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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte modernleşme pro-

jesinin en önemli hedeflerinden biri kadının toplumsal konumunun 

ve imajının değiştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Atatürk Türk ulu-

sunu ileriye taşıyacak reformist hareketlere dayandırdığı devrimleri 

hiçbir ön yargı ve bağnazlığa izin vermeyecek şekilde Batı toplumla-

rını örnek alarak oluşturulmuştur. Atatürk, yapılan devrimlerle sağ-

lam bir temel atmış, bu temelin sarsılmaması için güçlendirici uygula-

malar geliştirmiştir Latin alfabesinin kabulü, Batı tarzı kılık kıyafet 

usullerinin benimsenmesi, medenî kanunun kabulü vb. inkılâplarla 

Batılılaşma süreci ivme kazanırken, hedef ve sonuç bakımından mo-

dernleşme tarihimizin en uzun menzilli girişimi ile gerçekleşmiştir. 

Bu çalışma; Atatürk’ün inkılapları arasında yer alan erkekler için 

uygulamaya konan kıyafet kanununun ardından kadının dış görünü-

münün değişimini sağlamak, kadını Avrupalı hemcinsleri ile aynı dü-

zeye getirebilmek amacıyla ne gibi uygulamalar üzerinde durduğu ve 

yapılması gerekenleri nasıl yönlendirdiğinin araştırılması ve dünyada 

benzeri olmayan söz konusu modernleşmenin nasıl gerçekleştirildiği-

nin öneminin vurgulanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Çalışmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 1920-1940 yılları arasında Tür-

kiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamış kadınlara ilişkin görsel 
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dokümanlar ile döneme ait yazılı belgeler (gazete, dergi, doküman, 

belge vb.), giysi örnekleri ve ilgili literatür oluşturmaktadır. Ata-

türk’ün kurduğu cumhuriyetin kadınlarının özellikle batılı hemcins-

leri gibi bir düzeye erişerek modern çağa ayak uydurabilmesi için söy-

lemlerinde bahsettiği ve kanunlara dayanmayan ancak incelikle üze-

rinde düşünerek yaptırmış olduğu uygulamalar üzerine yorumlar ge-

tirilmeye çalışılmıştır. 

Atatürk ile birlikte Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Atatürk’ün 

manevi kızı Afet İnan, İsmet İnönü’nün eşi Mevhibe İnönü vb. pek 

çok kişi yeni Türk kadınının imajının oluşturulmasında önemli rolleri 

üstlenmişler ve özellikle Atatürk tarafından kadınlara örnek olmaları 

için görevlendirilmişlerdir. Türkiye'de kadın giysilerindeki değişim, 

erkek giysilerinden daha yavaş ancak daha radikal olarak değişim gös-

termiştir. Dünyadaki kadının daha uzun bir zamanda geçirdiği deği-

şimi, Türk kadını çok daha kısa bir zamanda gerçekleştirmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kıyafet, Giysi, M. Kemal Atatürk, İn-

kılap, İmaj,  
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THE ROLE OF ATATURK FOR NEW IMAGE OF TURKISH 

WOMEN (1920-1938) 

ABSRACT 

With the establishment of Turkey, the image of the women chan-

ged with the modernization Project which was the most important 

goal in women’s place in the society. Atatürk formed the reforms 

which are based on the reformist movements without any prejudice 

and bigotry by imitating the Western cultures. Atatürk get established 

with the reforms and he developed strengthening implementations 

such as acceptance of Latin Alphabet, adoption of Western clothing, 

acceptance of civil code etc. With these implementations, the process 

of Westernization has gained acceleration and it was the most impor-

tant attempt in Turkish history. 

This work was planned and carried out to show the importance of 

how the modernization actualize the appearance of women after the 

dress code for men in order to bring women to the same level as its 

European counterparts. It was planned and carried out in order to 

investigate what kind of applications it focuses on and how it directs 

the things to be done and to emphasize the importance of how this 

modernization is realized in the world.  

In this study, descriptive research method was used. The popula-

tion of this study was formed by the women who lived in Turkey 

beween the years 1920 and 1940 and written documents (newspapers, 

magazines etc.) which belong to this period forms a literature and 

samples of women clothes. In order to reach the level of women like 

western counterparts of the republic founded by Atatürk, it has been 

tried to make comments on the practices that are mentioned in his 

discourses which are not based on laws, bu deliberately thought about.  

Together with Atatürk, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar, Ata-

türk’s spiritual daughter Afet İna, İsmet İnönü’s wife Mevhibe İnönü 

have played important roles in creating the image of the new Turkish 

women and they have been assigned by Atatürk especially to set an 
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example for women. Changes in women’s clothes in Turkey were 

slower than men’s clothes but it was more radical changes. The change 

that the woman in the world has gone through in a longer time has 

been realized in a much shorter time by Turkish women  

Keywords: Women, Clothing, M. Kemal Atatürk, Reform, Image. 
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GİRİŞ 

Kültür toplumun kendisi tarafından oluşturulan, birikim gerekti-

ren bir husus olduğu ve ait olduğu toplumun kimliğini oluşturan özel-

liklerin birikimi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak her ne ka-

dar köklü olursa olsun kültürler çağın gereklilikleri doğrultusunda 

değişmeye ihtiyaç duyar ve bunlar bazen kendiliğinden bazen de mü-

dahale ile gerçekleştirilir. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı ça-

lışmasında kültür ve medeniyet ilişkisini “medeniyet usulle yapılan ve tak-

lit bir milletten diğer millete geçen mefhumların ve tekniklerin mecmuudur. 

