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ÖZ 

 

TÜRK KADINI DERGİSİ BAĞLAMINDA İDEAL KADIN 

TASARIMI  

(1966-1973) 

 

AYŞEGÜL ERGÜL-ASLAN 

 
Bu çalışmada 1966-1973 yılları arasında yayımlanan Türk Kadını dergisinde öne 

çıkarılan ideal kadın kimliği incelenmiştir. Türkiye iç siyasetinin çok partili döneme, 

dış siyasetinin Rusya karşısında Amerika ile yakınlaşma sürecine denk geldiği bu 

yıllardaki toplumsal hareketlilik, dönemin süreli yayınlarına da yansımıştır. Türk 

Kadını dergisi odağında yapılan bu çalışmanın temel amacı, dönemin politik ve sosyo-

ekonomik koşulları ile şekillenen toplumsal hareketliliğinin derginin kadın imgesi ile 

nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu açıklamaktır. Liberal vaatlerle iktidara gelen 

Adalet Partisi’nin iktidarda olduğu yıllarda yayın hayatını sürdüren Türk Kadını 

dergisi, aynı zamanda ülke siyasetine yön veren siyasetçilerin yazılarına yer verilen 

bir dergi kimliği taşır. Çalışmada 1966-1973 yılları arasında yayımlanan Türk Kadını 

dergisinin erişilebilir durumdaki tüm sayıları taranmış, dergi yazıları hakkında içerik 

analizi yapılmış ve tematik sınıflandırma yöntemi izlenmiştir. Dergide ulusal kalkınma 

adına kadına kritik bir önem atfedildiği, kadının ev içindeki geleneksel rol ve 

görevlerinin devam ettirilmesi vurgusunun sıklıkla tekrarlandığı saptanmıştır. Bununla 

birlikte dönemin modernleşme eğilimine uyum sağlamak adına ev içi geleneksel 

rollerin modern aile kurgusu ile birleştirilmesi fikrinin savunulması, bu sentez sonucu 

ortaya çıkacak ideal kadın tasarımına yönelik bu çalışmanın temel hareket noktası 

olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Kadını, Modernleşme, Annelik, İdeal Kadın, Muazzez 

Aruoba   
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ABSTRACT 

 

IDEAL WOMAN DESIGN IN CONTEXT OF MAGAZINE 

TURKISH WOMEN 

(1966-1973) 

 

AYŞEGÜL ERGÜL-ASLAN 

This dissertation aims to study the “ideal women design” of the magazine Türk Kadını 

published between 1966-1973. In these years, where Turkey's domestic politics opens 

to the multiparty era, and the foreign politics getting closer to United States against 

Russia, the resulting social mobility have an effect on periodicals. The main goal of 

this study focused on the magazine Türk Kadını is to explain the relation of the women 

image existing in that magazine, with the social mobility formed by the time’s political 

and socioeconomic conditions. Türk Kadını magazine, which was published during 

the years when the Justice Party came to power with liberal promises, also carries the 

identity of a magazine that includes the writings of politicians who direct the country's 

politics. In this study, all accessible issues of Türk Kadını magazine published between 

1966 and 1973 is scanned, content analysis is conducted on magazine articles and 

thematic classification method is followed. It is found that the magazine attaches a 

critical importance to women in the name of national development, and the emphasis 

on the continuation of traditional roles and duties of women in the home is frequently 

repeated. However, in order to adapt to the modernization tendency of the period, 

defending the idea of combining the traditional domestic roles with the modern family 

fiction has become the main starting point of this study towards the ideal female design 

that will emerge from this synthesis. 

 

Keywords: Türk Kadını, Modernization, Motherhood, Ideal Woman, Muazzez 

Aruoba 
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ÖN SÖZ 

Bu tezin hazırlanma süreci, kadın araştırmalarına katkıda bulunma fikri ile başlamıştır. 

Feminist bakış açısı ile kadın odaklı bir çalışma yapmak, bilhassa kadınlar tarafından 

üretilen ve bir şekilde tarih dışı bırakılan malzemelerin yeniden gün yüzüne çıkmasını 

sağlamak çalışmanın belirleyici hareket noktası olmuştur. Türk Kadını dergisi, bu 

çalışma tamamlanırken hakkında henüz hiçbir akademik çalışma yapılmamış, kadın 

konulu süreli yayınlardan biriydi. Dergiyle ilgili bu ilk çalışmanın, son olmamasını, 

dergi hakkındaki bilgi ve analizlerin birbirlerine eklemlenerek çoğaltılmasını dilerim. 

 

Tez çalışmamda, bilgi ve deneyimleriyle bana yol gösteren ve tezi tamamlamam 

konusunda beni yüreklendiren, saygıdeğer tez danışmanım Doç. Dr. Aynur Soydan 

Erdemir’e katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.  

 

Sevgili aileme, hayallerime ve hedeflerime her zaman inandıkları, bu tezin 

tamamlanma sürecini mümkün hâle getirdikleri için ne kadar teşekkür etsem az. 

Özellikle ablam Esra Ergül’ün bana olan inancı ve güveni, tezi yazma sürecinde 

yoluma çıkan taşları kenara itti. 

 

Son olarak tezin her cümlesinde gönüllü editörlük emeği olan, yorulduğumda bana 

nefes alanı açan, ev içi iş bölümünün teorik bir konu olarak kalmayıp gerçeğe 

dönüşmesi için elinden geleni yaparak tezin tamamlanma sürecini kolaylaştıran, 

sevgili eşim İlker’e paylaşımcı hayat arkadaşlığı ve sonsuz desteği için minnettarım. 

En büyük teşekkürümse dünyama gelişiyle bu tez dâhil her şeyi doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkileyen oğlum Umut’a; sadece var olduğu için bir insana ne kadar teşekkür 

edilebilirse o kadar teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 

 

 Bu tezin konusunu, 1966-1973 yılları arasında yayımlanan Türk Kadını 

dergisinde idealize edilen kadın kimliğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu inceleme 

yapılırken amaçlanan, dergideki yazılar aracılığıyla oluşturulması hedeflenen âdeta bir 

tasarıma dönüşen ideal kadın/lık rolünün ve kimliğinin, dönemin toplumsal cinsiyet 

kabulleri ile birlikte analiz edilmesidir.  

 

Çalışmanın temel varsayımı, Türk Kadını dergisinde “ideal bir Türk kadını” 

tasarımının bulunduğu ve bu tasarımın da Cumhuriyet’in modernleşme hareketi ile 

bağlantılandırılmaya çalışılmasıdır.  Bu varsayıma göre, her ne kadar ulusun inşa 

sürecinin geride bırakıldığı yıllarda yayımlanan bir dergi olsa da, tıpkı erken dönem 

Cumhuriyet yıllarında olduğu gibi, Türk Kadını’nda da kadının, “millî şuur” ve “vatan 

borcu” gibi görevlerle ilişkilendirilerek; eşi, evi ve vatanından oluşan bir üçgenin tam 

ortasında konumlandırılmaya devam ettiğidir. Cumhuriyet’in ilanından 43 yıl sonra 

yayımlanmaya başlayan Türk Kadını dergisindeki söylemin, ulusun inşa sürecindeki 

söylemle arasındaki süreklilikler ve benzerlikler tespit edilerek derginin Cumhuriyet 

modernleşmesi ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

 

Bu amaçla, dergide kaleme alınan yazılar birincil kaynak olarak kullanılmıştır. 

Derginin yayın politikası, yayımlanma amacı, yazı kurulunda yer alan ve/ya dergiye 

yazılarıyla katkı sağlayan kişilerin dergide bulunma sıklıkları biçimleri de bu 

temellendirme için odaklanılan noktalardır. Türk Kadını dergisinde gündemi oluşturan 

konuların ve derginin hâkim dilinin incelenmesi, derginin ürettiği ve savunduğu 

fikirlerin ortaya çıkarılması, aynı zamanda dönemin Türkiye’sinde var olan toplumsal 

cinsiyet algısına dair bir çerçevenin oluşturulması da çalışmanın amaçları arasındadır. 

Yapılan incelemeler aracılığıyla Türk Kadını dergisinde oluşturulan “ideal Türk 

kadını” imajının nasıl bir tasarım olduğu, bu tasarıma yüklenen sembolik ve kavramsal 

anlamlar ile birlikte saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma, feminist eleştirel yöntemin 

sağladığı feminist bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Dergide tematik bir inceleme yapmak için belirlenen yöntem; öncelikli olarak 

derginin ulaşılabilen tüm sayılarının incelenmesi adına arşiv taramasıdır. Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda 

yapılan arşiv çalışmaları sonucu derginin mevcut sayılarına erişim sağlanmış ve eksik 

sayıları tespit edilmiştir. Arşiv taraması ile elde edilen niceliksel bilginin, niteliksel 

veriye dönüşebilmesi adına içerik/metin analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem 

aracılığıyla derginin kaç sayı yayımlandığı, hangi sayılarda hangi yazarların 

bulunduğu, yazı kurulundaki hangi yazarın daha ağırlıklı olarak dergide yer aldığı 

belirtilmiş, yazılarda tekrarlanan temalar, verilen bilgiler sınıflandırılmış ve 

sınıflandırılan bilgiler ışığında tezin tematik çerçevesi oluşturulmuştur. İlk bölümde 

tezin kuramsal zemini hazırlanmış, ikinci ve üçüncü bölümlerde tematik metin analizi 

yapılmıştır. 

 

Çalışmanın bütünlüğünü sağlayabilmek adına kullanılan bir yöntem de sözlü 

tarih görüşmeleridir. Derginin yazı kurulunda yer alan ve çalışma derinleştikçe dergiyi 

neredeyse tek başına çıkardığı bilgisine erişilen Muazzez Aruoba hakkında, literatürde 

ayrıntılı bir yaşam öyküsü bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Döneminin önemli 

ve öncü kadın kalemlerinden biri olan Muazzez Aruoba’nın zaman içerisinde 

görünürlüğünü kaybetmiş olması, kendisi hakkında yapılacak bir araştırmanın yolunu 

açmıştır. Dergide en fazla yazı kaleme almış, derginin yayın amacını kendi politik tavrı 

ve ülküsüyle birleştirmiş, dergiye doğrudan biçim vermiş bir isim olarak Muazzez 

Aruoba’nın biyografisi ile ilgili yapılan döküm, aynı zamanda derginin kimliğinin 

anlaşılmasına da katkıda bulunacağından Aruoba’nın iki oğlu, Çelik Aruoba ve Oruç 

Aruoba ile sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Türk Kadını dergisi, Türkiye’nin çalkantılı ve istikrarsız siyasi ortamında, 1966 

yılının haziran ayında çıkan ilk sayısıyla yayın hayatına başlar. Derginin yayın 

hayatına başladığı dönem Adalet Partisi iktidarının ilk yıllarına rastlayan ve 

Türkiye’de demokrasinin kendini gerçekleştirmeye çalıştığı yıllardır. Böylesi bir 

siyasi ortamda yayın hayatını sürdürmeye çalışan Türk Kadını dergisi, politik olarak 

kadınlığı, kadına dair belli hassasiyetleri gündem maddesi yapan ve bu konular 

etrafındaki yazılarla duruş sergileyen bir dergi olmuştur.  
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Derginin önemli özelliklerinden biri, kadın odaklı yazılarla birlikte dönemin 

aktüel politikasına dair söz söylemesidir. Özellikle iktidarda yer alan politikacıların 

söylemlerine ve yazılarına derginin hemen her sayısında yer verilmesi, derginin güncel 

siyasete eklemlenme biçimini görmek açısından önemlidir. Bu durum, derginin yayın 

hayatını sürdürdüğü tarih aralığındaki siyasi ortamda kendine bir alan yaratmasına 

vesile olmuştur. Öyle ki tarihin her döneminde olduğu gibi 1960’lar Türkiye’sinde 

yayın hayatını sürdüren Türk Kadını dergisinin de iktidara yakın olması, dergiye 

politik söylemde kendini daha kolay ifade edebilme imkânı tanımıştır. Bu anlamda 

gerek dergiyi çıkaran kadın yazar kadrosunun politik duruşu gerekse de ülkenin 

içerisinde bulunduğu sosyal ve siyasal ortam dergiyi sosyolojik bir inceleme nesnesi 

yapmıştır. 

 

Bir derginin tematik bir analizinin yapılabilmesinde, yayımlandığı dönemin 

toplumsal, siyasal, ekonomik koşulları doğrudan belirleyicidir. Çünkü dergi, o 

koşulların bir sonucudur. Bu anlamda, Türk Kadını dergisi de, yayın hayatı boyunca 

belli açılardan Türkiye’ye tutulan bir ayna görevi üstlenir. Her ne kadar dergide 

dönemin Türkiye’sine dair siyasi, edebî, iktisadi vb. pek çok odak noktası bulunsa da 

çalışmada temel çıkış noktası dönemin kadın/lık algısı olarak belirlenmiştir.  

 

Yayın hayatına bir kültür, sanat ve eğitim dergisi olarak başlayan Türk Kadını 

dergisinde tematik inceleme yapılırken, derginin kendi dönemi içerisindeki kadın 

dergilerinden farklı olarak magazin dili ve gündemine olan mesafeli duruşu ve bunun 

yanında güncel politika ile olan yakın teması göz önünde bulundurulmuştur. Kadın 

dergilerinin karakteristik özelliği olan kadın güzelliği, cilt bakımı, moda tasarım, 

giyim kuşam, yemek tarifleri, aşk mektupları gibi konu başlıkları Türk Kadını 

dergisinde yer almaz. Buradan hareketle, dergi barındırdıkları ile birlikte 

barındırmadıkları üzerinden de bir söylem üretir ve bir duruş sergiler diyebiliriz. 

 

Kadın dergileri, özellikle devlet eliyle gerçekleştirilen modernleşme 

hareketlerinde bir söylem aracı olarak görev alırlar. Kadınların dönüşümleri ile 

toplumların dönüşümleri arasında kurulan döngüsel ilişki, kadın dergilerinin kadın 
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okurlarına yönelik “bilinç yükseltme” misyonlarının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Cumhuriyet’in ilanından önce yayımlanan kadın dergilerinin 

odağında kadınların eğitimi konusunun yer alması buna örnek gösterilebilir. 

Kadınların eğitim hakkı taleplerinin gündeme geldiği, aynı zamanda kadınların birey 

olarak söz alabilecekleri bir mecradır kadın dergileri. Diğer yandan toplumsal boyutta 

bir değişim için kadınların eğitilmesinin şart olduğu düşüncesinin erkek yazarlar 

tarafından kaleme alınan yazılar aracılığıyla okura aktarıldığı öğretici bir yayın organı 

olma niteliği de taşırlar. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte kadın dergileri aracılığıyla, 

bilhassa gerçekleştirilen devrimlerin toplum tarafından kabul edilmesi sürecinde, 

modernleşmenin görünürlüğünün artırılması amaçlanır.  

 

Türkiye’deki kadın dergiciliği geleneğinde Türk Kadını dergisinin durduğu 

yeri belirlemek açısından derginin yayımlandığı dönemde hâlihazırda devam eden 

modernleşme hareketi ile olan ilişkisinin incelenmesi önem arz eder. Bu nedenle 

çalışmanın ilk bölümünde, Türk Kadını dergisindeki “ideal kadın tasarımı”nın 

modernleşme ile olan bağlantısı, Türk modernleşmesi üzerine kavramsal bir inceleme 

yapılarak çözümlenmiştir. Modernleşmenin temsil aracı olarak ele alınan kadının, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan düşünce akımlarındaki yeri incelenmiş ve 

toplumsal dönüşüm hareketlerinde kadına biçilen rol ve görevler ele alınmıştır. 

 

Tezin modernleşme ile olan bağlantısı, Türk modernleşmesi ve kadının 

modernleşme sürecindeki işlevi odağında kurulmuştur. Kapsamı çok geniş bir kavram 

olan modernleşme, tezin bir problematik hâline getirdiği, “ideal kadın tasarımı” ile 

olan ilişkisi üzerinden okunmuştur. Modernleşmenin kadına kazandırdıkları, bu 

kazanımların zaman içerisinde kadına yüklenen görev ve sorumluluklara dönüşmesi 

ve devlet eliyle gerçekleştirilen modernleşme hareketlerinin toplumsal yansımaları ile 

birlikte değerlendirilmiştir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, Türk Kadını dergisinin biçim ve içerik 

özellikleri üzerine bir inceleme yapılmıştır. Bu bölümde asıl amaçlanan derginin 

kimliğini ayrıntısı ile tahlil etmektir. Derginin sahibi, kuruluş amacı, yazı kurulu, 

yazarları hakkında bilgi verilerek künyesi incelendikten sonra dergideki belirgin 
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temaların derinlemesine bir analizinin gerçekleştirilmesi de bu bölümün odak 

noktalarından biridir. Bu temalar belirlenirken dergide kaleme alınan yazılarda 

belirgin bir şekilde öne çıkan söylemler göz önünde bulundurulmuştur. Farklı yazarlar 

tarafından farklı açılardan ele alınsalar da sık sık tekrarlanan söz konusu temalar, 

derginin yayın amacı ve politik tavrı ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre “Türk Kadını 

ve Atatürk”, “Türk Kadını ve Dinî Motifler”, “Türk Kadını ve Antikomünist Söylem”, 

“Türk Kadını ve Siyasi İktidar Etkileşimi” olarak belirlenen başlıklar üzerinden 

derginin söylemine dair bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu bölümde, derginin “ideal kadın tasarımı”nı oluşturan düşünce zemininin 

incelenmesi de çalışmanın amaçları arasındadır. İrdelenmek istenen; Türk Kadını 

dergisinin nasıl bir düşünce yapısının ürünü olduğu; kadının idealleştirilmesinin hangi 

politik tavrın bir yansıması olarak ele alındığı; derginin savunduğu ve/ya savunmadığı 

düşünceler, kullandığı dil ve aracısı olduğu politik söylemin dönemin toplumsal 

cinsiyet algısına dair neler ifade ettiği; bir kadın dergisi olarak Türk Kadını’nın ürettiği 

düşüncelerin dönemin siyasi iktidarını hangi açılardan beslediği; Türk Kadını’nın 

devraldığı kültürel sermayenin ve geleneksel aidiyet eğilimlerinin, dönemin kadın 

kurgusuna olan etkilerinin neler olduğu gibi sorulardır. Bu sorular, dergideki kadın 

kurgusunu, derginin yansıttığı düşünce yapısı ile ilişkilendirerek açıklamayı 

amaçlamaktadır.  

 

 Üçüncü bölümde, tezin temel iddiası olan Türk Kadını dergisindeki “ideal 

kadın tasarımı”nın ortaya çıkarılmasına yönelik bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme 

yapılırken ideal olanın değişkenliği, ideale dönüştürülmeye çalışılanın nesne konumu 

ve toplumsal değişim/dönüşüm hareketlerinin kadına yönelik 

idealleştirilme/biçimlendirme hareketlerine dönüşmeleri odağında tematik bir döküm 

hazırlanmıştır. Yapılan bu tematik dökümün birincil kaynağı, dergideki yazılardır. Bu 

yazılarda kadının hangi görev ve rollerle yer aldığı, dergi yazarlarının hangi kadınlara 

seslendiği, derginin politik tavrının hangi kadınları sahiplendiği ve dolayısıyla hangi 

kadınları dışladığı, derginin odak noktası olarak belirlenen kadının dergi yazarları 

tarafından nasıl araçsallaştırıldığı, dergideki yazılardan alınan örneklerle 

açıklanmıştır. Tematik bir inceleme yapmak, beraberinde bir sınıflandırma yapma 
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gerekliliğini de getirdiğinden bu bölümde temel konu başlıklarının belirlenmesi ve bu 

konu başlıkları aracılığıyla hem derginin hem de dönemin toplumsal cinsiyet 

kabullerine dair derinlemesine bir analizinin yapılması amaçlanmıştır. 

  

Konu başlıkları belirlenirken de konuların dergide yer alma sıklıkları ve 

biçimleri göz önünde bulundurularak bir başlıklandırma yapılmıştır. Tezin temel 

iddiasının ortaya çıkacağı üçüncü bölümdeki “Kadının Aile Kurgusundaki Yeri”, 

“Kadını Yüceltme Nedeni Olarak Annelik”, “İdeal Yeni Kadın”, “Anadolu Kadını” 

başlıkları, Türk Kadını dergisindeki “ideal kadın tasarımı”nın derinlemesine 

incelemesine yönelik tematik başlıklar olarak belirlenmiştir. Bu başlıklar aracılığıyla 

derginin ve dönemin kadın/lık algısının, kadın sorunlarının, kadın-erkek ilişkilenme 

biçimlerinin, mevcut ataerkil yapının ve üretilen eril dilin irdelenmesi amaçlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: 

ERKEN CUMHURİYET’TEN ÇOK PARTİLİ HAYATA: 

KADININ TOPLUMSAL VE SİYASAL PORTRESİ 

 

1.1. Türk Modernleşmesi: Tarihsel ve Sosyolojik Bir Okuma  

Türkiye tarihini okumak, bir yanıyla modernleşmenin de tarihini okumak 

anlamına gelir. Her ne kadar modernleşme, tarihsel ve sosyolojik olarak birtakım 

tanımlarla açıklansa da esas olarak her ülkenin modernleşme süreci kendine özgü bir 

rota izler. Zaten modernleşmenin içerisine doğmuş bir Batılı ülkenin seyri ile çoklukla 

bir Doğu toplumu olarak nitelenen Türkiye’nin (öncesinde Osmanlı’nın) modernleşme 

süreçleri doğal olarak farklılık arz eder.  Modernleşme, esasında kavramsal olarak 

“gelişmiş ülkeler daha ileri ve karmaşık toplumsal ve siyasal örgütlenme kalıplarına 

doğru geçerlerken meydana gelen ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel değişme 

süreci”1 şeklinde tanımlanmaktadır ancak kavramın tematik kökenleri olan 

modern/modernlik2 gibi kavramlar öylesine muğlaktır ki kavramın arkeolojik kazısı 

yapıldıkça her kapı bir başka kapıyı aralar ve hem tarihsel hem de sosyolojik olarak 

sorular zincirleme bir şekilde birbirine eklenir. Bu çerçevede modern ve modernlik 

kavramları ışığında modernleşmeyi yeniden okumak ve Türk modernleşmesine gelen 

süreçte kavramın ne tip değişim ve dönüşüm aşamalarından geçtiğini tekrar 

yorumlamak önemlidir.  

 

Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde imparatorluğu dağılmaktan kurtarmak 

amacıyla ve canhıraş bir şekilde başlatılan yenileşme çabalarının nüveleri, yıkılışın 

                                                      
1 Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, Ed. William Outhwaite, çev. Melih Pekdemir, İletişim Yay., 

İstanbul, 2008, s. 506. 

2 Modern/Modernlik kavramlarına da Türkçe literatürde de pek çok kaynağa erişmek mümkün. 

“Modern” sözcüğünün etimolojik kökeni bkz. Raymond Williams, Anahtar Sözcükler: Kültürün ve 

Toplumun Sözvarlığı, Çev. Savaş Kılıç, İletişim Yay., 3. Bs., İstanbul, 2007, s. 251-253. Ayrıca 

modernliğin tarihsel süreçte taşıdığı sosyolojik anlamlar ve geçirdiği kavramsal evrim için bkz. Abel 

Jeanniere, “Modernite Nedir?”, Modernite Versus Postmodernite, Ed. Mehmet Küçük, Çev. Nilgün 

Tutal-Küçük, Vadi Yay., Ankara, 1993, s. 15. 
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ardından kurulan ve Osmanlı mirasını, özellikle kültürel olarak sırtında taşıyan yeni 

Türk devletinde de görülmüştür. Bu anlamda Osmanlı ile Cumhuriyet Türkiye’si 

arasında bir kopuş mu süreklilik mi olduğu sorusu farklı açılardan bakıldığında farklı 

cevaplar sunmaktadır. Yeni Türk devleti de tıpkı Osmanlı gibi, ilk etapta, 

modernleşme hareketlerinin temel noktası olarak Batı’yı görmüştür ki “Türk 

modernleşmesi” literatürde sıklıkla “Batılılaşma” terimi ile de kullanılmaktadır. İslam 

Ansiklopedisi’nin Batılılaşma maddesinde kavram şu sözlerle açıklanmaktadır: 

 

“Günümüz Türkçe’sinde Batılılaşma (Garplılaşma) tabiri, genel 

olarak Batı ülkeleri dışında kalan toplumlarda, özel olarak da Osmanlı 

İmparatorluğu ile Cumhuriyet Türkiyesi’nde Batı’nın gelişmişlik seviyesine 

ulaşabilmek için gerçekleştirilen siyasî, sosyal ve kültürel hareketleri ifade 

etmek üzere kullanılmaktadır. Ancak Osmanlılar’ın Batı’ya yönelişinin 

başlangıcından beri öncelikle askerî ve eğitim müessesselerini içine alan 

değişme, başkalaşma ve gelişmelere, bir taraftan sosyal olayların karakteri, 

diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin tarihî özelliği ve coğrafî konumu dikkate 

alınarak birçok isim verilmiştir. XVIII. yüzyılın başlarında teceddüd ve 

ıslahat, daha sonra tanzimat olarak adlandırılan hareketler, İstanbul’un 

çeşitli kesimlerindeki farklı yaşayış biçimlerini de ifade etmek üzere asrilik, 

asrileşme gibi benzer kavramlarla da anlatılmaya çalışılmıştır. Osmanlıların 

son yılları ve Cumhuriyet’in başlarında gözlenen gelişmeler Batılılaşma 

hareketini ifade edecek bir tarzda muasırlaşma, muasır medeniyet seviyesine 

ulaşma gibi tabirlerle de anlatılmış, dildeki sadeleştirme gayretiyle zamanla 

bunun yerine çağdaşlaşma deyimi benimsenmiştir.”3 

 

 

 İlber Ortaylı’nın, Batı uygarlığının ve Batı toplumunun bir değişimin toplumu 

olduğunu4 vurgulamasından hareketle Türk modernleşmesinin temel dayanak 

noktasını da “değişim/dönüşüm” kavramlarıyla karşılamak yanlış olmayacaktır. 

                                                      
3 M. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma”, İslam Ansiklopedisi, C:V, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 

1992, s. 148. 

4 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 43. Bs., İstanbul, Timaş Yay., Mart 2016, s. 20-21. 
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“Osmanlı devletinde III. Selim’le başlayan, II. Mahmud’la devam eden, 1826’da 

Yeniçeri örgütünün kaldırılmasıyla daha rahat sürdürülen çağdaşlaşmaya büyük 

ölçüde eş anlamda kullanılan Batılılaşma hareketi Tanzimat Fermanı’nın ertesinde 

Abdülmecid zamanında ilk meyvelerini vermeye başlamıştır.5  

 

Türk modernleşmesi, genel kabule göre Osmanlı Devleti’nin çöküş 

döneminde, Batı’nın başta askerî ve teknolojik ilerlemeleri olmak üzere pek çok 

alandaki üstünlüğünün tanınması ile başlar ki bu da dönem olarak 1700’lü yılların 

hemen başına tekabül eder. Bununla birlikte Türk modernleşmesi, Niyazi Berkes’in 

deyimiyle çağdaşlaşma, belli bir tarih aralığına sıkıştırılamayacak kadar geniş bir 

zaman dilimini kapsar.6 Türk modernleşmesinin/Batılılaşmasının ne şekilde ilerlediği 

de bugün bile güncelliğini koruyan bir konu olarak tartışılmaktadır. Öyle ki Batı’nın 

tekniğini almakla beraber kültürel olarak kendi kimliğini muhafaza etme çabası Ziya 

Gökalp’ten başlayarak pek çok modernleşme tartışmacısının gündemine gelmiştir.7 

Nilüfer Göle, Türk modernleşmesinin Batı deneyimi üzerinden nasıl 

yorumlanabileceğini şu şekilde açıklar: 

 

“Batı deneyimi ve kültürü medeniyetin koşullarını temelinden 

tanımlarken, müslüman bir ülkedeki modernleşme girişimleri de 

Batılılaşma kavramı etrafında odaklanır. Rönesans'tan Aydınlanma'ya, 

Sanayileşme'den günümüzdeki Enformasyon Çağı'na değin Batı tarihi bir 

kere her türlü yeniliğin kaynağı ve modernliğin referansı olduktan sonra 

                                                      
5 Ayşegül Yaraman-Başbuğu, Elinin Hamuruyla Özgürlük, İstanbul, Milliyet Yay., Ekim 1992, s. 25. 

6 Sistematik ve ayrıntılı bir Türk modernleşme tarihi için bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de 

Çağdaşlaşma, 13. Bs., İstanbul, Yapı Kredi Yay., Kasım 2008.  

7 Gökalp, bu ayrımı kültür (hars) ve medeniyet kavramlarına farklı açılardan bakarak açıklamaya çalışır: 

“Evvelâ, hars millî olduğu halde, medeniyet beynelmileldir. Hars, yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, 

hukukî, muakalevî, bediî, lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının âhenktar bir mecmuasıdır. Medeniyetse, 

aynı mamure'ye dahil birçok milletlerin içtimaî hayatlarının müşterek bir mecmuasıdır. Meselâ Avrupa 

ve Amerika mamuresinde bütün Avrupalı milletler arasında müşterek bir Garp medeniyeti vardır. Bu 

medeniyetin içinde birbirinden ayrı ve müstakil olmak üzere bir İngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir 

Alman harsı ilâh... mevcuttur.” Gökalp’in bu ayrıma dair yaklaşımlarının ayrıntılı incelemesi için bkz. 

Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, Varlık Yay., Mayıs 1968. 
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Batılı olmayan deneyimler bir anlamda solup giderler, dünya tarihinin 

yapıcıları olma konusundaki güç ve vasıflarım yitirirler. Dolaysız bir 

isimden bile yoksun tortular olarak, yalnızca Batı'yla olan ilişkileri içinde, 

"Batılı olmayan", "geriye kalan" ve günümüzde "îslami" olarak, Batı 

medeniyetinden "özde" farklı oluşlarıyla tanımlanır hale gelirler. Bu Batılı 

olmayan ve artık "değişim karnavalına" katılamayan toplumlar tarihin ve 

bilginin sahipliğinden dışlanırlar.”8 

 

Göle’nin ifadeleri Türk modernleşmesinin yol haritasını görebilmek açısından 

önemlidir. Çünkü Türk modernleşmesi, Osmanlı’dan itibaren belli pratikleri yaşatma 

noktasında birtakım karşılık bulma sorunu yaşamıştır. Cumhuriyet Türkiye’sinde 

gerçekleştirilmeye çalışılan modernleşme hareketleri, her ne kadar en büyük 

atılımlarını yine Mustafa Kemal Atatürk döneminde, özellikle Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yapmış olsa da bu süreç Atatürk Türkiye’sinden çok önce başlayıp bugüne 

değin devam etmektedir. Bu anlamda gerek Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti 

arasındaki sosyal ve siyasal ilişki; gerekse de Türk medeniyetinin Batı medeniyeti ile 

kurduğu kültürel ilişki son derece gerilimli bir ortamda kendisini var etmiştir ve etmeyi 

de sürdürmektedir.9 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde yürütülen modernleşme 

hareketleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemindeki modernleşme 

hareketleri arasında her ne kadar birtakım benzerliklerden ve süreklilikten 

bahsedilebilirse de Cumhuriyet modernleşmesine devrim niteliği kazandıran, eski 

düzenin yerine yeni bir düzen inşa etmeyi sağlayan reformlardır.  

 

Bu bağlamda Cumhuriyet, topluma eskinin revize edilmesinin ötesinde bir 

sosyal, kültürel ve siyasal yaşam tarzı sunmayı tercih eder. Bütün bu siyasi atılımlar, 

yeni hak ve özgürlükler, ‘modernleşen’ hayat biçimi, bağımsız ekonomi politikaları 

gibi çabalar kuşku yok ki yeni devletin vizyonunu görmek açısından önemlidir. 

                                                      
8 Nilüfer Göle, Modern Mahrem, 11. Bs., İstanbul, Metis Yay., Ekim 2011, s. 27. 

9 Türk modernleşmesi üzerine ayrıntılı sosyolojik bilgi için bkz. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, 

23. Bs., İstanbul, İletişim Yay., 2014. 
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Türkiye’nin emperyalizme ve Orta Çağ kurum ve ideolojilerine karşı verdiği 

mücadeleyle günümüzdeki siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal konumuna geldiği 

açıktır.  Bu süreçte bireyin ve sivil toplumun önünün açıldığı, çok partili rejimin 

olgunlaştığı ve siyasal çağdaşlaşmanın önemli ölçüde gerçekleştiği10  göz önüne 

alınırsa devletin en büyük imtihanı demokrasi üzerinden verdiği anlaşılır. Bu imtihanın 

pratiği çok partili hayata geçişle birlikte bizzat tecrübe edilmeye başlanır ve siyasal 

olarak suların bir türlü durulamadığı Türkiye Cumhuriyeti yoğun bir demokratikleşme 

sürecinin öznesi olarak tarih sahnesindeki yerini alır. 

 

 

1.2. Bir Modernleşme Biçimi Olarak Türkiye’deki 

Demokratikleşme Çabaları ve Çok Partili Dönem 

Cumhuriyet ideolojisinin hem kamusal hem de özel hayatta iyice yerleşmeye 

başlamasının ardından yeni devlet kendini birtakım demokratikleşme çabaları 

içerisinde bulur. 1924 Anayasası’nın çok partili siyasi sisteme olanak sağlayan 

özelliğinden yararlanmak isteyen ve büyük çoğunluğunu subay milletvekillerinin 

oluşturduğu grubun Kazım Karabekir liderliğinde kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası dönemin siyasi çeşitlilik yolundaki ilk denemesidir. Millî mücadele 

dönemindeki etkin konumunu yitiren grubun kurduğu parti dinsel, karşı devrimci ve 

feodal bir nitelikteki Şeyh Sait ayaklanmasının bastırılması sonrasında hükümetçe 

kapatılır.  1930 yılına gelindiğindeyse bizzat Atatürk’ün yönlendirmesiyle Fethi 

Okyar’ın başkanlığında kurulan Serbest Fırka’nın siyasi varlığıysa devrim sürecine 

muhalefet eden kitlelerin bu partinin çevresinde toplanmasıyla tartışmaya açılır 

Cumhuriyet ilkelerinin ve ideolojisinin henüz halka yeterince benimsetilemediği, 

devrim sürecinin tehlikede olduğu kaygısıyla partinin Serbest Fırka yönetimince 

kapatılması sağlanır. Böylece çok partili siyasal hayat neredeyse başlamadan sona 

erer. 

 

                                                      
10 Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, İstanbul, Çağdaş Yay., 1998, s. 333. 
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Öte yandan Cumhuriyet’e her anlamda rengini veren iktidar sahibi Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin demokrasiye asıl yönelişi 1940’lı yılların ortalarından itibaren 

başlar.11 1945 yılı Türkiye için bir dönüm noktası niteliğindedir. Cumhuriyet’in 

ilanından o güne değin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Tek Partiyle yönetilen 

Türkiye’de Çok Partili düzene geçilmesi, 1946 yılında kurulan ve kurucu kadrosu 

(Adnan Menderes, Celâl Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan) öncesinde CHP üyesi 

olan Demokrat Parti’nin Türkiye siyasetinde yer almasıyla mümkün olur. 

 

1946 genel seçimlerinde varlık göstermeye başlayan DP’nin Türkiye 

siyasetindeki esas ağırlığını kazanması 1950’de iktidarı CHP’den devralmasıyla olur. 

Bu sıradan bir devir teslim töreni olarak yorumlanamayacak kadar sarsıcı bir olaydır. 

Öyle ki CHP yönetimi ve İnönü’nün bizatihi kendisi için bile o dönemde böyle bir 

iktidar kaybı şaşırtıcıdır. Ancak DP’nin iktidara gelmesi, teoride ülke yönetimini tek 

başına devralması anlamına gelse de iktidarın bütünüyle elde edilmesi ve uygulama 

sahasındaki pratikler için ciddi bir süreye daha ihtiyaç vardır.12  

 

Çok partili dönemde ülkenin dış siyasetine yön veren en önemli gelişme 

şüphesiz müdâhil olunmayan bir dünya savaşında taraf olma düşüncesinin sancılarıdır 

ki tam da bu süreçte SSCB tehdidine karşı Amerika ile yakınlaşmak devleti, NATO 

üyeliğine kadar taşımıştır.13 Öte yandan SSCB’ye karşı hareket etmek, sadece basit bir 

politik tavrın çıktısı değil aynı zamanda komünizme savaş açmayı kendisine dert 

edinen bir ülkenin fikir muhasebesinin de bir sonucudur. İlerleyen bölümlerde ele 

alacağımız üzere Türk Kadını dergisi de yayın hayatı boyunca bu savaşın bir parçası 

                                                      
11 Türk Kadını dergisinin yayın hayatı (1966-1973), Türkiye siyasetinde çok partili dönemin, süreklilik 

sağlayamayan koalisyon hükümetlerinin ve askerî müdahalenin deneyimlendiği, siyasi anlamda 

oldukça hareketli bir döneme denk düşer. Doğrudan derginin yayın hayatını sürdürdüğü yılların siyasi 

ortamını ele almadan evvel 1960’lı yıllar öncesinde Türkiye’deki siyasal düzen hakkında kısa bir özetini 

vermenin daha bütüncül bir tablo oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

12 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu”, Geçiş Sürecinde Türkiye, (Der. İrvin Cemil Schink 

ve Ertuğrul Ahmet Tonak), İstanbul, Belge Yay., Aralık 1990, s. 119. 

13 A.g.y., s. 122. 
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olmaktan imtina etmemiş ve “komünizm belası”na karşı sivri diliyle devletinin 

yanında olmayı âdeta bir vatan borcu addetmiştir.  

 

Çok partili hayatla birlikte ülke görece bir demokrasi sınavından başarıyla 

geçmiş gibi görünse de özellikle DP’nin uyguladığı liberal ekonomik politika yanında 

dış politikanın da başarısız olması toplumda büyük bir huzursuzluğa yol açmıştır. 

Buna karşılık DP demokrasi karşıtı bir tavır içine girerek diktatöryal yönetim kurgusu 

içine girmiştir. Cem Eroğul’un, DP’nin ilk dönemiyle 1958 seçimlerine gelinen süreci 

karşılaştırırken sarf ettiği, “O günlerin özgürlük bayraktarı parti DP, giderek Tek Parti 

felsefesini benim[semiş]. Eski diktatörün partisi CHP ise çoğulcu demokrasinin 

öncülüğünü üstlenmişti”14 şeklindeki ifade, darbeye giden yolda madalyonun bir başka 

yüzünü göstermesi açısından önemlidir. CHP’nin ve muhalif güçlerin demokrasi 

yolundaki talepleri DP tarafından kabul görmemiş tersine diktatörlük yolundaki 

yönelişi güçlendirmiştir. Nisan 1960’da kurulan soruşturma komisyonunun, istediği 

kararları alabilecek, her türlü yasağı koyabilecek biçimde adli ve askerî yetkilerle 

donatılmasıysa askerî müdahaleye giden yolda en önemli gerekçeyi oluşturmuştur: 

 

“…27 Mayıs 1960 hareketi, ordunun bir darbesinden çok, DP iktidarının darbesine 

karşı yapılmış bir karşı darbe niteliğindeydi…DP’nin Türkiye’ye verdiği en büyük zarar, 

orduyu adeta zorla siyasete sokması, Atatürk’ten beri titizlikle korunmaya çalışılan sivil 

yönetim geleneğinde onulmaz bir yara açmasıydı”.15  

           Siyasilerin idamları toplum vicdanında kapanmayan bir yara açılmasına neden 

olmakla birlikte 27 Mayıs dönemi devletin demokratikleşmesi açısından Türkiye 

tarihinin en belirleyici dönemidir. Temel hakları güvence altına alarak, yönetilenlere 

güvence sağlayan, devlet gücünü çift meclis sistemiyle bölen, yargıyı bağımsızlığa 

kavuşturan, siyasal partilere güvence sağlayan ve sivil toplumun önünü açan 1961 

Anayasası demokratik bir hukuk çerçevesi yaratmıştır.16 

                                                      
14 A.g.y, s. 131-132. 

15 Eroğul, a.g.y., s. 133. 

16 A.g.y., 146-147. 
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            1961 Anayasası ilkelerinin belirlediği dönemin siyasal hayat açısından temel 

özelliği demokratikleşme yönelimli karakteridir. CHP’nin solundaki hareketler 

kendini ifade etmeye başlamış, sosyalist eğilimli TİP meclise girebilmiştir.   İlerleyen 

süreçte İslami düşünce ekseninde siyasi partinin kurulabilmesi de bu sürecin 

sonuçlarındandır.17  Öte yandan siyasi anlamda siyasi istikrarsızlık, siyasi kutuplaşma 

ve sivilleşme sorunları dönemin siyasetinin dikkati çeken diğer özelliklerindendir18.  

1961-65 dönemi özellikle sivilleşme açısından sorunludur. Ekim 1961 seçimleriyle 

çok partili hayat yeniden başlatılmakla birlikte DP’nin mirasçıları olan AP ve YTP’nin 

yüzde 50’ye yakın oy alması Silahlı Kuvvetler içindeki bazı grupları rahatsız etmiştir.  

Bu tarihten itibaren Türkiye siyasi tarihinde ordunun ağırlığının hissedildiği, koalisyon 

hükümetlerinin neden olduğu istikrarsızlığın toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlara 

yol açtığı, dışa bağımlı ekonominin, çarpık kentleşmenin ve dengesiz gelir dağılımının 

gittikçe arttığı bir süreç yaşanmıştır.  

