu~u olamaz. Kad~n yoksul demek onun ba~r~ ndan
kopup gelen bütün be~eriyetin yoksullu~u demektir. E~er be~eriyet
bu halde ise kad~na yoksul demek reva
Hakikat bu mudur? E~er kad~n dünyada çal~~an, muvaffak
olan, zengin olan, maddi ve manevi zengin eden insanlar~~yeti~tirmi~se, ona yoksul s~fat~~verilebilir mi? verenler varsa onlara nankör
denirse do~ru olmaz m~ ?
Bizce: Türkiye Cumhuriyeti anlam~nca kad~n bütün Türk tarihinde oldu~u gibi bugün de en muhterem mevkide, her ~eyin üstünde
yüksek ve ~erefli bir mevcudiyettir. ~imdi anl~yorum. Yoksul kad~nlar cerniyetini te~kil edenlerin insani mefkûrelerini...
Anlad~~~m~~da birkaç sözle izah edeyim. Birkaç as~rdan beri
Türk kad~nl~~~mn manas~~unutulmu~, o, bunca varl~klar~n maddi
manevi kayna~~~oldu~u halde yoksul b~rak~lm~~ ; unutulmu~ ! Kad~n
Esirgeme Kurumu bu fahi~, müthi~~hatan~n tashihini lüzumlu gören
Türk kad~nlar~ n~n kurumudur.
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Büyük varl~k ve faziletleri unutulmu~~olan Türk kad~nl~~~na
aya~a kalkarak hürmetlerimizi göstermeliyiz.
Bunu dü~ünerek Kad~ n Esirgeme Kurumunu kuran bugünki
Türk kad~nlar~n' dahi ayakta selâmlamally~z."
Bu not okunduktan sonra Atatürk'ün aya~a kalkt~~~m gördük.
Atatürk etraf~ndakilerle birlikte gelip geçmi~~Türk kad~n~na, ink~laplar~~omuzlar~na alan o günkü Türk kad~n~ na ve Türk istikbalinin
anas~na, sayg~~duru~una kalkm~~t~:
Büyük Millet Meclisi 5 Aral~k 1934 de Türk kad~n~na mebus
seçme ve seçilme hakk~m vermi~tir. Bu karar hakk~nda Atatürk
kendi yaz~s~~ile ~öyle demektedir:
"Bu karar Türk kad~n~ na içtimai ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermi~tir. Çar~af içinde, peçe alt~nda ve kafes
arkas~ndaki Türk kad~n~n~~art~k tarihlerde aramak laz~m gelecektir.
Türk kad~n~~evdeki medeni mevkiini selâhiyetle i~gal etmi~, i~~hayat~n~n her safhas~nda muvaffakiyetler göstermi~tir. Siyasi hayatta
Belediye Seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kad~n~, bu sefer de
mebus seçme ve seçilme suretile haklar~n~n en büyü~ünü elde etmi~~
bulunuyor. Medeni memleketlerin bir ço~unda, kad~ndan esirgenen
bu hak, bugün Türk kad~n~n~ n elindedir ve onu selahiyet ve liyakatla
kullanacakt~r. Bu notla en mühim ink~laplardan birini anm~~~oluyoruz".
Atatürk'e ait her devrim birbirine benzer vas~flar ta~~r. Her
biri tarihi bir k~ymette, zamanla k~ ymeti artacak üstünlüktedir.
Hangi taraf~ndan ele al~n~rsa faydal~, tesirleri geni~~ve teker teker
her birimizin hayat~na dokunur..
Büyük bir adam~ n bütün eserini, eserinin bir parças~nda görebiliriz. Türk kad~n~na verdi~i ~erefli yerden, bütün Türk ink~lab~n~~
görebiliriz.
Bugün, Türk kad~n~~fiilen Türk ordusuna kat~lm~~t~r. Bu, Atatürk
ink~laplar~mn devam~~demektir. Atatürk'ün, Tarih Kurumunca
haz~rlanan Hindistan Tarihi adl~~esere yazd~~~~ha~iyeden birkaç
sat~r al~yorum?
"Bundan sonra Türk ~rk~, kad~nlar~n~, erkeklerin yapma~a
mecbur oldu~u askerlik vazifesi dahil, bütün hizmetlere te~ rik
ederse, Etilerde, ~skitlerde, Amazonlarda oldu~u gibi kendi ~rk~ndan ba~kalar~n~n hiçbir yard~m~na muhtaç olmaks~z~n büyük milli
ülkülerine ba~l~~ba~~na ve müstakil olarak yürümek kabiliyetini ihraz
cdebilir.„
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Hiç ~üphesiz Atatürk'ün bahsetti~i milli ülkü, yurtta sulh,
cihanda sulh prensibi idi. Buraya, elimizde bulunan bir vesikay~~
daha koymak isterim, bu da do~rudan do~ruya Atatürk'dendir:
"Türkiye Cumhuriyetinin esas dü~üncesi, kad~nlar~~de~il, erkekleri dahi, sava~~meydan~na götürmemektir. Fakat Türk ulusunun,
yüksek varl~~~na, herhangi taraftan olursa olsun, ili~ildi~i zaman,
i~te o vakit Türk kad~nlar~~Türk erkeklerinin bulundu~u yerde haz~r
ve naz~r ve faal olacaklard~r. Bu, be~eriyetin yüksek huzuru, süke~nu
ve dünya insanl~~~~için lâz~m bir ödev oldu~undand~r ki, Türk kad~n~~
bunu yapacakt~r ve yapagelmektedir ve yapar."

Atatürk'ün Türk kad~n~~ hakk~ndaki notlar~~
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