                        Kısa süreli koalisyonlar ve iki başarısız askerî ayaklanmanın ardından 

Türkiye artık, Demokrat Parti’nin bayrağını taşıyan ve her anlamda devamı niteliğinde 

olan, Süleyman Demirel’in liderliğindeki Adalet Partisi’nin 10 Ekim 1965 tarihli 

seçimlerden tek başına iktidar olarak çıktığı bir ülkedir. Adalet Partisi döneminde de 

kuşku yok ki ülke sorunlardan arınmış değildir ancak ABD ve SSCB ilişkilerinde 

yumuşamanın gözlendiği çevre ülkelerin büyümesine izin verildiği ve ekonomik 

açıdan çeşitli fırsatları vadeden   bir dönemdedir.19    

 

 Bu umut vadeden “huzursuz” ortam 1968 yılında önce Almanya ardından 

Fransa’da başlayan, sonradan 68 Hareketleri olarak anılacak olan öğrenci 

hareketlerinin Türkiye’ye sıçramasıyla yerini sokak gösterileri ve boykotların kol 

gezdiği bir ortama bırakır. Bu kaotik ortama rağmen muhalefet lideri İnönü öğrenci 

eylemlerine karşı bir tavır sergilememiş, Başbakan Demirel ise “yollar yürümekle 

                                                      
17 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, 11. Bs., İstanbul, İş Bank. Yay., 2007, s. 266. 

18 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), 3. Bs., İstanbul, Afa Yay., 1996, 

s. 309. 

19 Hikmet Özdemir, “Siyasal Tarih 1960-1980, Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye”, Yay. Yön. Sina 

Akşin, 12. Bs., İstanbul, Cem Yay., 2013, s. 252. 
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aşınmaz” ifadesiyle eylemleri dikkate almaz görünse de AP hükümetleri, sola kayan 

öğrenci  hareketini bastırmak için karşı  sağcı gençleri güvenlik kuvvetlerine yardıma 

yöneltenleri kollayarak taraf olmuştur.20 Başlangıçta tehlikeli bulunmayan bu öğrenci 

hareketleri, öğrencilerle sınırlı kalmamış, köylülerin toprak, işçilerin fabrika, 

öğrencilerin de fakülte işgal eylemleri birbirlerini durmadan kovalamış, hem ideolojik 

karşıt kümelerin birbirleriyle çekişmeleri, hem de solcu güçlerle kolluk kuvvetleri 

arasındaki çatışmalar, giderek büyük boyutlara ulaşmıştır.21 Özellikle 1968 sonrasında 

solu büyük bir tehlike olarak görmeye başlayan Demirel hükümeti karşı mücadeleyi 

yoğunlaştırmış, devlet güçleri vasıtasıyla sol hareketi etkisizleştirmeye çalışmış, sol 

hareketle mücadele için kurulan komando kamplarının kapatılmasına da izin 

vermemiştir.  1969 seçimlerine çatışma ortamında giren Türkiye’de sular bir türlü 

durulmazken sokak çatışmaları olağan hâle gelmiştir. Eylem ve çatışma sürecine bir 

de iktisadi bunalım eklenince hükümete yönelik hoşnutsuzluklar kaçınılmaz olmuş, 12 

Mart 1971 askerî müdahalesi bu ortam içinde gerçekleşmiştir.22 Böylece bir türlü 

normalleşemeyen sivil siyaset bir kere daha yara almıştır. Bu kaotik ortama, ilerleyen 

bölümlerde örneklerini de sunacağımız üzere Türk Kadını dergisi de kayıtsız 

kalmamış ve darbe dönemi sayılarında ordunun ülke yönetimine el koymasına açıktan 

destek vermiştir. Asıl ilginç olan derginin bu desteği vermesinden önce, derginin belli 

sayılarında bizzat darbe öncesi başbakanı Demirel’in yazı ve söylemlerine yer vermesi 

ve Demirel siyasetine de açıktan destek vermesi olmuştur. Bu durum başta bir 

tutarsızlık gibi görünse de derginin bütün bunları sahiplenmesinin altında “memleket 

için hayırlı olanın bunlar olduğu” görüşünün hâkim olduğu da dile getirilmiştir. 

 

 Sonuç olarak bu karmaşık ve son derece çalkantılı siyasi süreçte toplum doğal 

olarak değişmiş ve dönüşmüştür. Osmanlı’nın ağır yükünü sırtında taşıyan Türkiye 

Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren bir yandan Batı’ya uyum sağlamaya çalışırken 

diğer yandan da içeride kendi politik sorunlarıyla tekrar tekrar yüzleşmek zorunda 

kalmıştır. En başta da ifade ettiğimiz gibi Türkiye tarihi bir bakıma modernleşme 

                                                      
20 Özdemir, a.g.y., s. 252. 

21 Cem Eroğul, a.g.y., s. 153.  

22 A.g.y., s.153-154. 
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tarihidir ve demokrasi de modernliğin önemli parçalarından biri olarak yorumlanırsa 

şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme sürecinin aynı zamanda bir 

demokratikleşme süreci olduğu da düşünülebilir. Bu çerçevede değişen ve dönüşen, 

iyisiyle kötüsüyle pek çok kere demokratikleşme imtihanı veren Türkiye 

Cumhuriyeti’nde toplumun her bir mikro parçası gibi kadın ve kadının sosyokültürel 

konumu da hararetli tartışmaların odağındaki yerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 

Türk Kadını dergisi de gerek sergilediği politik tutum ve güncel siyasete fazlasıyla 

angaje dili ile, gerekse de kadının toplumsal ve siyasal hayattaki rolünü gündem 

maddesi yapması ile sık sık bu tartışmaların içerisinde yer almış ve kendi yayın 

perspektifinden bu kaotik toplumsal ortama belli çözüm önerileri getirmeye 

çalışmıştır. 

 

1.3. Demokratikleşme Sürecinde Kadının Düşünce 

Akımlarındaki Yeri  

Özetlemeye çalıştığımız tarihsel süreçte toplumsal yapıyı oluşturan her bir 

unsur sosyal ve siyasal olarak birtakım değişikliklere uğramış, farklı yorumlamaların 

altında yeniden anlamlandırılmıştır. Kadın da modernleşmenin hem görünürlüğü hem 

de geçerliliği açısından şekillendirilmesi gereken bir unsur olarak ele alınmıştır. 

Meyda Yeğenoğlu, milliyetçi söylemin kadın kurgusunun, modernleşme ve laikleşme 

hareketi ile olan ilişkisini şu şekilde dile getirir: 

 

“Türkiye’deki milliyetçi söylemin kadın sorununu ele alış biçimini 

anlayabilmek için onu, Batılışmayı hâkim ideoloji olarak alan modernleşme 

ve laikleşme hareketi içine yerleştirmemiz gerekir. 19. yüzyıl sonları ile 20. 

yüzyıl başlarında gelişen milliyetçi proje, Batılı modernite modelinin etkisi 

altındaydı. Buna uyumlu bir biçimde, Aydınlanma düşüncesinin temel 

ilkeleri olan teknoloji, bilim akılcılık ve gelişme gibi öğeler, kendilerine 

laik Türk devleti için yeni bir ulusal kimlik yaratmayı amaç edinmiş 

Batılılaşmış yerli seçkinlerin söylemlerine hâkim olmaya başladı. İşte kadın 

sorunu böyle bir bağlam içinde yaşam alanı buldu kendisine. Kadın, feodal 

dünya imparatorluğundan ulus-devlete geçiş sürecinin karmaşık tarihsel 
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örgüsünü biçimlendiren ideolojik tartışma ve iddiaların temel referans 

kaynağı haline geldi.”23 

 

Cumhuriyet, kurulan yeni Türk devleti için bir yönetilme biçimi, ideolojik bir 

rejim olmakla beraber kendini bir dizi reformla var eden toplumsal bir dönüşüm 

hareketi de olmuştur. Yıkılan Osmanlı Devleti yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

yüzünü batıya çevirmiş; sosyal, kültürel ve siyasal alanlardaki reformları Osmanlı 

yıkılış döneminden devralınan Batıcılık düşüncesiyle gerçekleştirmiştir. Devletin 

yönetim biçimi ile birlikte tüm kurumlarında gerçekleşen değişim hareketi, modern 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplumsal düzenini de etkilemiştir. “[…] Gerçekten 

de Osmanlı devlet kurumları, yönetim anlayışı ve siyasal kültürü, değiştirilmiş olsa da 

kurumlardaki ikiliğe ancak Cumhuriyet döneminde son verilmiştir. Devletin 

modernleşme hareketi, kurumlarla beraber vatandaşların da modernleşmesini 

gerektirmiş ve kadınlar, bu bağlamda modernleşmenin en önemli göstergeleri olarak 

kabul edilmiştir.  

 

“Kadının kurtuluşu sorunu, aydınlanma ve ilerleme ideallerini 

ülkenin ‘medeniyet seviyesine’ ulaşmasında vazgeçilmez bir önkoşul olarak 

gören ilerlemeciler için de önemli bir zemin oluşturdu. Kadının kurtuluşu, 

modernleşme ve Batılılaşmanın güçlü bir göstergesi olarak kurgulan[dı].”24 

 

 

Çünkü Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlığı kadınların hak ve özgürlüklerinin 

dünya devletlerinin çok uzağında olmasıyla ölçülmüş, toplumsal bir dönüşümün, 

ancak kadının dönüşümüyle mümkün olacağı kabul edilmiştir. Bu dönüşüm fikri, 

eğitimsizliğin ve kadının geri konumunun, İmparatorluk’un içinde bulunduğu 

çıkmazla yakın ilişkili olduğu25 fikri ile temellendirilmiştir. Kadınların yurttaş olarak 

                                                      
23 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, İstanbul, Metis Yay., Ocak 2003, s. 163. 

24 Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, s. 165. 

25 Yaraman-Başbuğu, Elinin Hamuruyla Özgürlük, s. 36. 
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ortaya çıkması, aynı zamanda onları etnik ve dinsel cemaatlerin geleneklerinin sınırları 

içinde tutan kurum ve alışkanlıkların değişimini de gerektirmiştir.26 

 

Hakları, evlenmeden evvel babası, evlendikten sonra kocası tarafından 

belirlenen kadın, modernleşme hareketi ile birlikte nesne durumundan özne durumuna 

geçmesi gereken bir yurttaş olarak ele alınmıştır. Evlilik, boşanma, veraset, giyim-

kuşam, eğitim, seçme ve seçilme, yurttaşlık gibi konularda sınırlı hakları bulunan 

geleneksel Osmanlı kadınının, Cumhuriyet modernleşmesi ile birlikte geniş hak ve 

özgürlüklere kavuştuğu kabul edilir. Büyük bir kısmı Atatürk Türkiye’si döneminde 

tanımlanan kadın hak ve özgürlükleri, Cumhuriyet’in ilanından çok önce, nüfuz sahibi 

ailelerin eğitimli babaları tarafından desteklenen Osmanlı kadınları tarafından 

gündeme alınmıştır. Cumhuriyet döneminde kazanılan hakların Osmanlı’da önemli bir 

mücadele geçmişi vardır.27 Henüz devletin eğitim kurumlarında eğitim alma hakkı 

olmayan, saray ve çevresine dâhil ailelerin kızları, kendi evlerinde özel hocalar 

aracılığıyla eğitilerek okuma-yazma, dil ve edebiyat, sanat ve ilim öğrenmiş, süreli 

yayınların erişilebilirliği sayesinde yurt dışında gerçekleşen kadın hareketlerinden 

haberdar olmuş ve bu sayede kendileri de yerel kadın hakları mücadelesini 

başlatmışlardır. 

 

Eğitimli Osmanlı kadınları olarak yetişen bu kadınlar dernekler, örgütler, 

birlikler, dergi ve gazeteler, konferans ve mitinglerle kendi haklarına kavuşmak için 

pek çok mücadele vermişlerdir. “Kadın meselesi Cumhuriyet öncesinde de milliyetçi 

projenin bir parçasıdır ve hem Osmanlı hem de Cumhuriyet feminizmine esas rengini 

veren bu olgudur.”28 Dolayısıyla “yeni kadın imajı” Cumhuriyet’ten önce 

oluşturulmaya başlanan bir imajdır. Osmanlı kadınının konumunun modernleşmeye 

                                                      
26 Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurtaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 4. Bs., 

İstanbul, Metis Yay., Ekim 2013, s. 162. 

27 Fatmagül Berktay, Politikanın Çağrısı, 3. Bs., İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., Eylül 2012, 

s. 304. 

28 Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, Dördüncü Bs., İstanbul, Metis Yay., Nisan 2012, s. 105 
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paralel olarak değişmeye başlayacağını belirten Serpil Çakır, dönemin kadınlarında 

oluşan bilinç değişiminin en etkili aktörü olarak basını işaret eder: 

 

“Tüm bu değişimler, o zamana dek yalnızca ev içinde anne ve eş 

rolleriyle sınırlanmış olan kadına da yansımış; kadın, toplumsal yaşamada 

farklı bir statü kazanmak amacıyla taleplerde bulunmaya başlamıştır. Bu 

konudaki en etkin rol, basının olmuştur. O dönemde çıkan gazetelerde, 

özellikle pek çok kadın dergisinde sorunlarını ve beklentilerini yazarak, 

toplumu, dolayısıyla kadınları bilinçlendirmeye ve istekleri doğrultusunda 

değişime hazırlamaya çaba gösteren kadınlar ayrıca, konferanslar 

düzenleyip çeşitli dernekler kurmuşlar, bu derneklerde etkin görevler 

üstlenmişlerdir.”29 

 

İmparatorlukların parçalanması ve ulus devletlerin inşa edilmesi sürecinde 

ayakta kalmakta zorlanan Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme döneminden itibaren 

gündeme gelmeye başlayan yeni bir medeniyetin kurulmasının zorunluluğu ile reform 

hareketlerine başlanan Osmanlı Dönemi’nde kadın meselesi, gerçekleştirilen ve 

gerçekleştirilmesi planlanan reformların odak noktasında yer alır.  

 

Yenileşme hareketlerinin bir devlet politikası olarak kabul edildiği Tanzimat 

Dönemi’nde, Osmanlı İmparatorluğu’nda geleneksel olanın dışlanıp çağdaş olanın 

yakalanmaya çalışılması süreci başlamış30 ve kadınların eğitimi meselesi de gündeme 

gelmiştir. Ancak bu dönem, kadınlar hakkındaki meselelerin, erkek aydınlar, düşünce 

adamları ve edebiyatçılar tarafından gündeme getirildiği bir dönemdir. Kadınların 

alması gereken eğitim ve içerikleri, edinmesi gereken haklar ve sınırları, sahiplenmesi 

gereken roller ve gerekleri gibi konular dönemin aydın erkekleri tarafından ve 

ayrıntısıyla tartışılır.  

 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘kadın sorunu’ büyük ölçüde 

Tanzimat dönemi sonrasında, günlük siyasi söylem içinde belirmeye 

                                                      
29 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Üçüncü Bs., İstanbul, Metis Yay., Nisan 2011, s. 59. 

30 Yaraman-Başbuğu, Elinin Hamuruyla Özgürlük, s. 20. 
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başladı. Bu dönemdeki söylemsel alana biçimini veren şey modernist 

reformcularla dinci gelenekselcilerin kutuplaşması oldu. Kadın sorununa 

ilişkin önemli konular 20. yüzyılın başlarında ve Türk milliyetçiliğinin hızla 

geliştiği İkinci Meşrutiyet döneminde ele alınmaya başladı. Daha doğrusu, 

kadın konusundaki tartışma ilhamını milliyetçi söylemi şekillendiren soru 

ve sorunlardan aldı.”31 

 

II. Meşrutiyet’in ilanıyla dünyadaki kadın hareketinin etkileri Osmanlı 

Devleti’ne de sirayet etmiş ve üniversitelere girme hakkı kazanan kadınlar, kendilerine 

ait dernekler de kurmaya başlamışlardır. Bu dönem, kadınların kadın-erkek eşitliği 

fikrini savundukları, kadınların kamusal alana çıkmaları, iş hayatına atılmaları 

konusunda taleplerde bulundukları bir dönemdir. Meşrutiyet, istibdat devrinde ancak 

kocalarının ve babalarının ismiyle tanınan, sırf erkeklerinin lütfuyla yaşayan tutsak 

kadın zümresine, kişilikleri öz isimlerinden tanınan sosyal simaları ve sınırlı meslek 

kadınları zümresini ilave etmiştir.32 

 

Kadınların talepleri karşısında, devlet yönetiminde ve toplumsal düzenin 

sağlanmasında söz hakkına sahip olan erkekler de sessiz kalmamışlardır. Ancak 

burada dikkat çekici olan, kadının hak ve özgürlüklerinin belli ideolojik fikirlere göre 

belirlenmesidir. Reform döneminden bu yana kadınlar ve aile üzerine tartışmalar, 

tehdit altındaki imparatorluğu kurtarmak için farklı ideolojik reçetelere bilinçli olarak 

dâhil edilmiştir.33  

 

Kadın, bir birey olarak değil, farklı ideolojilerin farklı kalıplara göre biçim 

vereceği bir unsur olarak ele alınır. Kadın, İslamcı muhafazakâr bakış açısı ile ailenin 

temeli olarak kabul edilip ailesi sınırları içinde ve ailesi için mi eğitilmelidir? Bu devlet 

nasıl kurtarılabilir sorusunun yanıtını Batı’yı örnek göstererek veren aydınlar 

tarafından savunulan Batılılaşmacı anlayışın savunduğu gibi Avrupai bir içerik ve 

                                                      
31 Yeğenoğlu, a.g.y., s. 164. 

32 Nezihe Muhittin ve Türk Kadını: 1931, Yay. Haz. Ayşegül Baykan ve Belma Ötüş-Baskett, 2. Bs., 

İstanbul, İletişim Yay., 2009, s. 112. 

33 Kandiyoti, a.g.y., s. 235-236. 
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görünümle kamusal alana mı çıkmalıdır? Milliyetçi bakış açısı gereği Türk vatanı ve 

milleti için faydalı bir Türk kadını olarak mı biçimlenmelidir? Nilüfer Göle, düşünce 

akımlarının kadın konusunu ele alış biçimlerindeki farklılığı şu şekilde ele alır: 

 

“Batıcılar İslami gelenekleri medeniyetin önünde bir engel olarak 

görmekte ve kadının bu gelenek zincirlerinden kopmasını 

savunmaktaydılar; İslamcılar ise Batıcılar’ı taklitçilikle suçlayarak, 

Müslüman bir toplumun ahlaki varlığının korunmasını ve böylelikle şeriata 

bağlılığı savunmaktaydılar. Türkçüler ise ahlaki kimliği İslami din ile 

sınırlamayarak, gelecekteki ideal toplumu geçmişteki Türk yaşamında 

aramaktaydılar.”34 

 

 

Batıcılar kadının medeniyetin bir parçası olması için kafesinden çıkmasını, 

peçesinden kurtulmasını ve “kendilerinin belirlediği sınırlar dâhilinde” özgürleşmesini 

savunurlarken İslamcılar kadınların bizzat gelenekler tarafından korunmalarını 

savunurlar. Kadınların yaratılış gayelerinin sırf dünyaya çocuk getirme ve o çocukları 

terbiye etmelerinden ibaret olduğunu savunan Musa Kazım, kadınların evleri dışındaki 

herhangi bir işle uğraşmalarını, meslek edinmelerini, aile saadeti için bir tehdit olarak 

kabul eder ve bu girişimin kadınları erkekleştirici bir sonuç doğuracağını savunur.35 

Musa Kazım, aynı zamanda İslami peçe kurallarına karşı gelenlere ciddi cezalar 

verilmesini de destekler.36  

 

Batıcılar ile İslamcıların kadının kamusal alanda temsili konusunda yalnızca 

kadının ev içinde ya da ev dışındaki işlerle ilgilenmesi konusunda değil, kadının 

giyim-kuşam ve dolayısıyla kamusal alandaki görünümü konusunda da bir ayrıma 

düşerler. Batıcılar için kadın, medeniyetin bir simgesi olarak dış görünüşüyle de bir 

değişim geçirmeli ve Avrupai tarzda giyinerek medeniyeti temsil etmelidir. İslamcılar 

ise kadın için tesettürü olmazsa olmaz bir prensip olarak görürler. Namus ve ahlak 

                                                      
34 Göle, Modern Mahrem, s. 58. 

35 A.g.y., s. 64. 

36 Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, s. 165. 
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taşıyıcısı olarak gördükleri kadınların kamusal alana çıkmaları konusunda da çok 

güçlü bir direnç gösteren İslamcı aydınlar, kadının özel alan dışında mutlaka tesettürlü 

olmasını savunurlar.  

 

Batıcılar ile İslamcılar arasındaki bir anlaşmazlık da kadının eğitimi 

konusudur. Batıcılar kadının eğitimini mutlak bir gereklilik olarak ele alırlar. Çünkü 

kadın, bilinçli yurttaşlar yetiştirecek ve yetiştireceği yeni nesiller aracılığıyla ulusun 

yenilenmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla kadının anne ve eş olarak kadının bu 

görevlerini yerine getirmesi gerekir. Üstelik bu bakış açısı yalnızca Osmanlı 

İmparatorluğu ya da Cumhuriyet Türkiye’si için geçerli değildir. 17. ve 18. yüzyıllar 

boyunca -öncesinde ve sonrasında da- kadının eş ve anne olarak evine ait olduğu 

varsayımı neredeyse evrenseldi.37 Kadınların okur yazar olmamaları, eve kapatılmaları 

ve erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi, bu söylemde, nüfusun yarısının insan 

haklarının çiğnenmesine neden olduğu için değil, cahil anneler, sığ ve düzenbaz eşler, 

istikrarsız evlilikler ve tembel, üretken olmayan bireyler yarattığı için 

eleştirilmektedir.38 Nira Yuval-Davis, milliyetçi söylemin kadına verdiği nesil 

yetiştiriciliği görevinin, aynı zamanda bir kültürel yeniden üretim biçimi olduğunu şu 

sözleriyle ifade eder: 

 

“[… ] Kadınlar milletin sadece biyolojik yeniden üreticileri 

olmayıp, aynı zamanda da kültürü çocuklara iletmekten ve ‘yuva’yı özgül 

bir kültürel biçimde kurmaktan sorumlu ‘kültür’ muhafızları olma görevi 

verilmiş, milletin kültürel yeniden üreticileridir.”39 

 

 

Batıcı ve ilerlemeci bakış açısı için kadının eğitimi bu yüzden çok önemliydi. 

Çünkü eğer kadınlar İslam’ın ve geleneklerin prangasına bağımlı kalmaya devam 

ederlerse böyle bir görevi üstlenemezlerdi.40 Kadına tanınan haklar, ona verilen 

                                                      
37 Josephine Donovan, Feminist Teori, 7. Bs., İstanbul, İletişim Yay., 2013, s. 25. 

38 Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurtaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 106. 

39 Nira Yuval-Davis, Cinsiyet ve Millet, 5. Bs., İstanbul, İletişim Yay., 2016, s. 214. 

40 Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, s. 165. 
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görevlerle paralel olarak şekillenir. Eğitim özgürlüğü kadının hakkıdır, bu eğitim 

aracılığıyla yetiştireceği yeni nesiller aracılığıyla ulus inşasına katkıda bulunmaksa 

görevidir. Çünkü kişiler üretmek doğal bir sosyal projedir.41  

 

Kadın meselesi ve yeni bir medeniyet oluşturma konusunda bir diğer düşünce 

akımı olan Türkçülük, Batıcılık ile İslamcılık düşünce akımlarının birbirlerine zıt 

zeminlerde yer almalarından hareketle alternatif bir değişim ve dönüşüm projesi olarak 

savunulur. Türkçülük akımının en önemli teorisyenlerinden biri olan Ziya Gökalp, 

“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserinde bir teori hâline getirdiği 

sentezinde, ulusallık vurgusunu yeni bir Türk kültürü oluşturma temeline 

oturtmaktadır. Oluşacak yeni Türk kültürü ise ne Batıcılık akımında savunulduğu gibi 

tümüyle Batı’nın taklidi, uyarlama bir medeniyet ne de İslamcılık akımında 

savunulduğu gibi dinî hukuka ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı, muhafazakâr bir 

kültürdür. Gökalp, İslam öncesi Türk kültürünü ve o dönemdeki kadın-erkek eşitliğini 

savunur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı da Gökalp’in, feminizmin 

kaynağı olarak Türk medeniyetini göstermesidir. Eski Türk toplumunda feminizmin 

hâlihazırda var olduğunu dile getiren Gökalp, dünyada şekillenmeye ve vücut bulmaya 

başlayan feminizm hareketinin kurucuları olarak Türkler’i ilan eder.42 

 

Geçmişteki altın çağa geri dönüş ideali, yalnızca Ziya Gökalp ve onun İslam 

öncesi dönem kurgusunda karşılaşılan bir olgu değildir. Milliyetçi referanslarla 

oluşturulmaya çalışılan yeni bir ulus inşası sürecinde geçmiş, kurulacak olan yeni 

medeniyet için yol gösterici ve aynı zamanda da motive edici bir kaynaktır.  

 

“Kadınların ve ailenin modernizasyonu çeşitli milliyetçiliklere 

kaynadığında, yeni uluslar kimliklerini tarif ederken sık sık geçmişteki saf 

ve temiz cemaatini simgeleyen, nicedir adları anılmayan kadınlardan 

yararlandılar. Örneğin, Hindistan’daki reformcular Hindu kadınları, 

Mısır’dakiler yeniden yorumlandığı haliyle İslam’ı yaşayan kadınları, 

                                                      
41 H. Yaprak Civelek, “Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı: Ataerkil Söylem ve Anadolu Kırsalı’nda Kadın” 

(s. 87-121), Doğu Batı Dergisi, Toplumsal Cinsiyet II, S. 64, Şubat-Mart-Nisan 2013, s. 116 

42 Göle, Modern Mahrem, s. 70 
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Türkiye’dekiler ise İslâm-öncesi Türk tarihine ait kadınları toplumun 

vicdanı (communal conscience) olarak gördüler. Böylelikle, “modern 

kadın” imgesi onun yeni keşfedilen yerli nitelikleriyle perçinlenmiş 

oluyordu.”43      

 

Bu bakış açısına göre, oluşacak yeni medeniyet için eskisi ilham kaynağıdır. 

Eskiden devralınacak gelenek, yeni medeniyetin kılavuzu olacaktır. Geçmiş, yeni 

medeniyetin ihtiyacı olan pek çok şeyin barındığı derin bir sandıktır. Gelenekler, 

toplumsal düzen, dinî referanslar yeni medeniyetin temelini oluşturacak tüm diğer 

dinamikler bu sandıkta muhafaza edilmiştir. Yeni medeniyet, gücünü eski 

medeniyetten alacaktır.   

 

Tüm bu düşünce akımları etrafında, oluşturulacak yeni medeniyetin 

temsilcileri ve taşıyıcıları konumundaki kadınların, nerede/nasıl/niçin var olacaklarını 

belirlemek üzere pek çok tartışma yürütülür. Bu tartışmalar, modernleşmenin 

görünürlüğünde çok etkili bir aracı olacak “kadınların değişimi” odağında şekillenir. 

Serpil Çakır, kadınların “Batıcılık”, “İslamcılık”, “Türkçülük” olarak gruplanabilecek 

bu Osmanlı düşün akımları arasında -her yönüyle güçlü olan Batı’ya yenik düşmemek 

için- Batılılaşmayı bir çözüm olarak benimsediklerini ve Batıcılıktan yana olduklarını 

dile getirir.44  

 

 Tanıl Bora, milliyetçi ideolojilerin, özellikle milliyetçiliğin gecikme duygusu 

içinde algılanan modernleşme davasıyla iç içe geçtiği -Türkiye Cumhuriyeti 

modernleşme süreci gibi vakalarda- kadına güçlü bir sembolik işlev de yüklendiğini 

belirtir.45 Yıkılmakta olan medeniyetin yerini yeni bir medeniyet alacaktır ve bu 

medeniyet değişiminde kadının yaşayacağı değişim de önemli bir rol üstlenecektir. 

Meyda Yeğenoğlu, ulus inşasının söylemsel bir aracı olarak kadını, iç-dış, maddî-

manevî, gerici- medenî, dinci-laik, millî-evrensel, Doğu-Batı gibi karşıtlıkların 

                                                      
43 Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, s. 20. 

44 Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 338. 

45 Şerif Mardin’e Armağan, Der. Ahmet Öncü ve Orhan Tekelioğlu, 3. Bs., İletişim Yay., İstanbul, 

2015, s. 242. 
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sınırlarını tayin edici bir unsur olarak niteler.46 Deniz Kandiyoti ise düşünce 

akımlarının ortak noktası olarak kadının konumuna dikkat çeker: 

 

“Şeriatın harfi harfine uygulanmasını savunan İslamcılardan 

İslam’la kökten bir kopuşu tercih eden Batıcılara kadar, hepsi de kadınlarını 

konumunu toplumun ahlaki sağlığının belirtisi olarak kullandılar. Kültürel 

milliyetçilik, İslamiyet öncesi Türk eşitçiliği adına kadınların 

özgürleşmesini kendine mal edip, Osmanlı ataerkilliğinin belli yönlerini 

özgün Türk törelerinin yozlaşması olarak mahkûm ederek (çok karılılık ve 

kadınların kapatılması gibi) yeni bir söylem yarattı. Cumhuriyet, kadınların 

özgürleşmesine ilişkin bu yaklaşımı resmi devlet ideolojisinin bir unsuru 

olarak benimsedi.”47 

 

 

Bütün bunlar ışığında, başta da vurguladığımız gibi, Türkiye tarihini okumak 

bir ölçüde Türkiye’nin modernleşme serüvenini okumak anlamına gelmektedir. Tıpkı 

erken Cumhuriyet döneminde olduğu gibi çok partili dönemdeki sosyal ve siyasi 

hareketler, neredeyse on yılda bir tekrar eden askerî darbeler, temel hak ve 

özgürlüklere dair belli sıkıntılar ve daha nice kültürel meseleler bu bakış açısıyla ele 

alınabilir. Bu çerçevede çalışmamızın temel dinamiğini oluşturan Türk Kadını 

dergisinin çıktığı 60’lı ve 70’li yıllar Türkiye’si de devletin kadına bakışının, 

Cumhuriyet’in yapıcı modernleşme çabaları içerisinde kadının yerinin sorgulanması 

anlamında önem teşkil etmektedir. Cumhuriyet’in kadına tanıdığı temel hak ve 

özgürlükler, bazılarında Avrupa’da başı çektiği politik ayrıcalıklar ve genel toplamda 

kadının sosyal hayat içerisinde nasıl konumlandığı da devlet, politika, modernleşme 

kavramları etrafında yeniden gözden geçirilmelidir. 

 

 

                                                      
46 Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, s. 175. 

47 Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurtaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 236. 



 26 

1.4. Cumhuriyetle Birlikte Kadının Kazandığı Hak ve 

Özgürlükler  

Kadının bireysel özgürlüğü üzerinden kendi varoluşunun sorgulanması, 

toplumdaki yeri, statüsü ve duruşu sadece Türk toplumunda değil, bütün dünyada 

bugün bile sorgulanan sosyolojik problemlerden biridir. Avrupa’da okuma yazma 

oranının artmasıyla kadının bu okur yazar kitle içindeki payından tutalım da özellikle 

belli bilimsel, sanatsal, kültürel ve siyasi hareketlerin dışında tutulma çabası; yani 

erkek egemen bir coğrafyada kadının toplumun görünmeyen yüzü olarak 

konumlanması, insanlık tarihinin çok eski sayfalarında donup kalmış bir gerçeklik 

değildir. Avrupa’da kadın yazarların kendi isimlerini kullanmak yerine, müstear ve 

çoğunlukla erkek ismi kullanarak yazdıklarını sergilemeye çalışması bunun görünür 

bir örneğidir.  

 

Dolayısıyla nesilden nesile aktarılan geleneksel kodların hâlihazırda 

sürdürülmekte olduğu dirençli bir ataerkil kültüre sahip olan Türkiye’de, kadının 

toplumsal ve siyasal temsili sürekli gündemde tutulmuştur. Her ne kadar Osmanlı’da 

da bazı kadın yazar ve sanatçıların isimlerine tarih kitaplarında rastlanıyorsa da resmî 

tarihe geçmeyi başarmış söz konusu kadınların azınlıkta oldukları aşikârdır.  

 

Kadın konusu Osmanlı devletinin reform sürecinde kadının aile içindeki 

konumunun düzeltilmesi ve eğitim hakkı tanınması ekseninde modernleşme 

projesinin bir parçası olarak ortaya çıkmış, Meşrutiyet sonrasında da kadınların bizzat 

kendi sorunlarına sahip çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı.  Balkan Savaşları ve 2. 

Dünya Savaşı dönemiyse kadınların zorunlu olarak ekonomik faaliyet içinde yer 

almasını sağlarken, kamusal alandaki varlıklarına yönelik itirazları geçersizleştirmeye 

katkı yapmıştı. Kadınların üretimdeki gücü yanında Balkan Savaşları ardından 

yükselen milliyetçi eğilimi sahiplenmesi ve ardından Kurtuluş Savaşı dönemi 

direnişinin örgütlenmesindeki belirleyici çabaları da kadınları oy hakkına yönelik 

taleplerini cılız da olsa seslendirmesi konusunda cesaretlendirmişti. TBMM’nin 

açılışından Cumhuriyet’e değin kadınların siyasal hakları birkaç kez TBMM’de 

gündeme gelmekle birlikte üyelerin büyük bölümünün tepkisi nedeniyle dikkate 
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alınmamıştır. Bununla birlikte kadın talepleri Cumhuriyet’in ilanından önce Nezihe 

Muhittin tarafından kurulan Kadınlar Halk Fırkası yoluyla somutlaşmış, resmî 

başvurunun onaylanmaması üzerine 1924 yılında Türk Kadın Birliği’ne dönüşen 

örgütlenme üzerinden yürütülmüştür. Kadın Birliği’nin kapandığı 1935 yılına kadar 

kadınlar tüm siyasal hakları da elde etmiş olarak özel ve kamusal alanda erkeklerle 

eşit konuma gelmişlerdir48.   

 

Kadınların siyasal haklara kavuşması öncesinde Cumhuriyet’in laikleştirici 

politikalarının motivasyonuyla kadınların eğitim ve çalışma hayatına girmesinin 

önündeki engellerin kaldırılmıştı. Medeni Kanun’la (1926) gerçekleştirilen 

düzenlemeyle de müdahale etmenin en zor olduğu özel alan olarak aile hukuku kökten 

değiştirilerek aile içinde kadın erkek eşitliği önemli ölçüde sağlanmıştı. Kadınlar 1930 

yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme, 1933’de Köy Muhtar ve İhtiyar 

Heyeti seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. 1934 yılındaysa genel 

seçimlere katılım konusundaki tüm hakları kazanmış ve izleyen genel seçimlerde 

meclisteki yerlerini almışlardır. 

 

 Anlaşıldığı üzere Cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber kadın erkek eşitliği 

yolunda düzenlemelere başlanmış olmakla birlikte kadınlara siyasal hakların tanınma 

süreci 1930’ların ortalarında tamamlanmıştır. Bu durumun toplumun kimi 

kesimlerinde tepkiye neden olan köklü düzenlemelerin gerçekleştirilme sürecinde 

muhalefetin yoğunlaşma olasılığını ortadan kaldırma düşüncesinden kaynaklandığı 

düşünülebilir. Millî Mücadelenin önderi ve Cumhuriyet’in kurucu lideri Atatürk’ün 

daha 1918 yılında anı defterine yazdığı notlar, kadınlara ilişkin görüşlerinin çok 

önceden şekillendiğini gösterir. Bu notlar aynı zamanda kadın haklarının bütünüyle 

sağlanması hedefine rağmen bu hedefin süreç içinde gerçekleşmesinin toplumsal ve 

siyasal koşullarla ilişkili olduğunu açıklar niteliktedir: 

 

                                                      
48 Aynur Soydan Erdemir, “Cumhuriyet ve Kadın Hakları”, Kasım 1938 Dünya Basınında Atatürk, 

Haz.: Nuri Çolakoğlu, 3. Bs., Turkcell Dergilik, Dijital Yayın, 2018. 
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 “Bu kadın sorununda cesur olalım. Kuruntuyu bırakalım. Açılsınlar, onların 

beyinlerini ciddi bilim ve teknikle süsleyelim. Namusu, tekniği sağlıklı bir biçimde 

açıklayalım. Onur ve değer sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim… Onunla 

evlenme biçimlerimizi açık ve kesin olarak kararlaştıralım… Kadın da böyle hareket 

etsin…”.49 

 

Yasalarla, teorik düzeyde gerçekleştirilen bu devrimci hareketler toplumda hemen 

karşılığını bulmamıştır. Çünkü Osmanlı’dan devralınan ve kökleri yüzyıllara dayanan 

kültürel mirasın hem dinî hem de ataerkil gerekçelerle sürdürüldüğü toplumsal 

yapılanmada dönüşüm, birdenbire gerçekleşmesi beklenebilecek düzeyde bir değişim 

değildir. Çünkü zaman içerisinde değişiyor görünse de ataerkil direncin refleksleri 

varlığını sürdürmeye devam eder. Sonuçta geleneksel İslami ataerkillik, II. Meşrutiyet 

yıllarında modernleşme süreci içindeki ataerkilliğe, cumhuriyetin ilk yıllarında da 

ulus-devlet ataerkilliğine dönüşmüştür.50 Buna rağmen, ulusun inşa sürecinde din ve 

devlet işlerinin birbirinden ayrılması temeline dayanan devlet politikası ile 

güçlendirilen Cumhuriyet Türkiye’si için atılan bu adımlar, kadının hak ettiği özgür 

ortama ulaşması için önemli birer basamak olmuştur. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele 

alınan kadının eğitim hakkı, meslek edinme hakkı, kamusal alana eşit bir şekilde 

çıkması gibi önemli özgürlük alanları, ulusun inşa sürecinde kadına dair kazanımlar 

arasında yer alır. Türkiye’de kadınlar bu hakları, Batı’daki gibi erkeklere karşı zorlu 

bir mücadele sonucunda elde etmek zorunda kalmazlar. Örneğin Millî Mücadele gibi 

ulusal anlamda kritik bir öneme sahip olan süreçte, kadınlar erkeklerle birlikte 

mücadele verirler. Sonrasında ise kurtuluşunda bizzat yer aldıkları ulusun inşa 

sürecinde kadınlara siyasal hak talebi hakkı doğar. Kadınların yaşam koşullarının 

düzeltilmesi, diğer deyişle kadın devrimi Atatürk’ün önderliğinde somutlaşan 

modernleşme projesinin belirleyici unsurlarından biridir.51   

                                                      
49  A. Afet İnan, Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması: Tarih Boyunca Türk Kadınının 

Hak ve Görevleri, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1968; Aktaran: Zerrin Ediz, Kadınların 

Tarihine Giriş -Hititlerden Günümüze-, İstanbul, Adım Yay., 1995, s. 131. 

50 Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, s. 411. 

51 Soydan Erdemir, “Cumhuriyet ve Kadın Hakları”, s. 25. 
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Belki bugün dahi kadın belli kalıplar arasına sıkıştırılmaya, toplumsal olarak 

arka plana itilmeye çalışılmaktadır. Ancak bugünün Türkiye’sinde, yaşanan tüm 

aksaklıklara rağmen kadın, kendi eylem alanlarını yaratmakta, sosyal hayatın her 

aşamasında aktif rol almakta ve siyasal olarak kendine bir temsil alanı 

bulabilmektedir. Bu imkânların köklerini de büyük ölçüde Cumhuriyet’in devrimci 

paradigmalarında bulmak mümkündür.  

 

Türk Kadını dergisinde “ideal Türk kadını tasarımı” da Cumhuriyet 

reformlarıyla biçimlenen kadın kimliği referansı ile oluşturulmaktadır. Cumhuriyet 

reformlarının sonucunda şekillenen siyasi ve toplumsal kazanımların kadınlar 

açısından taşıdığı hayati önem, dergide sıklıkla karşılaşılan bir odak noktası olarak 

yer almaktadır. Erken Cumhuriyet döneminden farklı olarak, Cumhuriyet 

reformlarının belirleyici hareket noktalarından biri olan laiklik ilkesinin dergi 

söyleminde dinî referanslar ile birlikte yer alması ve yorumlanması dikkat çekici bir 

noktadır. Öyle ki Türk Kadını dergisinde, dindar kadın imgesi, laikle ters düşen bir 

kimlik özelliği olarak değerlendirilmez. Aksine, “ideal kadın tasarımı”, Cumhuriyet 

reformlarının sağladığı özelliklerle birlikte dinî göstergeleri de bünyesinde 

barındırması beklenen bir tasarım olarak yer bulur kendine dergi söyleminde. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK KADINI DERGİSİNİN BİÇİM VE İÇERİK 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

2.1. Derginin Kuruluş Amacı 

Türk Kadını Dergisi yayın hayatına, Haziran 1966 tarihli Nene Hatun Özel 

Sayısı ile başlar. Derginin ilk sayısına erişim mümkündür ancak derginin Kasım 1973 

tarihli son sayısında derginin kapandığına ya da yayın hayatına son verildiğine dair bir 

açıklama bulunmadığından, derginin yayın aralığı ile ilgili kesin bir bilgiye erişim 

mümkün olmamıştır. Çalışmada, Türk Kadını dergisinin öncelikle Haziran 1966 ile 

Kasım 1973 yılları arasında yayımlanan 76 sayısına erişim sağlanmıştır.  

 

Aylık fikir sanat ve eğitim dergisi olarak yayımlanan Türk Kadını dergisinin 

kuruluş amacı, ilk sayının Çıkarken başlıklı giriş yazısında sunulur okura. Türk Kadını 

imzası ile kaleme alınan bu giriş yazısı aynı zamanda derginin kimliği ve politik 

duruşuyla ilgili de ipuçları taşımaktadır. Cumhuriyet devrimlerini ve Atatürk’ün 

düşüncelerini benimseyen, devletçi, milliyetçi ve halkçı kimlikle yayın hayatına 

başlayan Türk Kadını dergisinde yer alan ilk yazı, Atatürk’ün, “Hiçbir milletin kadını 

Anadolu kadını kadar fedakâr ve çalışkan değildir.” sözü ile başlar. Derginin yayın 

amacı ise şu sözlerle açıklanmaktadır: 

 

“Atatürk, göz yaşartan bu emekleri değerlendirmiş, Türk Kadınına 

medeni dünyada lâyık olan yeri vermiştir. Vakit vakit, baş makalelerde, bazı 

yazılarda be konuşmalarda söylendiği gibi, bu bir lütuf değildi. Anadolu 

kadını bu hakkı, cephede döğüşerek, döğüşenlere cephane, yiyecek 

yetiştirerek, erkeksiz kalan ocağında, tarlasını, sürüp, ekinini biçip, ununu 

öğütüp yavrularını doyurarak, hastalıklara, imkânsızlıklara göğüs gererek 

kazandı. 

 

Atatürk’ün ölümünden bu yana, ne kadar zaman geçti… Bu haktan 

en az faydalanan Anadolumuzda, hâlâ karanlıkta, hâlâ cahil; hâlâ çocuğu 
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doktorsuz, ilâçsız, okulsuz; hâlâ bin bir mahremiyet içinde yaşayan 

kadınlarımız var. 

 

Türk Kadını dergisi, bu mübarek kadınlara hizmet için çıkıyor. Türk 

Kadını dergisi, imkânları en hücra köylere ulaştırmak isteyenlere yardım için 

çıkıyor. Türk Kadını dergisi, okumuş kadınlarımıza, idealist erkeklerimize 

boz kırlardan bizlere seslenen kardeşlerimizin seslerini duyurmak için 

çıkıyor. Yayın hayatımıza, NENE HATUN sayısı ile başlamamızın nedeni 

budur. Çünkü NENE HATUN, en insafsız şartlar içinde bile, imanını 

sarsmadan yaşayan Türk kadınının, gerekirse, erkeği ile beraber savaşacağı 

gerçeğini gösteren bir senboldür.  

 

Türk Kadını dergisi, milli varlığımızı tehlikeye sokan ideolojilerin 

de karşısında olacak, onlarla mücadele edecek, Milletimizin bağımsızlığı ve 

huzuru için çalışacaktır. Yolumuz, milli şuurla yetiştireceğimiz 

evlâtlarımızın yanında, milletçe mes’ut olacağımız günlere kadar 

uzayacak.”52 

 

 

Giriş yazısı, Türk milletinin tarihsel süreçte sergilediği, nesilden nesile aktarılan 

ve bir anlamda doğallaştırılan kahramanlık söylemi ile başlar. Söz konusu 

kahramanlık, tarihin yüceltici gücünden hareketle ve destansı bir dille sunulur: “Bu 

büyük milletin hayatını öğrenmek için, ihtiyar tarihi karıştıranların gözleri kamaşır. 

O’nun her yaprağında, destan destan işlenen kahramanlıkların, mucizeli zaferlerin, 

muhteşem fetihlerin nurlu aydınlığı parlar.”53 Ulusun inşa sürecinde savaşlara, 

hastalıklara ve kuşatmalara karşı verilen mücadelede Türk kadınının imânı hiç 

sarsılmamıştı(r). Çünkü milletine has güçlü kimliğin nesilden nesile aktarımı, Türk 

kadınına güçlü, mücadeleci ve fedakâr olma özelliklerini kazandırmıştır.  

 

                                                      
52 “Çıkarken”, Türk Kadını, 1966, S. 1, s. 3. 

53 A.y. 



 32 

“Türk Kadını, şehit ruhlarile taçlanan bu zaferin kazanılmasında, 

mucizeli bir imtihan verdi. Ümitsizlikler her tarafa hâkim olmuştur. 

Hastalıklar, soygunlar, savaşlar, yangınlar ilçeleri, köyleri silip süpürmüştü. 

 

TÜRK KADINI, bir masal kahramanı gibi, bu harabelerin ortasında 

yükseldi. İMÂNI hiç sarsılmamıştı. Süngülerden, hastalıklardan, güllelerden 

arta kalan çocuklarını topladı. Yangın yerine dönen Anadolu’da, çamurdan 

yoğurduğu kerpiçlerle yuvasını yeniden yaptı. Sönmüş baba ocağını yeniden 

tüttürdü. Ümitsizlik, ölüm yenilmiş, hayat hür yurdumuzda yeniden 

çiçeklenmişti.”54 

 

 

Millî kimliğin yeniden inşası yolunda, kaynağını tarih öncesi Türk kimliğinden 

alma eğiliminde olan derginin yayın dünyasına sunduğu ilk cümle, “Türk Milletinin, 

tarihinden doğan değişmez özellikleri vardır.” cümlesidir. Erken dönem Cumhuriyet 

ideolojisinin “halka hizmet” şiarını benimseyen dergi, Anadolu kadınına ulaşmak ve 

onu karanlıktan çıkarmak için yola çıkmıştır. Vatanın kurulmasında ve korunmasında 

doğrudan görev alan kahraman Anadolu kadınının, Atatürk’ün tanıdığı hak ve 

özgürlükten mahrum olması, Türk Kadını dergisinde yer alan eğitimli ve idealist kadro 

için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle, yazıları ve araştırmaları 

aracılığıyla bilinç yükselterek karanlıkta kalan Anadolu’ya ışık tutmayı amaçlayan 

dergi yazarlarının yazılarında dikkat çeken en belirgin özellik, yazıların millî kültür 

referansı ile kaleme alınmış olmasıdır.  

 

Dergi, dönemin Türkiye’sinin içinde bulunduğu sosyo-politik ve ekonomik 

durumu her zaman tarihî süreç ile birlikte ele alma eğilimindedir. Derginin adında da 

yer alan “Türk” kelimesi, dergide yer alan tüm yazıların ortak kelimesi niteliğindedir. 

Tarihte yer alan önemli savaşlarda -Erzurum’un kurtuluşu, Kurtuluş Savaşı, dünya 

savaşları- sergilenen Türk kahramanlık hikâyeleri, başarılı Türk kadın karakterlerin -

Nene Hatun, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye- portreleri, Cumhuriyet modernleşmesi 

                                                      
54 A.y. 
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ile kurulan, güçlendirilmeye çalışılan ya da zaman içerisinde kadınlara da kapıları 

açılan kurumların -P.T.T. , Milli Kütüphane, Darülmuallimat- tanıtımları, kadınlar 

tarafından kurulan vakıf ve derneklerin -Türk Ev Kadınları Derneği, Halkevleri- 

tanıtımları, Türk kadınının eğitimi, Türk kadınının sağlığı, Türk kadının özel ve 

kamusal alanda var olma pratikleri, Türk kadının aile kurumu içerisinde yeri, Türk 

kadının nesil yetiştirici olarak işlevi gibi konular Türk kadını dergisinde yer alan 

makalelerin genel çerçevesini oluşturmaktadır.  

 

Türk Kadını dergisinde Adnan Ötüken, Afet İnan, Emine Tanrıkulu, Halit Fahri 

Ozansoy, Perihan Arıburun, Samiha Ayverdi, Şükûfe Nihal gibi isimler incelemeleri, 

denemeleri ve şiirleriyle yer alan isimlerden bazılarıdır. 

 

Derginin yayın amacı, Yaldızlı Hap başlıklı yazısında Muazzez Aruoba 

tarafından “Anadolu’ya açılan bir pencere olma isteği” olarak dile getirmiştir. Aruoba, 

dergide kaleme aldığı bu ilk yazısında, öncelikle kendisinin Doğu’da yaşadığı ve 

unutulmaz olarak nitelendirdiği deneyimlerinden bahseder. Ardahan’da yaşadığı 1946 

yılında köylerde ilaçsız ve doktorsuz olunduğunu, savaş sonrası yaşanan hastalıkları, 

kuraklığı ve imkânsızlıkları dile getirdikten sonra, Anadolu kadınının güç ve kudretini 

şu sözlerle dile getirir: “Nihayet anlamıştım. ANADOLU KADINININ kudreti, çektiği 

ıstırapların büyüklüğünden doğmuştu. Acıların, ümitsizliklerin, katlanışın 

derinleştirdiği sancıyı hissetmiştim. Bu sancı, mukadder denen ölümü yenen 

ANADOLU’da, beklediğimiz mucizeli zaferi yaratacaktı.”55 Yazının bu kısmında, 

Anadolu için vahim bir tablo çizen yazar, bu tabloyu değiştirmesi gereken kişilerin 

kendisi gibi “okumuş kadınlar” olduğunu dile getirir. Türk Kadını dergisinin yayın 

amacı da bu şekilde yeniden dile getirilmiş olur. Okumuş kadınlar, Anadolu’ya 

ulaşmalıdır. Bu düşünce, iki kadın tipi arasında kendiliğinden ikili bir karşıtlık 

oluşturmaktadır. Bu ikiliğin bir ucunda imkânsızlıklar ve yoksunluklarla mücadele 

eden Anadolu kadını, diğerinde ise vakitleri geniş, imkânları bol, okumuş kadınlar 

bulunmaktadır. Aruoba’nın sözleri ile: “Bizden ışık isteyen kardeşlerimizin yanında 

                                                      
55 Muazzez Aruoba, “Yaldızlı Hap”, Türk Kadını, 1966, S. 1, s. 5. 
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değiliz! Kendi küçücük dünyamızda hapsolmuş, bir şeyler yapıyor vehmi içinde, 

kendimizle beraber etrafımızı da aldatıyoruz.”56  

 

Bu yazı, Türk Kadını dergisinin dönemin kadın dergileri arasındaki yerini 

belirlemek açısından kritik bir yazıdır. Çünkü Aruoba, Türk Kadını dergisinin, yayın 

hayatına girerken karşılaştığı itirazlara yer vermekle birlikte kadın dergilerine yönelik 

eleştirilerini de cesur bir şekilde dile getirmektedir: 

 

“‘TÜRK KADINI’ dergisi, sadece BOZKIR derdiyle, sadece fikirle 

satılmaz demişler.. okutamazsınız çünkü…’ Hayır, söylemelerine lüzum 

yok. Bu ÇÜNKÜ’yü biliyordum… Dört yıl önce, 16 yıldan beri yayınlanan 

Kadın Gazetesinde bir yazı okumuştum. 16 yıl kadın haklarını savunduğunu 

yazan İffet Halim Oruz, bu 16 yılın muhasebesini yaptığı baş yazısında, şu 

hazin satırlarla okuyucunun karşısına çıkıyordu: 

 

‘- Bir çokları da, çok okunması için Kadın gazetesinin “YALDIZLI 

HAP!” gibi, umumi efkârın tuttuğu ölçülerle yayınlanmasını deyimler. Bu 

sayıda kapağımıza dikkat edenler adetâ arkadaşlar arasında savaşma açan bir 

‘YALDIZLI HAPla çıktığımızı göreceklerdir…’ 

 

Gazetenin kapağına baktım. ‘YALDIZLI HAP!’ omuzları göğsü 

açık, güzel bir kadındı. Evet, kadındı… Kadın Gazetesinin 16 yıllık emekle 

ulaştığı bu netice, gerçekten hazin ve ürkütücüydü…”57  

 

 

Türk Kadını dergisinin her sayısına en az bir yazı ile katkıda bulunan Muazez 

Aruoba, hangi konuda yazarsa yazsın, kadını hep düşünen ve üreten bir mekanizma 

olarak tasarlamıştır. Ona göre kadın, Cumhuriyet devrimlerinin tanıdığı hak ve 

özgürlükler sayesinde kendinden emin, eğitimli, özgür ve moderndir. Diğer yandan 

devraldığı geleneksel değerlerini korumak ve nesilden nesile aktarmak için gerekli 

                                                      
56 A.y. 

57 A.y.  
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olan hassas millî duyguları beslemeye devam eden bu ideal kadın aynı zamanda namus 

ve ahlak konularında hassasiyetini korumaktan taviz vermeyen bir profil çizer. 

Muazzez Aruoba, “ideal Türk kızı” tasavvurunu kendi sözleri ile şu şekilde dile getirir:  

 

“TÜRK KADINININ kalbi, asil hislerin, samimi düşüncelerin 

membaıdır. Kanımızda, nenelerimizin meziyetleri kaynıyor. Onlar, en 

korkunç ıstıraplara tahammül etmesini, felâketlere göğüs germesini 

bilmişlerdir. Sizler de, ruhunuzu ören muhteşem hislerin ışığında cesaretle 

yürüyün. Kendi kendinize hayalinizi kışkırtıp, olmayacak emellerin peşinden 

koşmayın. FAZİLET, hareketlerinize hâkim olan, kanınıza geçen bir kuvvet 

halini alsın. Hangi içtimai seviyede, hangi işte olursanız olunuz, özlediğiniz 

hayatı çalışmalarınızla bulmağa çalışın. Saygılı, iffetli ve cesur olun. 

Yakınlarınızı, yurttaşlarınızı ve insanları sevin aziz kızlarım. Onlara 

gençliğiniz, sıhhatiniz ve yaşama aşkınızla kuvvet verin. Sizin ellerinizle 

kurulacak <<YARINKİ MESUT TÜRKİYE>> fikri, Tanrısal bir ilhamla 

ruhlarınızı ısıtsın. YURDUMUZ, UĞRUNDA YAŞANACAK ve 

ÖLÜNECEK yegâne varlık olarak hayatınıza hâkim olsun.  

 

Budalalıkları süs, boya altında gizleyenlere acıyın. Sizin güzelliğiniz, 

muhteşem sadeliğinizdedir. İyi hasletlerle işlenmiş temiz ruhunuz, pırıl pırıl 

yanan gözlerinizde ışıldar. İmkânsızlıkları yenmek, insana ulviyet hissi verir. 

Fikir güzelliğiyle ruh asaletini birleştiren kalp, ne zengindir… Düşünen kafa, 

yıkılmayan imân ve işleyen kolun ahenginden doğan bir iklim bekliyoruz. 

Bunları sizler yapacaksınız. Fedakârlıklarla şefkatin desteklediği irade, 

yardımcınız olacak. Faziletle sevginin yarattığı sıcaklık, MİLLETİMİZİN 

mukadderatını çizecek. 

 

Bütün bunlarla beraber, şu gerçeği hiç unutmayacağız. Elbirliği ile 

saadete ulaşdıracağımız yurdumuzda İNSAN gibi yaşamak istiyorsak, 

hürriyetimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bunu da uyanık, cesur, MİLLİ 

ŞUURLA silâhlanmış olarak başarabiliriz.”58 

 

                                                      
58 Muazzez Aruoba, “Türk Kızlarına Sesleniyorum”, Türk Kadını, 1966, S. 5, s. 5. 
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Auroba, Türk Kadını dergisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtla, Türk 

Kadını dergisinin, özelde Türk kadınına, genelde Türk milletine hizmet etmek 

amacıyla yayın hayatına giren bir dergi olduğunun altını bir kez daha belirtmiştir: 

“Buna rağmen, ‘TÜRK KADINI’ dergisi şuurlu ve yapıcı bir hizmet aşkiyle, tüm 

TÜRKİYE’nin kadın derdlerine ışık tutarsa, ‘YALDIZLI HAP’ istediği söylenen umumî 

efkârda, sağ duyunun galebesini sağlayacaktır.”59  

 

 Derginin kimliği ve vizyonu hakkında yayın hayatına yeni başladığı dönemde 

yaşanan bu tanımlama krizine benzer bir kriz de yayın hayatının sonlanmasına yakın, 

Şubat- Mart 1972 tarihli sayısında yaşanır. 69. ve 70. sayıların tek bir sayı olarak 

yayımlandığı bu sayıda giriş yazısı yine Muazzez Aruoba adı ile yayımlanır. Derginin 

yaşadığı gerilimli süreç yazının başlığına bile taşınmıştır: “Bu Hainler, Bu Alçaklar 

Kimlerdir.?”60 Aruoba, bu yazıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından dergiye yönelik 

bir çeşit komplo kurulduğunu dile getirir: 

 

“Aziz Okuyucularımız; 

Yurdumuz gibi, Dergimiz de zor günler yaşamaktadır. 6 yıldır, Büyük 

ATATÜRK’ün yolunda yıkıcı ceryanlarla yaptığımız mücadeleyi 

durdurmak   isteyen HAİNLERLE; vatan-millet sevgisinden yoksun, mevki 

ve menfaat peşinde koşan ALÇAKLAR, (kendilerini gizleyerek) 

fesatlarıyle daima beraber olarak karşımıza çıkmışlardır. 

Hizmetlerimizin takdir edilmesi gereken bu günlerde (evet bilhassa bu 

günlerde) hayret ve dehşetle itiraf edelim ki muvaffak olma yolundalar. 

Şubat ve Mart sayımızın bir arada karşınıza çıkışı, bunun bir delilidir! 

Çünkü, reklâmlarımızın ve abonelerimizin büyük bir kısmını kestirmişlerdir: 

<<- Bu, bir kadın dergisidir. Sadece, kadınla ilgili modası geçmiş yazılar 

yazar!...>> diye rapor hazırlatıp, mücadelemizde bize dayanak olması 

gereken müesseselerin en büyük idarecilerini bile aldatabilmişlerdir.”61  

                                                      
59 Aruoba, “Yaldızlı Hap”, s. 5. 

60 Muazzez Aruoba, “Bu Hainler, Bu Alçaklar Kimlerdir.?”, Türk Kadını, 1972, S. 69-70, s. 3. 

61 A.y. 
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Aruoba Türk Kadını’na yönelik “sadece, kadınla ilgili modası geçmiş yazılar 

yazar” eleştirisine, derginin ilk ve ikinci sayısındaki yazılar ile karşı çıkar. Her ne 

kadar dergiye yönelik bu eleştirilerin kim(ler) tarafından yapıldığı bilinmiyorsa da 

Muazzez Aruoba o kişilerin bulunacağını ve dergide teşhir edileceğini dile getirir. 

Burada dikkat çekici nokta, dergiye yöneltilen bu olumsuz eleştirilerin sahiplerinin 

bulunmasının, Aruoba tarafından bir çeşit millî dava olarak benimsenmesi ve 

yansıtılmasıdır. Çünkü yazar, Türk Kadını’nı millî şuurun benimsenmesi ve 

korunması ile özdeşleştirir. Dolayısıyla dergiye yöneltilen eleştiriler aynı zamanda 

millî şuura yöneltilmiş kabul edilir.  

 

“Hayır Aziz Okuyucu; Mücadelemizi bırakmayacağız. Çünkü birgün 

MİLLÎ ŞUURA sahip olanlarla ayni safta ve dayanışma içinde 

buluşacağımıza inanıyoruz. Ama kimlerdir bu HAİNLER ve bu 

ALÇAKLAR?... Bunları arayıp, bulup, teşhir etmek mecburiyetindeyiz. 

Milletimizin kurtuluşu buna bağlıdır…”62 

 

 

Derginin sonraki sayılarında konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da anekdota 

rastlanmaz. Ancak Türk Kadını dergisi yayın hayatı, bu gelişmelerden kısa bir süre 

sonra sonlanır. Derginin, araştırmamız esnasında ulaşabildiğimiz son sayısı olan 

Kasım 1973 tarihli 90. sayıya kadar da her ay düzenli olarak yayımlanması mümkün 

olmaz. Derginin sürekliliğinin sekteye uğramasında kesilen aboneliklerin ve reklam 

gelirlerinin olduğu kadar, Aruoba’nın da belirttiği üzere, 70’lerin ilk yıllarında 

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu siyasi ortamın da etkisinin olduğu tahmin 

edilmektedir. 

 

 

 

                                                      
62 A.y. 
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Resim 1. Türk Kadını dergisinin Haziran 1966 tarihli ilk sayısının kapağı. 
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Resim 2. Türk Kadını dergisinin ilk sayısının takdim yazısı. 
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2.2. Derginin Yazı Kurulu  

 Türk Kadını Dergisi’nin sahibi ve sorumlu yayın müdürü Fahir Aruoba’dır. 

Derginin yazı kurulu ise H. Nusret Zorlutuna, Tezer Taşkıran, Dr. Müjgan Cunbur ve 

Muazzez Aruoba gibi isimlerden oluşur.  

 

Kapak tasarımından ve resimlerden, Attila Uludoğan, fotoğraflardan ise Mazhar 

Aras sorumludur. Derginin ilk sayısının kapağında, 1955’lerde kendisi için dikilmiş 

olan anıtın önünde torunu ile Nene Hatun’un olduğu bir fotoğraf bulunmaktadır. Bu 

sayının künyesinde, kapak görselinin Cevdet Batur tarafından, fotoğraftan 

resimleştirildiği açıklaması yer alır. Derginin ilk sayısına ait künyenin görünümü şu 

şekildedir: 

 

Sahibi ve Sorumlu Yayın Müdürü 

FAHİR ARUOBA 

Yazı Kurulu 

H. NUSRET ZORLUTUNA 

TEZER TAŞKIRAN 

DR. MÜJGAN CUNBUR 

MUAZZEZ ARUOBA 

Kapak ve Resimler 

ATTİLA ULUDOĞAN 

Fotoğraflar 

MAZHAR ARAS 

 

  

Bir derginin kimliği, o dergiyi çıkaran kişilerin kimlikleri ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu nedenle, Türk Kadını dergisinin yazı kurulunun tamamının kadınlardan 

oluşması, bir tesadüf değildir. Hepsi alanında başarılı birer meslek kadını olan bu 

isimlerin ortak noktası edebiyat ile olan münasebetleridir. Biyografilerinde de 

görüleceği gibi, kitaplarla ve yazmakla daima iç içe bir yaşam süren bu kadınlar, 

entelektüel sermayelerini, dergideki dille ifade edilecek olursa “millî şuuru koruma 

yolunda” sergilemişlerdir.    
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 2.2.1. Fatma Müjgan Cunbur 

12 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimine 1933’te Ankara’da 

başladı. 1938’de İstanbul’da başladığı ortaokul eğitimini 1941’de Ankara’da 

tamamladı. 1945’te Ankara Kız Lisesi’nden, 1948’de Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1952’de 

“Gülşehrî ve Mantıku’t-Tayr’ı” başlıklı tezi ile edebiyat doktoru unvanını aldı. Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü’nde başladığı 

kütüphane memurluğu görevine Millî Kütüphane’de devam ederek bu kurumda genel 

müdürlüğe kadar yükseldi. Millî Kütüphane’ye ve Türk kültürüne sunduğu 

hizmetlerden dolayı Türkiye Millî Kültür Vakfı-Türk Kültürüne Üstün Hizmet 

Armağanı, İLESAM-Türk Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü, Türk Folklor Araştırmaları 

Kurumu-İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü vb. pek çok ödül aldı. Millî 

Kütüphane’nin Büyük Okuma Salonu Dr. Müjgân Cunbur Okuma Salonu olarak 

adlandırıldı. Müjgan Cunbur hakkında, İnönü, Ege ve Çanakkale üniversitelerinde 

halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları ve AÜ DTCF’de kütüphaneciliğe ait faaliyetleri 

üzerine dört lisans tezi yapıldı. 2013 yılında vefat etti.63 

 

 2.2.2. Halide Nusret Zorlutuna 

 1901 yılında İstanbul’da doğdu. Kendisi de şiirler yazan annesi Ayşe Nazlı 

Hanım’ın desteğiyle küçük yaşlarından itibaren aldığı Türkçe, Arapça ve Farsça 

eğitimleriyle dil ve edebiyat yatkınlığı oluşmaya başladı. Erenköy Kız Lisesi ve Kız 

Öğretmen Okulu’nda aldığı eğitimlerin ardından öğretmenlik mesleğine başladı. Bu 

sırada dönemin şairleri Hâlit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon gibi isimlerle 

tanışarak edebiyat dergilerinde şiir ve öykülerini yayımlamaya başladı. Aynı zamanda 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde üniversite eğitimini 

sürdürdü. 1926 yılında Aziz Vecihi Bey ile evlendi ve Soyadı Kanunu ile Zorlutuna 

soyadını aldı. Eşinin görevi nedeniyle Türkiye’nin çeşitli illerinde öğretmenlik yaptı. 

                                                      
63 Müjgân Cunbur’un hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Müjgân Cunbur Armağanı, Haz. 

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 2010. 
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1938 yılında, ileride kendisi gibi yazar olacak olan kızları Emine Işınsu dünyaya geldi. 

1957 yılında öğretmenlik görevinden emekliye ayrıldı.  

  

 Türk Dil Kurumu’nun kurucularından olan Halide Nusret Zorlutuna, Türk 

Kadınlar Birliği, Türk Ocakları, Halk Evleri, Muallimler Birliği, Yardım Sevenler 

Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Haklarını Müdafaa Cemiyeti gibi 

kurumlarda görev aldı. Kadın Yılı ilan edilen 1975 yılında, Kadının Sosyal Hayatını 

İnceleme ve Araştırma Derneği tarafından Halide Nusret Zorlutuna’ya “Ümmü’l 

Muharrirat” (Kadın Yazarların Annesi) unvanı verildi. Doğumunun 75. yılı dolayısıyla 

1976 yılında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen törenle kendisine plaket 

verildi. Kurucusu olduğu Türk Anneler Derneği tarafından 1983 yılında “Yılın 

Annesi” seçildi. Aynı yıl “Basın Mesleğinde 50 Yıl Armağanı” ödülünü aldı. 1984 

yılında vefat etti.64 

 

 2.2.3. Tezer Taşkıran 

 1905 yılında doğdu. Entelektüel bir çevrede ve okur-yazar bir ailede yetişen 

Tezer Taşkıran, Ahmet Ağaoğlu’nun kızı, Samet ve Süreyya Ağaoğlu’nun kardeşidir. 

Lise eğitimini İstanbul Bezm-i Âlem Lisesi’nde, üniversite eğitimini İstanbul 

Darülfünunu Felsefe bölümünde tamamladı. 1931 yılında Dr. Nimet Taşkıran’la 

evlendi. Hayatı boyunca öğretmenlik, yöneticilik ve siyasetçilik yaptı. İstanbul Kız 

Lisesi ve Ankara Kız Lisesi’nde müdürlük yapan Tezer Taşkıran, aynı zamanda harf 

devriminden sonra halkın okuma-yazma öğrenmesi adına halk eğitim merkezleri ve 

ilkokullarda kursların açılmasına öncülük yaptı. 1946 yılında Kars’ın ilk kadın 

milletvekili olarak görev aldı. Kadın ve çocuk hakları hakkında önemli çalışmalar 

yaptı. Yardımsevenler Derneği, Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi derneklerde görev 

aldı. 1979 yılında vefat etti.65  

 

                                                      
64 Halide Nusret Zorlutuna’nın hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Zeki Gürel, Halide Nusret 

Zorlutuna Hayatı ve Eserleri, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988. 

65 Tezer Taşkıran’ın hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Günseli Naymansoy, Türk 

Felsefesinin Öncülerinden Tezer Taşkıran, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 2013, s.17-18. 
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2.2.4. Muazzez Aruoba 

Muazzez (Kaptanoğlu) Aruoba’nın biyografisiyle ilgili elimizdeki kaynaklar 

oldukça kısıtlıdır. Yazarın yaşamına dair bir literatür taraması yapıldığında, 

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi’nde ve http://tr.writersofturkey.net/ 

adresinde yer alan sınırlı öz geçmiş bilgileri dışında bir bilgiye ve kaynağa erişmek 

mümkün olmamıştır. Bu nedenle, oluşturulacak Muazzez Aruoba biyografisi için 

izlenmesi gereken en geçerli yöntemin, yazarın ailesine ulaşmak olacağı düşünülerek 

Muazzez Aruoba’nın oğulları yazar Oruç Aruoba ve Prof. Dr. Çelik Aruoba ile sözlü 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir.66  

 

Muazzez Aruoba, 1917-2006 yılları arasında yaşamış bir gazeteci, araştırmacı 

ve yazardır. Esas mesleği gazetecilik olan Muazzez Aruoba’nın, yayımlanmış Hasret 

(1943), Çile (1946), Alev (1946), Beni Kurtar (1958) adlı dört romanı; Kadın ve Ahlak 

adlı bir fikir kitabı; Muazzez Kaptanoğlu adı ve altı tane şiiri ile dâhil olduğu Üç His 

Üç Âkis adlı bir şiir derleme çalışması vardır. Ayrıca 1966-1973 yılları arasında -birkaç 

aylık aksamalar dışında- aylık periyotlarla yayımlanan Türk Kadını adlı derginin yayın 

kurulunda yer alan ve başyazarlarından biri olan Muazzez Aruoba’nın şiir, fıkra, öykü 

gibi çeşitli edebî türlerde kaleme aldığı çalışmaları Resimli Ay, Servet-i Fünûn-Uyanış 

dergilerinde yayımlanmıştır. 

  

                                                      
66 Bu mülakatlar, her ne kadar döneminin üretken ve etkili kadın yazarlarından biri olsa da, Muazzez 

Aruoba isminin bir şekilde kanon dışı kalmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bugün, Türk 

Kadını dergisinin yazı kurulunda bulunan diğer isimler üzerine yazılan makaleler, kitaplar, tezler 

bulunurken derginin öncü ismi Muazzez Aruoba adına bir literatür taraması yapıldığı takdirde maalesef 

çok kısıtlı bilgiye erişilebilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, yazı kurulunda yer alan diğer isimlerin 

biyografilerinden daha kapsamlı bir Muazzez Aruoba biyografisi yer almaktadır. Biyografinin 

oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen mülakatlardan ilki 5 Kasım 2016 tarihinde Oruç Aruoba ile, 

ikincisi 4 Aralık 2016 tarihinde Çelik Aruoba ile gerçekleştirildi. Görüşmeler esnasında görüşmecilerin 

izni ile ses kaydı ve yazılı notlar alındı. Sonrasında deşifre edilen ses kayıtları ışığında Muazzez 

Aruoba’ya ait bir biyografi yazma denemesi yapıldı.   

http://tr.writersofturkey.net/
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Muazzez Kaptanoğlu, Yugoslav göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1917 yılında 

dünyaya gelir. İslami hassasiyetleri güçlü bir ailede doğar ve büyür. Anneannelerini 

tam bir anaerkil Türk kadını olarak tanımlayan Oruç Aruoba, annesinin ailesini de 

“anaerkil” bir aile olarak nitelendirir. Dini bütün bir Müslüman ve vatanına çok bağlı 

bir Türk kadını olarak tanımlanan Muazzez Aruoba’nın kimlik bilinci, içinde yetiştiği 

köklü Yugoslav göçmeni ailenin etkisiyle biçimlenir. Hem Çelik Aruoba, hem de Oruç 

Aruoba tarafından, bugünün siyasi ortamında anlaşılması ve bir arada bulunması zor 

bir ikilik olarak görülecekse de “Müslüman Kemalist” bir kadın olarak nitelendirilir 

Muazzez Aruoba. Geleneğine çok bağlı bir devrimci, dinine çok bağlı bir Kemalist, 

tutucu değil koruyucu, gerici değil modern bir muhafazakâr olarak tanımlanır oğulları 

tarafından. 

 

Üsküdar Lisesi’nde öğrenci olan Muazzez Kaptanoğlu’nun buradaki eğitimini 

tamamlayıp tamamlamadığına dair net bir bilgiye yapılan mülakatlarda 

ulaşılamamıştır. Ancak kaynaklarda Aruoba’nın lise eğitimini Bursa Kız Lisesi’nin 

ardından Üsküdar (Cumhuriyet) Lisesi’nden tamamladığı yer verilir. Ardından 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki dersleri takip eden Muazzez 

Kaptanoğlu bir yandan da gazetecilik yapmaya başlar. Gazetecilik yaptığı dönemde 

aynı zamanda gazetelerde tefrikaları yayımlanır. Çelik Aruoba, annesinin gelirinin aile 

bütçesi için çok önemli olduğunu ve yaşamı boyunca farklı farklı işlerde çalışan 

Muazzez Aruoba’nın yaptığı her işin yazı ile ilgili olduğunu dile getirir. Yaptığı işlere 

büyük özen gösterdiğini, çalıştığı her işi titizlikle tamamladığını aktaran Çelik Aruoba, 

uğraştığı işlerin, annesini çoğunlukla mutlu eden işler olduğunu söyler. Örneğin bir 

dönem radyo programı yapan Muazzez Aruoba’nın bu programlardaki konuşmaları 

sonrasında Kadın ve Ahlak67 adlı deneme kitabına dönüşür. Esas mesleği gazetecilik 

olsa da romanlar, şiirler, deneme yazıları kaleme alan Muazzez Aruoba, 2006 yılında 

vefat eder. 

 

Türk Kadını Dergisi, aylık periyotlarla yayımlanır. Derginin imtiyaz sahibi 

olarak Fahir Aruoba olarak gözükse de dergi, esas olarak Muazzez Aruoba’nın emeği 

                                                      
67 Muazzez Aruoba, Kadın ve Ahlak, Ankara, 1943.  
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ile yayımlanır. Oruç Aruoba, zaman zaman dergiye yazı yazmak için vakit bulamayan 

Fahir Aruoba yerine Muazzez Aruoba’nın yazılar yazdığını ancak imza olarak Fahir 

Aruoba’nın isminin geçtiğini aktarır. Türk Kadını dergisinden “annemin dergisiydi” 

diye bahseden Çelik Aruoba ise, imtiyaz sahibi olarak Muazzez Aruoba’nın değil de 

Fahir Aruoba’nın gözükmesinin, dönemin şartları ve Muazzez Aruoba’nın geleneksel 

muhafazakâr bakış açısıyla alakalı olduğunu dile getirir. Muazzez Aruoba, kendisinin 

girişimiyle yayımlanan Türk Kadını Dergisi için çok emek sarf eder. Derginin tüm 

işlerinin, eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi onun kontrolündedir ve Muazzez 

Aruoba, yaptığı her iş gibi, üstlendiği her sorumluluk gibi Türk Kadını Dergisi’ni de 

çok önemser. Yazarın, sözlü mülakat için kendisine erişilemediği için bu biyografi 

çalışmasında bilgilerinden ne yazık ki faydalanılamayan oğlu İskender Aruoba’nın 

kaleme aldığı “Annem Muazzez Aruoba…” başlıklı yazısı, Türk Kadını dergisinin 

Muazzez Aruoba için ne anlama geldiğini özetler niteliktedir: “1970’lerde Türk 

Kadını dergisini nerede ise tek başına uzun yıllar çıkardı.”68 

 

Türk Kadını dergisinin künyesinde Sahibi ve Sorumlu Yayın Müdürü olarak 

Fahir Aruoba’nın ismi bulunsa da, dergisinin esasında Muazzez Aruoba’nın bir 

girişimi olduğu ve onun kişisel fikirleri ve çabasıyla yayın hayatını sürdürdüğü hem 

Aruoba’nın dergideki yazılarında yer yer karşılaşılan anekdotlardan hem de 

çocuklarının verdiği bilgilerden ulaşılabilecek bir sonuçtur. Öyle ki, derginin Mart 

1967 tarihli 10. sayısının “Dergimizin Kurucusu”69 başlıklı giriş yazısı Muazzez 

Aruoba imzası ile yayımlanır ve bu yazı, Türk Kadını dergisinin düşünce temellerinin 

Muazzez Aruoba henüz bir lise talebesiyken atıldığının bir göstergesi niteliğindedir: 

 

“Lisenin birinci sınıfındaydım. Şiirden hikâye’ye, roman’a geçmiştim. 

Yarımay Dergisinde çıkan bir yazım tahayyül ettiğim şekilde 

kıymetlendirilmemişti, üstelik tashih hatâları da vardı. 

                                                      
68 İskender Aruoba, “Annem Muazzez Aruoba…”, Radikal Gazetesi, 13.05.2006. 

69 Muazzez Aruoba, “Dergimizin Kurucusu”, Türk Kadını, 1967, S. 10, s. 3. 
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Tatilde bir akşam çiftlikten dönüyorduk. Yazılarımla çok ilgilenen 

babama, üzünyümü anlatırken, önümüzde yürüyen ANNEM birden durarak, 

bize dönmüştü. Gözlerinde müşfik, ama tenkide benzeyen bir bakış vardı: 

<< - Haksızsın, dedi. Yazını ilk sahifeye koyacak değillerdi. Daha çok 

gençsin. Çok okuman, çok yazman lâzım. Kendini hazırla. İlerde KADIN 

MECMUASI çıkarırsın. <<TÜRK KADINI>> diye fikir mecmuası. İstediğin 

gibi yazar, yazılarını istediğin gibi kıymetlendirirsin. Hele tahsilini tamamla 

da…>> 

Çok sevinmiştim. Babam: 

<< - Neden <<TÜRK KADINI?>> diye sormuştu. Sadece 

<<KADIN>> olsa daha iyi değil mi?>> 

Annemin sesi katiydi: 

<< - Hayır, dedi. Bakın!...>> 

Önümüzdeki sahil boyunu gösteriyordu. Bir şey anlamamıştım. İlerdeki 

asırlık çınarın altında, mayolariyle kumlara uzanmış İstanbul’lu misafir kızlar 

güneşleniyorlardı. İlerde, entarileri, başörtüleriyle denize giren yerli kadınlar, 

insan boyu derinlikte arkaları kıyıya dönük yıkanıyorlardı. Sahil yolunda 

çarşaflı, şalvarlı, çift etekli köylü kadınlar pazardan dönüyorlardı. 

Babam: 

<< - Haklısın>> dedi. Sesi hüzünlüydü. 

Anlamıştım. Birbirine bu kadar zıt görünüşleri birarada yaşatan bir 

toplulukta, kendine has problemleri olan bir MİLLETİN kadını, elbetteki o 

MİLLETİN adını alacaktı. 

Sonra yıllar geçti. Tahsil hayatım bitmişi çocuk çocuğa karışmıştım. 

Fakat TÜRK KADINI dergisi bir türlü çıkamıyordu. 1946 yılında şarka 

gidiyorduk. Annem: 

<< - Romanlarını, ANADOLU’yu KARAMÜRSEL’de tahayyül 

ederek yazdın, dedi. Vicdanında yaşatıp canlandırdığın ANADOLU 

KADININI hakikî hayatı içinde tetkik etme fırsatını bulacaksın. İlerde 

Mecmuan için faydalı olur!>>. 

Haklıydı. ANADOLU’da yaşarken, yazdığım o romantik yazılardan 

utanmıştım. Ama, bir şey öğrenmiştim. Bütün çilelere göğüs germesini bilen 

TÜRK KADININI. İmân gücü ve fedakârlıklarıyle her yerde birdir. Şehirde 

de köyde de… 
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Sevgili okuyucularım. Üsküdar vapurunda şehit olan ANACIĞIMIN 

mübarek ruhu, ismini koyup yolunu gösterdiği TÜRK KADINI dergisinin 

üzerinde titriyor. DERGİMİZİ, Onun hayatı boyunca sadık kaldığı fazilet ve 

MİLLİYETÇİLİK yolundan ayırmayacağız. Andımız TÜRK 

KADINLIĞINA vefa ile hizmet etmektir.”70 

 

 

 Muazzez Aruoba’nın bu yazısı gösterir ki Türk Kadını dergisi, anneden kızına 

miras bırakılan bir düşüncenin vücut bulmuş hâlidir. Aruoba’nın, annesinden 

devraldığı milliyetçi hassasiyeti ise, dergide kaleme aldığı her yazısına ve şiirine 

yansır. Türk milletinin dinine, milletine ve vatanına bağlı bir millet71 olduğunu dile 

getiren yazar, Cumhuriyet Türkiye’sinin geçmişi ile olan bağını, atadan miras kalan 

köklü gelenekler üzerinden sık sık dile getirir. 

 

“Büyük ATATÜRK’ün önderliği ile kurulan CUMHURİYET’imiz 

yüzyıllar boyu esarete düşmeden peş peşe kurulmuş olan bu 16 

İmparatorluğun temelleri üzerinde yükselmiştir.”72 

 

 

Türk Kadını dergisinin yukarıda biyografilerine yer verilen isimlerden oluşan 

yazı kurulu künyesi, derginin ilk 10 sayısında bulunur. Ancak Nisan-Mayıs 1967 

tarihli 11-12. sayının Muazzez Aruoba imzası ile kaleme alınan giriş yazısında, 

dergide artık yazı kurulu ve kurula ait isimlerin yer almayacağı açıklanır. Derginin 

künyesi şu şekilde değiştirilmiştir: 

 

 

                                                      
70 A.y. 

71 Muazzez Aruoba, “Komünistlerin Kurbanı Olan Milyonlarca Çocuk”, Türk Kadını, 1968, S.23, s.9. 

72 Muazzez Aruoba, “Rus Tanklarına Karşı çıkan Kapaktaki MACAR ÇOCUKLARI”, Türk Kadını, 

1969, S.35, s.8. 
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Kurucumuz 

Sıdıka Kaptanoğlu 

Sahibi ve Sorumlu 

Yayın Müdürü 

Fahir Aruoba 

Yazıişleri İdare Eden 

Muazzez Aruoba 

Desenler 

Handan Kavak 

 

 

 Yazı kurulu künyesinin dergiden çıkarılması, Şükûfe Nihal’in Halide Nusret 

Zorlutuna’ya yazdığı bir mektubunda, adının başka bir derginin yazı kuruluna dâhil 

edilmesinden, “Ben oraya yazamıyorum, Muazzez’e söz verdim. Türk Kadını’na 

yazıyorum. Beni kendi Yazı Kuruluna nasıl dahil eder?...” sözleri ile itiraz etmesi 

sonucu gerçekleşir. Muazzez Aruoba, yapılan bu değişikliğin aynı zamanda 

okurlardan da gelen sorularla alakalı olduğunu diler getirir: “İlk yaş dönemi olan bu 

sayımızda, Şükûfe Nihal’in bir mektubu ve bazı okuyucularımızın soruları ile 

aydınlatma lüzumunu duyduğumuz iç kapaktaki sabit <<Yazı Kurulu>>muzdan söz 

açmak istiyorum.” Bu sözlerle başlayan açıklamasını daha da ayrıntılı bir şekilde dile 

getiren Aruoba, Türk Kadını okurlarına şu sözlerle seslenir:  

 

“Bu mektup, lisenin ilk senesinde bana hocalık eden Şükûfe Nihal’in 

vefasını ve hassasiyetini belirtmesi bakımından kalbimi derin bir sevinç ve 

şükranla sardı: <<Hocamın ismini o sabit <<Yazı Kuruluna>> sokmadığımız 

için, acaba üzüldü mü?>> diye de, endişe duydum. 

Bu <<Kurul>> bizde olduğu gibi, bir çok dergilerde senbolik bir mâna 

taşıyor. Bunu, dergimizin hazırlık safhasında öğrendik. Bize teknik ve idarî 

yönden yol gösterenler: 

<< - Derginiz yazarları arasından en sevdiklerinizden birkaç ismi 

<<Sabit Yazı Kurulu>> olarak ikinci sahifede gösterin>> dediler. 
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Bu senbolik bir Kurul olacaktı. Biz ölçümüzü <<Sevgi>> ile değil de, 

temsil edeceklere sınıflara göre düşünmüştük.”73 

 

 

Yazı kurulunun hangi nedenlerle künyede yer aldığı açıklaması, kurulda yer 

almadığı hâlde dergiye yazılarıyla katkıda bulunan ve Şükûfe Nihal örneğinde olduğu 

gibi, hem kişisel olarak Muazzez Aruoba için hem de Türk Kadını için önemli olan 

isimlerin gönlünü almak üzere yapılan bir açıklama gibidir. Aruoba sözlerini, yazı 

kurulunda yer alan isimlerin seçilme nedenlerini şahıs şahıs açıklayarak sürdürür: 

 

“Şair Halide Nusret Zorlutuna’yı, 50 yıllık sanat hayatı ile Kadın 

Sanatını temsil etmesi için… Hemen hemen Cumhuriyetimizle yaşıt yıllar 

boyunca, eğitim hayatımıza ışık tutan ve hazırlık günlerimizde dergimize 

yazacağını vadeden Üstad Tezer taşkıran’ı, Kadın Eğitimini temsil etmek için 

seçmiştik… Kendisini bütün benliğiyle ilme ve Kitaba vakfeden genç 

arkadaşımız Dr. Müjgân Cunbur ise, ilmi ve Kitabı temsil edecekti. Ben, 

neşriyatı idare ettiğim için, Dergimizi temsil ediyordum. Ve Dergimiz, bu 

kıymetli arkadaşlarımızın yazıları ile de değerlenerek onların dışında 

hazırlanıyordu. 

 

Bu sabit Kurulu bir Senbol değil de, derginin <<İdare Heyeti>> olarak 

kabul edenler ve ilk gündenberi her sayıda yazan arkadaşların arasında -başta 

aziz hocam Şükûfe Nihal olmak üzere- kırılanlar varsa, onları üzdüğümüz için 

özür dilerim. Sabit Kurul olarak seçtiğimiz arkadaşlarımızı da, bugüne kadar 

derginin tashih hatası dahil, tertip, tanzim ve yazıları seçme mes’uliyetine 

bilmeden iştirak ettirdiğimiz için, üzgünüm. 

 

Bu yanlışlığın önüne geçmek için, iç sahifedeki <<Yazı Kurulunu>> 

kaldırıyoruz. Buna mukabil, yazı yazan arkadaşlarımızla beraber, bütün Türk 

Kadınlarını dergimizin Yazı Kurulu olarak kabul ediyoruz; tenkitlerini, 

uyarmalarını, yardımlarını bekliyoruz.”74 

                                                      
73 Muazzez Aruoba, “Okuyucularımızla Başbaşa”, Türk Kadını, 1967, S. 11-12, s. 3. 

74 A.y. 



 50 

 

 

Derginin ilk yıl dönümünde gerçekleştirilen bu değişikliğin ardından, derginin 

künyesi son sayıya kadar değiştirilmemiştir. Kaldırılan yazı kurulundaki isimler 

yazılarıyla, Şükûfe Nihal ise şiirleriyle dergiye katkıda bulunmaya devam etmişlerdir. 

Türk Kadını dergisinde yazılar yazan bu kadın yazarların, hayatlarının birbirleri ile 

daha önce kesişmiş olması dikkat çekicidir. Şükûfe Nihal, Muazzez Aruoba’nın 

öğretmenidir. Tezer Taşkıran’la Müjgân Cunbur’un yolları ise Ankara Kız Lisesi’nde 

kesişir. Tezer Taşkıran okulun müdürü iken Müjgân Cunbur okulda öğrencidir. 

Müjgân Cunbur’un Tezer Taşkıran hakkında söyledikleri, her iki ismin de yaşamla 

kurdukları ilişkiyi anlamak açısından önemlidir: 

 

“Tezer Taşkıran, harika bir Cumhuriyet Kadınıydı. Hazırladığı ders 

kitapları ile fevkalade saygı duyduğum bir hanımefendiydi. Ankara Kız 

Lisesi Müdürlüğünden sonra milletvekili olmuştu ve Milli Kütüphane 

Yasası’nın çıkarılmasında büyük bir rol oynamıştı. Öneriyi o verdi ve 

müdafaasını da o yaptı. Kendisine fevkalade büyük bir saygım vardı ve 

dostluğumuz bu dünyadan göçene kadar da devam etti. Onunla ilgili önemli 

bir hatıram vardır. Bir gün lisede 10. sınıftayken müdür yardımcımız beni 

Tezer Hanım’ın odasına çağırdı. Tam ben oradayken telefon çaldı. Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel Bey arıyordu. Galiba bizim okulumuzda öğrenci 

olan kızının bir kırığı varmış. Nasıl olduğunu soruyor. Bir vekil çocuğu nasıl 

kırık alabilir diye soruyor. Tezer hanım beni yanına çağırdı, bağrına bastı ve 

‘şimdi yanımda bir işçi çocuğu var, üç sene iftihar listesine geçti, şimdi ona 

Atatürk’ün Nutku’nu armağan edeceğiz. Bizim öğrencilerimiz arasında işçi 

çocuğudur, vekil çocuğudur ayırt edilmez, kim muvaffak olmuşsa onun 

başarısını alkışlarız.’ dedi.”75 

 

 

 

                                                      
75 Günseli Naymansoy, Türk Felsefesinin Öncülerinden Tezer Taşkıran, Ankara, Atatürk Kültür 

Merkezi Yay., 2013, s.17-18. 
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 2.3. Derginin Karakteristik Temaları  

2.3.1. Türk Kadını ve Atatürk  

Türk Kadını dergisinde, kadınının, tarih boyunca sahip olduğu önemli ve 

birincil rolü yeniden kazanması Atatürk ve devrimlerinin bir başarısı olarak ele alınır. 

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülke olarak Türkiye’de kadın, yeniden 

görünürlük kazanmış, kadının siyasî hayatta tekrar yer alması ve erkeğinin yanında 

yürüyebilmesi Atatürk’le mümkün olabilmiştir.76 Atatürkçü, devletçi, milliyetçi bir 

dergi olarak yayın yapan Türk Kadını dergisi, memleketçi söylemi de vatan borcu 

üzerinden üretir. 

 

Türk Kadını dergisinde, cumhuriyet devrimleri ile Türk kadınına tanınan hak 

ve özgürlükler aracılığıyla Atatürk’e duyulan minnet borcu, yer yer vatan borcu ile bir 

tutularak dile getirilmektedir.  Atatürk’ün Türk Kadınına Verdiği Değer başlıklı 

yazısında, Dr. Müjgân Cunbur Türk kadınının Atatürk’e olan sevgi ve şükran 

duygusunu şu şekilde ifade etmektedir: 

 

“Türk kadını toplum ve kültür hayatındaki bugünkü seçkin yerini, 

büyük Atatürk’e borçludur. Her alanda eser veren, memleket sorunları 

üzerine erkeklerle birlikte aynı sorumluluk duygusuyla eğilmesini bilen 

Türk kadını Atatürk’e karşı minnet ve şükranla özleşen büyük bir sevgiyle 

doludur. 

 

Atatürk’ün Türk kadınını maddî ve manevî yönlerden 

değerlendirişiyle hiçbir millet ve devlet büyüğünün kendi kadınlığına 

verdiği önem tek ölçüye vurulup kıyaslandırılamaz. Atatürk derecesinde, 

kadınlık sorunları üzerine eğilmiş, kadınlara toplum hayatında bütün hak ve 

vazifeleriyle gerekli yer ve değeri kazandırabilme yolunda çabalamış ikinci 

bir isim verilemez.”77 

 

 

                                                      
76 Gül Sadıklar, “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk Cemiyetindeki Yeri”, Türk Kadını, 1968, S. 35, s.19. 

77 Müjgân Cunbur, “Atatürk’ün Türk Kadınına Verdiği Değer”, Türk Kadını, 1968, S. 26, s. 8. 
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Dergideki pek çok makalede Atatürk, Türk kadınına, tarih boyunca sahip 

olduğu hakları yeniden tanıyan lider olarak anılır ve övülür: 

 

“Sonra büyük bir Türk anasının yetiştirdiği Atatürk, medeniyeti 

teşvik eden, kadının da ilmî kazanmak için çalışacağını emreden dinimizin, 

yanlış anlaşıldığı milletine kabul ettirmiştir. Türk kadınına ilk Atalarından 

beri verilen haklarını iade etmiş, bizleri hürriyete kavuşturarak, medenî 

dünya önünde yüzlerimizi ak etmiştir. Nur için de yatsın. Türk kadınının 

minnet ve şükranı sonsuzdur.”78 

 

 

Derginin en belirgin referans noktası ise Atatürk’ün fikirleri ve Cumhuriyet 

devrimleridir. Atatürk’ün yaşamından kesitlere, hatıralarına, söylev ve sözlerine sıkça 

yer verilen bir yayın olarak Türk Kadını dergisi, düşünce alt yapısını Atatürk’ün 

cumhuriyetçi ideolojisinin üzerine kurar. Dergide kurgulanan ideal Türk kadını, 

Atatürk’ün seslendiği Türk kadınıdır. Bu nedenle dergide sıklıkla, Atatürk’ün 

kadınlara yönelik sözleri yer alır. 

 

“ATATÜRK’ü en çok okuması gerekenlerin başında da muhakkak 

ki TÜRK KADINLARI, TÜRK ANALARI ve yarının ANALARI olacak 

şuurlu TÜRK KIZLARI gelmektedir. Çünkü onların yetiştireceği 

BUGÜNÜN ve YARININ gençleri, ATATÜRK’ün ve EMANETLERİNİN 

hakiki, yılmaz ve şuurlu bekçileri olacaktır. 

 

TÜRK KADINI DERGİSİ, yeni yılda ATATÜRK ve UMDELERİ 

etrafında daha çoğalan ve sıklaşan MİLLİYETÇİ bir ATATÜRK nesli 

görmek temennisiyle, bütün okuyucularının yeni yılını kutlar.”79 

 

 

                                                      
78 Muazzez Aruoba, “Büyük Millet Meclisinin 50. yılında Türk Kadını”, Türk Kadını, 1970, S. 47, 

s.12. 

79 “Yeni Yıla Girerken”, Türk Kadını, 1968, S. 20, s. 3. 
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Türk Kadını dergisi yazarları, gündelik yaşam pratikleri, toplumsal ve siyasal 

olayları, ekonomik ve politik gelişmeler, edebiyat, tıp, sanat gibi hemen her alanda 

kaleme aldıkları yazılarda Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirirler. Bilhassa 

erken Cumhuriyet dönemine tanıklıkları olan yazarlar, dönemin koşullarını ve Atatürk 

ile anılarını dile getirerek yazılarını nostalji duygusu ile kaleme alırlar. Çünkü 

Atatürk’ü anmak, yalnızca anısını değil, vatan için yaptıklarını da yaşatmak anlamına 

gelir. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerinin gündelik yaşamda daha görünür bir 

şekilde yer alabilmesi adına kaleme alınan yazılar, Atatürk’ün adının ve inkılaplarının 

nesilden nesile aktarımı için de bir aracı olma niteliği taşır. Atatürk’ten Hatıralar adlı 

yazı dizisinde yer alan Atatürk ve Türk Kadınının Seçim Hakkı başlıklı yazısında Av. 

Perihan Arıburun, Atatürk’e olan bağlılığını şu sözleri ile dile getirmektedir: 

 

“Atatürk’ü her anış, bize taze can verir. Bizim gibi bir Türk 

Kadınının doğurup büyüttüğü sevgili Ata’mızı biz analar, evlât sevgisi gibi 

eşsiz bir sevgi ile severiz. Bilhassa onu tanımak, onun sesini işitmek, O’nu 

düşünürken ve inkılâplarını hazırlarken görmüş olmak bahtiyarlığına eren 

bizler, Onu her anışta sanki bugün gözlerini kapamış gibi içimiz yanarak 

hatırlarız. Tesellimizi de yine Onun ölümsüzlüğünde, inkılâplarını 

yaşatmakta ve Ondan konuşmakta buluruz.”80 

 

 

Atatürk, vatanın kurucusu ve kurtarıcısı olarak yalnızca baba figürü ile değil, 

Arıburun’un yazısında da dile getirdiği gibi kimi zaman annelerin vefalı evlatları 

olarak, kimi zaman kadınların koruyucu abileri ya da eşleri olarak, kimi zaman 

çocukların eğitici öğretmenleri olarak kurguladıkları ideal bir figür hâlinde yer alır 

dergide. Derginin Atatürk’e karşı bu yüceltici yaklaşımı, aynı zamanda Cumhuriyet 

ile arasındaki ilişkiyi açıklamak açısından önem taşır. Türk Kadını dergisi, 

Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve Cumhuriyet devrimlerine bağlılığını açıkça ifade eden bir 

yayın organıdır. Derginin yayın amacı da bir anlamda bu bağlılığa yaslanır.  

 

                                                      
80 Perihan Arıburun, “Atatürk ve Türk Kadınının Seçim Hakkı”, Türk Kadını, 1968, S. 22, s.10. 
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Dergide, Türk kadınının tarihî süreç içerisinde fikir hayatının değişimi üzerine 

kaleme aldığı yazılar ile katkı sağlayan Müjgan Cunbur, Atatürk Devrimlerinin 

Işığında Türk Kadınının Fikir ve yazı hayatı başlıklı yazısında, Cumhuriyet’in, Türk 

kadını için bir dönüm noktası olduğunu ve dünyanın farklı bir coğrafyasında kadınlar 

için buna benzer bir dönüm noktasının bulunmadığını dile getirir. Kadının toplumsal 

ve fikir yaşamındaki değişimleri öncesi-sonrası kıyası üzerinden ele alan Dr. Müjgân 

Cunbur, Cumhuriyet sonrasını Türk kadını adına gelişim süreci olarak değerlendirir.  

 

“ATATÜRK devrimlerinin ışığı altında TÜRK KADINININ fikir 

ve yazı hayatını incelediğimiz zaman, kafamızda cevap bekleyen sorular 

belirir: 

 

ATATÜRK’ün gösterdiği yolda TÜRK KADINI kendinden 

bekleneni vermiş midir? O BÜYÜK İNSANIN bu gelimle-gidimli dünyayı 

geride bırakışının 30. Yılında TÜRK KADINININ fikir ve yazı hayatı hangi 

merhaleye ulaşmıştır? 

 

ATATÜRK DEVRİMLERİNDEN bahseden eserlerde <<KADIN 

DEVRİMİ>> adı altında bu sorulara yakın konular üzerinde durulduğu 

görülmüştür. Ancak CUMHURİYET ÖNCESİ ve CUMHURİYET 

ÇAĞINDA eser veren TÜRK kadınlarının fikir ürünleri, nitelik ve nicelik 

bakımından gereği gibi karşılaştırılmamıştır. Zaten hiçbir milletin kadınlık 

tarihinde bizde olduğu gibi <<CUMHURİYET ÖNCESİ – CUMHURİYET 

ÇAĞI>> diye kesin ve belirli bir olayla ayrılmış iki devre yoktur. Bu iki 

devre arasında bir karşılaştırma yapılırsa <<CUMHURİYET 

YILLARINDA>> eskiye göre kadınlığımızın toplum hayatında büyük bir 

değişme; fikir, sanat, yazı ve meslek hayatında da o nisbette bir gelişme 

görülür. İki devre arasındaki büyük farkı yaratan nedeni ise, ATATÜRK’ün 

TÜRK Kadınına verdiği değer ve önemde aramak gerekir.”81 

 

 

                                                      
81 Müjgân Cunbur, “Atatürk Devrimlerinin Işığında Türk Kadınının Fikir ve yazı hayatı”, Türk Kadını, 

1968, S. 28, s. 15. 
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Türk kadınının tarihsel süreç içerisinde ele alındığı bir başka yazı olan “ilk 

Çağlardanberi Türklerde Kadın hak ve eşitliği çağdaşlarına göre yüksek bir anlayışa 

sahipti” başlıklı yazısında Muzaffer Erdoğan, Türk kadınının hak ve özgürlük alanını 

dünya kadınlarından ayrı bir yere yerleştirdiğini şu sözleri ile dile getirir:  

 

“Bugün ise 20 nci asırda hâlâ kadın haklarına arka çeviren, eskinin 

miskin anlayışından kendini kurtaramamış topluluklar görüyoruz. Bu hava 

içinde, Türk kadınına mümtaz şahsiyetini veren ve ona lâyık olduğu 

üniformayı giydiren Büyük ATATÜRK’e selâm.”82 

 

 

Türk kadını Atatürk’e ve onun kurduğu yeni Türk devletine karşı borcunu 

vatana hizmet ederek ödeyecektir. Derginin özellikle “Türk anası”ndan beklentisi; bu 

vatan borcunu yalnızca kendi vatandaşlık görevleri üzerinden değil, yetiştireceği 

vatana ve millete hayırlı evlatlar aracılığıyla da ödemesidir. Türk anası, yeri geldiğinde 

ülkedeki siyasi gerilimi -yine evlatları aracılığıyla- dindirecek, yeri geldiğinde ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik krize iş gücü katılımıyla destek verecek ve tüm bunlarla 

birlikte, koşullar ne olursa olsun ülkesini, milletini ve vatanını en güzel şekilde temsil 

edecektir. “Bu günkü kadın artık dünkü kadın değildir. Annelik ve zevcelik vazifeleri 

yanında şuurlu birer vatandaş olarak memleket ve dünya meseleleri üzerine eğilmek 

ve sorumluluk almak zorundadır.”83 

 

 Ölümünün 30. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ü anmak üzere yazdığı yazısıyla 

Müjgân Dericioğlu, dönemin entelektüel Türk kadınının Atatürk’e yaklaşımı 

konusunda âdeta bir manifesto kaleme almıştır. Yazısına “Ateşli bir vatansever, iyi bir 

asker, usta bir politikacı ve örnek bir lider olan bu ölümsüz insan, bu mümtaz kişi; 

bütün meziyetleri sinesinde toplayan insanlık hasletlerine eksiksiz sahip olan gerçek 

                                                      
82 Muzaffer Erdoğan, “İlk Çağlardanberi Türklerde Kadın hak ve eşitliği çağdaşlarına göre yüksek bir 

anlayışa sahipti”, Türk Kadını, 1969, S.39, s.13. 

83 Halide Ahıska, “Bugünkü kadın Annelik ve zevcelik vazifeleri yanında, Memleket Meseleleri üzerine 

eğilmek ve sorumluluk almak zorundadır…”, Türk Kadını, 1969, S. 39, s. 20. 
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anlamda bir <<BÜYÜK İNSAN>>dı”84 sözleri ile başlayan Dericioğlu’na göre 

Atatürk, Türk kadınını en kötü şartlar altında, en umutsuz günlerde çok yakından 

tanımış, onu denemiş, nelere muktedir olabildiğini görmüş ve şükran duymuştu.85 

 

 

Kurtuluş Savaşı’nda kadınların da cephede erkeklerle birlikte görev almaları, 

kadınların eylem alanlarını da genişletmesi açısından önem taşır. Dergi yazarları bu 

konuyu yazılarına sık sık taşırlar çünkü derginin söylemi, kadına ulusal bir kutsiyet 

kazandırmaya meyillidir. Kurtuluş Savaşı’nın kadınlar açısından taşıdığı olumlu 

sembolik anlamı Aynur Soydan Erdemir şu sözleri ile değerlendirir: 

 

“Cumhuriyet’in ilanının ardındansa gerek Meclis’te gerekse basında 

kadın hakları ekseninde gündeme gelen tartışmalarda olumlu referanslar artık 

Kurtuluş Savaşı dönemindeki eylemliliklerine vurguyla yapılıyordu. Ulusun 

kurtuluşuna verilen katkı sürece meşruiyet kazandıran en önemli 

argümandı.”86 

  

Atatürk’ün, Türk kadınını, dünyanın diğer milletlerinden kadınlardan ayrı bir 

yere koyması ve Türk kadınını yüceltmesi, dergide Türk kadınının İstiklal Savaşı, 

Kurtuluş Savaşı ve dünya savaşları sırasında sergilediği kahramanca tavrın sonucu 

olarak ele alınır.  

 

“Amansız fırtınaların ve tahammülü güç soğukların kucağında 

mermileri ile, çamurlara bata çıka, yağmur altında yol almaya çalışan, 

kağnıların yamacında sabrın, tahammülün, memleket sevgisinin en güzel 

örneklerini veren TÜRK KADINI onun en yakın cephe arkadaşıydı. Nasırlı 

ellerin nasıl büyük bir maharetle işlediğini haksızlığa ve boyunduruğa isyan 

eden hislerin nasıl şahlandığını, bağrından kopartarak cepheye yolladığı 

                                                      
84 Müjgân Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde 

Güçlü Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, Türk Kadını, 1968, S. 30, s. 11. 

85 A.y., s. 12. 

86 Soydan Erdemir, “Cumhuriyet ve Kadın Hakları”, s. 25. 
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kocasının ve oğlunun mücadelesine karılmak isteyen kadın kalbinin nasıl 

çarptığını, harp yılları boyunca o kadar yakından izlemiştir ki, Türk 

kadınının başarıyla sonuçlandıramıyacağı hiçbir savaş olmadığını gayet iyi 

biliyordu.”87 

 

 

Bu makale, Türk kadınının Atatürk’e olan minnet ve şükran duygusunun 

vatansever bir borç olarak değerlendirildiği bölümle devam ederken, Müjgân 

Dericioğlu, Türk kadını adına Atatürk’e seslenerek, Türk kadınına verdiği görevlerin 

bilincinde olan cumhuriyet kadınlarının sesi olur: 

  

“<<Ey büyük insan, ey ulu Atatürk>> kafeslerin ardında, çarşafların 

içinde her türlü fırsat ve imkândan medenî bir yaşama tarzından uzak 

bulduğun ve gün ışığına çıkarıp cemiyet hayatına sunduğun bizler, senin 

tevdi ettiğin mes’uliyetleri müdrik, bizden istediklerini gerçekleştirebilecek 

güce sahip olarak emanet ettiğin Türk milletinin temel direği olduğumuzu 

aslaunutmadık. Dünya tarihine mal olan, Türk toplumunun kaderini 

değiştiren yüce insan ATATÜRK’ü, bir mutlu Türk anasının doğurduğunu 

ve yetiştirdiğini unutmadık. Senden sonra mücadeleler bitmedi Atam. 

Bıraktığın eseri sağlam temeller üzerine oturtmuş, inkişafı için her düsturu 

koymuştun ama, bu müstesna bina inşa edilirken dışarıdan gelecek her türlü 

yıpratıcı tesire karşı tedbirler lâzımdı. Duvarların sür’atle yükselmesi için 

biz senin hayatiyet ve güç verdiğin TÜRK KADINLARI maddî ve manevî 

emeğimizle, alınteri ve heyecanlarımızla duvarların yükselmesi için 

elimizden gelen her çabayı gösterdik.”88 

 

 

 

 

                                                      
87 Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde Güçlü 

Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, s. 12. 

88 A.y. 
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2.3.2. Türk Kadını ve Dinî Motifler 

Türk Kadını dergisinde dinî öğeler sıkça kullanılır. Dergide hadislerle 

temellendirilen ya da dualarla sonlandırılan pek çok yazıya rastlamak mümkündür. 

Dergi yazarlarının Allah’ın adını sık sık anmaları, yaşanan toplumsal ya da siyasal 

herhangi bir olayın “hayırla” sonlanması için Allah’a dua etmeleri, Atatürk ve İslam 

arasında doğrudan bir ilişki kurmaları, Türk Kadını dergisindeki dinî motiflerin 

işlenme biçimlerini doğrudan yansıtır. 

 

Muazzez Aruoba tarafından kaleme alınan ve dergide büyük tartışmalara yol 

açan “Lâiklik Dinsizlik midir?”89 başlıklı yazı, derginin din ile kurduğu ilişkiyi 

anlamlandırmak açısından kritik bir yazıdır. Bu yazıda yer alan ve Türk Kadını 

dergisinin okurlarını niteleyen sözleriyle Aruoba, Türk Kadını dergisinin kimlik 

unsurlarını bir kez daha dile getirmiş olur: 

 

“Bizimle beraber olan Türklük şûuru yüksek, MİLLİYETÇİ, 

ATATÜRKÇÜ, DİNDAR, ÇALIŞKAN ve CESUR okuyucularımızla 

beraber, cehaletleri, gafletleri, alçaklıkları, ihanetleriyle ne yapacaklarını 

bilmeyen zavallıların kafalarına şunu sokmak istiyoruz. Yolumuzun 

üstünden çekilsinler, ATATÜRKÜMÜZÜ, DİNİMİZİ rahat bıraksınlar. Ve 

şunu ATATÜRK’ün ağzından iyice öğrensinler: 

<<Milletimiz dil, din gibi iki kuvvetli fazilete maliktir. Bu faziletleri 

hiçbir kuvvet milletinizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır, ve 

alamaz.>> 

Biz buna üçüncü bir fazilet ekliyoruz. ATATÜRK SEVGİSİ…”90 

 

 

Çizgisini milliyetçi, Atatürkçü, dindar bir dergi olarak belirleyen Türk Kadını 

dergisindeki yazılar, derginin kimlik unsurlarını destekleyici ve besleyici özellikler 

taşır. Yukarıda değinilen “Lâiklik Dinsizlik midir” başlıklı yazı, derginin yüklendiği 

vizyon ve misyonun yanı sıra, içinde bulunduğu siyasi ortamda aldığı tavır açısından 

                                                      
89 Muazzez Aruoba, “Laiklik Dinsizlik midir?”, Türk Kadını, 1968, S. 31, s.7. 

90 A.y. 
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da önem taşıyan bir yazıdır. Çünkü bu yazı, Muazzez Aruoba’nın, derginin bir önceki 

sayısı olan Kasım 1968 tarihli 30. sayıda, ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü anmak üzere 

kaleme aldığı “Allah’a Şükür – Atatürk’ün Aziz Ruhu Önünde” başlıklı şiirine yönelik 

eleştiriler üzerine kaleme alınmıştır. Muazzez Aruoba’nın bahsi geçen şiiri ise 

milliyetçi, Atatürkçü, dindar kimliklerinin her üçünün de yansımalarını taşır 

niteliktedir: 

 

“Otuz yıl geçti ATAM, mübarek ramazanda 

Allah’ına kavuştun bir perşembe sabahı. 

Cuma gecesi doldu dualarla biranda, 

Onyedi milyon Türk’ün, dünyayı sardı ahı. 

*** 

Hangi ramazan böyle, bütün zavklerden uzak 

Kur’an sesiyle dolup imân, rahmet dermiştir? 

Hangi fâninin alnı böyle temiz, böyle ak 

Bir vatan kurtararak mağfirete ermiştir?.. 

*** 

Rabbimin ilhamıydı aziz ruhuna dolan 

Bir nurlu şehrayinle yundu, pakladı bizi! 

Rabbimin kudretiydi gözlerinde kor olan 

Kâfirlerden kurtardı mukaddes dinimizi. 

*** 

Minareler zenciri kırılmış bir ülkenin 

Senin için Allah’a uzanan kollarıdır, 

Eyüp Sultan duruyor yanı başında senin 

Erişdiğin mertebe, gâfil kullar için sır! 

*** 

Seni karşıladılar Peygamber’le beraber, 

Allah-yurd sevgisiyle arşı saran şehitler, 

Kurtardığın toprakda; hân, hâkan, kahraman, er! 

Son müstakil Türk-İslâm yurdunu onlar bekler, 

*** 

Kurtarmasaydın nasıl, oğullarım hür doğar, 

Hür yaşarlardı bu gün: <<Ne Mutlu Türküm>> derken? 
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Kurtarmasaydın nasıl, bizi saran ezanlar 

İmanlı yüreklere dolardı erken, erken? 

*** 

Sen olmasaydın nasıl, Allah’a inancımız 

Böyle derin olurdu, çan sesleri dinlerken? 

Sen olmasaydın nasıl; genç, ihtiyar, erkek, kız 

Kabrinde birleşirdik; <<Allah’a şükür>> derken”91 

 

 

Aruoba’nın dergide yer alan bu şiiri üzerine, dergiye farklı görüşlerden 

okurlardan gelen eleştiri mektupları, laiklik ve din üzerinden bir tartışmaya yol açar. 

Bu tartışma, Türk Kadını dergisinin liberal muhafazakâr olarak tanımlanabilecek 

çizgisinin bir kez daha belirginleştirir. Aruoba’nın, şiirine yöneltilen eleştirilere 

verdiği yanıt, Atatürkçü dindar tavrın doğrudan bir ifadesidir: 

 

“Mübarek Ramazanın, Türk Müslüman yüreklerini coşturan 

dualarla kutlandığı günlerde: 

<<İlmi (Kadın-Erkek) Beşikten Mezara kadar arayın>> 

Tavsiyesinde bulunan Peygamberimize rağmen; bütün irşatlarında 

Hürriyeti, Medeniyeti, Adaleti, Fazileti, Doğruluğu ve ilmi telkin eden 

Dinimizi; cahil insanların karanlık zihniyetleri içinde, daracık kalıplara 

sokmağa çalışanlar, Lâikliği dinsizlik gibi gösterip bütün günahı 

İnkilâplarımızda bularak dinimizi bir Ticaret haline getiriyorlar. Sağın 

ucundaki bu cahillerle, her Dindar Vatandaşımız karşısında: 

<<Atatürk ilkeleri çiğneniyor.>> 

diye, feryadı basan Sol’un ucundaki satılmışların, bizi parçalama 

vasıtası olarak kullandıkları ATATÜRK ve din konusunda, ne korkunç 

telkinlerde bulunduklarını ve bunda ne kadar ileri gittiklerini, Kasım sayımız 

münasebetiyle aldığımız mektuplardan, bir kerre daha üzülerek öğrenmiş 

bulunuyoruz.”92 

                                                      
91 Muazzez Aruoba, “Allah’a Şükür – Atatürk’ün Aziz Ruhu Önünde”, Türk Kadını, 1968, S. 30, s. 6-

7. 

92 Aruoba, “Lâiklik Dinsizlik midir?”, s. 7. 
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Dinî hassasiyetleri de, Atatürkçü laik prensipleri de bünyesinde barındırmayı 

amaçlayan bir dergi olarak Türk Kadını, hem “sağ” görüşlü muhafazakâr kitle 

tarafından hem de “sol” görüşlü laik kitle tarafından eleştirilmiştir. Dindar laikliğe 

yöneltilen itiraz ise Türk Kadını dergisi tarafından kabul görmesi mümkün olmayan 

bir görüştür. Eleştiriler, yalnızca derginin varlığına ve birliğine değil, derginin temsil 

etme misyonu üstlendiği vatanın ve milletin de varlığına yönelik bir tehdit olarak ele 

alınır âdeta: 

 

“Millî şuurla hazırlanan bu dergi, bütün yazarları ile beraber, 

Milletimizi ATATÜRK’ün işaret ettiği Medeniyet seviyesine ulaştırmak 

için, harcanan çabalara, küçücük de olsa, kendi hizmetlerini eklemek için 

çırpınanların dergisidir. Yolumuz, Millî şuurla alevlenen bir meşaleyle 

aydınlanır. Baştacımız olan, sırtındaki mermi ile Dergimizi kıymetlendiren 

aziz TÜRK KADINI’na daha mesut bir yarın hazırlamak için, O’nun 

kıymetli çocuklarına adadığımız hizmet aşkı, hergün yeniden tazelenir. 

 

Hürriyetimizi, milliyetimizi, dinimizi, ananelerimizi elimizden alıp, 

bizi köksüz inançsız ne yapacağını bilmez bir kitle haline getirerek 

hürriyetimizden ve vatanımızdan etmeğe çalışan düşmanlarla hayatımızı 

istihkâr ederek mücadele etmeğe kararlıyız.”93 

 

 

Aruoba’nın yazısında, “ATATÜRK’ün, ALLAH’ın ilhamı ve yardımı olmadan, 

ruhu manevi inançlarla kuvvetlenmeden, kendisini böylesine bir kahramanlık, 

böylesine bir feragat ve coşkunlukla Milletine adayarak, bütün dünyayı şaşırtan 

başarılara ulaşmasına imkân var mıydı?” şeklinde dile getirdiği soru, yalnızca 

Atatürk’e bir ulviyet kazandırma çabası değil, aynı zamanda Atatürk’ün siyasi 

başarılarını dinî bir motivasyona dayandırma çabasını da içerir.  

 

                                                      
93 A.y. 
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Türk Kadını dergisi, Türkiye’yi bir Türk-İslam devleti olarak niteler. 

Vatandaşlık tanımlamasının da bu kimlik üzerinden yapıldığı dergide, Atatürk ve din 

konusu, yalnızca Muazzez Aruoba’nın bu şiiri ve yazısında değil, farklı yazarların 

farklı yazılarında dile getirilen bir konudur. Derginin 27. sayısında yer alan ve Dr. 

Müjgân Cunbur tarafından yazılan “Atatürk Türk Kadınının Cehaletine İslâm Dininin 

Sebep olduğu Fikrine katılmıyor” başlıklı yazı da bu yazılardan biridir. Derginin 40. 

sayısında ise Doç. Dr. Bahriye Üçok tarafından kaleme alınan, İslâmiyette Kadın 

başlıklı yazı dizisi altında “Hadis ve Fıkıh kitaplarına göz gezdirilirse, Müslüman-

Türk Kadınlarının Hürriyetlerine sahip olup, millet ve memleket hizmetlerinde 

çalışmalarının mübah olduğu görülecektir…,,” başlıklı bir yazı yer almaktadır. 

Örnekleri çoğaltılabilecek olan bu yazılar, derginin yayın hayatı boyunca farklı 

içeriklerde yeniden üretilen bir düşünce temeline yaslanır. Bu düşünceye göre yazarlar 

her şeyden evvel, İslamiyet’in kadını geri planda bırakan bir din olarak 

değerlendirilmesine itiraz ederler. Dr. Müjgân Cunbur bu konudaki itirazını şu sözlerle 

dile getirir: 

 

“Bu bakımdan, İslâm dini çevresine girdikten sonra, kadın hayatında 

görülen durumu, dine değil, İslâm toplumuna dahil ulusların sosyal etkisine, 

bu etkinin zamanla dinî bir baskı şekline sokuluşuna bağlamak gerekir. Türk 

erkeği yeni girilen kültür çevresinde, bu çevrenin getirdiği imkânlardan 

yararlanarak bir bilim hayatı içinde yetişip gelişirken, Türk kadını, önceki 

kadın kuşaklarımızın bildiklerini, sahip olduklarını da yitirmeğe 

başlamıştır.”94 

 

 

Bu yazılarda yazarların dile getirdiği diğer bir ortak görüş ise, Cumhuriyet 

devrimlerinin, kadının geleneksel Türk-İslam toplumu içerisindeki yeri ve konumunu 

olumsuz anlamda değiştirmediğidir. Bu görüş, özellikle de devrimler karşısında direnç 

sergilemesi muhtemel, gelenekçi muhafazakâr kesimi yenileşme hareketlerine adapte 

                                                      
94 Müjgân Cunbur, “Atatürk Türk Kadınının Cehaletine islâm Dininin Sebep olduğu Fikrine 

Katılmıyor…”, Türk Kadını, 1968, S. 27, s.8. 
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edebilmek için önem taşır. Doç. Dr. Bahriye Üçok, hadis ve fıkıh kitaplarını referans 

olarak sunduğu yazısında konuyla ilgili görüşlerini dile getirir: 

 

“Yirminci yüz yılda Müslüman Türk kadınlarının hürriyetlerine 

sahip olup, millet ve memleket hizmetinde bulunmalarını yeni ve modern 

anlayışın Türk toplumuna tanıdığı bir hak sananlar bu durumdan İslâmiyet 

için tedirgin olmaktadırlar. Oysa hadis ve fıkıh kitaplarına göz 

gezdirilirse bu anlayışın yanlışlığı hemen görülecektir. Bu durum, 

günümüzdeki Müslüman kadınların orta çağdaki Müslüman kadınlardan çok 

farklı hak ve hürriyetlere kavuşmuş oldukları inancından ileri gelmektedir. 

Gerçekte ise kadına tanıdığı -fakat çeşitli nedenlerden ötürü tatbikattaki 

örnekleri az bulunan- haklar ile günümüzde yaşayan kadınların hak ve 

hürriyetleri karşılaştırıldığı zaman görülen fark sadece aile ve miras hukuku 

ile ilgilidir. Çalışma, meslek sahibi olma bakımından Orta çağ ile Modern 

çağ kadını arasında hiçbir fark yoktur.” 95  

 

 

“Peki, İslâmiyetten sonra ne olmuştur? Yine kitaplardan ve 

araştırmalardan öğreniyoruz: Kadın haklarının İslâmiyetten sonra 

kısıtlandığı yolundaki, zamanımıza kadar gelen yorumlar yanlıştır. 

İslâmiyette kadınlara tanınan haklar ile zamanımızda yaşıyan hak ve 

hürriyetler    arasındaki fark, sadece aile hukuku ve miras hakkı ile ilgilidir. 

Çalışma ve meslek sahibi olma bakımından, orta çağ kadını ile, medenî çağ 

kadını arasında hiçbir fark yoktur.”96 

 

 

Derginin farklı sayılarında hemen hemen aynı cümlelerle yer alan bu düşünce 

Türk Kadını dergisinin “kadın ve İslam” konusundaki savunmasını sabitler 

niteliktedir. Bununla birlikte, Aruoba’nın yazısında yer alan cümlelerin, Üçok’un 

                                                      
95 Bahriye Üçok, “Hadis ve Fıkıh kitaplarına göz gezdirilirse, Müslüman-Türk Kadınlarının 

Hürriyetlerine sahip olup, millet ve memleket hizmetlerinde çalışmalarının mübah olduğu 

görülecektir…,,”, Türk Kadını, 1969, S. 40, s. 8. 

96 Aruoba, “Büyük Millet Meclisinin 50. Yılında Türk Kadını”, s. 12. 
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yazısına herhangi bir atıfta bulunmadan ve kendisinden önce kaleme alınan bu yazıya 

referans verilmeden kullanılması, bu cümlelerin bir kalemden çıkmış olabileceğini 

düşündürür. Bu düşünce ise Türk Kadını dergisine yayın hayatı boyunca aynı fikirlerin 

yeniden üretildiği bir yayın organı olma niteliği yükler.  

 

Resim 3. Türk Kadını dergisinin Aralık 1968 tarihli 31. sayısının kapağı. 

 

 

 

 2.3.3. Türk Kadını ve Antikomünist Söylem 

Türk Kadını dergisinde antikomünist söylem, derginin ilk sayılarında son 

sayılarına kadar dergide yer alır. Öyle ki yayın hayatına bir kadın dergisi olarak 

başlayan Türk Kadını’nda, özellikle dönemin çalkantılı siyasi gelişmelerinin 

ağırlaştığı sayılarda, kadın konulu yazılar dergide ya hiç yer almayıp ya da yalnızca 

bir-iki başlık altında yer alırken bile antikomünist tavır derginin 2. sayısından 70. 

sayısına kadar herhangi bir başlık altında yer verilen bir söylemle pekiştirilir. 

Dergideki antikomünist söylem, yalnızca günün ve güncelin haberlerinden üretilmez. 

Kimi zaman 100 yıl önce yaşanan bir savaş anlatısıyla, kimi zaman kişisel anılarla, 
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kimi zaman kulaktan kulağa yayılan efsanelerle, kimi zamansa yine yazılmasının 

üzerinden yıllar geçmiş bir kitabın tanıtımıyla çıkar okur karşısına.  

 

İsmet Kür, Adnan Ötüken, Ahmet Cebeci, Fahir Aruoba, Oruç Aruoba, Müjgân 

Cunbur, Muazzez Aruoba, Emine Tanrıkulu, Türkân Turgut, Hatice Fidan, Zübeyde 

Kaptanoğlu gibi isimler antikomünizm hakkında deneme, kitap tanıtımı, şiir, röportaj 

türünde pek çok yazı yazar dergide. Dergide yer alan antikomünizm yanlısı yazıların 

başlıklarına bile bakıldığında, derginin komünizme karşı yaklaşımı anlaşılabilir. 

Birkaç yazı dizisinden örnek verilecek olursa: “Komünistlerin Bayatlamış Oyunu: 

Putları Yıkıyoruz”, “Sovyet Efsanesi Bütün İptilâlar Gibi Belâlıdır”, “Komünistlerin 

Yalanlarına Aldanmıştım!...”, “Komünistlerin Kirli Elleri: Dört Yana Uzandı”, 

“Komünistlerin Kirli Elleri: Basına Uzandı”, “Kızıl Cehennemden Kaçan Kadınlar” 

gibi başlıklar, dergideki antikomünist tavrın sadece başlıklarda yer alan kısmıyla bile 

ne kadar kati olduğunu gösterir niteliktedir.  

 

 Dergide kaleme alınan ve antikomünist söylemi yeniden üreten yazıların 

çoğunda, Atatürk’e ait olduğu söylenen “Şurası unutulmamalıdır ki, Türk Âleminin en 

büyük düşmanı komünizm’dir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir,” sözü referans olarak 

gösterilir. Ancak, Atatürk’e ait böyle bir sözün bulunmadığı iddia edilir. Hatta Yücel 

Taşkın, Türk antikomünizminin önde gelen propagandistlerinden biri olarak 

nitelendirdiği Fethi Tevetoğlu’nun, Atatürk’ün sözleri çarpıtarak böyle bir söylem 

oluşturduğunu iddia eder: “Tevetoğlu, anti-komünizmine Mustafa Kemal’den dayanak 

bulma gayretine girmiş, hatta Mustafa Kemal’in sözlerini çarpıtmaktan, uydurmalar 

yaratmaktan geri kalmamıştır. Tevetoğlu’nun bu yolla ‘ürettiği’ ‘Komünizm her 

görüldüğü yerde ezilmelidir” sözü, Türk sağının yanı sıra devletin de en yaygın ve 

uzun süreli kullandığı sloganlardan biri olmuştur.”97 

 

Atatürk’e ait olduğu söylenen böyle bir sözün gerçeklik payının olmadığına, 

Tanıl Bora da değinir: 

                                                      
97 Yücel Taşkın, “Anti-Komünizm ve Türk Milliyetçiliği: Endişe ve Pragmatizm”, Modern Türkiye'de 

Siyasi Düşünce Cilt 4 / Milliyetçilik, 5. Bs., İstanbul, İletişim Yay., Ocak 2017, s. 626. 
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“1950’lerden itibaren sağda en fazla itibar gören -bu arada Erzurum 

Atatürk Üniversitesi’nin girişine de yazılan- M. Kemal kelamı olan ‘Türk 

âleminin en büyük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde ezilmelidir’ 

vecizesi hakkında, solcu yazarlar gayri sahihlik iddiasında bulunmuşlardır -

ki bu sözler gerçekten de sonradan uydurulmuştur!”98   

 

 

 Bu sözlerin Atatürk’e ait olup olmadığı tartışması Türk Kadını dergisinde de 

yer alır. Ancak dergi yazarları bu sözlerin katiyetle Atatürk’e ait olduğunu savunurlar. 

Muazzez Aruoba tarafından kaleme alınan Atatürk ve Komünizm başlıklı yazıda 

Atatürk’ün Ağustos 1921’de söylediği iddia edilen şu sözlere yer verilir: 

 

“Hâkim efendiler! Siz kanun adamlarısınız. Ellerinize milletin, 

vatanın her türlü hak ve menfaatlerini vikaye eden kanunlar tevdi edilmiştir. 

İşaret ettiğimiz noktaları işittiniz. Türk Milletinin büyük haklarını müdafaa 

ederken, bu noktalar ehemmiyetle hatırda tutulmalıdır. 

Bu memleketteki komünistler sadece bizim tevkif ve 

hapsettiklerimizden ibaret değildir. Bu işlerle bizzat yakından alâkadar 

olacağım.  

Şurası unutulmamalıdır ki, Türk âleminin en büyük düşmanı 

komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.”99 

 

 

 Aruoba, Atatürk’ün sözlere yer verdikten sonra yazısına şöyle devam eder: “Şu 

anda bilhassa son paragrafın ATATÜRK’ün olmadığını iddia edip, el yazısını 

memleket dışı mütehassıslara göndererek araştırma yapanların maksatlarını, tarihe 

ve MİLLÎ ŞUURA bırakarak devam ediyorum.”100  

 

                                                      
98 Tanıl Bora, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, 2. Bs., İstanbul, İletişim Yay., 2017, s. 165. 

99 Muazzez Aruoba, “Atatürk ve Komünizm”, Türk Kadını, 1968, S. 26, s. 10. 

100 A.y. 
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 Dergide bu konuyla ilgili tartışmaya katılan bir diğer isim de antikomünizmin 

dergideki en hararetli savunucularından biri olan Adnan Ötüken’dir. Ötüken, 

Komünistlerin Bayatlamış Oyunu: Putları Yıkıyoruz başlıklı yazısında, komünistler 

tarafından Atatürk’e iftira atıldığını iddia eder ve “Şurası unutulmamalıdır ki: Türk 

âleminin en büyük düşmanı komünistliktir, her görüldüğü yerde ezilmeli!” sözünün 

Atatürk’e ait olmadığını iddia edenlerin saçmaladığını dile getirir: 

  

“Atatürk’ün komünistleri tuttuğu, ilk komünist partisini kurduğu, 

vatan haini Mustafa Subhi yoldaş ile çalışma birliğine giriştiği yalanları 

uydurulmak suretiyle Atatürk’ü kitle halinde komünizm düşmanı olan Türk 

milletinin gözünden düşürmeği hedef tutan ve Büyük Adamın: <<Şurası 

unutulmamalıdır ki: Türk âleminin en büyük düşmanı komünistliktir, her 

görüldüğü yerde ezilmeli>> sözünün de uydurma olduğunu iddia ederek 

saçmalıyan ve neticede bozguna uğrayıp rezil olan bu adamların 40 sene 

önce <<Putları Yıkıyoruz!>> diye ortaya çıkanlardan bir farkları yoktur. 

Zihniyet aynı zihniyet, Türk milletine karşı hainlik aynı hainliktir.”101 

 

 

Muazzez Aruoba’nın, “Çekoslavakya’nın kurtuluşu için kendini yakan YAN 

Polah’ı düşünürken…” ithafı ile kaleme aldığı Hangi Komünist Cennet? başlıklı şiiri, 

dergideki antikomünist söylemin yeniden üretildiği şiirlerden sadece biridir. 

 

“Türk gencinin üstünden çek o kızıl pençeni 

Maskeyle dolaşsan da yolun Moskofun yolu! 

Hangi dilde konuşsan dünya tanıyor seni 

Tek sözüne inanmaz MÜBAREK ANADOLU. 

 

Burada îmanla, aşkla yuğruldu kerpiç evler 

Yeniden hür göklere tüttü baba ocağı, 

Kurtuluşumuz için kanla yıkandı her yer 

Yeniden bebe gördü gelinlerin kucağı. 

                                                      
101 Adnan Ötüken, “Komünistlerin Bayatlamış Oyunu: Putları Yıkıyoruz”, Türk Kadını, 1968, S. 21, 

s. 22. 
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Her karış toprağını şehitlerle yücelten 

Yurduma gölgen düşse mahvolur çarpılırsın, 

Tarih boyunca bizi yok etmek isteyen sen 

Hürriyet’e musallat edilmiş elli yılsın!... 

 

Zavallı cahilleri kandırmak için her gün 

Dünya cenneti diye yaldızladığın o yer!. 

Bin türlü ıstırapla ışığa çıktı bu gün 

Göründü elli yıldır yıktığın harabeler… 

 

Tanklar altında bir bir ezdiğin anaları  

Hangi Macar Cenneti yavrusuyla yaşattı?! 

Bir lokma ekmek için kahrolan babaları 

Evinden, toprağından, işinden kimler attı?! 

 

Şu komünist cenneti bir daha anlat bize 

Üstüne benzin döküp tutuşan YAN POLAH’mı?! 

Şu komünist cenneti bir daha anlat bize 

Milyonlarca yaralı göğüsten çıkan AHH’MI?! 

 

İnsanlığın üstünden çek o kızıl pençeni 

Maskeyle dolaşsan da yolun Moskof yolu 

Yurdumdan silemezsin MİLLİ ŞUURU, DİNİ, 

Bağrında boğar seni MÜBAREK ANADOLU”102 

 

  

Aruoba’nın şiirinde, en dikkat çekici nokta komünizmin sembolü olarak 

kullanılan “kızıl pençe” nitelendirmesi ile “Mübarek Anadolu” karşıtlığıdır. İman, aşk, 

kahramanlık, şehitlik karşısında cahillik, ıstırap, kahır, yara gibi kelimeler yer alır. 

Tematik olarak bakıldığındaysa komünizm, dergide genel olarak yer aldığı hâliyle, 

millî ve dinî hassasiyetlerin hepsine karşı bir tehdit unsuru olarak ele alınır şiirde.  

                                                      
102 Muazzez Aruoba, “Hangi Komünist Cennet”, Türk Kadını, 1969, S. 32, s. 22-23.  
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Rusya’nın 21 Mayıs 1968’deki Çekoslovakya’yı işgal etmesi, derginin yayın 

hayatı esnasında meydana gelen ve derginin antikomünist söylemini besleyen nadir 

güncel olaylardan biridir. Fahir Aruoba tarafından kaleme alınan giriş yazısında, 

öncelikle hepsi ağustos ayında gerçekleşen Malazgirt, Çaldıran, Mohaç, Kosova ve 

Kocatepe zaferlerine değinerek ardından Çekoslovakya’nın işgaline değinir: “En 

yakın, en ibret verici bir örnek ararken sabah radyoları, gerçek HÜRRİYETİN 

eşiğinde olduğu sanılan ÇEKOSLOVAKYA’nın RUSLAR tarafından işgal edildiğini 

bildirdiler.”103 Bu olay, dergide geniş bir yer bulur kendine. Türk Kadını imzası ile 

kaleme alınan açıklama şu şekildedir: 

 

“Dergimizin baskıya verileceği gün, bütün dünyayı şaşırtan 

Çekoslovakya’nın işgali ile sarsıldık. Sahifelerimizde ve yazılarımızda 

değişikliğe sebep olan bu alçakça işgal hareketi, 12 yıl evvel Macaristan’da 

oynanan dramın bir devamı mıydı?.. Ve bu dram ne zaman sona erecekti, bir 

dahaki sahneleri hangi masum milletlerin topraklarında oynanacaktı?.. 

Bize gönderilen bu şiir, bedbaht Macarlara ağıttır. Aziz 

okuyucularımız, bu ağıtı kızıl emperyalizmin pençesinde kıvranan bütün esir 

milletlerin ve şafakla beraber beyinlerine inen RUS YUMRUĞU altından 

kurtulmağa çalışan ÇEK’lerin ağıtı olarak da okuyabilirsiniz. 

Okuyalım ve düşünelim!..”104 

 

 Bu açıklamada söz edilen ve Mustafa Kayabek’e ait Yaşayan Peştelilerin Ağıtı 

adlı şiir aslında Macaristan’ın Peşte şehrinde yaşanan Rus işgali hakkında kaleme 

alınmıştır. Ancak dergide Rusya’nın işgalci politikasına karşı takınılan tavır, bütüncül 

bir tavırdır. Dolayısıyla söz konusu politik gelişme Çekoslovakya’nın işgali de olsa 

dergi sayfalarında bu şiir yeniden yayımlanır. Açıklamada da belirtildiği gibi 

ÇEK’lerin ağıtı olarak da okuyabilirsiniz şiiri. Yine bu sayıda, Muazzez Aruoba 

tarafından kaleme alınan yazı da Rusya’nın Çekoslovakya’yı işgali hakkında olup şu 

sözlerle başlar: 

                                                      
103 Fahir Aruoba, “Büyük Tehlike”, Türk Kadını, 1968, S. 27, s. 3. 

104 Mustafa Kayabek, “Yaşayan”, Türk Kadını, 1968, S. 27, s. 18-19.  
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“On iki yıl evvel, RUS TANKLARI altında ezilen Macar analarının 

çığlıkları, henüz kulaklarımızdan sıyrılmamıştı. Kanla, göz yaşıyla kararan 

Peşte sokaklarının, insanlığın yüzünü kızartan lekeleri hürriyet güneşi ile 

yıkanıp temizlenmeden, bir sabah Çek analarının <<İMDAD feryatlariyle 

uyandık.”105  

 

 

İşgal ve işgal tehdidi altındaki milletlerin içinde bulundukları durum kimi 

zaman gerçeklere dayandırılarak aktarılsa da çoğu zaman tarihî kişiliklerin 

hatıralarında yer alan anlatılara ya da yalnızca o yazıda bahsi geçen ve gerçek kimliği 

verilmeyen -hayalî olmaları ihtimali çok yüksek olan- kişilerin anlatılarına dayanır. 

Örneğin Ruslar Avrupa’nın Güney-Doğusuna Yüklendikçe!.. başlıklı yazıda 

anlatılanlara referans olarak Lajos Kossuth adlı generalin 1902 yılında kaleme aldığı 

hatıraları gösterilir. Yazı şu sözlerle başlar: “1849 yılında Türkiye’ye sığınarak 

Kütahya’da yaşamış olan Macar hürriyet savaşçısı, Devlet Başkanı General Lajos 

Kossuth, hatıralarının bir çoğunu, Rusların Avrupa’nın Güney Doğusuna 

yüklenişlerine ve Hümanizm adına işlenen cinayetlere ayırmıştır.106 

 

 Dergide komünizm karşıtlığı, komünizmin her şeyden 

tehlikeli/korkutucu/acımasız bir ideoloji olduğu söylemi üzerinden sergilenir. Tanklar 

altında kalan çocuklar, çocukları için ağlayan analar, zulüm gören milletler gibi 

kalıplar dergide farklı yazarlar tarafından sık sık kullanılarak derginin âdeta yerleşik 

terminolojisi hâline gelir. Türkiye içinde ve dışındaki komünist eylemlerin, dönemin 

düşman gücü olarak belirlenen Rusya ile bağlantısı hemen her yazıda yeniden dile 

getirilir. Komünizm, canla başla mücadele edilmesi gereken bir başdüşman olarak ele 

alınır. Ancak bu mücadele için, öncelikle korkunç bir manzara çizilir:  

 

“Kuzey Kore’de bir anne, kollarında ölen çelimsiz yavrusunu 

uzatıyor… Doğu Almanya’da bir anne, Batı Almanya’da kalan oğlunun 

                                                      
105 Muazzez Aruoba, “Türk Kadınları Çek Kadınlarının yanındadır”, Türk Kadını, 1968, S. 27, s. 6. 

106 İsimsiz, “Ruslar Avrupa’nın Güney-Doğusuna Yüklendikçe!..”, Türk Kadını, 1968, S. 20, s. 28. 
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ardından ağlıyor… Füze Asrında yaşayan insanlar, onun yolunu kat kat 

dikenli teller, ölüm saçan duvarlarla tıkamışlar!”107  

“Şu anda, dünyanın dört köşesinde yaşayan bedbaht anaların acılı 

seslerini duyuyorum. Azerbeycan, Türkistan, Özbekistan, Moğolistan, 

Kırım, Tibet, Kuzey Kore, Doğu Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve 

hürriyetlerini kaybetmiş milletlerin derdli anaları, yaralı kalplerinin acısı ile 

hür dünyaya haykırıyorlar: 

 

Zavallı çocukları için… Kararan yuvaları için… İnsanlığı utandıran 

işkenceli hayatları için… Esir milletleri için haykırıyorlar. 

 

Oniki yıl evvel, Hür Macar Radyosu: <<-Allah bize ve sizlere 

yardım etsin!.. duası ile, son nefesini vermişti.”108 

 

“İşte bir fotoğraf daha. Bir baba, kolleriyle tel örgülerin üstüne 

yükseltmeğe çalıştığ(ı) yavrusunu; anasına babasına gösteriyor! Aralarında 

utanç duvarı var… Kızıl muhafızlar var.. Kızıl ideoloji var.. Tek kelimeyle 

Komünizm var! süngülerle uzakta tutulan zavallı insanlar, bir nokta gibi 

gördükleri torunlarını, <<gördük>> diye sevinebilecekler mi?... 

 

Ya bu, 16 yaşındaki genç? Neden vurulup uzanmış telörgülerin 

yanına?... Hırsız mı, Kâtil mi… Hayır, hiç biri değil. O hürriyeti seçmek 

istemişti. Kızıl cehennemden kurtulmak, çok sevdiği ailesine kavuşmak için 

telörgülere atılmıştı. Heyhâat… Zâlim kurşunlar.. herşey orada bitti.”109 

 

 

Dramatik bir şekilde tasvir edilen bu tabloların ardından, dergideki çoğu yazıda 

Türkiye, millî birliğin ve kimliğin korunduğu, özgür ve demokratik bir coğrafya olarak 

tasvir edilir. Ancak söz konusu millî birliğin de kimliğin de özgürlük ve refahın da her 

                                                      
107 Muazzez Aruoba, “Komünistlerin Kurbanı Milyonlarca Ana”, Türk Kadını, 1968, S. 24, s. 4. 

108 Aruoba, “Türk Kadınları Çek Kadınlarının yanındadır”, Türk Kadını, s. 6. 

109 Hatice Fidan, “Komünizm’in Vücuda Getirdiği Yüz Kızartıcı Tablolar…”, Türk Kadını, 1967, S. 

10, s. 19. 
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an bir komünist işgal girişiminin tehdidi altında olduğu dile getirilir ve bu tehdit 

üzerinden mevcut milliyetçi motivasyonun sağlanması amaçlanır. 1968 gibi, hem 

dünyada hem de Türkiye’de solcu ideolojinin yükselişe geçmeye başladığı, öğrenci 

hareketlerinin sokakta ve basında geniş yer tuttuğu kritik bir yılda Türk Kadını 

dergisinin Türk annelerine seslenerek, antikomünist propagandasını Türk gençliği 

üzerinden yapması dikkat çekicidir: 

 

“Aziz Türk Anaları.. Yılların ardında sönüp giden bu duanın 

manasını, Çek Analarının bugün içine düşdüğü yangının ışığında, bir kerre 

daha düşünelim. Dünyanın dört köşesinden akseden mustarip kadınların 

iniltilerini dinlerken, Mübarek Türkiyemizin hürriyetini korumak için nasıl 

çabalamamız lâzım geldiği gerçeğini, bir kerre daha gözden geçirelim.. 

Bunun için daha şuurlu, daha izanlı daha düşünceli olalım.  

 

Ulaşdığımız gerçekleri bütün çıplaklığiyle, hür topraklarımızda 

yaşayacak olan çocuklarımıza da anlatalım. Zararsız gibi görünen 

taşkınlıkların, daha mesut yarınlar vadettiğini söyledikleri düzen 

değişikliklerinin ardında gizlenen felâketleri, evlâtlarımızın da görmesi 

lâzım. Büyük Atatürk’ün çizdiği yolda: <<Eğemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir parolasiyle kurulan demokrasimizin sağladığı imkânlarla hürriyet 

içinde yaşamak için; hürriyetimizi, demokrasimizi ve yurdumuzu koruyacak 

uyanıklığı kazanmalıyız. Heran hazırlıklı, heran şuurlu, heran dikkatli olmak 

mecburiyetindeyiz…”110 

 

Türk Kadını dergisindeki antikomünist tavır, komünizmin bilhassa kadınları 

tehdit ettiğini savunur. Rusya’nın “Moskof pençesi”, “Moskof tehlikesi” gibi 

ifadelerle yer aldığı örneklerde, bir yandan komünizm kadınları tehdit eden bir unsur 

olarak ele alınırken bir yandan da dergi yazarları kadınları komünizm konusunda tehdit 

eder gibidir. Türk Kadını’nın ulaşmayı amaçladığı kadın okurlara, komünizmin kötü 

yanları hakkında ders vermeyi amaçlayan yazarların kullandıkları dil, oldukça ağır 

benzetmelerle yüklüdür: 

                                                      
110 Aruoba, “Türk Kadınları Çek Kadınlarının yanındadır”, s. 6-7. 
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“Bu kadın maazallah ancak Moskof çizmesi evine moskof pençesi 

kesesine girdiği zaman daldığı gaflet uykusundan uyanabilir. Hem öyle bir 

uyanış uyanır ki bütün varlık ve dirliklerinden soyunup kendini bir 

imalâthanenin içinde, bir izbenin ot yatağı üstünde bulduğu vakit günahının 

dehşetini anlar. Hattâ ve hattâ suçlarının muhasebesini yapmağa fırsat dahi 

kalmadan malı gibi canından olarak, dağ dağ yığılmış kanlı cesetler arasında 

kaybolur gider. Rus politikasının ana hatları arasında yer almış 

gerçeklerden bir gerçek şudur ki; kızıl idarenin hâkim olduğu her memleket 

münevverini, ordusunu, zenginini, hattâ şöyle böyle refahlı sınıfını 

topyekûn bu kızıl idarenin kılıcıyla yok olmuş gördükten sonra bir 

ortaçağ rejiminin zalim baskısına girer. Moskof tehlikesine karşı uyanan 

milletlerin son nefeslerinde idrak ettikleri acı hakikat budur.”111 

 

 

 Dergide korkutucu ve caydırıcı bir atmosfer ile gündeme alınan komünizmle 

mücadele biçimleri, yine kadın aracılığıyla kadınlara yönelik mücadeleler olarak 

belirlenir. Ancak bu kompozisyonda odakta olan Türk kadını, ideal Türk kadını 

değildir. Komünizm tehlikesinin ayırdında olmayan, millî şuuru ve hassasiyetleri 

zayıf, daima eğlence peşinde olan “snob” bir kadın imajı çizilir ve bu kadın tipinin, 

komünizme karşı bilinçlenmesi hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için de alternatif 

yöntemler gündeme gelir: 

  

“İşte varlıklı ve şaşaalı hayatı içinde kendisini bekleyen bu korkunç 

hakikata görmez gözlerle bakan Türk kadınını uyandırmanın yolunu 

aramalı. Nasıl mı? Evlerine devamlı broşür dağıtarak, başbaşa verip gülüp 

söyledikleri yerlere toplu ziyaretler yaparak, imkânlar arayarak, temaslar 

kurarak, o snob,  o avare, o bomboş ve gösteriş hastası zümrenin kulakları 

dibinde alarm düdükleri çalıp kendine getirmek suretiyle… Yaşadığı sade 

suya hayattan utanır hale getirmek suretiyle, bir yararlı, teşkilâta mal 

edip, hiç değilse zamanının ve imkânlarının bir kısmını memleketin hayrına 

                                                      
111 Sâmiha Ayverdi, “Dünkü ve Bugünkü Kadın”, Türk Kadını, 1967, S. 9, s. 9. 
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tahsis ettirmek suretiyle… Açıkcası eline bir mesele vermek ve bir davâ 

sahibi eylemek suretiyle.. 

 BİLMEM Kİ, UYURGEZER HASTALARDAN GAYRİ, 

UÇURUMUN KENARINDA OLUP TA BU KADAR GAMSIZ VE 

RAHAT YAŞAYAN BİR BAŞKA MİLLET VAR MI?”112 

 

 

Dergideki antikomünizm propagandanın işlendiği en belirgin metinlerden biri, 

İzmir Milliyetçi Öğretmenler Birliği Kadınlar Kolu tarafından kaleme alınan Türk 

Anasından Türk Anasına - Büyük Türk Kadını başlıklı yazıdır. Yüksel Taşkın’ın 

antikomünist söylem hakkındaki “Anti-komünist söylemin en dikkat çekici 

unsurlarından biri, yoğun bir ahlak/namus vurgusudur.”113 tespitini destekler 

nitelikteki bu yazı, “büyük Türk kadını” olarak annelere seslenilen ve derginin, 

antikomünist söylemine dair yukarıda ele alınan tüm özelliklerini barındıran, âdeta bir 

antikomünist propaganda bildirgesi niteliğindedir.  

 

   “TÜRK ANASINDAN TÜRK ANASINA 

Büyük Türk Kadını 

Atalarının kanı ile sulanmış, ninelerinin omuzlarında taşıdığı mermilerle 

kurtarılmış Vatanını satmak, senin namusunu moskof’a peşkeş çekmek isteyenler 

türedi. Bunlar <<sosyalizm>> adı altında komünizmi Türkiye’ye sokmak istiyorlar. 

Her girdiği yeri kemiren bir kanser olan komünizmden korunmada en büyük 

Mücadele sana düşüyor. Evladının anası, erkeğinin karısı olmak, üzerinde yaşadığın 

vatanda Allah seslerinin devamını istiyorsan bu mücadeleye katıl. 

Herkese ev, herkese ekmek diyen komünizme aldanma. Fareyi o kapana 

sokmak için peynir korlar; ama o peynir onun son lokmasıdır. Sana vadedilen, 

komünizmin yalancı ekmeğinin de senin son lokman olmaması için karşı koy. 

Sana sıcak bir yuvayı, evlâdının anası, erkeğinin tek kadını olmayı çok gören, 

seni bir kuluçka makinesi yapan, çocuğunu elinden alıp kamplarda kendi arzularına 

göre büyüten komünistlere karşı yuvanı ve vatanını koruyan bir dişi kaplan ol. 

                                                      
112 A.y. 

113 İzmir Milliyetçi Öğretmenler Birliği, “Türk Anasından Türk Anasına - Büyük Türk Kadını”, Türk 

Kadını, 1966, S. 5, s. 20. 
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Doğarken duyduğun ezan seslerini ölünceye kadar duymak, son nefesine 

kadar yaradanına sığınmak, inançlarınla, geleneklerinle, bayramlarınla yaşamak, 

istiyorsan sana ulaştırmaya çalıştığımız sesimize kulak ver.  

Brezilya’yı komünizmin kucağına düşmekten, dinine, ailesine ve vatanına 

bağlı şerefli Brezilya’lı kadınlar kurtardı. 

Sen Türk kadınısın. Senin şerefin tarihlere sığmaz. Onlardan aşağı 

kalmadığını ispat etmelisin.  

Komünist ve komüniste hizmet edenleri nerede görürsen Atanın dediği gibi 

başını ezmek için en yakın vazifelilere bildir. 

Peygamberimiz, <<Cennet anaların ayağı altında>> demişti. Bu vatanı cennet 

yapmak senin elinde. Peygamberine, vatanına, milletine lâyık kadın ol. Komünistlere, 

vatan hainlerine karşı giriştiğin mücadelede zafer senindir. Zafer iman edenlerindir. 

Asil Türk kadını, bunu oku ve okut.”114  

 

 

2.3.4. Türk Kadını ve Siyasi İktidar Etkileşimi 

Türk Kadını, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren siyasi iktidarla 

etkileşimde olan ve bir anlamda dönemin iktidar dilini yeniden üreten bir dergidir. 

Kadın konulu bir dergi olarak Türk Kadını dergisi, kadının giyim-kuşamını, yapacağı 

el işi ürünlerin modellerini ya da yemeklerin tariflerini yayımlayan bir magazin aracı 

olma kimliğinden çok uzaktır. Kadının fikir hayatını zenginleştirmek, modernleşme 

sürecinde epey yol almış Türkiye’de çoktan oluşmaya başlamış “ideal Türk kadını” 

tasarımına katkıda bulunmak, -ekonomi, sağlık, siyaset, eğitim, edebiyat gibi 

alanlardan hangisi ile ilgili olursa olsun- odağında kadının bulunduğu her konuda 

toplumsal bir dönüşümü sağlamak gibi amaçlarla yayımlanan dergide, siyasi tavır ve 

duruş, kaleme alınan her yazıda belirgin bir şekilde okura yansıtılır. 

  

Çok partili dönemin değişen koalisyon hükümetlerine rağmen değişmeyen 

siyasi atmosferi, derginin kullandığı siyasi terminolojinin de sürekliliğini sağlar. 

Örneğin, dergideki dinî referanslarla çok partili dönemin siyasi jargonundaki dinî 

ağırlığı arasında doğrudan bir ilişki kurmak mümkündür. Her ne kadar dergide buna 

                                                      
114 A.y., s. 20.  



 76 

dair bir açıklamaya rastlanmasa da derginin kurucusu ve sahipleri olan Fahir Aruoba 

ile Muazzez Aruoba’nın oğulları Çelik Aruoba ile yapılan, 4 Aralık 2016 tarihli sözlü 

tarih görüşmesi sırasında edinilen bilgiye göre Türk Kadını dergisi dönemin Milli 

Eğitim Bakanlığı desteğiyle yayımlanmaya başlar. Dergi ile devlet arasındaki bu ilişki, 

dergideki siyasi söylemin ağırlığını değerlendirmek açısından önemlidir. Çünkü Türk 

Kadını’nda siyasi iktidar, devlet adamlarının hem isimleri hem bahisleri hem de 

yazıları aracılığıyla sürekli olarak varlık gösterir.  

 

Resim 4. Türk Kadını dergisinin Şubat 1968 tarihli 21. sayısının kapağı. 
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Tablo 1. Dergide Yazı ve Demeçleriyle Yer Verilen Siyasi İsimler  

İsim Görev Yıl / Sayı Yazı 

 

Süleyman 

Demirel 

 

Başbakan  

 

1967 Ekim - 17. Sayı 

 

1968 Ocak - 20. Sayı 

 

1968 Temmuz - 26. 

Sayı 

 

1968 Aralık - 31. Sayı  

 

 

 

 

1969 Ocak - 32. Sayı 

 

 

1969 Şubat - 33. Sayı 

 

 

1969 Nisan - 35. Sayı 

 

 

1969 Haziran - 37. 

Sayı 

 

1969 Temmuz - 38. 

Sayı 

 

1969 Ekim - 41. Sayı 

 

 

 

 

1969 Aralık - 43. Sayı 

 

 

 

 

 

 

1970 Şubat - 45. Sayı 

 

 

 

 

 

 

1970 Mart - 46. Sayı 

 

 

“Cumhuriyetimiz” 

 

“Huzur ve Refaha Doğru” 

 

“Atatürk Enstitüsü” 

 

 

“Lâiklik, Herkesin Kendine 

Göre Tarif Edeceği 

Gelişigüzel Bir Ölçü 

Değildir” 

 

“1961 Anayasa’sının 

Getirdiği Nizam” 

 

“Gelişen Dünya ve büyük 

Türkiye” 

 

“Memleketimiz Hürriyet ve 

Refah Yolunda İlerlemektir” 

 

“Bunlar Masum Gençlik 

Hareketleri Değildir” 

 

“Türk Milleti Demokrasiden 

Şikayetçi Değildir” 

 

“Hedefimiz; Aziz 

Atatürk’ün İşaret Ettiği 

İstikamette Büyük ve Güçlü 

Bir Türkiyedir” 

 

“Dinî ve Milli 

Bayramlarımızın Hepimizi 

Birleştiren Ahenkli 

Havasını, Herzaman 

Yaşamak, ve Yaşatmak, 

Samimi Temennimizdir” 

 

“Aşırı Akımlar, Büyük 

Milliyetçi Atatürk adını 

sömürerek, ne Mukaddes 

Din ve Vicdan Hürriyetini 

alet ederek bir netice 

alamıyacaklardır” 

 

Çanakkale Zaferi Mesajı 
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1970 Nisan - 47. Sayı 

 

1970 Haziran - 49. 

Sayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Nisan Mesajı 

 

“Harp Gücünü Barışa 

Hizmet Ülküsünde 

Değerlendiren Türk 

Ordusunu; Başta en büyük 

Komutan Atatürk olmak 

üzere bütün Komutanlarının 

Ruhlarını şad edecek 

zaferleri insanlık tarihine 

kazandıran bir milli kuvvet 

olarak takdim ve ihtiharla 

anıyorum” 

 

 

İlhami Ertem 

 

Millî Eğitim 

Bakanı 

 

1969 Şubat / 33. Sayı 

 

 

 

1969 Nisan / 35. Sayı 

 

 

 

 

 

“Refah ve Kalkınmaya 

Ulaşmanın Birinci Yolu 

Eğitimden Geçer” 

 

“Milli Eğitimimizi 

Çocuklarımızı Buna Lâyık 

Vasıfta ve Kudrette 

Yetiştirmekle Yaşatabilir” 

  

 

Nihat Erim 

 

Başbakan 

 

1971 Nisan / 59. Sayı 

 

 

 

 

 

 

1971 Haziran / 61. 

Sayı 

 

“Hükümet, bu teşhirci, 

silahlı, paralı ve kimisi 

dışardan yardım ve teşvik 

gören örgütlerin 

fenalıklarına mutlaka son 

verecektir” 

 

“Bu örgütler; 61 

ANAYASASI’nın başlangıç 

kısmında söylenen ANA 

İLKELER uygulansın, 

demokratik hür bir düzen 

içinde TÜRKİYE 

YAŞASIN, bunu 

istemiyorlar” 

 

Fahri 

Korutürk 

 

Cumhurbaşkanı 

 

1973 Ekim / 89. Sayı 

 

Cumhuriyet’in 50. Kuruluş 

Yıl Dönümü Mesajı 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, derginin henüz 17. sayısından itibaren 

dönemin siyasi isimlerinin yazıları dergide yayımlanmaya başlar. Dönemin siyasi 

isimlerinin imzası yayımlanan yazılar, bu isimler tarafından yapılan sözlü ya da yazılı 

bir açıklamaların, derginin yayın kurulu tarafından başlıklandırılmış bir biçimi olarak 

yer alır dergide. Yazıların başlıkları, içinde geçen bir cümlenin kullanılması ile 

oluşturulur. Örneğin; Nihat Erim adı ile yayımlanan “Bu örgütler; 61 

ANAYASASI’nın başlangıç kısmında söylenen ANA İLKELER uygulansın, 

demokratik hür bir düzen içinde TÜRKİYE YAŞASIN, bunu istemiyorlar…” başlıklı 

yazı, Süleyman Demirel adı ile yayımlanan “Harp gücünü barışa hizmet ülküsünde 

değerlendiren Türk Ordusunu; Başta en büyük Komutan Atatürk olmak üzere bütün 

Komutanlarının Ruhlarını şad edecek zaferleri insanlık tarihine kazandıran bir milli 

kuvvet olarak takdim ve iftiharla anıyorum” başlıkları, yazıların içinden alınan 

cümlelerden oluşur.  

 

Dergide, dönemin siyasetçileri adına yayımlanan kimi yazılarda ise, yazının 

içeriğine dair bilgilendirme yer alır. Örneğin; “Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet 

Sunay’ın Çanakkale Zaferi Mesajı: ‘Şanlı Tarihimize Milletlerarası bir şeref 

kazandırmış olan (18 Mart)ın aziz şehitlerini, KAHRAMAN gazilerini hürmetle 

anarım…”, “Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Sunay’ın 23 Nisan Mesajı: 

‘Cumhuriyetin kuruluşunu sağlamak için, düşmanlarımız ile aşırı sağ ve aşırı solun 

başkaldıran şer kuvvetlerine karşı açtığı <<Ulusal Mücadeleyi>> başaran eşsiz önder 

Atatürk’ü bu mutlu günde minnetle anarım.’” başlıklı yazılar, yine yazının içinden 

alınan bir cümle ile birlikte bir anlamda yazının yayımlanma sebebi de olan millî 

bayramların ve özel günlerin adını da taşır. 

Dergide bu yazılara yer vererek amaçlanan; sadece dönemin siyasi 

gelişmelerinden okuru haberdar etmek değildir. Aynı zamanda devlet adamları 

tarafından kutlanan millî bayramlar gibi özel günlerin, ulusal anlam ve önemi 

pekiştirilir. Bu vesileyle millî birlik ve beraberliğin sağlanması ve yaşanan kritik bir 

siyasi süreç hakkında halkın bilinçlendirilmesi adına okura seslenilir. Dolayısıyla, 

Türk Kadını dergisi siyasi iktidarın dilini okura ulaştırmak için bir aracı olarak 

değerlendirilir. Örneğin, 12 Mart Muhtırası, dergide hem siyasetçilerin ağzından hem 

de dergi yazarları tarafından desteklenen bir gelişme olarak yer alır. Mart 1971 tarihli 
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58. sayının giriş yazısı “12 Mart Muhtırası”115 olarak başlıklandırılır ve Muazzez 

Aruoba tarafından kaleme alınan bu yazıda muhtıra süreci şu sözlerle desteklenir: 

 

“12 Mart Cuma günü radyolarının başındaki vatandaşlarımız, silâhlı 

kuvvetlerimizin MUHTIRASI ile, ilk anda şaşırmışlardır. İhtilâllerin millet 

bünyesinde açtığı yaraları iyi bilenler; MUHTIRA’yı; Demokrasinin 

bahşettiği insan hak ve hürriyetlerine karşı, susturucu bir oltimatom 

mahiyetini mi taşıdığı endişesile karşılamışlardır. 

Bu şaşkınlığı siyasî partiler de yaşamış; hatta yaşı, tecrübesi politik 

nosyonu ile ün salan İNÖNÜ, üç günde birbirini nakzeden üç ayrı demeç 

vererek, bu şaşkınlığın tipik bir örneğini vermiştir. 

İlk anda ayni sarsıntıyı geçiren bizler; aylardan beri bu sütunlarda 

önlenmesini istediğimiz anarşik olayların muhasebesini yapıp; gün, gün 

aydınlığa çıkan söylentilerin çizdiği korkunç tabloları düşününce, içimizi 

saran karanlıklardan kurtulmuş ve şer kuvvetlere karşı, ORDUMUZUN 

yanında mücadele azmimizin tazelendiğini hissetmiş bulunuyoruz.”116 

 

 

 Bu giriş yazısının ardından aynı sayıda “Cumhurbaşkanı’mız Sayın CEVDET 

SUNAY’ın Silâhlı Kuvvetlerce verilen 12 Mart 1971 tarihli Muhtıra hakkında Türk 

Milletine Mesajı” sunuş notu ve “Cumhuriyetimiz, Devletin derin ve sonu karanlık bir 

çıkmaza girmesini önleyen tehlikeli bir dönemeci geride bırakmış ve yeni bir devreye 

girmiştir.” başlığı ile dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın açıklamasına yer 

verilmesi, Türkiye’deki siyasi olayların Türk Kadını dergisindeki yerini örneklendirir 

niteliktedir. Dergi, 12 Mart sürecine yalnızca bir siyasi gelişme olarak yer vermekle 

kalmayıp süreci doğrudan destekleyen bir tavır sergileyerek siyasi iktidar ile 

arasındaki etkileşimi de açıkça ifade eder. 

  

Türkiye tarihi; siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik olay ve olguların bir arada 

ilerlediği, birinin diğerinden bağımsız düşünülemeyeceği birtakım tarihsel süreçlerin 

                                                      
115 Muazzez Aruoba, “12 Mart Muhtırası”, Türk Kadını, 1971, S. 58, s. 3. 

116 A.y. 
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toplamıdır. Türk Kadını dergisindeki bu siyasi tavır, aktüel politikacıların dergide aktif 

bir rol oynayarak yer alması, dergiyi bir kültür-sanat dergisi olma çizgisinden bir adım 

öteye taşır. Aslına bakılırsa cumhuriyet tarihinde yayın yapan, özellikle fikir 

dergilerinde bu politik tavrı görmek mümkündür. Türk Kadını dergisinin karakteristik 

özelliklerinden biri, bu politik duruşu sergilemekte bir beis görmemesi olmuştur. 

Yukarıda vermeye çalıştığımız örnekler, özellikle tablodan da anlaşılacağı üzere, bu 

duruşu somutlaştıran önemli değişkenlerdir. Bu çerçevede, Türk Kadını dergisinin 

mevcut güncel politikaya, iktidar diliyle birlikte eklemlendiğini söylemek 

mümkündür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

TÜRK KADINI DERGİSİNDE “İDEAL KADIN” TASARIMI 

 

İdeal kadın tasarımı, Türk Kadını dergisinin, bilhassa ilk dönemlerinde, üzerine 

en çok söylem üretilen konusu niteliğindedir. Daha ziyade kadının nasıl bir anne, eş 

ve vatandaş olması gerektiği odağında kaleme alınan yazılar, dönemin siyasi 

ortamının, dinî temayüllerinin ve toplumsal cinsiyet algılarının ipuçlarını taşımakla 

birlikte bir yandan da Türk Kadını dergisinin ürettiği kadın söyleminin bir ifadesi 

olarak ele alınabilir. 

 

İdeal olanın ne olduğu, ideali tasarlayan zihinle doğrudan ilintilidir. 

Dolayısıyla sabit ve tümüyle geçerli bir idealden söz etmek pek gerçekçi bir tutum 

olmayacaktır. İdeali üreten zihnin içinde bulunduğu dönem ve koşulların 

değişimi/dönüşümü idealin bizzat kendisinin değişimine/dönüşümüne neden olacaktır.  

 

Ancak bir yayın organı olarak Türk Kadını dergisindeki söylem üzerinden 

“ideal kadın” üretimine bakıldığında, kendi içinde tutarlı, sürekli ve yeniden üretilen 

bir kadın profili ile karşılaşıldığı söylenebilir. Öyle ki dergideki yazılardan herhangi 

birinin yazarının adını kapattığınızda o yazıyı A kişisinin ya da B kişisinin yazmış 

olabileceği düşünülebilir. Çünkü dergideki yazılar ve yazarlar birbirleri ile çelişkili 

tutum ve düşünceler üretmezler.  

 

Bu tutarlılık dergideki çeşitliliğin sınırlı olması olarak da değerlendirilir 

elbette. Ancak Türk Kadını dergisinin yayın amacı en başından bellidir. Belli bir fikir 

odağında üretilen yazıların tür olarak -deneme, şiir, röportaj, tanıtım vb.- çeşitli olduğu 

görülen dergide, fikir çeşitliliğiyle karşılaşmak çok mümkün değildir bu nedenle. 

Aksine dergi, aynı fikirlerin yeniden tekrarlandığı, aynı referansların yeniden 

gösterildiği, aynı tarihî olaylardan aynı derslerin çıkarıldığı bir anlamda “didaktik” bir 

üretim aracı olarak değerlendirilmiştir yazarları tarafından. 
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Dergideki sözü edilen öğretici tavır, ideal kadını tasarlarken kadını bir gösterge 

olarak ele alır. Kadının ideal anne olarak, ideal eş olarak, ideal vatandaş olarak 

sergileyeceği performanslar birbirinden farklı kimlikler olarak ele alınabilirse de Türk 

Kadını dergisinin söylemi, kadının birbirinden farklı bu kimliklerini bir bütün olarak 

ele alır. Çünkü burada kimlikler arası bir sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Bir kadının iyi 

bir eş olabilmesi, ileride iyi bir anne de olabileceğinin göstergesi olarak kabul edilir 

örneğin. Türk Kadını’nda kadının Türk kimliği zaten bir ön kabul olarak yer 

aldığından vatandaşlık bilinci ise içeride yuvasına, dışarıda yurduna bağlı kadının 

hâlihazırda sahip olduğu bir bilinç olarak kabul edilir.  

 

Türk Kadını dergisindeki ideal kadın tasarımında, kadın ve ahlak kavramları 

birlikte kullanılan kavramlardır. Hatta kimi yazılarda ve şiirlerde bu kavramlar âdeta 

birbirlerinin karşılığı olarak yer alır. Bu konuda, Hızır Talî Feyzioğlu tarafından 

kaleme alınan İdeal Kadın Kim? başlıklı şiir, “kadın ve ahlak” ilişkisini özetler 

niteliktedir: 

 

“İdeal Kadın Kim? 

 

Câzip, güzel kadının vasfı bir an öğülür 

Mümtaz kadının vasfı ahlâkı ile ölçülür 

Güzelde hemen iffetin nisbeti sorulur 

Bu cevhere sahipse kadın her an öğülür. 

 

İdealde temiz vicdan aramak ananedir. 

Vicdanı müdrik kadın, ender bir hazinedir 

Zira iffeti ikaz eden, hâkim vicdandır 

Vicdan olduğu yerde çirkin fiil yalandır. 

 

Her kadında var, az çok güzellikle çirkinlik 

Güzel görmek herkeste heves, ruhda gerginlik 

Güzelden yoksun olan için hayat bedbinlik 

İffeti zevke feda etmek büyük delilik. 
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İffetli kadının miyarı yirmidört ayar 

Karışıksız altın, değeri cihan sayar 

Kalp altunla, iffetsiz kadın ülkeye zarar 

Değersiz nesneyi, ne sarraf ne aşık arar. 

 

İdeal kadın kim diye sormak istersen eğer: 

İffete sahip olan kadın, dünyaya değer 

Bunda sebat ettiği müddetçe rağbet görür 

Aksi halde ise kadın, ya ölür ya öldürür.”117 

 

 

Yalnızca bu şiirde kadının karşısındaki sıfatlara bakıldığında; mümtaz, iffetli, 

cazip, vicdanlı, ahlaklı, müdrik, güzel, değerli, rağbet gören gibi nitelendirmelerle 

karşılaşılır. Kadının değeri ile iffetli/ahlaklı/vicdanlı olması ile doğrudan kurulan 

ilişkide, bu özelliklere sahip olmayan ya da bu özellikleri sahiplenmeyi reddeden kadın 

ölen ya da öldüren konumuna yerleştirilir.  

 

Kadın ve ahlak ikiliğinin kurulduğu bir diğer şiir, yine bir erkek şair tarafından 

kaleme alınan Türk Kızına başlıklı şiirdir. Başlığında, “Londra’da bir Yılbaşı 

gecesinde yazılmıştır.” açıklaması yer alan şiirde aralarında zıtlık kurulan iki kadın 

imajı üzerinden bir yüceltme ve aşağılama kurgusu oluşturulur. Şiir şu şekildedir: 

 

“Türk Kızına 

Yollarda ağırlığı sinsi bir ekşi etin 

Burada yırtılmış bütün hayası bekâretin. 

Duyuluyor öpüşün Kaldırımlarda sesi,  

Sokaklara serilmiş bu şehrin varsa nesi. 

Dişilerden kabarmış meydanlarda dalgalar,  

Bir kadın pazarıdır seysister ve trafalgar. 

Başlarda sarhoşluğu taşan, çoşkun gecenin 

Yükseliyor boşluğa naralar derin derin 

                                                      
117 Hızır Talî Feyzioğlu, “İdeal Kadın Kim?”, Türk Kadını, 1968, S. 29, s. 25. 
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Kirli bütün sokaklar, her şey kirli bu anda 

Kaldırımda yatanlar, uzananlar bir yanda. 

 

Londra’da bu gece yıl başıdır sevgilim, 

Ağır ağır dönüyor karanlıklarda elim 

 

Vursun ipek yüzüne, sıcaklığı bir yazın, 

Ki bu senin asalet nakışlı alın yazın. 

Gönül nasıl düşmesin ve olmasın sana ram, 

Aşkında da yükselir bir tarih, bir ihtiram 

Bir güneş ol doğ bana bu ufukta yepyeni, 

Arıyorum boşlukta bir âma gibi seni, 

Göster bana gümüşten Sakarya yamacını,  

Ve Toroslardan tel tel, duman duman saçını, 

Işık ışık bak bana gökteki Hilâl gibi, 

Yaylamdaki gül gibi bayrağımda al gibi, 

Yüksel! Şimşek bakışlı ve dilber Türkmen kızı, 

Yüksel! bu semaların sarı parlak yıldızı. 

 

Kız görsün bu Londra, masiyesinde vakar, 

Dudaklarında sevinç ve gözlerinde bahar. 

Görsün, seni dört nala şahlandırdığın atı, 

Görsün seni, Afyon’da bir kerre daha batı.”118 

 

 

 Bu şiirdeki ideal kadın, yalnızca milliyeti dolayısıyla bile ideal sayılabilecek 

bir izlenim oluşturur. Şiirde tümüyle olumsuz bir Londra atmosferi oluşturan şairin, 

oradaki/oralı kadınlara yaklaşımı da sinsi, ekşi et, yırtılmış, dişi, kadın pazarı, kirli gibi 

olumsuz anlam yüklü kelimelerle ifade edilir. Şiirde asıl zıtlık ise buradaki atmosferin 

tam tersi bir Türkiye’de, buralı kadının tam tersi bir Türk kızı aracılığıyla kurulur. 

Türk kimliği bu kadını “ideal”leştirirken aynı zamanda ona bir kutsiyet de katar. Tarihî 

ve yerel referanslarla kadını âdeta semavi bir varlık olan tasarlayan bu anlatı, 

                                                      
118 Necmettin Esin, “Türk Kızına”, Türk Kadını, 1968, S. 31, s. 15. 
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Osmanlı’dan günümüze dek sürmekte olan doğu-batı temsilini kadın(lar) üzerinden 

yeniden üreten bir söyleme dayanır.   

 

 Dergide, doğu-batı karşıtlığının kadın imajları aracılığıyla üretildiği bir diğer 

yazı da Hanife Öz tarafından kaleme alınan Cumhuriyet Bayramında Anadolu 

Kadınını Anarken başlıklı yazıdır. Bu yazıda yazar, Türk kızları ve Anadolu kadını ile 

“batı dünyasının kadınları” arasında bir karşıtlık oluşturur: 

 

 “Öğrenci yanımdan ayrılırken bugünlerimizi hazırlayan Anadolu 

kadınlarımızı düşündüm. Okuma-yazma bilmeden, modern yaşama şartlarından uzak 

fakat cesur, fedakâr, çalışkan Türk kadınını. Duyguların en temizini yaşıyan melek 

kâlpli, saf ninelerimizi.. Ve batı dünyasının içkiye, sigaraya, kumara alışmış 

kadınlarının yanında pembe yanaklı badem gözlü tabiî güzelliği ile dipdiri duran Türk 

kızlarını.”119  

 

 

3.1. Aile 

Türk Kadını dergisinin söyleminde aile, Türk modernleşmesinin 

gözlemlenebildiği en küçük toplumsal yapı olarak merkezî bir yere ve öneme sahiptir. 

Modernleşme sürecinin hem etkilediği hem de etkilendiği bir oluşum olarak aile, 

yazarlar tarafından çeşitli açılardan ele alınır. İdeal Türk kadını tasarımı gibi, ideal 

Türk ailesi tasarımı da hem Cumhuriyet devrimlerinin etkisiyle değişmesi/dönüşmesi 

hem de geçmişten gelen ananevi kodların devam ettirilmesi gereken bir mekanizma 

olarak kurgulanır. Bu kurguya göre eski Türk ailesi pek çok açıdan yüceltilen ve örnek 

alınması gereken bir aile tipi olarak ele alınır. Ancak modernleşen dünyada 

geçerliliğini ve gerçekliğini yitirmiş kimi özelliklere de sahip olan bir aile yapısı 

olduğundan geleneksel Türk aile yapısının bugünün koşullarına adapte edilmesi fikri 

hâkimdir derginin ideal Türk ailesi kurgusunda.   

 

                                                      
119 Hanife Öz, “Cumhuriyet Bayramında Anadolu Kadınını Anarken”, Türk Kadını, 1968, S. 29, s. 26. 
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“Eski Türk Aileleri sağlam bir terbiye, âdet ve görenek üzerine 

kurulmuştu. Küçük erkek kardeş, ağabeysini <<Ağa>> olarak tanır, 

babasına gösterdiği saygıyı en az ağasına da göstermekle mükellef tutulurdu. 

Kız kardeşler ise, babaları kadar erkek kardeşlerinden de çekinir ve onları 

sayardı. Türk Ailelerinde fertlerin birbirlerine gösterdikleri saygı, sevgi ve 

şefkat tarihe malolmuş kıymetlerdir. Elbette ki bu günkü modern hayatın 

icapları, eski pederşâhi Türk Aile sistemini, katı kalıplar içinde kabul 

edemez. Eski sistemde 40 yaşında bir erkek, evli çoluk çocuk sahibi olsa 

dahi, manen olduğu gibi, maddeten de baba sağ ise Ona bağlıydı. Ekonomik 

bakımdan, bu günkü modern aile sisteminde bu mekanizmanın yürümesi 

imkânsız hale gelmektedir. Fakat eski Türk Ailesinin hayatı modernize 

edilerek, 20. asrın ailesi ile bağdaştırılacak olursa, temiz aile münasebetleri 

tesis edilecek, fertler birbirlerine manen bağlanacakları gibi, bunun sonucu 

olarak maddi bağlar da kuvvetlenecektir. Böylece cemiyetimizde gittikçe 

çoğalan aile faciaları büyük nisbette azalacaktır.”120  

 

 

Eskinin modernize edilmesi fikri Türk modernleşmesinin, farklı yaklaşımlar 

tarafından farklı çözümler üretilen bir sorunu olarak bugün hâlâ varlığını sürdürür. 

Dergide de modernleşme taraftarı bir tavır sergilense de “eski” ile bağlarını 

koparmamak konusunda direnç gösteren bir “yeni” oluşumu söz konusudur. 

Dolayısıyla Türk Kadını dergisinde modernleşme ancak “eskinin modernize edilmesi” 

olarak kabul edebilir. Kadın da, aile de, toplum da modernleşmelidir. “Bütün 

düzenleyici söylemler gibi, modern burjuva aile hayatı ideali de ‘ötekiler’in farklı 

olmasına muhtaçtır.”121 Ancak bu modernleşme sürecinin bir ayağı eskide, bir ayağı 

yenide olacak şekilde gerçekleşmelidir. Dergide modernleşmenin karşılığı olarak 

kullanılan Garplılaşmak şu şekilde tarif edilir:  

 

“Garplılaşmak; en son dansları en iyi şekilde yapmak, Amerikan ve 

Avrupa filimlerinden görülen âsi gençlik çeteleri kurmak, acayip kıyafetlere 

bürünmek veya konserlerde isteri krizleri geçirmek, değildir. Bilâkis, 

                                                      
120 Meliha Yalçıntaş, “Aileler ve Çocuklar”, Türk Kadını, 1967, S. 8, s. 18. 

121 Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 225. 
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Avrupa’nın üstün teknik ve bilgisini alarak yüksek bir hayat seviyesine 

ulaşmak, kültürünü Türk-Müslüman hayatımızla karıştırıp, onlardan daima 

ileri olmaktır.”122  

 

 

Dergide aile, her şeyden önce çocukların yetiştiği bir “yuva” olarak ele alınır. 

“Türk toplumunda temel unsur AİLE, ailenin en kıymetli varlığı da ÇOCUK’tur.”123 

Eşlerin birbirlerine karşı tutumları, kadının anne olarak sahip olması gereken 

özellikler, erkeğin baba olarak sahip olması gereken özellikler, çocuğun içinde 

yetişeceği aile açısından en önemli kriterler olarak ele alınır.  

 

“Çocuğun hayata gözlerini açtığı, sesini ilk duyurduğu çatı altı onun 

için en mukaddes köşe olmalıdır. Sadakat, sevgi ve güven hislerinin hâkim 

bulunduğu temiz bir yuvada yetişmiş fertlerin aileye bağlılıkları hem derin 

hem ömürlü olur. Baba ocağına saygı, aile prensiplerine sadık kalma, bu 

müessesenin haysiyet ve vakarını sarsacak hafifliklerden kaçınma şuurunu 

küçük yaşlarda kazanmış insanlar iyi vatandaş vasfına sahip bahtiyarlardır. 

Bu terbiye ile yetişen ferdlerin ileride kuracakları ikinci yuvaları aynı 

zihniyet, aynı anlayışa dayanarak ayakta kalabilir.. 

Görülüyor ki, yeni neslin yetişmesinde bilhassa alacağı ilk terbiye 

bakımından ana-babaya düşen sorumluluk, üzerinde israrla durulacak kadar 

mühimdir. Karı-kocanın yavrularına verecekleri güzel ve iyi misaller ise bu 

vazifelerin başta gelenidir.”124 

 

 

Türk Kadını dergisinde çocuklar, “millî varlığımızın devamını kendilerine 

emanet edeceğimiz çocuklarımız” olarak nitelendirilir. Çocukların millî varlığın 

devamını sağlayacak olan bir nevi ‘aktarımcılar’ olarak farklı yazarların yazılarında 

ele aldığı görülür. Dergi yazarlarından Hatice Fidan, ‘çocuklarımız’ kelimesinin 

                                                      
122 Yalçıntaş, “Aileler ve Çocuklar”, s. 18. 

123 Müjgân Dericioğlu, “Okul Öncesi Eğitimi ve Kız Enstitülerinde Çocuk Yuvaları…”, Türk Kadını, 

1968, S. 21, s. 26. 

124 Perihan Parla, “Aile Müessesesine Saygı”, Türk Kadını, 1966, S. 3-4, s. 12. 



 89 

kapsamını şu şekilde açıklar: “Çocuklarımız deyimi, en küçüğünden Üniversitede 

bulunan gençlerimize kadar Ulusumuzun geleceği demek olan MİLLÎ servetimizi, 

MİLLÎ varlığımızı ve gelecek TÜRKİYE’nin yaratıcıları olan gençlerimizi 

kapsamaktadır.” Dolayısıyla aile, millî varlığın devamlılığı açısından korunması 

gereken bir oluşum olarak ulusal bir anlam taşır: 

 

“Milli varlığımızın devamı ise, ilkönce Türk’ü Türk eden vasıfların 

yaşaması, Türk’ün kendi tarihi kıymet ölçülerine ve ecdat mirası cemiyet 

disiplinine saygılı olması, kısacası her Türk’ün evvelâ Türklüğüne karşı 

hürmetkâr olması şartına bağlıdır.”125 

 

 

Dergideki milliyetçi tavır, millî kimliğin ve millî kurtuluş hikâyelerinin 

nesilden nesle aktarımı için aileyi önemli bir konuma yerleştirir. Millî şuurun oluşumu, 

dergi yazarları için ailede alınan iyi terbiye sonucu gelişmesi gereken bir refleks olarak 

nitelendirilir. Anneden çocuğa yapılacak aktarım, ulusal kimlik için olmazsa olmaz bir 

gereklilik olarak yer bulur Türk Kadını dergisinin aile kurgusunda. 

 

“Çok küçük yaşımda iyi bir Türk anası olarak hörmet ettiğim 

ANAMIN bana; Kosova’dan, Mohaç’tan, Varna’dan, Pilevne’den savaş 

hikâyeleri anlattığını, benimle birlikte o devre âit savaş ve kahramanlık 

Türkülerini söylediğini ve ilk defa MUSTAFA KEMAL’, bana millî bir 

kahraman olarak öğrettiğini, şu anda dün gibi hatırlıyorum. Türk kadınına 

ve Türk anasına inancım biraz da bundan geliyor.”126 

  

 

 Dergide aileye yüklenen bu ulusal anlam, aynı zamanda aileyi, ulusun birliğini 

bozmak isteyen dış güçlerin tehdidi altında olan ve bu nedenle de âdeta vatani bir görev 

                                                      
125 Türk Ev Kadınları Derneği İdare Heyeti, “TRT’den Ailenin Korunması İstendi”, Türk Kadını, 

1967, S. 9, s. 21. 

126 Hatice Fidan, “Çocuklarımız”, Türk Kadını, 1967, S. 13, s. 9. 
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hassasiyetiyle korunması gereken bir unsur hâline getirir. Çünkü milletler, varlıklarını 

sürdürmek için ailelere ihtiyaç duyarlar. 

 

“Tarih boyunca insanlığın iftihar vesilesi, ilk medeniyet 

tohumlarının bahçıvanı olan, küçücük OBA’sından büyük 

İMPARATORLUKLARINA ve bu günkü CUMHURİYET’imize kadar 

TÜRK MİLLETİNİN TEMELİ OLAN AİLE, böyle futursuzca hakarete 

maruz kalırken; yıktıkları AİLE’nin harabeleri üstüne yeni devletler kuran 

komünistler bile, temellerinin çatırdadığını duyarak, o harabeleri tamire 

çalışıyorlar.”127 

 

 

“<<- Gençliği manevî hasletlerden uzak, kahramanlığı kırıcılıkta, 

yıkıcılıkta, inkârcılıkta gösterip çocuklarımızı aldatanların karşısına 

çıkmamız lâzım. Gençliği bizden koparmak istiyorlar. Köksüz insanlar, 

fırtına önüne kuru bir yaprak gibi, oraya buraya savrulurlar. Bu şaşkınlık 

içinde bir kurtarıcı gibi kendilerine uzatılan ne olursa olsun, ona sarılmağa 

mecburdurlar. Bizim aziz çocuklarımızı, böyle köksüz bir halde, istedikleri 

istikametlere sürüklemek isteyenlerle mücadele etmemiz lâzım. Binlerce 

yıllık mazisi ile, dünyanın ortasına kök salmış bir milletiz. Öylesine kök 

salmışız ki, müstakil Devletler halinde bizden ayrılan bir çok milletler, halâ 

bu kök’e tutunmak, dayanmak ihtiyacını duyuyorlar.”128 

 

 

Dergide aile içi ağırlıklı rolün kadına biçildiği görülür. Ailenin temel 

niteliklerini belirleyecek olan da yine ailenin “fedakâr annesi” olan kadındır büyük 

oranda.129 “Çocuğuna İYİYİ, KÖTÜYÜ göstermek için, ANNE hep PEHPERDİR. 

                                                      
127 Zeynep Tükel, “Milletin Temeli olan Aileyi de yıkmak istiyorlar!...”, Türk Kadını, 1968, S.27, S.12 

128 Aruoba, “Bu Hainler, Bu Alçaklar Kimlerdir.?”, s. 3. 

129 Dergi söyleminde kadının annelik görevlerinin aile için ve vatan için ne anlamlara geldiği, önceki 

bölümlerde ayrıntısı ile ele alındığında bu bölümde kadının anne olarak aile içindeki ilk öğretmenlik 

görevi, vatan için nesil yetiştiriciliği görevi ve annelik kutsiyeti ile donanmış olması hakkında yeniden 

örneklendirmelere gidilmeyecektir. Ancak kadının aileye, ailenin kadına eşitlendiği bir denklemin 
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ANNE hep IŞIK’tır. Çocuk bu IŞIK’ın aydınlığında görür, duyar ve düşünür.”130 

Annenin çocuk üzerindeki belirleyiciliği, dergi söyleminde irsî aktarımlardan bile 

daha fazladır. Sâmiha Ayverdi, kadının aile içindeki rolünü, aileyi şu sözlerle niteler: 

“… ana-kadın çekirdeği etrafında örgü(t)leşen aile müessesesi, içtimâî bünyenin en 

küçük fakat en sağlam ve yapıcı hücresini teşkil ederdi.” Dolayısıyla Türk Kadını 

dergisinde anne olarak kadına yüklenen anlam, çocuğun, ailenin ve dahası toplumun 

geleceğini belirleyecek niteliktedir. 

 

“Prof. Hans Hof’a göre <<İrsiyet>> bir tuğladır. Bunları muntazam 

bir şekilde, emniyetle yerleştiren insanlar, birer Saray vücuda getirebilirler! 

Öte yanda, sarsak ve muvazenesiz ellere düşen ayni Tuğlalardan, bir 

Samanlık dahi yapılamaz!... 

Bu buhranların, bu Manevî Çöküşün sebebi nedir?... Şahsiyetlerini 

kuramadıkları için, en küçük bir sarsıntıyla yıkılan bu insanların dertlerini, 

nerelerde aramalı?... 

Bu soruların ışığında yürüyenlerin yolları, yeni doğmuş bir bebeğin 

önünde tıkanmış! Ve görmüşler ki, bu Minik Yavru aydınlanması beklenen 

bütün problemlerin nüvesidir.. Bu nüveyi, anlayışlı bir dikkatle geliştirmek 

lâzımdır. 

Peki, bunu kim yapacak?...  

Hepimizin düşündüğü gibi: <<Anneler>> demişler… Ve 

yuvalarının havasını sevgiyle şefkatle ısıtarak, evlâtlarının üzerine emniyetle 

eğilen Annelerin, çocuklarının şahsiyetinin teşekkülünde en mühim faktör 

olduğunu kabul etmişler. 

Görülüyor ki, İrsiyetin sırtından alınan Mesuliyet, bütün 

ehemmiyetiyle Annelerin omuzlarına yüklenmiştir.”131 

 

 

                                                      
kurulduğu Türk Kadını dergisinde, kadının annelik misyonuna değinmeden aile kurumunun 

incelenmesi de pek mümkün görünmemektedir. Çünkü dergi yazılarında aile, çocukların yetişeceği bir 

yuva olarak kurgulanır ve o çocukları yetiştirecek olan da ideal Türk kadınıdır. 

130 Muazzez Aruoba, “Çocuklarımızı Koruyalım”, Türk Kadını, 1967, S. 11-12, s. 4.   

131 A.y. 
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Dergide, toplum tarafından örnek alınması muhtemel görünen ve profilleri 

derginin ideal kadın tasarımına uygun olan kadınların kimi zaman yaşam öykülerine, 

kimi zaman hayatlarından kesitlerine, kimi zamansa eserlerinin tanıtımlarına yer 

verilir. Bu tür yazılardan biri olan Örnek bir Vali Hanımı başlıklı yazıda, örnek bir 

kadın olarak, dönemin Niğde Valisi Enver Kazanoğlu’nun eşi Süheylâ Kazanoğlu’nun 

anlatısına yer verilir. Bu anlatıda, derginin aileye ve kadına yaklaşımı açısından dergi 

söyleminin karakteristik özellikleri yer alır. Süheylâ Hanım “ev hanımı anne” imajı ile 

idealleştirilir. Onun yetiştirdiği kız çocuğu da yine potansiyel bir ev hanımı olarak 

yansıtılır bu yazıda.  

 

“1966 yılında vali olarak Niğde’ye tayin ediliyorlar. Bu arada 

yuvayı iki de çocuk süslemiştir. Oğulları Taner, Maarif Koleji Lise kısmı 

ikinci sınıf öğrencisidir. Kızları Meral halen yanlarında ve ortaokulun ikinci 

sınıfına gidiyor.   

Süheylâ Hanım kızını da kendi gibi bir ev hanımı olarak 

yetiştirmekte, küçük Kazanoğlu bahçelerinde misafirlerin meyve ikram 

ederken, çaylara şeker koyarken en az annesi kadar sevimliydi. 

Niğde Valisi’nin genç eşi boş zamanlarını kitap okuyarak, dikiş 

dikerek, nakış işleyerek değerlendiriyor. Okudukları kitaplar arasında klâsik 

eserlerle karakter romanları başta geliyor. Nakışlardan bilhassa (Çin 

iğnesi)ni seviyor. Bütün ev işlerine meraklı olduğunu da ayrıca ifade 

ediyor.”132 

 

 

 Prestijli bir meslek sahibi baba ile çeşitli ilgi alanları olan bir annenin, 

cinsiyetleri erkek ve kız olan iki çocuklarından oluşan ideal bir Türk ailesinin yer 

aldığı bu yazıda, annenin ev hanımı kimliğinin ve kız çocuğunu da tıpkı kendisi gibi 

ev hanımı olarak yetiştirmesinin yüceltilmesi, buna rağmen erkek çocuğuyla ilgili 

hiçbir ayrıntının yer almaması, idealize edilen toplumsal cinsiyet kodlarının 

çözümlenmesi açısından önem taşır. Aile, annenin kızını ev hanımı olarak yetiştirdiği, 

babanın mesleğinin ön planda olduğu bir kurgudur. Babanın kamusal alandaki 

                                                      
132 M.C., “Örnek bir Vali Hanımı”, Türk Kadını, 1968, S. 29, s. 21.  
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varlığının karşısında annenin özel alandaki varlığı yer alır. Kadının evle sınırlanan 

alanı, ev içinde yetiştireceği çocuklar aracılığıyla toplumsal bir boyut kazanacaktır. 

“Modern düşüncede toplumu düzenlemek için aileyi düzenleme aracı olarak kullanma 

fikrinin temelinde gelecekteki toplumun bir nüvesi olarak çocukları şekillendirme fikri 

vardır.”133 Bu fikir, Türk Kadını dergisinde doğal sürecin işleyişi olarak ele alınır: 

 

“Fakat kadının topluma en önemli katkısı, evde, ya da eğitim 

alanında olduğu ve olması gereği ileri sürülmektedir. Bütün toplumlarda 

olduğu gibi aile hayatınıın genel işlerinden ve küçük çocukların 

yetiştirilmesinden doğal olarak ve büyük ölçüde kadın sorumludur. Onun bu 

alanlardaki katkısı hemen yüzde yüze yaklaşmaktadır.”134 

 

 

Kadının ev içi görevlerinin bir anlamda ulusal bir yükümlülüğe 

dönüştürüldüğü bu ve benzeri söylemler, aynı zamanda ev içi iş bölümünün henüz 

gündemde olmadığı modernleşme sürecinde, kadını eve, evi de kadına eşitlemektedir.  

 

“<<Ev kadın demektir. Kadınsız bir yer ev değildir..>> diyor. Güzel 

bir söz doğrusu… Kadınsız bir ev, en muhteşem eşyalarla süslenmiş bir 

zenginliğe sahip olsa da, insan içine, tatlı bir huzur yaymaktan mahrumdur. 

Ama şüphesiz ki bu söz, evini ev yapmasını bilen kadın için 

söylenmiştir. Kadın, iyi bir kalbe, işleyen bir kafaya ve hünerli bir ele 

sahipse evini gül gülistan yapabilir.”135 

 

 

Kadını evsiz, evi kadınsız düşünmeyi reddeden bu düşünce, kadının kamusal 

alanda değil, özel alanda tahayyül edilmesi ile doğrudan ilintilidir. Muhafazakâr 

modernleşme, bir yandan kadının kamusal alanda görünürlüğüne muhtaçken diğer 

                                                      
133 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, 

İstanbul, İletişim Yay., 2014, s. 198. 

134 Feriha Baymur, “Türk Kadını ve Eğitim”, Türk Kadını, 1971, S. 67, s. 26.  

135 Hikmet S. Omay, “Kadın Elinin Hünerleri”, Türk Kadını, 1967, S. 14, s. 11. 
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yandan aile birliğinin devamı için kadının ev içindeki sürekliliğini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Ailenin, millî varlık ve birliği ayakta tutan en önemli toplumsal 

yapılanma biçimi olduğu, dergide sık sık dile getirilmektedir. “Uzak veya yakın 

tarihlere mal olmuş sayısız misaller, ailenin çöküntüye uğradığı toplumlarda yavaş 

yavaş millî hayatiyetin de kaybolduğunu açıkça gösteren delillerdir.”136 Dergi, kadını 

ailenin, aileyi de devletin temeli olarak kabul eden bir söylem üzerinden ideoloji 

üretmektedir.  

 

“Cemiyetin temeli aile, ailenin temeli de kadın olduğuna göre, 

saadetin yapıcılığı ve devam ettirilmesinde kadının vazifesi de bir hayli 

şümullüdür.”137  

 

“Ancak, perilerle işbirliği edemiyeceğimiz bir dünyada 

yaşadığımıza göre, kızlarının daha minicikken güzel ellerine perileri 

kondurmak annelere düşen bir iş oluyor. 

Görüyorsunuz ya sevgili okuyucularım, şu dünyada herşey dönüp 

dolaşıp kadında birleşiyor… 

Düzenli bir hayatın idamesi, kadının kafasıyle ellerinin müşterek 

çalışmasıyla mümkün olabiliyor.”138  

 

 

Türk Kadını dergisinde, kadının, ekonomik kalkınmada oynayacağı rol, 

kadının üretici kimliğiyle birlikte yer alır. Kadınların iş hayatına atılmaları, kamusal 

görünürlüğün sağlanmasıyla birlikte millî kalkınma planının da bir aşaması olarak 

değerlendirilir. Atatürk’ün öncüsü olduğu devrimler, daha evvel kadının dâhil 

ol(a)madığı üretim ağlarında artık kadının da var olabilmesi adına belirleyici 

adımlardır. Dergi söylemi de, bizzat Atatürk’ün kendi sözleriyle bu fikri okurlarına 

taşıyarak kadını kamusal hayatın bir parçası olmaya davet eder. Kadının kamusal alana 

                                                      
136 Parla, “Aile Müessesesine Saygı”, s. 12. 

137 Omay, “Kadın Elinin Hünerleri”, Türk Kadını, s. 11. 

138 A.y., s. 12. 
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çıkması, önce aileyi, ardından toplumu etkileyecek bir gelişmedir. Dergi, aileyi bu 

anlamda da her şeyi başladığı yer olarak ele alır.  

 

 

“ATATÜRK’e göre; 

Bir cemiyette ilerleme aileden başlar. Gerçekte, aile içerisindeki 

hukuk bakımından eşitsizlikler; düzensizlikler ve dengesizlikler tüm sosyal 

hayata akseder. İktisadî ve sosyal bozukluklara sebeb olur. Cemiyetin 

%50’sini kadın teşkil ettiğine göre, kadının üretici gücünden istifade 

etmemek büyük bir kayıp olacaktır. Türk Cemiyeti asırlar boyu bu kaybın 

en büyüğüne uğramıştır.”139   

 

 

Dergide, aile “iyi aile” ve “kötü aile” olarak ikili zıtlıklarla yazılara konu edilir. 

İyi bir ailenin nasıl olması gerektiği, kötü bir ailenin nasıl olduğu söylemi üzerinden 

belirlenir. Kötü aile için dergideki en yerleşik kurgu babanın sarhoş bir şekilde, 

annenin ise kumar masalarında resmedildiği aile tipi etrafında şekillenir. Kumar 

masasındaki anne ise çoğu zaman derginin yanlış Batılılaşmış kadın söylemini 

temsilen yer alır yazılarda.  

 

Dergide iyi aile-kötü aile kıyası, ailelerin çocuklarına karşı yaklaşımlarının 

sebep ve sonuçlarına yönelik örneklerle pekiştirilir. Aile içi düzen ya da düzensizliğin, 

çocuğun karakterini ve gelecek kurgusunu etkileyen en önemli etken olduğu 

düşüncesi, dergideki aile temalı yazıların odak noktasıdır.  

 

“Ana-baba çalışkan, dürüst ve iyi ahlâklı ise, çocuklar da bu 

vasıflara sahip olacak demektir. Onlar derbeder, zevkü sefaya düşkün, 

çocuklarına karşı lakayt, hele aile mefhumuna sadakat göstermiyorlarsa bu 

evde büyüyen çocukların geleceklerini tahmin etmek hiç te güç olmaz!. 

Geçimsizlik, yalan söylemek, her ne şekilde olursa olsun birbirini aldatmak 

küçük varlıkları zehirleyen en korkunç âmillerdir. Ana-babasının 

                                                      
139 Sadıklar, “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk Cemiyetindeki Yeri”, s. 20. 
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bağdaşamadığını, sık sık münakaşa ettiğini gören çocukların nekadar 

üzüldüklerini, bu yüzden çeşitli sapıklıklar gösterdiklerini belirten birçok 

vakalar vardır. 

Evinde huzur ve saadet bulamıyan yavrucakların kendilerini kötü 

itiyadlara kaptırdıkları, zamanla dejenere olup gittikleri bir hakikat. Cinsi 

sapıklık, hırsızlık, katil gibi suçların faili bulunan çocuklar, ekseriya mazbut, 

mes’ut aile yuvasından mahrum olanlardır.”140 

 

“Bebek yedi yaşındadır. Sevildiğini bilir. Yuvasında mesuttur. 

İtimat ve neş’e içinde yaşamaktadır. Yalnız kaideler daralmağa başlamıştır. 

İlk zamanlar hiç bir şey beklemeden bol bol verilen SEVGİ, şimdi iyilikler, 

doğruluklar karşılığında görünmektedir. Çocukta: 

<<- Annem babam beni severler.. Ama kötü bir şey yaparsam 

üzülürler. Sevgileri azalır. İyi hareket edersem, beni daha çok 

severler!>> 

Önsezisi uyanmıştır. Cemiyet fikri teşekkül etmeğe başlamıştır. 

Hayat hakkında namütenahi tecessüsü vardır. 

Bu yavru mesut bir çocuktur. Çünkü, birbirleriyle anlaşan mesut bir 

aileye doğmuştur. Hiçbir şeyden korkusu yoktur. ANNE’sinin kucağına 

sokulup, en büyük facialara gülebilir. Onun için FELÂKET ailenin çatılan 

kaşlarıdır. Onun için ISTIRAP, azalan sevgi eksilen şefkattir. Yuvasındaki 

huzursuzluk, çocuk ruhundaki İTİMAT hissini parçalar. Sebebini 

bulamadığı KABALIK ve KIZGINLIK, kalbini BEDBAHTLIKLA sarar. 

Bu madalyonun ters yüzüdür. Çünkü BEBEK so(ğ)uk ve anlayışsız 

bir yuvada doğmuştur. Şefkatsiz bir ANNE’nin kollarındadır. Yahut, 

vakitlerini dışarlarda geçiren bir ailenin KISACIK ALAKALARINA 

terkedilmiştir.” 141  

 

 

Bu yazılarda dikkat çekici olan, yazarların katı tavırlarıdır. Örneğin anne ve 

babaların davranış biçimleri arasında da iyi ve kötü dışında bir şık tanınmaz. Anne ya 

                                                      
140 Parla, “Aile Müessesesine Saygı”, s. 12. 

141 Aruoba, “Çocuklarımızı Koruyalım”, s. 4-5. 
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çok şefkatli, merhametli, fedakâr bir imajla ya da egoist, sorumsuz, bencil bir imajla 

ele alınır bu yazılarda. İyi yönleri de olan ama bazı konularda eksiklikleri olan “doğal” 

insani forma ulaşmak mümkün değildir bu yazılarda. Anne ya melek gibidir, ya da 

şeytan.  

 

Aynı katı ve kesin tavır, dergide yer alan baba imajı için de geçerlidir. İdeal 

babanın ev içi emeği tanıması, eşiyle iş bölümü yapması, çocuğun bakımında 

doğrudan görev alması gibi beklentiler, dönemin toplumsal cinsiyet algısı 

çerçevesinde düşünüldüğünde gerçekçi beklentiler olmayacaktır. Dolayısıyla Türk 

Kadını dergisindeki ideal babadan beklenen; ailesine ve eşine olan sadakatini 

koruması, ailenin geçiminde doğrudan sorumluluk almaktan kaçınmaması ve 

çocuğunu ilgi alaka göstermesidir. Tıpkı ideal anne tasarımında olduğu gibi, ideal baba 

tasarımında da baba ya bu özelliklerin tümüne sahip olan mükemmel baba imajıyla ya 

da içki, kumar ve başka kadınlara harcadığı zamanını evine, eşine, çocuğuna 

harcamayan sorumsuz bir imajla yer alır dergide.    

 

 “Bir aile düşünelim ki: Anne hakikaten iyi vasıflara sahip bir 

insandır. Evine, çocuklarına düşkündür, dürüst, çalışkan, tutumludur.. Fakat, 

baba müsrif, bencil ve avaredir. Saadeti evinin sıcak havasında, çocuklarının 

eşinin yanında arayacağı yerde kendini sefahata kaptırmıştır.. Geceleri eve 

geç gelmektedir.. 

… 

Bir başka aile tasavvur edelim: 

Baba aklı başında, vefalı yuvasına bağlı makul bir insandır. Buna 

mukabil anne son derece egoist, müsrif, eğlenceye düşkündür.. Çocuklariyle 

hiçbir şekilde meşgul olmaktan zevk almaz.. Şahsî menfaatlerini herşeyin 

üstünde tutar.. hiç şüphe yok ki böyle bir aileden yetişen çocuklar da 

talihsizdir..”142  

 

“Küçük bir devlet olan aile de, gençlik gibi, bir boşluk içinde manevi 

hayattan yoksun sürüklenip gitmek tehlikesi karşısındadır. Yarının ana ve 

                                                      
142 Parla, “Aile Müessesesine Saygı”, s. 13-14. 
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babası olacak çocuklarımız, ilk önce bu küçük topluluk içinde yetişmekte, 

oradan cemiyete karışmaktadırlar. Cemiyeti, ideal bir topluluk haline 

getirmek, tek bir fert olarak güç bir iş! Fakat küçücük bir cemiyet olan aile, 

arzu edildiği şekilde yoğurulup, şekillendirilebilir. Terbiye edilmiş 

ailelerden meydana gelen cemiyet de, bir müddet sonra arzu edilen seviyeye 

yükselecek çocuğumuz da bu toplulukta lâyık olduğu yeri kolaylıkla 

bulabilecektir.” 

  

 

3.2. Annelik 

Annelik, Türk Kadını dergisinde, üzerine en fazla yazı yazılan temalardan 

biridir. Derginin ilk sayılarından itibaren anne olmanın koşul ve gerekleri gündeme 

getirilmiş ve tartışılmıştır. Milliyetçi devlet politikasının en önemli varoluş 

kaynaklarından biri olan ailenin varlığı ve sürdürülebilirliği kadına, yani anneye 

bağlıdır. “Kadın, aile içindeki üreme, cinsellik, çocukların sosyalleşmesi rolleri ile 

söylemin geleceğini kurmaktadır.”143 Dolayısıyla Türk Kadını dergisi de ideal annelik 

üzerine tanımlar geliştirirken, kadını/anneyi özel anlamda aileyi, ulusal anlamda 

vatanı var etme görevi olan bir mekanizma olarak ele alır. Çünkü bu mekanizma millî 

kimliğin sürekliliğini sağlayacak bir mekanizmadır aynı zamanda.  

 

Bununla birlikte annenin gelenekten devralınan yerleşik görevlerine, 

modernleşme sonucu oluşan yeni aile yapısına uygun “yeni görevler” eklenmiştir. 

Kadının görev ve sorumlulukları ev dışına taşmış ve artık “bilinçli bir vatandaş” olarak 

kendini gerçekleştirmesi beklenen kadının ev içindeki geleneksel görevleri millî bir 

kimlik kazanmıştır.  

 

 

 

 

                                                      
143 Civelek, “Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı…”, s. 91. 
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3.2.1. Kutsal Bir Özellik Olarak Annelik 

Derginin ilk sayısında, Ş. Galip Erker tarafından kaleme alınan Kadın 

Mucizedir144 başlıklı yazının, kadının en büyük mucizesinin doğurganlığı olduğunu 

ifade eden ilk cümlesi şöyledir: “Kadın mucizedir. Çünkü doğurur.” Doğum konusu, 

dergi yazarlarından Zübeyde Kaptanoğlu tarafından da kutsallık atfedilen bir konudur. 

Derginin ikinci sayısında kaleme aldığı yazıda Kaptanoğlu, “Doğumdan sonra kadın, 

sonsuz bir şefkat ve sevgiyle, bütün dünyayı kucaklamak ister.”145 sözleri ile kadına, 

anne olduğu ilk andan itibaren sınırsız bir sevgi ve şefkat yükünün yüklendiğini ifade 

eder.  

 

Yukarıda değinilen yazıda, Kaptanoğlu ayrıca kadın için normal/doğal doğum 

dışındaki herhangi bir doğum biçiminin ancak sağlık sorunları söz konusu olduğunda 

kabul edilebilir yöntemler olduğunu dile getirir. Yazarın kullandığı dil, bir çeşit 

anneliği yüceltirken, diğerini tümüyle dışlar niteliktedir. Yazıda annelik, ancak doğal 

yolla ulaşıldığında kutsanan bir özellik olarak çıkar okur karşısına. O kadar ki yazar, 

kadının vücudunun vazifesini doğal yollarla yerine getirmesini “Bir kadın sancı 

çekmeli..” şeklinde dile getirir. Kadını içeride/ailede, dışarıda/toplumda sürekli bir 

vazife silsilesi ile şekillendiren bakış açısıyla kadın anne olarak kadınlık vazifesini, 

doğal doğum yaparak da vücudunun vazifesini yerine getirmiş olur: 

  

“Korkak ahbaplarını dinklemeyip, bayılarak, yahut sancısız doğum 

için iğneler yaparak <<ANNE>> olmadığına sevindim. Ben her zaman 

<<tabiata>> uymayı severim. Bir kadın sancı çekmeli.. Vücut vazifesini 

tabii şekilde yapmalı. Tehlikeli, ameliyat icabettiren doğumlar başka tabiî… 

Hem yavrucuğum, ıstırap çekerek, çalışıp uğraşarak kazandığımız varlıklar, 

daha çok bizimdir. Onların kıymetini daha çok anlarız. Onlarda, bizim 

kudretimizden, bizim irademizden birşeyler vardır.”146 

 

                                                      
144 Ş. Galip Erker, “Kadın Mucizedir”, Türk Kadını, 1966, S. 1, s. 20. 

145 Zübeyde Kaptanoğlu, “Anne olmanın saadeti”, Türk Kadını, 1966, S. 2, s. 15. 

146 A.y. 
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Türk Kadını dergisinde, idealleştirilmekten de öte âdeta mucizevi bir çerçeveye 

alınan yeni Türk kadını anlatısı, dergideki yazarlar tarafından farklı konu ve sorunlarla 

etrafında yürütülen tartışmalar aracılığıyla sürdürülür. Erker’in, kadının 

doğurganlığını yücelterek başladığı yazısı ise, dönemin cinsiyet algısı hakkında da pek 

çok ipucu taşımaktadır: 

 

“Kadın açlığa, uykusuzluğa dayanmakta, ateş boyundaki erden 

yiğittir. Son yavrusunu da ölüme gönderirken, erkeğe parmak ısırtır. Kadın 

erkek gibi olmak istemez. Ama döğüşe gelince erkekten üstündür. 

Kadın, kendi fonksiyonları çerçevesinde sessiz, yumuşak ve alçak 

gönüllüdür. Görev duygusu çok yüksektir. Bunun dışına çıkmaktan 

hoşlanmaz. Kendi sınırı dışında çekingen ve erkeğin yardımına muhtaç 

görünmesi bundandır.  

Kadın canlı topraktır. Kültür ve uygarlık da, bire yüz veren bu 

tarlada üretilmiştir. Büyük adamlar gibi, büyük düşüncelerin, büyük 

duyguların da anası kadındır. 

Kadın, güzel değildir. Güzelden daha üstün bir varlıktır. Ulvidir. 

Ulvilik, karşı konulmaz bir kendine çekme ve bağlama gücüdür. Kadın, 

erkeği bu gücü ile çeker. Kadını cahil bırakmak, mübarek nurunu 

söndürmektir. Cahil kadın, kadınlık güçlerinin çoğundan yoksundur. Kadın, 

çocuğuna memesinin ak sütü kadar, bilgi ve erdemlik emzirmek emrini 

almıştır. “OKU!” emri ile, belki önce kadını bağlar.”147   

 

 

Kadına ulvilik gücü veren Erker, ulvi kelimesinin sözlükte yer alan anlamını 

açarak kendine ait bir tanım yapar. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde 

“Yüce. Eşsiz, benzersiz özellikler taşıyan.” gibi anlamlara gelen kelimeyi yazar, 

kadının erkeği çekme gücü olarak tanımlar. Kadına atfedilen ulviyetin sınırları bir kez 

daha erkekten geçer böylece. Yazıda dönemin kadın algısıyla ilgili dikkat çeken bir 

diğer nokta ise kadının canlı toprak olarak nitelendirilmesidir. Bu niteleme doğrudan 

                                                      
147 Erker, “Kadın Mucizedir”, s. 20. 
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kadının doğurganlığıyla ilişkilidir. Yazarın sözleri ile; kültür ve uygarlık da, bire yüz 

veren bu tarlada üretilmiştir. Büyük adamlar gibi, büyük düşüncelerin, büyük 

duyguların da anası kadındır. 

 

Modernleşme sürecinde yeniden şekil verilmeye çalışılan her şey gibi cinsiyet 

ve toplumsal cinsiyet rollerinin tanımları da yeniden üretilmektedir. Türk Kadını 

dergisinde da kadın ve kadınlık tanımları, yazarların hakkında en çok tartıştıkları konu 

başlıklarından biri olarak dikkat çekmektedir. Kadını yeri geldiğinde erkekten daha 

güçlü olabilecek kadar cesur ama diğer fıtratı gereği erkeğe muhtaç olacak yumuşak, 

son evladını savaşa uğurlayacak kadar ülkü sahibi, kültür ve uygarlığın üretildiği 

verimli bir tarla, aynı zamanda çekici ve bağlayıcı bir gücü olan güzelden de öte ulvi 

bir varlık olarak tanımlayan bu yazıda Erker, pek çok açıdan tasvirini yaptığı kadının 

yine anneliğine dönerek onun aslında, tüm bunların ötesinde “anne” olduğunu 

vurgulamaktadır. 

 

“‘Türk kadını’, vatanın evlatlarının yetiştiricisi ve eğiticisi, 

gerektiğinde savaşan, aktif, ama püriten dişil cinsel ahlakın somutlaşmış 

örneği, gerektiğinde vatanı ve ailesi için fedakârlık yapan ama itaatkâr ve 

sessiz kadın niteliklerini çelişkisiz bir arada barındırması gereken bir “kadın 

imgesi”dir.”148 

 

 

Dergide, milliyetçi kimliğin gereği olarak kadının annelik rolü pek çok yazıda 

pekiştirilmektedir. “Patriyarkal iktidarın modernlik şartlarında yeniden tesisi, 

kadınlara millî ve medenî bir vasıf, bir meslek olarak tasarlanan annelik-zevcelik 

ödevinin yükletilmesiyle sağlanmıştır.”149 Buna göre, aile çatısı altında iyi bir eş ve iyi 

bir anne olma kutsiyeti ile sınırlandırılan kadınlar, devlet güdümlü ulusal kimliğin 

oluşturulması sürecinde ise vatan için savaşan askerlerin annesi olma kutsiyeti ile 

çevrelenirler. Sıradan bir anne ol(a)mayan Türk anneleri, Mehmetçik’in annesi 

olmakla onurlandırılır.  

                                                      
148 Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, s. 194. 

149 Bora, Cereyanlar, s. 154. 



 102 

 

“TÜRK KADININA gelince: Mehmetçik’in anasıdır. Böyle ÖZ bir 

güç doğurmak, Tanrının izin verdiği bir yaratmadır. Her Ulus’tan ün 

bırakmış kahramanlar yetişmiştir. Mehmetçik’in kahramanlığı gibi, Türk 

Anasının mübarekliği de güç koşullar içinde kurtuluşa ulaşmaktır. 

Mehmetçik’in süngüsü, dünya yuvarlağına çıkarılmış somut eksendir. Türk 

Anası, dünya uygarlığını kurmuş bir ulusun has anasıdır.”150 

 

 

Kahraman Türk ordusunun askerlerine verilen ulusal bir isim olarak 

“Mehmetçik” dergide sık sık başvurulan bir hitap şekli olarak yer alır. Muazzez 

Aruoba’nın Türk Anasının En Büyük Eseri MEHMETCİK başlıklı yazısının henüz 

başlığından da anlaşılacağı üzere; asker oğul Mehmetçik ile onun annesi olma onurunu 

yaşayan annesi için karşılıklı bir yüceltme söz konusudur. Yazıda, annenin öncelikle 

kişilik özellikleri tarif edilmektedir:  

 

“Bu asil kadın <<TÜRK ANASIDIR>>, Herbirimizin, hepimizin 

ANASIDIR.. ANAMIZDIR. O’nun günleri, meleklere has fedakârlıklarla 

doludur. Çalışkandır.. Cesurdur.. Müşfiktir.. neşelidir. Zayıfa yardım eder.. 

düşmüşün elinden tutar.. ezilmişin yanındadır.. hastalara bakar.. alçaklığı 

affetmez.. ikiyüzlülükten nefret eder. O’nu hertarafta beyaz alnı yüksek, 

anlayışlı gözleri parlak, koşarken görürsünüz.”151  

 

 

Mutlak bir şekilde idealleştirilen anne, yazarın da belirttiği gibi âdeta bir 

melektir. Türk annesinin taşıdığı özellikler, normal/sıradan/olağan bir insan için 

mümkün olamayacak kadar mükemmel özellikler olduğundan anne, masalsı bir 

anlatımla idealize edilmektedir.  

 

 

                                                      
150 Erker, “Kadın Mucizedir”, s. 20. 

151 Muazzez Aruoba, “Türk Anasının En Büyük Eseri MEHMETCİK”, Türk Kadını, 1967, S. 16, s. 4. 



 103 

3.2.2. Vatan Borcu Olarak Annelik 

Türk Kadını dergisinde kadınlar, vatan mücadelesine katıldıkları için 

yüceltilen, bu sayede kendilerine hak ve özgürlükler tanınan, bu haklar karşılığında da 

kendilerinden beklenen “yeni toplumu” inşa etmek üzere yeni bir vatani görevi 

üstlenmeleri beklenen aktörler olarak tanımlanır. Kandiyoti, bu konuda görüşlerini şu 

sözleri ile açıklar: 

 

“Milliyetçi hareketler bir yandan kadınları ‘ulusal’ aktörler; anneler, 

eğitimciler, işçiler hatta savaşçılar olarak toplum hayatına daha fazla 

katılmaya davet ederler. Öte yandan kültürel olarak kabul edilebilir kadın 

davranışlarının sınırlarını tayin eder ve kadınları kendi çıkarlarını milliyetçi 

söylem tarafından belirlenen terimler çerçevesinde ifade etmeye 

zorlarlar.”152 

 

 

Dergide de annelik, ulusa hizmet fikri etrafında şekillenmektedir. Annenin 

öncelikli görevi; vatanı korumak ve vatanın varlığını sürdürmek adına gerekirse ölmek 

için cesur çocuklar yetiştirmektir. Bu, her şeyden önce bir vatan görevi olarak ele 

alınmaktadır:  

 

“Zira bugünün münevver anası evlâdını değil vatan uğrunda ölmeğe, 

doğduğu topraklarda yaşamağa, gücünü, kuvvetini memleketine tahsis 

ettirmeğe bile muvaffak olamamakta veya olmak istememektedir. Halbuki 

bu yoksul, bu garip, bu bakımsız vatanı diriltmek, geliştirmek, ileri 

memleketler seviyesine yükseltmek, uğruna katlanılacak her fedakârlığın bir 

mukaddes cihad olduğunu her ananın bilmesi ve evlâdına bildirmesi bir milli 

borç değil de nedir?”153  

 

 

                                                      
152 Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurtaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 165. 

153 Ayverdi, “Dünkü ve Bugünkü Kadın”, s. 8. 
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Sâmiha Ayverdi, bu konudaki düşüncelerini daha da sertleşerek, vatanını 

korumak ve vatanına hizmet etmek yerine ihtisas veya yüksek tahsil için vatan 

hudutlarını aşan gençlik ve onların annelerinin vatan hainliği ile suçlandığı: 

“Tereddütsüz söylenebilir ki bugün, evlâdına memleket aşkı ve iman gücü vermeden 

onları yabancı ülkelerin kucağına atmak, hıyanet-i vataniyenin tâ kendisidir.”154 

 

 

 

Daha önce Mehmetçik’in annesi kutsiyeti açısından değinilen yazısında 

Muazzez Aruoba, bebeğini henüz doğumundan itibaren vatanın hizmeti ve korunması 

konusunda eğitmeye başlayan bir anne imajı çizer. Anne, vatana karşı bağlılığını, bu 

anlatıya göre sahip olduğu en kıymetli şey olan evladını bile feda edecek cesareti 

göstererek sergiler.  

 

“Kalplerimiz ilk sevgiyi O’ndan alır. İnsanlık örneğini kendi 

hayatıyle bize O verir.. ADALETİ, FAZİLETİ, AHLÂKI, DÜRÜSTLÜĞÜ, 

davranışlarından öğreniriz. Dinimizin ilk hecelerini, ALLAH’a olan 

bağlılığımızı bize o öğretir. VATAN, MİLLET, BAYRAK için ölmek 

cesaretini kanımıza O aşılamıştır. Yüzyıllar boyunca TÜRK ANASI, TÜRK 

ÇOCUKLARI için kudret kaynağı olmuştur. Evlatlarını: YA GAZİ OL, YA 

ŞEHİT! ninnileriyle büyütüp göz kırpmadan ölüme göndermiştir.”155 

 

 

Türk annesinin, kundaktaki bebeğine gazilik ya da şehitlik mertebesini layık 

görecek kadar asil ve cesur olduğu, dergide farklı yazılarda aynı kurgu üzerinden yer 

almıştır:  

 

“Bir ecdat mirası hamil olduğu bu irfan ve hikmet sebebiyledir ki 

dokuz ay karnında taşıdığı çocuğunun kundağını kucağına alıp ilk sütü 

yavrusuna verirken; <<Ya gazi ol ya şehid>> demiştir. Evet o, mayasını 

                                                      
154 A.y. 

155 Aruoba, “Türk Anasının En Büyük Eseri Mehmetcik”, s. 4.  
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teşkil eden millî şuurunun icabı gereğince bu ölçüde bir feragat ve haması 

asalet göstermiştir.”156 

 

 

Müjgân Dericioğlu’nun, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini 

O’nun Dilediği Şekilde Güçlü Kılmazsan, Ona olan Borcunu Ödeyemezsin” başlıklı 

yazısı, Türk kadınının Atatürk ile arasındaki güçlü simbiyotik ilişkinin ve dönemin 

aydın Türk kadınının çizdiği Atatürk imgesinin ifade edildiği bir yazı olarak yer alır 

dergide. Bu yazının son bölümünde Türk kadını, vatanı için her türlü çabayı sergileyen 

ve gerektiğinde vatanı için kendisini feda etmekten bir an çekinmeyen cesur Türk anası 

olarak söz alır.  

 

“TÜRK toplumuna hediye ettiğimiz her yeni vücuda, senden 

heyecan, senden duygular, senden kıymetler eklemeye çalıştık. 

Yavrularımıza, kendi isminden önce senin yüce ismini öğrettik. 

Dâvalarının en ateşli savunucusu ve ülkelerinin gerçekleşmesi için 

her olumlu hareketin öncüsüyüz. TÜRKLÜK heyecanını, Millî şuuru senin 

anladığın mânâda nesilden nesile intikâl ettirmenin sorumluluğu ve vecdi 

içindeyiz.  

O muazzam eserinde en kutsal yeri Biz, TÜRK KADINLARI’na 

bağışladın. Müsterih olmalısın ki, bugün köyde ve kentte yaşayan her TÜRK 

KADINI, bu müstesna eserin muhafazası ve gelişmesi için şuurlu bir 

mücadelenin ve gayretin içindedir.”157 

 

  

Türk kadını adına Atatürk’e seslenilen ve bir anlamda, Atatürk’ün cumhuriyet 

devrimleriyle kadına toplumsal ve siyasal hayatta tanıdığı hak ve özgürlüklerin okura 

yeniden hatırlatıldığı bu bölümün ardından Demircioğlu, Türk analarına seslenerek 

son verir yazısına. Geleceğin inşası konusunda Türk analarının doğrudan sorumlu 

                                                      
156 Ayverdi, “Dünkü ve Bugünkü Kadın”, s. 8. 

157 Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde Güçlü 

Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, s. 12. 
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olduğu dile getirilir. Türk anneleri, Atatürk’e -ve vatana- olan borçlarını, 

yetiştirecekleri güçlü Türk gençliği sayesinde ödeyecektir.  

 

“Ey bugünün TÜRK ANASI, ATATÜRK’ün güvendiği ve sana 

emânet ettiği o eşsiz hazineyi, TÜRK GENÇLİĞİ’ni, O’nun dilediği şekilde 

güçlü kılamazsan, O’na olan minnet ve şükran borcunu ödeyemezsin. 

Unutma ki, TÜRK Toplumunun mutlu geleceği ancak ve ancak bu borcun 

ödenmesiyle gerçekleşecektir.”158 

 

 

Türk Kadını dergisinde, Türk kadınının Atatürk’e olan vatan ve minnet borcu, 

yine Atatürk’ün sözleri referans gösterilerek pekiştirilir. Bu borçlanmanın duygusal alt 

yapısı ise ulus inşa sürecinde verilen somut ve soyut anlamdaki savaşlarda doğrudan 

görev alan Türk kadınının, Atatürk tarafından yüceltildiği kabulüyle oluşturulur. 

Kahraman Türk kadınına, başta -Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi 

kimliğiyle- Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dünya hayrandır. 

 

“Dünya, Türk kadınını bayraklaştıran İstiklâl harbine de 

hayrandır. Ordusunda, ikmâl ve moral subayı olan, ayrıca iyi bir 

komando, cesur beşindi kol görevi yapan Türk kadınıdır. Onlar harp 

anılarını romanlarında <<Kızım ve ben>> de olduğu gibi anlatırlarken 

biz, <<Menekşe>> gibi kahramanlar veriyoruz. Arada ki fark büyük 

Atatürk’ümüzün sözlerini doğrulamaz mı? 

<<Yüce Türk kadını! Tarih boyunca Türk’ün bitmeyen 

enerjisi senin gayretinle daha çok değerlendirilecektir. Bu bizim en 

büyük amacımız olmalıdır.”159 

    

Türk Kadını dergisinde Atatürk’ün yalnızca sözleri değil, yaşamı da örnek 

alınır ve gösterilir. Atatürk’ün Cumhuriyet devrimlerine olan yaklaşımını, kendi 

                                                      
158 A.y. 

159 Öz, “Cumhuriyet Bayramında Anadolu Kadınını Anarken”, s. 26. 
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yaşamı üzerinden bir görünürlük ilişkisi kurarak kabul etme eğiliminde olan dergi 

söylemi, Atatürk’ü kadınlara yönelik Cumhuriyet devrimlerinin bizzat temsilcisi 

olarak kabul eder. Bu kabul, Türk Kadını dergisinin Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet 

devrimlerine bağlılığını pekiştirir. Diğer yandan dergi okurlarına Atatürk’ün ve 

Cumhuriyet devrimlerinin önemini hatırlatılması sürekliliği sağlanır. 

 

“Atatürk nutuklarında Türk kadını’nı büyük yer vermiş ve kadın 

devrimlerine bizzat önderlik etmiştir. Karısını yanına alarak yurdun en uzak 

köşelerine kadar götürmüş ve Türk kadını’na cemiyet’te erkeğinin yanında 

yer alması lazımgeldiğinin örneğini vermiştir. Karısının kıyafetleri kadın 

kıyafetlerinde yapılan devrimler için örnek teşkil etmiştir.”160 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
160 Sadıklar, “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk Cemiyetindeki Yeri”, s. 20. 
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 Resim 5. Türk Kadını dergisinin Ekim 1966 tarihli 5. sayısının kapağı. 
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3.2.3. Nesil Yetiştiriciliği Olarak Annelik 

Modernleşme sürecinde, yeni ve modern devletin inşa sürecine kadının 

bilhassa bir gösterge olarak dâhil edildiğine daha evvel değinilmişti. Bu süreçte, 

kadınların ne gibi roller üstleneceğiyle birlikte bu rollerin sınır ve kapsamlarının 

belirlenmesinde gelenekten alınan referansların etkisi dikkat çekici düzeydedir. “Türk 

modernleşmesinin öncü kadınları toplumun aileden ve annelikten başlayarak inşasının 

mimarları olmuşlar[dır].”161 Erkeklerin kuracağı modern devlet, kadınların kuracağı 

modern aileler sayesinde varlığını sürdürecektir.  

 

İdeal kadının millet için yeni vatandaşlar ve üretken işgücü olacak sağlıklı 

çocuklar doğuran kadın olduğu162 söylemi, dergi yazarları tarafından yeniden üretilen 

bir söylemdir. Dergide de bu bakış açısı, ideal aile kurgusu ile birlikte ele alınır: 

“Mes’ut ailelerden, mes’ut milletler doğar. Müsbet çalışma, yükselme, refah ve 

medeniyete kavuşma çarelerinin başında ise mazbut bir aile hayatı gelir.”163 Türk 

kadını tarafından yetiştirilecek nesillerin, millî kimliğin oluşumu ve sürdürülebilirliği 

için en mühim mesele olduğu, dergi yazarları tarafından Atatürk’ün konu ile ilgili şu 

sözleri referans gösterilerek temellendirilir: 

 

“…Anaların bugünkü evlâtlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki 

gibi basit değildir. Bugünün anaları için evsaf-ı lâzimeyi haiz evlât 

yetiştirmek, evlâtlarını bugünü hayat için faal bir uzuv haline koymak, pek 

çok yüksek evsafın hamili olmağa mütevakkıftır. Binaenaleyh kadınlarımız 

hattâ erkeklerden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili 

olmağa mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle 

olmalıdırlar.”164 

                                                      
161 Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde Güçlü 

Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, s. 12. 

162 Elif E. Akşit-Vural, “Annelik, Feminizm, Tarih”, Doğu Batı Dergisi, Toplumsal Cinsiyet II, S. 64, 

Şubat-Mart-Nisan 2013, s. 185. 

163 Parla, “Aile Müessesesine Saygı”, s. 13. 

164 Cunbur, “Atatürk Türk Kadınının Cehaletine İslâm Dininin Sebep Olduğu Fikrine Katılmıyor…”, 

Türk Kadını, s. 10. 
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 Cumhuriyet’in kuruluş döneminden itibaren sahiplenilen kadının milletin anası 

olması fikri, Türk Kadını dergisi tarafından da benimsenen bir düşünce olarak yeniden 

üretilir. Dergi söyleminde kadının anneliği evle/aileyle sınırlı kalmayıp tüm bir milleti 

ve vatanı kapsar. Bu geniş kapsam, kadının müdahale alanını da genişletir niteliktedir. 

Öyle ki milliyetçi hareketlerin ve ideolojik bölünmelerin dünyadaki etkilerinin 

Türkiye’de de hissedildiği, sokak eylemlerinin, üniversite işgallerinin, boykotların ve 

grevlerin toplumsal bir hareket olarak tüm Türkiye’ye yayıldığı 1968 yılında, dergide 

Türk kadınına, “Türk anası” olarak seslenilir. Türk anası, evlatlarına çekidüzen 

vermek için göreve davet edilir. Bunun bir davetten ziyade yükümlülük olduğuysa 

açıktır. O sırada üniversitelerde işgal olaylarının yaşandığı, Haziran 1968 tarihli Türk 

Kadını dergisinin Fahir Aruoba tarafından kaleme alınan giriş yazısında “Aziz TÜRK 

ANALARI”na şu sözlerle seslenilir: 

 

“Aziz TÜRK ANALARI!. Büyük ATATÜRK’ün kemiklerini 

sızlatacak bu korkunç hareketin hemen durdurulması için Annelik sevginiz, 

şefkatiniz ve Otoritenizle, çocuklarımızı AKLI SELİME, MİLLİ ŞUUR’a 

çağırın. Onlara yürüdükleri yolun karanlığını gösterin.”165 

 

Dergide, annelikle sağduyu arasında karşılıklı bir ilişki kurulur. Bu ilişki gereği 

Türk kadını, Türk anası olarak evlatlarına ve dolayısıyla vatanına sahip çıkacak 

aklıselime sahiptir. Fatmagül Berktay, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade eder: 

 

“Kemalist aydınların hayalindeki ‘iyi yeni kadın’ da ‘ailevi, içtimai, 

milli vazifelerini benimseyen ve başkaları için yaşayan’ bir varlıktır. Onun 

en belirgin meziyeti, bu çerçevede de değişmez bir şekilde, feragatidir. 

Ancak, Batıcı modelin, kadına aile ve özel alandaki ‘doğal’ görev ve 

sorumluluklarının yanı sıra, bir de toplumsal fedakârlık ve sorumluluk 

yüklediğini görüyoruz.”166  

                                                      
165 Fahir Aruoba, “<<İşgâl!>> Ne Demek?..”, Türk Kadını, 1968, S. 25, s. 3. 

166 Berktay, Tarihin Cinsiyeti, s. 163. 
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Berktay’ın ifade ettiği, toplumsal fedakârlık ve sorumluluk fikri, Türk Kadını 

dergisinde özellikle siyasi toplumsal olayların tırmanışa geçtiği 1968 yılı sonrasında 

kaleme alınan yazıların büyük çoğunluğunda yer alır. Bu yazılarda hitap edilen okur 

kitlesi, derginin idealleştirme eğiliminde olduğu yeni Türk kadınıdır.   

 

“Analarımız, bacılarımız; köylerimizde fazilet, vakar, dürüstlük ve 

kahramanlığın temsilcisi olarak çalışan Kadınlarımız, aziz 

TÜRKİYEMİZİN kuruluşuna nasırlı avuçlarının terini, damarlarındaki asil 

kanlarını karıştırdılar. Bu gün bizlere, münevver kadınlara düşen vazifede, 

ONLARIN KURTARDIĞI BU VATANI KORUMAKTIR. En büyük 

gücümüz, yine ONLAR, ANADOLUDA yaşayan cesur kardeşlerimizdir. 

Topraklarına imanla bağlanan TÜRK ANALARI, TÜRK KADINLARI 

şehirlerde yaşayan okumuş kardeşlerinin işaretini bekliyorlar. 

Yurdumuzu, Milletimizi, Hürriyetimizi, Demokrasimizi, 

Evlâtlarımızı ve bütün bunların saadeti için çalışanları KORUMAMIZ 

lâzım. Bunun için biraraya gelmek, teşkilatlanmak, karışıklıkların karşısına 

cesaret ve aklıselimle çıkmak lâzım. Bunun için tek cephede BİRLİK ve 

BERABERLİKLE çalışmak lâzım. MİLLİ ŞUURLA silahlanmak lâzım.”167 

 

 

 

 Kadının, nesil yetiştiriciliği görevi, Muazzez Aruoba tarafından da, bir 

davetten ziyade yükümlülük olarak ele alınmıştır. Aruoba bu yükümlülüğü “vazife” 

olarak niteler. Ancak bu yükümlülüğü kadına doğrudan değil, dolaylı olarak yükler. 

Şöyle ki; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, aslında sadece çocuklara 

ithaf edilen bir gün olmakla kalmayıp aynı zamanda annelere büyük görev ve 

sorumluluğun biçildiği bir gün olduğu ifade edilir. Bu görev ve sorumlulukların, 

çocuğun ailesine değil de sadece annesine yüklenmiş olması ise dergi söylemi içinde 

                                                      
167 Muazzez Aruoba, “Aziz Türk Kadınları-Huzur Sizin Ellerinizdedir”, Türk Kadını, 1968, S. 21, s. 

5. 
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tutarlı bir tek yanlılık olarak ele alınabilir. Aruoba’nın 23 Nisan değerlendirmesi şu 

şekildedir: 

   

  “Yine hepimiz biliyoruz. 23 Nisan günü Türk çocuklarına 

ithaf edilmiş ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiştir. Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin açılış gününü, Türk çocuklarına ithaf etmekte, elbette 

derin bir manâ vardır!. 

Çünkü bu Bayram, Türk Kadınlarına, Türk Analarına büyük 

mesuliyetler yüklemiştir. Türk Kadınlarını; çocuklarını Türkiye Büyük 

Millet Meclisini, yâni <<Türkiye Cumhuriyetini>> koruyacak ve yüceltecek 

bir güçte yerleştirmekle vazifeli kılmıştır.  

Az önce; Türk milletine bütün bu hasletleri aşılayan kudret nereden 

gelmiştir? diye sorduk… Hiç şüpheniz olmasın aziz okuyucularım. Bu 

kudret, yüzyıllar boyunca milletinin bütün mes’uliyetlerini omuzlarında 

taşımış olan Türk kadınlarının, asil kalplerinden doğmuştur. 

Yüzyıllar boyunca; Türk kadınlarının yetiştirdikleri ve korudukları 

devlet adamları, kahramanlar, alimler, sanatkârlar, milletlerine şeref 

kazandıran bir ihtişamla yaşadıkları zamanı yüceltmişlerdir. Ve bütün bu 

büyük insanların ardında mütevazi, müşfik ve fedakâr bir Türk kadını 

sessizce yaşamış.”168 

 

 

3.3. Eski Kadın-Yeni Kadın Zıtlığı 

Türk Kadını dergisi, ailenin birliğinin sürdürülmesi konusunda kadını birincil 

sorumlu olarak tayin eden söylemini, kadına atalarından miras kalan iyi meziyetler 

üzerinden kurmaktadır. “Hobsbawn, geleneklerin icadında, yeni geleneklerin 

geçmişteki geleneklerin bir tür yeniden düşünülmesi olduğunu vurgulamaktadır. 

Çünkü geleneğin yegâne amacı değişmez olmaktır.”169 Buradan hareketle, dergi de 

çoğu zaman “eski kadın” olarak bahsi geçen ataların kimi zaman idealleştirilen ve 

yüceltilen kimi zamansa eleştirilen özellikleri üzerinden bugünkü modern kadına 

                                                      
168 Aruoba, “Büyük Millet Meclisinin 50. Yılında Türk Kadını”, Türk Kadını, s. 12. 

169 Civelek, “Kırmızı Kuşağın Kuramsallığı…”, s. 105. 
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aktarılması ve aktarılmaması gereken özelliklerin tayinini sağlar. Aktarılması gereken 

iyi özelliklerin tarih öncesi güçlü kadın imgesinden, aktarılmaması gereken kötü 

özelliklerin ise kendinden önceki Osmanlı Devleti’nden miras kalması, söylemin 

dikkat çekici noktalarından biridir. Tarih öncesi kadın ise, çoğu zaman 

kahramanlıklarıyla anılan kadınlara referansta bulunmaktadır. 

 

“Eski kadının, büyük çoğunlukla okuyup yazması yoktu. Fakat ona 

cahil demek, yanlış olduğu kadar hatadır da. Zira, eski kadın kendisine 

medenî, vicdanî ve içtimâî formasyonunu veren bir şifahi kültüre sahipti. 

Bunun neticesi olarak ta memleket realitelerine aşina ve kelimenin tam 

mânasıyla, vatanın su katılmamış evlâdı, her hâli, her tutumu, duygusu, 

düşüncesi, yaşayışı ve hayatıyla, bütünüyle yerli ve milli damgasını taşıyan 

bir varlıktı. 

İşte ondaki bu yerli olmak üstünlüğü, yolunu çizer, doğruyu eğriden, 

selâmeti tehlikeden, zararı faydadan ayırdettirir, böylece de ana-kadın 

çekirdeği etrafında örgütleşen aile müessesesi, içtimâî bünyenin en küçük 

fakat en sağlam ve yapıcı hücresini teşkil ederdi.”170 

 

 

Bu sözlerle, örnek alınması gereken eski kadın, bugünün “yanlış Batılılaşmış” 

kadınına hatırlatılmaktadır. Bir çeşit doğru yolu gösterme olarak kabul edilecek bu 

zıtlık kurgusu, eski kadın ile yeni kadını karşılaştırılmasıyla ideal kadın tipine ulaşma 

amacı taşımaktadır. Dergi, kadim tarihten ve eski kadından miras kalan iyi 

meziyetlerin karşısına bugünkü kadının hoş görülmeyen ve toplum tarafından kabul 

edilmeyen özelliklerini yerleştirerek ideal kadın kurgusunu yeniden inşa etmektedir:  

 

“Zamanını kumarda, gece kulüplerinde, çeşitli eğlence yerleriyle, 

sinema, tiyatro, berber terzi gibi sırf şahsî zevk ve ihtiraslarını karşılama 

yolunda geçirmekte olan kadın memleketin yalnız kaybolmuş zümresini 

değil, aynı zamanda zararlı ve hatta tehlikeli sınıfını teşkil etmektedir.  

                                                      
170 Ayverdi, “Dünkü ve Bugünkü Kadın”, s. 8. 
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Parası kadar enerjisini ve her türlü imkânlarını har vurup harman 

savurmakta ve bütün bu varlık kaynaklarından memleketine bir habbe dahi 

ayırmayan ve en kötüsü kendine benzer evlâtlar üreten bu kadın, vatanın 

ikbal ve istikbali adına tehlike değil de nedir?”171 

 

 

Dergide aralarında ikili zıtlık kurulan eski kadın ile yeni kadın arasındaki bir 

diğer kıyaslama ölçütü de eski kadının sahip ol(a)madığı imkânlara rağmen 

başardıkları ile yeni kadının modernleşme sayesinde elde ettiği imkânlara rağmen 

başaramadıklarıdır. Dergi, yeni Türk kadınının hem eskiden aldıklarına sahip 

çıkmasını hem de değişerek modernleşmesini savunmaktadır. “Geleneğin icadı da bu 

şekilde hüküm sürer, milliyetçilik hem yüzyıllardır var olan uluslara referansta 

bulunur, hem de yeni bir şey olarak değişim önerir.”172 

 

“Nenelerimiz, bizim imkânlarımıza ve hareket serbestimize sahip 

olmadıkları halde, geçmiş yüzyıllardaki bütün güzelliklere damgalarını 

basmışlardır. Hele, ANADOLUDAKİ kardeşlerimiz… KURTULUŞ 

SAVAŞIMIZA kalplerini, kuvvetlerini, kanlarını karıştıran kadınlarımız… 

Hele onlar!.. Büyük ATATÜRK’ün değerlendirdiği bu hizmetlerdir ki, bize 

bu günkü yaşama düzenini sağlayan KADIN HAK ve HÜRRİYETLERİNİ 

kazandırmıştır. Artık moda salonlarından çıkmak, oyun masalarından 

kalkmak, kabul günlerinin boş sohbetlerine, yemelerine, içmelerine; keyfî 

gezmelere paydos demek mecburiyetindeyiz. Kokteyller, çaylar, balolar, 

ancak bir hizmete yardımcı olacaklarsa düzenlenmelidir. Nenelerimizin 

torunları olduğumuzu hatırlamamız, bu AZİZ VATANA hizmet 

BORCUMUZU ödememiz lâzımdır.”173 

 

 

Bugünkü kadının ataları, vatanı kurmak için doğrudan görev aldığı ve hizmet 

görevlerini başarıyla yerine getirdiği için Atatürk tarafından tanınan “hak ve 

                                                      
171 A.y., s. 9. 

172 Akşit-Vural, “Annelik, Feminizm, Tarih”, s. 185. 

173 Yalçıntaş, “Aileler ve Çocuklar”, s. 18. 
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hürriyetlerle” ödüllendirilmiştir. Yeni Türk kadını, atalarından devraldığı mirasa 

minnet ve bu vatana hizmet borçludur. Dergide, yer yer tehditvari bir tonlama 

kullanılarak yeni kadın âdeta hizaya getirilmeye çalışılmaktadır.  

 

“Büyük Atatürk’ün TÜRK KADININA neler kazandırdığını, neler 

bahşettiğini anlatacak değiliz. Her şey ortada… Acaba, (sayıları az da olsa) 

bu zavallı kadınlar, tekrar kafeslerin, peçelerin arkasına dönmek, 

cemiyetteki BÜTÜN HAKLARINI erkeklerin ellerine terketmek, ve bu 

ellerden bol bol tokat yemek mi istiyorlar? Erkeğin dudağının arasından 

çıkacak tek bir cümle ile, evlerinden kapı dışarı edilmek HAKİR, ZELİL 

eski yerlerine dönmek hasreti ve arzusunda mıdırlar?...”174 

 

 

Buradaki anlatı, tarih öncesi atalara değil, Osmanlı Devleti’ne gönderme 

yapmaktadır. Türk Kadını dergisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern Türk 

kadınlarına kafesin, çarşafın, çok eşliliğin hatırlatıldığı bir söylem sıklıkla üretilir: 

 

“Filhakika uzun asırlar süresine <<bilhassa islâmiyetin güzel 

telkinlerini bir tarafa iterek>> kadını kafes ve çarşafın arkasına sokan tesirler 

meydana gelmeden önceki Türk dünyasında Kadın, her cephede erkeklerin 

yanında yer alan hattâ Türk devletlerinin bazılarında olduğu gibi harp 

Meclislerine kadar giren kutsal bir varlıktı. İslâmiyet Kadın için aynı hakları 

tanıyan modern bir din olmasına rağmen, yıllar boyunca araya giren 

mutavassıtlar kadını erkeklerin hertürlü arzu ve hizmetlerini görmekten 

başka vazifesi olmayan bir köle, bir esir derecesine indirmişlerdi.”175 

 

 Dergideki, Osmanlı’ya yönelik eleştirel bakış açısı, dönemin kültürel miras 

algısı hakkında bilgi verir niteliktedir. Osmanlı Devleti’nden sonra kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde, kadının kamusal hayata katılımı ve özel hayatının hukuki 

düzenlemelerle güvence altına alınması gibi devrimlerinin toplum tarafından kabul 

                                                      
174 Emine Tanrıkulu, “Türk Anaları Çocuklarını Sokağa Döken Zihniyete Lânet Ediyorlar…”, Türk 

Kadını, 1967, S. 18, s. 3. 

175 Fidan, “Çocuklarımız”, s. 9. 
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edilmesi, benimsenmesi ve sürdürülebilirliği, kendinden önceki devletin ataerkil 

uygulamaların olumsuz yanlarının gösterilmesi ile pekiştirilir. Deniz Kandiyoti’nin bu 

konudaki görüşleri şu şekildedir: 

 

“Kültürel milliyetçilik, İslamiyet öncesi Türk eşitlikçiliği adına 

kadınların özgürleşmesini kendine mal edip, Osmanlı ataerkilliğinin belli 

yönlerini özgün Türk törelerinin yozlaşması olarak mahkûm ederek (çok 

karılılık ve kadınların kapatılması gibi) yeni bir söylem yarattı. Cumhuriyet, 

kadınların özgürleşmesine ilişkin bu yaklaşımı resmi devlet ideolojisinin bir 

unsuru olarak benimsedi.”176  

 

 

Dergi, eski kadın yeni kadın zıtlığını, modernleşme sürecinde 

biçimlendirilmeye çalışan yeni kadının hatlarını belirginleştirme amacıyla yeniden 

üretmektedir. Yeni kadından; gelenekten el alan modern bir kadın olması, bir ayağının 

evde/özel alanda diğer ayağının dışarıda/kamusal alanda olması, görünüşünün Batılı, 

davranışlarının ananevi olması, kamusal alanda cinsiyet kimliklerinden arınması, özel 

alanda eski kadın gibi yalnızca cinsiyet rolleriyle değil artık aklıyla da var olması, 

çocuğunu modern tekniklerle yetiştirmesi, çocuğunu yetiştirebilmek için modern bir 

eğitim alması, eşiyle sadece duygusal değil akıl yoluyla da bir bağ kurabilmek için 

donanımlı olması gibi hepsinin bir arada bulunması bir anlamda imkânsız olan 

meziyetler beklenmektedir. Çünkü yeni kadın, ulusal modernleşme hareketinin 

görünen yüzü olarak toplumu modern yüzünü temsil edecektir. 

 

“Aileyle birlikte kadın da gün ışığına çıkarılmış, bu ulusal davada 

toplumsallaşması savunulmuştur. Kadının milli aile ya da ulus gibi asil amaç 

için özgürleştirilmesi kadının erdemiyle ters düşmeyecektir. Kadın ne 

alafranga tüketen süs bebeği gibi, ne de sürekli fitne unsuru olarak 

tanımlanacak, cinsiyet yüklü kimliğinden sıyrılarak ‘milleti’ için ‘halkının’ 

yanında, erkeğinin ‘yoldaşı’ olarak yer alacaktır. Kadın cinsiyet yüklü 

kimlikten arındırılmış, ‘faydalı insan’ mertebesine eriştirilmiştir. Kadınların 

                                                      
176 Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 236. 
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toplumsallaşması, görünürlük kazanması artık ‘süfli zevkleri’ değil, eğitimli, 

vatan için çalışan kadın imgesini çağrıştıracaktır.”177 

 

 

Türk Kadını dergisinde, atadan miras geleneksel değerlerin korunması ve 

aktarılması söylemi, yeni kurulan modern Türk devleti ile eski Türk devletleri 

arasındaki bağın sürdürülmesini desteklemektedir. Eskiden alınan güç, yeni devletin 

köklerini sağlamlaştırma işlevi görmektedir. Kurulan bu bağlantı sayesinde “yeni 

Türkiye” yabancı bir oluşum olmaktan çıkar.  

 

“Bir zamanlar, bütün rüzgârı yangın kokusu ile dolu olan yıkılmış 

bir memlekette; yalnız, erkeksiz, ocaksız, hastalıklar ve çaresizlikler içinde 

bunalan TÜRK KADINI, ocağını tüttürmesini bilmiştir. Bugünse; Hür ve 

Bağımsız vatanında, sıcak yuvasında, işinde gücünde çalışan kocası ve yarın 

için hazırlanan çocukları arasında mesut yaşayan TÜRK KADINI, nasıl olur 

da bütün bunların kaybolmasına, bütün bunların yıkılıp çiğnenmesine, bütün 

bunların Hür topraklarımızla beraber mahvolmasına göz yumabilir?.. Bizler, 

Hepimiz bütün TÜRK Kadınları Yurdumuzu ve çocuklarımızı koruyacak 

kudrete sahibiz.”178 

 

 

Yapılan yenilikler, eskinin özellikle kötü ve işlevsiz yanlarının değiştirilip 

dönüştürülmesi olarak değerlendirilirken bir yandan da bu yeniliklerin hâlihazırda 

devralınan tarihî bir miras olduğu yorumu Türk Kadını dergisinde üretilen söylemin 

tekrarlanan düşüncelerinden biridir. Bu sayede toplumun, yeniden inşa sürecini 

benimseyerek adapte olması amaçlanmaktadır. Üçok’un yazısında “Avrupa’nın en 

uygar ülkelerinden biri olan İsviçre’de kadının seçme ve seçilme hakkı henüz bazı 

kantonlar dışında tanınmadığı halde, İslâm bu hakkı tanıdığının delillerini daha Hz. 

Muhammed zamanında, tarihe geçen olaylar ile belirtmiştir.”179 şeklinde dile getirilen 

                                                      
177 Göle, Modern Mahrem, s. 80. 

178 Muazzez Aruoba, “Türk Kadınlarına”, Türk Kadını, 1969, S. 34, s. 3. 

179 Üçok, “Hadis ve Fıkıh kitaplarına göz gezdirilirse…”, s. 8. 
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fikirleri, hadislerle örneklendirilerek Türk kadınının tarih içerisindeki yeri ve konumu 

İslami referanslar üzerinden çeşitlendirilir:  

 

“Gene zamanımızda sanılır ki, Orta çağda Orta Asya’dan Atlas 

Okyanusuna kadar uzanan İslâm ülkelerindeki kadınlar ev işleriyle, çocuk 

büyütmekten başka bir şeyle uğraşmazlardı. Oysa, tarih bizlere kadınların 

zaman zaman erkeklerle birlikte askere gittiklerini en meşhurları Sit ül 

Ulema (Bülbüle) Hatice tül-Şahcâniyye, Zeyneb binti Amr, Ümm-i 

Abdullah binti Kâid Şamsüddin, Umm – Müeyyed Nisâburî, Şuhde binti ibn, 

Nasr olmak üzere vaizlik, hadis ve fıkıh müderrisliği (Yani Profesörlüğü) 

ettiklerini bir çok kadı, devlet adamı ve tarihçiye icazet (diploma) 

verdiklerini, Hindistan’da Ekber Şah zamanında yaşıyan (Mahım ana ve 

Moğollar’daki Fatma Hatun gibi) vezirlik ettiklerini, Sultan Beyazid 

devrinde Amasya’da oturan ve türbesi bugün bir ziyaretgâh olan Selâmet 

Hatun gibi sofî zaviyeleri kurduklarını, hattâ hükümdar seçildiklerini 

göstermektedir.”180  

 

 

İslamiyet’in, tarih boyunca kadının toplumsal yaşam içerisindeki rolünü ve 

konumunu sınırlandıran değil, aksine kadına alan açan bir din olduğu savunması 

beraberinde, öyleyse kadını geri planda tutan ve görünmez kılan nedir sorusunu getirir. 

Çünkü yeni kurulan Türk devletinin oluşturmayı amaçladığı yeni toplumsal düzen 

içerisindeki yeni kadının kimliğine katkıda bulunmayı amaçlayarak yayın hayatına 

giren Türk Kadını dergisi, “ideal”i inşa edebilmek için olumsuz bir “eski” kurgusuna 

ihtiyaç duyar. Bu olumsuz eski kurgusu ise, bir din olarak İslamiyet’e değil, etkileşime 

geçilen kültürlerin etkisine bağlanır. Doç. Dr. Bahriye Üçok’un yazısında, 

sorumluların Bizans ve Sasani aristokrasisi olduğu şu sözlerle dile getirilir: 

 

“Tarihte tesbit edebildiğim 20 hükümdar ve 12 nâibe kadının varlığı 

bize gösteriyor ki, İslam dini kadını toplum hizmetlerinden alakoymamış, 

tersine ona sosyal hakların en önemlilerini tanımıştır. O halde İslam 

                                                      
180 A.y. 
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ülkelerinde yüzyıllar boyunca hüküm süren harem hayatının nasıl olup da 

başladığı ve toplumsal hizmetlerden kadının nasıl olup da uzak tutulduğu 

sorulabilir. Hiç şüphe yok ki, Orta ve Yeni çağlarda İslâm kadınını hareme 

kapayan sebeplerin başında büyük fetihlerden sonraki servet artışları ve 

bunun sonucu olarak Bizans ve Sasani aristokrasisinin taklidi 

gelmektedir.”181  

 

 

Türk kadınının tarih boyunca devlet yönetiminde dahi söz sahibi olduğu 

düşüncesi Gül Sadıklar tarafından kaleme alınan “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk 

Cemiyetindeki Yeri” başlıklı yazıda da şu sözlerle dile getirilir: “M.Ö. kurulan Türk 

Devletlerinde, kadına özel bir yer verilirdi. Teferruata girmeden bazı misaller 

sıralayacağım. M.Ö. 1278 yıllarında bir Anadolu Devleti olan Hitit’lerde kralla 

birlikte kraliçede resmî evraka mühürünü basardı.”182 Ancak Üçok’un yazısında 

olduğu gibi Sadıklar’ın yazısında da etkileşime geçilen kültürlerin olumsuz etkileri 

üzerinde durularak İslamiyet’in yanlış yorumlanması düşüncesi yeniden üretilmiştir: 

 

“M.S. 10 Asırda Anadoluya gelen Müslüman Selçuk Türklerinde 

kadın erkeğinin yanındadır. Erkekten kaçma, eve kapanma gibi müesseseler 

yoktur. Yaşmak ve peçe Türk toplumlarına Müslümanlığın kabulünden son 

sonra girmiştir. Yaşmağın Bizanstan ve peçenin Suriyeden gelerek Türk 

cemiyetlerine yayıldığı iddia edilir. Bu itibarla İslam’a atfedilen kapalılık 

yanlıştır. Kadınlarını kapanmasını Bizans’tan Türk Cemiyetlerine geçtiği 

rivayet edilir. Bizans’ta eski Yunanistanın tesiri altında kalmıştır. Bizansta 

kadınların cemiyet hayatına iştiraki yasaktı. İslâm dini’nin, Türk Cemiyetleri 

içerisinde biraz da yanlış tatbikatının neticesi olarak kadın cemiyet 

içerisinde geri bir plâna itilmiştir.”183  

 

 

                                                      
181 A.y., s. 10. 

182 Sadıklar, “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk Cemiyetindeki Yeri”, s. 18. 

183 A.y. 
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Bu konuda, “Türk Kadın Haklarının Tanınmasının, Kültür Devrimindeki Yeri” 

başlıklı yazısında Prof. Dr. Afet İnan da “Türk kadınının, islâmiyeti kabulden önce, 

çeşitli coğrafi bölgelerde bir nevi hürriyete ve hakka sahip olduğunu tespit 

edebiliyoruz.”184 sözleri ile İslamiyet’in kabulünden önce kadının özgürlük alanının 

sınırlanmadığını yeniden dile getirir. Ancak İnan’ın bu yazısında, Osmanlı 

İmparatorluğu’na kadar olan süreçte siyasi yapılanma içerisinde kendine ait bir alan 

bulabilen kadının -ve fertlerin- Osmanlı İmparatorluğu kanunlarında herhangi bir 

tanımlanmaya dâhil edilmediğine dikkat çeker: 

 

“XIV. asırda kurulan Türk Osmanlı devletinin ilk zamanlarında 

Hakan zevcelerinin müspet rolleri olmuş ise de yine bunların kanunî hak ve 

selâhiyetlerini bilmemekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu kanunlarında 

kadınların siyasî haklarına hiçbir suretle temas edilmez. Esasen monarşik ve 

teokratik olan bu imparatorluk sisteminde, fertlerin umumiyetle siyasî 

hakları bahis konusu değildir.”185 

 

 

Dergideki bu yazılar aracılığıyla, her ne kadar diğer kültürlerin olumsuz etkisi 

altında kalınmış olsa da, Türk milletinin ananevi özelliklerinin ve Türk kadınının 

karakteristik yapısının yine de kendisini koruduğu ve varlığını sürdürdüğü 

düşüncesiyle, milliyetçi yüceltme motivasyonu sağlanmaktadır: “Şurasını unutmamak 

gerekir ki, ne Bizans’ın ne de İran’ın etkileri göçebe veya köy hayatı yaşayan 

Müslüman kadının hürriyet ve sadeliğini asla yok edememiştir.”186  

 

Dergideki yazılarda yalnızca Türk milleti ve devleti değil, Atatürk ve Atatürk’ü 

doğurduğu için Zübeyde Hanım da yüceltilir. Bu yücelti, Atatürk’ün İslamiyet’i doğru 

şekilde yorumlayan ve cumhuriyet devrimlerini, yeni kurulan Türk-İslam devletinin 

                                                      
184 Afet İnan, “Türk Kadın Haklarının Tanınmasının, Kültür Devrimindeki Yeri”, Türk Kadını, 1969, 

S. 42, s. 11. 

185 A.y. 

186 Üçok, “Hadis ve Fıkıh kitaplarına göz gezdirilirse…”, s. 10. 
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kimliğine uygun şekilde yorumlayarak yürürlüğe koyan bir lider olarak 

değerlendirmesi fikri ile temellendirilir. 

 

“Eğer Türk anası, dünya tarihinde henüz bir eşinin doğmamış 

olduğuna inandığım ATATÜRK gibi dâhi bir oğul yetiştirmemiş olsaydı, 

Türk kadını, Müslümanlığın ve onun zarif Peygamberinin kadına tanıdığı 

hakların sevincine erememiş olacak hâlâ o eski yanlış davranışın ezici 

baskıcı altında çırpınıp duracaktı.”187  

 

 

 Türk Kadını dergisi, eski/geleneksel kadınla yeni/modern kadın arasındaki 

zıtlığı, vatanın kurtuluşu ve kuruluşu sürecinde doğrudan görev alan ve bu sayede 

“kahramanlaştırılan” eski kadın ile günün özgürlükler ve imkânlar dünyasında 

yaşayan yeni kadın arasında da kurar. Bu anlatıda eski kadın olumsuz anlamlar yüklü 

değildir. Aksine, millî mücadeleye bizzat katılmış ve evlatlarını millî şuur ile 

yetiştirmiş Türk anası olarak resmedilen eski kadın anlatısı, günün özgürlükler ve 

imkânlarla dolu dünyasında aynı millî hassasiyetlerin yeni kadından da beklenmesine 

neden olur. Çünkü eski kadın, geleneksel kodların aktarımı konusunda hassastır. Millî 

şuurla birlikte dinî inancın da yeni nesillere aktarımı konusunda dünden aldığını yarına 

aktaran bir mekanizma olan eski kadın, yalnızca dünyaya bakış açısı değil aynı 

zamanda yaşam biçimi, eğitim düzeyi, beden temsili de değişen yeni kadının ulaşması 

gereken bir mertebedir bir anlamda.  

 

 “Eski kadını, sabırlı, temkinli, vekarlı, şefkatli ve bilhassa hamiyetli 

ve gayretli kılan ve daha nice üstün vasıflarla silâhlandırmış olan kuvvet 

neydi? dersek, en küçük yaşından itibaren, maddî ve manevî yapısının 

bütününde sârî ve carî olması, genekleşmiş bulunan terbiye sistemi, adını 

sanını dahi bilmediği, cedlerinden aktarıla aktarıla ta anasına kadar gelmiş, 

anasından da kendisine geçmiş, kendisinden de evlâtlarına ve torunlarına 

doğru tarihî ve ananevî yolculuğuna devam eder olmuştu. 

                                                      
187 A.y. 
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 İşte maddesinde ve mânasında hayat felsefesini böylece kurup 

bünyeleştiren bu şifahî kültür ile, bir irfan ve medeniyet abidesinin ta kendisi 

olmuş bulunuyordu. 

İstisnaları bir yana koyarsak yüksek tahsil yapmış, yabancı mektepler ve 

memleketlerde okumuş, çeşitli dünya dilleri konuşan bugünün anası, dünkü 

kahraman kadın kadar evlâdına aynı sağlam imânı, aynı millî şuuru 

verebilmekte midir?”188 

 

 

3.4. Anadolu Kadını  

Dergi, modernleşmeci Cumhuriyet ideolojisinin özelde köylü kadının ve 

genelde Anadolu halkının “elinden tutma” fikrini savunur. Yeni kurulan Türk 

Devletinin işgalden kurtuluş sürecinde savaşa bizzat katılarak destekte bulunan 

Anadolu halkı, Cumhuriyet’in imkânları sayesinde kalkınmayı ve bir anlamda da 

“kurtarılmayı” hak etmiştir. “Kemalizm esasen, ‘temiz’ ama saf, cahil kalmış, 

aldatılmaya açık milleti eğitme-yetiştirme projesi, tekrarlarsak, halkı millete 

dönüştürme davası olarak görünür.”189  

 

 Cumhuriyet modernistlerinin kırsal Anadolu’daki kadına yaklaşımı konusunda 

Deniz Kandiyoti’nin görüşleri şu şekildedir: 

 

“Osmanlı düzeninin çöküşünden ve Cumhuriyetin kuruluşundan 

sonra, modernleşmeci bakış durağanlığın, geleneğin ve geriliğin yuvası olan 

ve gaddarca ezilen, aşırı doğurgan köylü kadının kişiliğinde temsil edilen 

kırsal kesime yöneldi. Kırsal kesim kadını tanımlamaları dikkat çekici 

belirsizlikler taşımaktadır. Bu kesimin kadınları, bir yandan Cumhuriyetçi 

ideolojide göze çarpacak biçimde öne çıkarılan İslam öncesi Türk 

eşitlikçiliğinin taşıyıcıları olarak idealleştirilirken, öte yandan da cahil ve 

mağdur bırakan yerel geleneklerin kurbanları olarak resmedilirler.”190 

                                                      
188 Ayverdi, “Dünkü ve Bugünkü Kadın”, s. 8. 

189 Bora, Cereyanlar, s. 128. 

190 Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, s. 226-27. 
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Türk Kadını dergisinde, Cumhuriyet elitini temsilen bulunan ve kendilerini 

“şehirde” konumlandıran yazar kadrosu, Anadolu köylüsü ile iş birliği için hazırdır.  

Deniz Kandiyoti’nin, Cumhuriyet’in ilanından sonra yetişen eğitimli ve meslek sahibi 

ilk nesil kadınlara dair yaptığı öncülük vurgusu191, Türk Kadını dergisinin yazar 

kadrosundaki kadınlar için de geçerlidir. Anadolu’daki köylünün gözünde kendilerini 

“okumuş kardeşleri” olarak niteleyen Türk Kadını yazarları için Anadolu köylüsünün 

“nasırlı ellerle” tasvir edilmesi yalnızca bu yazıya has bir özellik değildir. Dergide, 

Anadolu insanının emekçi kimliği, bu nasırlı el imgesi üzerinden üretilir:  

 

“Anadolu’da yaşayan kardeşlerimiz bize nasırlı ellerini uzatarak, 

çocuklarımızı beraber korumamızı istiyorlar.”192  

 

“Nasırlı ellerin nasıl büyük bir maharetle işlediğini haksızlığa ve 

boyunduruğa isyan eden hislerin nasıl şahlandığını, bağrından kopartarak 

cepheye yolladığı kocasının ve oğlunun mücadelesine katılmak isteyen 

kadın kalbinin nasıl çarptığını, harp yılları boyunca o kadar yakından 

izlemiştir ki, Türk kadınının başarıyla sonuçlandırmıyacağı hiçbir savaş 

olmadığını gayet iyi biliyordu.”193  

 

 

Türk Kadını dergisi, “okumuş” ve “münevver” kadınları temsil etmekle 

birlikte yayınlarını da bu kadınları muhatap kabul ederek yapar. Dergiye erişimi için 

hem maddi yeterliliğe hem de belli bir bilinç düzeyine sahip olan okumuş kadınlara 

seslenen Türk Kadını dergisi, yardıma ihtiyacı olan kadınlar için bir anlamda 

seferberlik sayılabilecek iş birliği davetini sürekli olarak yineler: 

 

                                                      
191 Kandiyoti, a.y., s. 236. 

192 Aruoba, “Büyük Millet Meclisinin 50. Yılında Türk Kadını”, s. 14. 

193 Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde Güçlü 

Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, s. 12. 
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“Aziz Türk Kadınları, sevgili kardeşlerim. Bilhassa münevver 

kadınlarımıza sesleniyorum. İnkılâplarımıza lâyık olduğumuzu her sahada 

ispat ettik. Her meslekte mükemmel yetişmiş kadınlarımız var. Şimdi hep 

beraber kuvvetimizi, bilgimizi, kafamızı ve kalbimizi birleştirerek, mübarek 

yurdumuzun korunması için neler yapabileceğimizi araştırmamız lâzım. 

Bizden ışık, bizden yardım bekleyen milyonlarca kardeşimizin 

bizlere ihtiyacı var. Bu büyük vazife yanında, kendi küçücük işlerimizin 

peşini bırakmamız lâzım. Giyinişimizden düşüncemize ve bütün 

davranışlarımıza kadar, her şeyimizi Dâva’ya göre hazırlamalıyız.”194 

 

 

 Anadolu’daki kadınlara Cumhuriyet devrimlerinin kadınlara sunduğu hak ve 

özgürlüklerin, sağladığı imkânların ulaştırılması amacıyla yayın hayatına başlayan 

Türk Kadını dergisinde “Anadolu kadını”, toplumsal dönüşümün başlangıcı olarak 

kabul edilen bir dönüm noktası olarak da ele alınır: 

 

“Ve nihayet, bütün bunların yanında <<Mehmet>>çiği yaratan 

İstiklâl savaşının yüce kadınlarını karşımda gördüm. Ve bir daha inandım ki 

bu milletin en büyük gücü Anadolu kadınıdır. İlk eğitime ondan başlatılmalı, 

ilk önce onun sıhhati korunmalı, ilk önce onun yaşama şartları 

geliştirilmelidir. Böylece uyanıklık, iyimserlik, dürüstlük örneği olan 

kadınlarımızın en büyük verimi çocukları olacaktır.”195 

 

 

 Türk Kadını dergisinde, Anadolu’ya ve Anadolu kadınına erişim de millî bir 

vazife olarak nitelendirilir. Şehirdeki imkânlar ve dönüşüm hareketinin Anadolu’ya 

ulaşması, özelde Anadolu kadınının genelde ise Anadolu’nun verimliliğinin artması 

anlamına gelir. Burada sözü edilen verim hem soyut hem de somut anlamdadır. Dergi 

yazarlarından özellikle Muazzez Aruoba’nın sürekli olarak vurguladığı gibi, şehirdeki 

“münevver” kadın Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması için elinden geleni yapmış, 

                                                      
194 Muazzez Aruoba, “Türk Kadınları geç kalmıyalım”, Türk Kadını, 1967, S. 9, s. 4. 

195 Öz, “Cumhuriyet Bayramında Anadolu Kadınını Anarken”, s. 26. 
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mesleki hayatın gereklerini yerine getirmeyi başarmış ve ekonomik üretim sürecine 

dâhil olmuştur. Dergide, kalkınma sürecinin ivme kazanması için Anadolu’ya erişim 

kilit noktası olarak ele alınır: 

 

“Türkiye’mizde faal nüfusumuzun %45’inin kadınlar tarafından 

meydana getirildiğini, gayri safi milli hasılanın %30’unu yaratan ziraî 

istihsaldeki işgücünün de %50’den fazlasının kadın işgücü ile karşılandığını 

ve bunun yanısıra, diğer sektörlerdeki kadın işgücünün de hızla arttığını 

öğrenmiş bulunuyoruz. Görülüyor ki, Türk Kadını memleketimizin 

kalkınma dâvasında, ekonomimizin gelişmesinde kendisine düşen vazifeyi 

yapmaktadır. Ve bu vazifenin bütün ağırlığı köylerde yaşayan 

kardeşlerimizin omuzlarındadır. Dergimizin ilk çıktığı gündenberi, 

münevver kadınlarımızı Anadolu’ya yardıma sevketmemizin mânası budur. 

Onlara, işlerinde yardımcı olmak, yüklerinin hafifletilmesine çalışmak 

vazifemizdir.  

Bu bilgilerle görüyoruz ki, Türk Kadınına insan gibi yaşama 

hürriyetini veren Büyük Atatürk, Türk Anasının bu haklara ne kadar lâyık 

olduğunu biliyordu.  

Cumhuriyetimizin 44.ncü yılını kutlarken; münevver 

kadınlarımızın, sadece evlerindeki işlerle uğraşan okumuş kadınlarımızın, 

imkânları ve zamanları bol olan kadınlarımızın, Anadolu’da çalışan 

kardeşlerimize yardımcı olmak için, neler yapabileceklerini düşünmeleri 

lâzımdır. Çocuklarımızın yarını için, Medenî Bir Dünyaya ayak 

uydurabilmemiz için ve hürriyetimize kasteden düşmanları yenebilmemiz 

için buna mecburuz. 

Bütün işlerimizde, bize Kuvvet Menbaı olacak mânevî bir güce 

sahibiz. Damarlarımızda asırlar boyu Köle Olmadan yaşamış bir soyun kanı 

var.”196 

 

 

 Türk Kadını dergisindeki Anadolu kadını anlatısı, mutlak bir yüceltme 

odağında şekillenir. “Yüzyıllar boyunca erkeklerinin yanında savaşmış, cephelere 

                                                      
196 Muazzez Aruoba, “45. Yılda Türk Kadınının Yarattığı İş Gücü”, Türk Kadını, 1967, S.17, s.11. 



 126 

katılmış; cephede, yaralı taşımış ve bu yönü ile de dünya kadınlığına güzel örnekler 

vermiştir.”197 Daha evvel de değinildiği gibi, Anadolu kadını fedakâr, cesur ve öz verili 

bir imaj ile yer alır dergi söyleminde. Kurtuluş Savaşı’ndaki askerî varlığı ve katkısı 

sayesinde kendisine bizzat devletin kurucusu Atatürk tarafından kahramanlık unvanı 

verilen Türk kadını, modernleşen Türkiye Cumhuriyeti için millî birlik ve beraberliğin 

temsilî gücüdür. Bu anlatı dergide Atatürk’ten yapılan alıntılarla pekiştirilir: 

 

“Büyük Atatürk, İstiklâl Savaşında kendisi ile omuz omuza savaşın, 

vatan hizmetinde akla gelmez hizmetler gören bu mübarek kadınlar için 

bakın ne diyor.  

<<Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir milletin; Anadolu’da 

yaşayan Türk kadınının fevkinde, kadın mesaisi zikretmesine imkân 

yoktur. Ve dünyada hiç bir milletin kadını: <<Ben Anadolu kadınından 

daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu 

kadını kadar himmet gösterdim diyemez.>> 

Bu aziz kadınlar arasında her birimizin nenesi, anası, teyzesi, halası 

ablası var. Vatanımızı yıllar boyu kaplayan kara bulutların ardındaki şafak, 

bu fedakâr bu inanılmaz güçteki kadınların yenilmez imanında 

tutuşmuştur.”198 

 

   

 

Dergi yazarları, Anadolu kadınını ile cepheye mermi taşıma anlatısını bir arada 

kullanma eğilimindedir. Bu birliktelik, modernleşme süreci hâlihazırda devam eden 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Anadolu kadınına vefa ve minnet borcu üzerinden 

de okunabilir. Gül Sadıklar, yeni Türk devletinin başkenti Ankara’da bulunan Atatürk 

heykeli ile şöyle bir tespitte bulunur: 

 

                                                      
197 Fidan, “Çocuklarımız”, s. 9. 

198 Dericioğlu, “Türk Anası Atatürk’ün Güvendiği Türk Gençliğini O’nun Dilediği Şekilde Güçlü 

Kılmazsan, Ona Olan Borcunu Ödeyemezsin”, Türk Kadını, s. 13. 
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“Şurasını kesinlikle belirtmek lâzımdır ki, Türk toplumunda %70’ni 

teşkil eden Anadolu Köylerinin kadınları hiçbir zaman kapanmamışlardır. 

Tarlada erkeği ile birlikte çalışmışlardır. Ayağında şalvarları vardır. Yüzünü 

kapamayı hiçbir zaman aklına getirmemiştir. Türk kurtuluş savaşında da 

erkeği ile birlikte cephede çarpışmış ve on’a malzeme taşımıştır. Ankara’da 

bugünün, büyük bir meydanın ortasında büyük bir Atatürk heykeli vardır. 

Atatürk’ün yanında mermi taşıyan bir köylü kadını durur. Bu buradaki, 

kıyafeti ile fonksiyonu ile Türk Cemiyetindeki kadın çoğunluğunu temsil 

eder.”199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
199 Sadıklar, “Tarih Boyunca Kadın’ın Türk Cemiyetindeki Yeri”, s. 19-20. 
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Resim 6. Türk Kadını dergisinin Ağustos-Eylül 1966 tarihli 3-4. sayısının kapağı. 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada 1966-1973 yılları arasında, kimi zaman iki aylık periyotlarla 

çıktığı gözlemlense de ilkesel olarak aylık periyotlarla yayımlanan Türk Kadını dergisi 

incelenmiştir. Kültür, sanat ve eğitim dergisi olarak bilhassa dönemin fikir hayatına 

katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Kadını dergisi, Cumhuriyet devrimlerini ve 

Atatürk’ü kendisine kılavuz olarak almakla beraber, millî şuuru, dinî hassasiyetleri öne 

çıkararak dönemin iktidar dilini sürdürme amacı taşımaktadır. 

 

Türk Kadını dergisinin kadın konulu bir dergi olması dolayısıyla yapılan bu 

çalışmanın kadın araştırmalarına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Kadın konulu 

süreli yayınlar içerisinde Türk Kadını dergisinin kendisine ait bir anlam ve söylem 

alanı bulması adına, derginin içeriğiyle ilgili metin analizi yapılmıştır. Türk Kadını 

dergisindeki kadın/lık algısı ve kurgusu odağında, dönemin toplumsal cinsiyet 

kabullerine dair bir çerçeve çizilmiştir.  

 

Türk Kadını dergisinin yayımlandığı 1966-1973 yılları arasında Türkiye’de 

feminist kadın hareketi henüz biçimlenmemiş, sokağa taşınmamıştır. Her ne kadar 

günümüzde, Osmanlı Dönemi’nden itibaren kadınların hak taleplerine dair 

hareketlerin şekillenmeye başladığı kadın araştırmalarının katkıları ile gün yüzüne 

çıkarılmışsa da 1980 yılından itibaren, özellikle sol eğilimli düşünce hareketleri 

içerisinde kendilerine ait bir düşünce ve mücadele alanı bulamayan kadınlar tarafından 

başlatılan ve bizzat kadınların özne durumuna getirilmesini amaçlayan kadın hareketi 

ve feminist eylemlerin izlerine Türk Kadını dergisinde rastlanmaz. Derginin 

yayımlandığı yıllarda Türkiye’de Adalet Partisi’nin liberal muhafazakâr yönetim 

biçiminin etkisi hemen her alana yansımaktadır. Dergide, dönemin iktidarı ile paralel 

bir siyasi tavır benimsendiğinden, herhangi bir politik muhalif tavırla karşılaşılmaz. 

Dolayısıyla, mevcut ataerkil yapıya, patriyarkal geleneksel eğilimlere, cinsiyete dayalı 

her türlü eşitsizliğe ve haksızlığa bir karşı duruş olarak sergilenen feminist kadın 

hareketine dair izlerin dergide bulunması beklenmez. Feminizm o yıllarda ülkenin de 

derginin de gündeminde olan bir konu da değildir. Ancak Türk Kadını dergisinin 
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ürettiği söylem ve yansıttığı politik tavır göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin 

gündeminde böyle bir eğilim olsa dahi derginin feminist kadın hareketinden yana 

olmayacağı tahmin edilebilir. 

 

Türk Kadını dergisinin, dönemin aktüel siyaseti ile olan ilişkisi, derginin henüz 

arşiv taraması sırasında fark edilebilecek, görünür bir özelliğidir. Dergideki siyasi 

isimlerin ağırlığı ve sürekliliği, dönemin siyasetçilerinin dergi yazılarında sık sık 

anılması, dergi yazarları ile siyasetçilerin kullandıkları jargon arasındaki benzerlikler, 

derginin kullandığı dilin eril dile yatkınlığı açısından dikkat çekicidir. İktidarın 

kullandığı eril dil, derginin söylemine doğrudan yansımaktadır. Özellikle de iktidarı 

tehlikeye sokacak, tehdit olarak kabul edilebilecek -öğrenci hareketleri, komünizm 

propagandası, işçi grevleri vb.- toplumsal hareketlere karşı kullanılan dil, derginin 

kadın yazarları tarafından kullanıldığında bile eril iktidar dili ile doğrudan temasa 

eğilimli bir tavırdan yanadır. Bu nedenle, dergideki eril dil kullanma eğilimi cinsiyetler 

dışı bir tercih olarak değerlendirilebilir.  

 

Bu çalışmada, her ne kadar Türk Kadını derginin feminist kadın hareketine dair 

bir iddiası, yatkınlığı ya da karşı duruşundan söz edilemese de feminist eleştirel bakış 

açısı ile, dönemin koşulları içerisinde dergideki kadın söylemine dair, bugünün kadın 

çalışmaları, araştırmaları ve yöntemleri ile hangi sonuçlara ulaşılabileceği sorusunun 

yanıtları aranmıştır. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği üzere, derginin kullandığı dil, 

ürettiği fikirler, hitap ettiği okur kitlesi, yaymaya çalıştığı politik propaganda 

hareketleri vb. karakteristik özellikler, Türk Kadını dergisini “ideal kadın tasarımı” 

odağında ayrıntılı olarak incelemeyi amaçlayan bu araştırmanın hareket noktaları 

olmuştur. 

 

Araştırmanın başlangıcında tümüyle kadın konulu ve kadın odaklı olduğu 

düşünülen ve kadın/lık kurgusuna dair çok daha fazla düşünce yazısının 

bulunabileceği tasarlanan Türk Kadını dergisinde araştırma derinleştikçe, derginin 

bilhassa son sayılarına doğru kadın konulu yazıların azaldığı hatta kimi sayılarda hiç 

bulunmadığı tespit edilmiştir. Derginin, kadın konulu bir kültür, sanat ve eğitim dergisi 

olarak yayımlanmaya başlaması fakat zaman içerisinde edebiyat, kültür, sanat ve 
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eğitim konularından peyderpey uzaklaşarak daha ziyade siyasi söylem üreten bir 

dergiye dönüşmesi, ulaşılan sonuçlar arasında en dikkat çekici noktalardan biri 

niteliğindedir.  

 

   Milliyetçilik, ulus devletlerin varlıklarını ve sürekliliklerini koruyabilmek 

için savundukları en güçlü düşünce sistemlerinden biridir. Bir ideoloji olarak 

milliyetçilik, devlet yapılanmasını, kanunların kimliğini, vatandaşların hak ve 

özgürlüklerini, toplumsal cinsiyet kabullerini ve daha pek çok unsuru doğrudan ve/ya 

dolaylı olarak etkiler. Devlet, eril yapıda bir aygıt olduğundan devlet politikası ve 

toplumsal cinsiyet algıları da bu erilliğin etkisiyle oluşur ve yerleşir toplum düzenine. 

Her ne kadar devlet politikalarının biçimi zaman ve coğrafya başta olmak üzere pek 

çok değişkene bağlı olarak değişmiş ve dönüşmüşse de politika alanındaki erkek 

egemenliği her zaman varlığını sürdürmüştür.  

 

Milliyetçilik düşüncesinin, ulus ve ulus devlet kavramlarının tartışıldığı bir 

çalışma olarak Sylvia Walby’nin Kadın ve Ulus adlı makalesinde toplumsal cinsiyet-

vatandaşlık-etnisite-ulus-ırk kavramları arasındaki ilişki odağa alınır ve bu kavramlar 

arasındaki ilişkilere farklı açılardan yaklaşımlar açıklanmaya çalışılır. Bu ilişkiler, 

toplumsal cinsiyetin kabul edilip edilmediğine, ataerkinin varlığının sorgulanmasına, 

unsurlarının birbirleri üzerindeki etki alanlarına, baskı alanlarının birbirlerine 

eklenerek ele alınması gerekliliğine, aynı baskı unsurlarının farklı oluşumlar üzerinde 

aynı etki gücüne sahip olmadığına bağlı olarak ele alınır ve yorumlanır. Makalenin 

dikkat çekici referanslarından biri de Anthias ve Yuval-Davis’in kadınların etnik ve 

ulusal sürece katılımlarına dair sınıflandırmalarıdır. Bu sınıflandırmaya göre 

kadınların sözü edilen süreçlere katılımlarının beş ana yolu vardır: 

 

1. “Etnik toplulukların mensuplarının biyolojik üreticileri olarak 

2. Etnik ve ulusal grupların sınırlarının yeniden-üreticileri olarak 

3. Topluluğun ideolojik yeniden-üretiminde merkezî bir rol alarak ve kültürün aktarıcısı 

olarak, 
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4. Etnik ve ulusal farklılıkların gösterenleri olarak –yani, etnik ve ulusaş kategorilerin 

dönüşümü, yeniden üretimi ve inşasında kullanılan ideolojik söylemlerin merkezinde 

yer alan semboller olarak 

5. Ulusal, ekonomik, politik ve askerî mücadelelerde katılımcı olarak.”200 

 

Yapılan bu sınıflandırmadan da anlaşılacağı gibi aslında kadın, süreçlerde 

doğrudan rol oynarlar fakat oynadıkları bu rol, yine devlet eliyle 

belirlenir/sürdürülür/son verilir niteliktedir. Kadınlar ve erkekler ulusal proje ve 

değişim süreçlerinden farklı açılardan farklı derecede etkilenirler. Bu farklılık hem 

kadının ve hem de erkeğin mevcut toplum sistemindeki yeri/kimliği/statüsü ile 

doğrudan etkilidir. 

 

Kadınların siyasi sistemlerde erkekler kadar yer al(a)mamaları, devlet 

feminizminin işlevsel ve uygulama esaslı olmak yerine sembolik nitelikte olması, 

devlet politikasının kadın hareketini kendi yararına göre dönüştürüp kullanması, kadın 

istihdamının yetersizliğinde devlet politikasının birinci elden sorumlu olması, annelik 

kimliğinden arınamayan kadının iş dünyasında kendisine bir hareket alanı 

bulamaması, nüfus politikalarının devletin çıkarlarına göre şekillenmesi gibi çoğaltılıp 

çeşitlendirilebilecek pek çok konu başlığı milliyetçiliğin devlet politikası üzerine 

etkisinin tartışma alanına dâhildir.  

 

Milliyetçilik, dolaylı yoldan da olsa kadınların lehine bazı gelişmelere de 

neden olmuştur öte yandan. Çünkü kadının eğitimi, nesil yetiştiriciliği görevi 

açısından önemsenmiştir. Ailenin milli kimlik kazanması ve toplumun modernleşmesi 

kadının yaşamında belli değişikliklerin yapılması ve haklarıyla birlikte hareket 

alanının da genişletilmesiyle mümkün görünmüştür. Bu düşünce de nihayetinde 

patriyarkal devlet politikasının çıkarına hizmet eden bir düşünce ve stratejik bir adım 

olmakla beraber kadınların lehine sonuç vermiş, benlik kazanımlarına katkıda 

bulunmuştur. Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitilen kadınlar, 

                                                      
200 Slyvia Walby, “Kadın ve Ulus”, der. Ayşe Gül Altınay, Vatan, Millet, Kadınlar, 2. Bs., İstanbul, 

İletişim Yay., 2004, s. 38. 
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aldıkları eğitimler sayesinde bilinçlenmiş, kendilerini gerçekleştirmiş, meslek edinmiş 

ve kamusal alana çıkma fırsatı bulmuşlardır.  

 

Türk Kadını dergisinin çıkış amacı; “Türk Kadını dergisi, milli varlığımızı 

tehlikeye sokan ideolojilerin de karşısında olacak, onlarla mücadele edecek, 

Milletimizin bağımsızlığı ve huzuru için çalışacaktır. Yolumuz, milli şuurla 

yetiştireceğimiz evlâtlarımızın yanında, milletçe mes’ut olacağımız günlere kadar 

uzayacak.”201  sözleri ile ifade edilir. Millî varlık, millî bağımsızlık, millî şuur gibi 

kavramlar derginin vizyonu ve misyonunu şekillendirmede kullanılan kavramlar 

olarak tespit edilmiştir. Milliyetçi hassasiyetlerle şekillendirilen bir dergi olan Türk 

Kadını’nda 1960’lar Türkiye’sinin milliyetçi muhafazakâr refleksleri ile üretilen fikir 

yazılarının, bilhassa antikomünist propaganda söylemi odağında şekillendiği tespit 

edilmiştir.  

 

Çalışmada elde edilen sonuçlardan biri de derginin, dönemin iktidar diline ve 

siyasi sürecine muhalif herhangi bir tavrı olmadığı gibi, derginin yazarları arasında da 

herhangi bir muhalefet ya da bizzat dergi yazarları tarafından yürütülen ve fikir 

çeşitliliğine dayanan bir tartışma ortamına rastlanmadığıdır. Türk Kadını dergisinde 

hepsi birbirine yakın, hatta birbiriyle aynı sayılabilecek kadar benzer düşünceler üreten 

yazarlar, birbirlerinin diline çok yakın bir dil kullanarak yazılar kaleme almıştır. Bu 

özelliğiyle, dergi hem olumlu açıdan hem de olumsuz açıdan değerlendirilebilir. Öyle 

ki bu özellik Türk Kadını dergisine, kendi içinde tutarlı bir söylem üreten, çelişkiler 

barındırmayan bir yayın organı olma niteliği kazandırır. Ama diğer yandan aynı 

özellik dolayısıyla Türk Kadını dergisinin, hepsi birbirine benzer yazıların yer aldığı, 

düşünce çeşitliliğinin bulunmadığı, tek tip bir dilin ve tek yönlü bir tavrın sürekli 

olarak yeniden üretildiği, anlam ve etki alanı sınırlı bir yayın organı olduğunu dile 

getirmek de mümkündür. Dergide, dergi yazarlarının birbirleri ile farklı görüşleri 

paylaştıkları ya da birbirlerinin düşüncelerine katkıda bulunmak için fikir üretme 

çabası içinde oldukları herhangi bir tartışma tespit edilememiştir. Bununla birlikte 

dergide yürütülen tartışmalar, çoğunlukla dışarıdan gelen eleştirilere yönelik 

                                                      
201 “Çıkarken”, Türk Kadını, 1966, S.1, s.3. 
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değerlendirmeler olur. Bu eleştirilere karşı dergi yazarları hemfikir ve hemtavır bir 

duruş sergilerler. 1966-1973 yılları arasında Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi 

durum, çok partili düzenin baskıcı atmosferi ve derginin siyasi iktidar ile kurduğu 

ilişkilenme biçimi, dergideki sözü edilen tek tipleşmenin dışında bir muhalif tavrın 

belirmesine ve gelişmesine uygun ortamın oluşumuna engel olur. 

 

Çalışmanın temel iddiasını oluşturan, dergideki yazıların içeriklerinden 

hareketle ideal bir kadın tasarımı oluşturulduğu düşüncesine dair sonuçlara gelinecek 

olursa; çalışma derinleştikçe dergi söyleminde yer alan kadın figürünün gelenekle 

ilişkili hâlâ sürmekte olan, hatta ulusun inşa sürecinden daha geleneksel, dinî 

referanslarla ve ritüellerle daha bağlantılı, milliyetçiliğe aşırı ölçüde yönelimli bir 

kadın idealinin oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kadının, Kurtuluş 

Savaşı’nda ve ulusun inşa sürecinde bizzat rol alması, Türk Kadını dergisinde yer alan 

ideal kadın söyleminin en besleyici hareket noktalarından biri olarak referans 

kaynağıdır. İdeal kadından beklenen, miras aldığı bu millî değerleri ve bağlılığı 

sürdürmesidir. Kadının bu bağlılığını sergileyeceği en önemli aracı ise yetiştirdiği yeni 

nesiller olacaktır. Dergide bu söylem, kadının eğitimi odağında sık sık vurgulanır. 

Tıpkı Tanzimat Dönemi modernleşme hareketlerinin odağında olduğu gibi, Türk 

Kadını dergisinde de kadının alacağı eğitimin önemi, vereceği eğitimin niteliğini 

belirlemesinden kaynaklanır. Kadının eğitimi konusunun, kendisinden sonraki 

nesilleri yetiştirmesi açısından kritik bir anlam taşıyan ve âdeta ulusal bir yükümlülük 

olarak, bilhassa derginin eğitimli kadın kadrosu tarafından işlenen bir konu olması, 

derginin çıkış amaçlarından biri olan Anadolu kadınının bilinci yükseltme şiarına 

uygun bir nitelik olarak değerlendirilir.  

 

Kadının eğitim almasıyla birlikte, kadının kamusallığı da kaçınılmaz hâle 

geldiğinden, dergi söyleminden hareketle varılan sonuçlardan biri de dergideki kadının 

geleneğe bağlı olduğu kadar modernleşmeye de ayak uydurması gerektiği 

düşüncesidir. Derginin yayımlandığı yıllar arasında bilhassa Amerika ile 

geliştirilmeye çalışılan siyasi ilişkilerin, Türkiye’nin süregelen modernleşme sürecine 

etkisi göz önünde bulundurularak, hem millî kimliğini koruyan hem de modern 

özellikler taşıyan bir kadın imgesinin yaratıldığı tespit edilmiştir. Kadının 
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modernleşmesi, Cumhuriyet’in kadına tanıdığı hak ve özgürlüklere bağlılığı üzerinden 

bir söylem alanı bulur kendine. Dergi yazarları, hitap ettiği okur kadına sık sık 

kendisine tanınan hakları hatırlatır. O haklara ve hakların kazanıldığı süreçte verilen 

millî mücadeleye olan bağlılığını sergilemesini ister. Bu anlamda, kadının 

kamusallığının da bir çeşit vatana ve millete bağlılık olarak ele alındığı 

gözlemlenmiştir. Çünkü kadından beklenen, kendisine bilhassa büyük ve merkezî 

şehirlerdeki imkânlar olarak yansıyan Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkması ve o 

kazanımların hakkını vermesidir. Dergi söyleminde, Anadolu kadını bu imkânlara 

erişemezken şehirdeki kadının o imkânları değerlendirmemesi, her şeyden evvel millî 

şuura aykırı bir tavır olarak ele alınır. 

 

Türk Kadını dergisinde yer alan ideal kadın tasarımı, yayımlandığı yılları 

içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin deneyimlediği çok partili hayat ve 

koalisyonlar sürecinin, dünya savaşları sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıların, ülke 

siyasi tarihinde ilk kez yaşanan askerî darbelerin toplumsal yansımalarından azade bir 

söylem değildir. Bu açıdan, dergide yer alan her yazı, dönemin Türkiye’sine dair bir 

ipucu taşır. Hepsi kendi alanında uzmanlaşan yazar, şair, avukat, doktor, kütüphane 

müdürü, gazeteci gibi pek çok meslek kolundan kadının, çeşitli konularda fikir 

üretebildikleri, kadın konusunda gündem oluşturabilecek noktalara dikkat çektikleri 

bir yayın olarak Türk Kadını dergisi, kadın konulu süreli yayınlar arasında kendine ait 

bir yer edinmiştir. Dönemin Türkiye’sine dair, bilhassa kadın odaklı pek çok araştırma 

konusu için, Türk Kadını dergisi bir kılavuz kaynak görevi görecek niteliktedir 
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