Hars (kültür) ise hem usulle yapılamayan hem de taklitle başka milletlerden 

alınamayan duygulardır” şeklinde açıklamıştır.  

Kimlik, tanıma ve tanımlanma işlevine aracı olan dil ve kültür ya-

nında, bir de oluşturulan imaj değerleri ile gerçekleşir. Hedef grup 

(toplum) ne kadar olumlu algılanırsa, o kadar olumlu bir kimlik gelişir 

(Yerdelen:2017;44). İmaj, görsel bütünlük anlatılarının, dışarıdan na-

sıl algılandığı olgusudur. Görsel bütünlük, bir kurumun veya devletin 

kendini nasıl göstermek istediğiyle bağlantılıdır. Bu aynı zamanda güç 

demektir ki, bu güç devletin veya kurumların imajını da kapsamakta-

dır. İmaj kavramı ile kimlik kavramı arasında sıkı bir bağ bulunmak-

tadır. Kimliğin belirleyiciliğinde iki bileşen son derece önemlidir. 

Bunlardan birincisi tanıma ve tanımlanma, bireyin (ulusun/ülkenin) 

toplum içerisinde diğerleri tarafından nasıl tanındığı ya da kendini 

nasıl tanımladığı ile ilgilidir. Bunun aracı, dil ve kültürdür. İkincisi 

olan aidiyet ise, bireyin kendini herhangi bir toplumsal gruba dâhil 

hissetmesidir (Aydın, 1999: 12). Bir toplumsal tasarım anlamındaki 

uluslararası imajı asıl olarak o toplumun zihniyetini ve yaşam biçimini 

yansıttığı kabul edilmektedir. Uluslararası toplumlarda kabul gören 

imaj, ulusun insanî boyutunu gözardı etmeden ülkeyi resmetmeyi ge-

rektirmektedir (Yerdelen, 2017;59). Pek çok toplumda olduğu gibi 

kritik dönemlerde Türkiye’de de bölünme ve kaymalar, simgesel ola-

rak kadın kimliğinin kurgulanmasıyla desteklenmiştir. Yeni Devlet’in, 

modern bir toplum ve ulus kimliği yaratma projesindeki en önemli 
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aracı ve amacı “modern Türk Kadınının” kamusala çıkarılması ve çağ-

daşlaştırılmasıdır (Berktay, 2004: 275-284;  

Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte modernleşme, devletin temel 

politikası olmuş, bunun doğal sonucu olarak da Batılı görünümlü bir 

yaşam tarzı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bir yandan kıyafet kanunu, 

medeni kanun gibi düzenlemelere gidilirken, öte yandan da Batı sos-

yal yaşamının kimi öğelerine sahip çıkılmıştır (Duman,2016: 43). 

Cumhuriyet modernleşmesinin temelinde yeni toplum yaratma pro-

jesi ile yola çıkılmış ve çok kısa bir zamanda önemli sayılabilecek bir 

başarı sağlanmıştır. Proje gerçekleştirilirken görünür simgeler aracılı-

ğıyla gerçekleştirme eğilimi n plana çıkarılmıştır. Eğitim, kimlik algısı, 

sosyal hayat, kültür, bilim, mimari gibi farklı kulvarlarda çalışmaların 

yürütüldüğü görülmektedir. 

1924 tarihinde pek çok büyük ülkede bu hak henüz kadınlara ve-

rilmemişken Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kadının da erkekle birlikte 

öğrenme imkanlarından eşit olarak yararlanmasının sağlanması kadın 

eğitimi ile ilgili en önemli adımlardan biri atılmıştır. Yirminci yüzyılın 

ilk çeyreğinde, Türk kadınının sosyal hayatı, hiç olmazsa şehirleri-

mizde ve şehirleşmekte olan kesimde inanılmayacak kadar değişmiş-

tir. 28 Nisan 1913’te kurulan başkanlığını Halide Edip’in (Adıvar) yap-

tığı Türkiye’nin kayda geçen ilk feminist örgütü olarak bilinen, Teali-

i Nisvan Cemiyeti, (Kadınların Durumunu Yükseltme Derneği) ile ka-

dınlar sosyal hayatta seslerini duyurmaya çabalamışlardır. Doğramacı 

(1985,111) Türk kadını ile ilgili yapılan çabaların zaman içerisinde ar-

tış gösterdiğini ancak yeterli olmadığını savunmuştur. Doğramacı, bu 

çabaların sonucunda kadınların toplum içinde görünürlüğünün art-

ması ve bazı aktif görevlerde yer alması çabaları sonucunda bazı der-

neklerin kurulduğunu, 1920’lerde kadınların tiyatro sahnelerinde yer 

almaya başladığını ancak bunların yeterli düzeyde olmadığı gibi sa-

dece belirli bir kesimin yararlanabileceği düzeyde kaldığını ifade et-

miştir. Yapılan uygulamaların meyvelerinin Atatürk Devrimleri ile 

gerçekleştirildiğini, I933’lerde alınmaya başlandığını, kadınların bele-

diye meclislerinde, hemen sonra da Büyük Millet Meclisinde kendini 
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göstermeye başladığını ve çalışma hayatında yerini aldığını, ağır sana-

yiden ticarete, zanaattan, sanata, bilimden fenne bütün atardamar-

larda kadının katkısının hissedilir olduğunu belirtmiştir.  

Atatürkçü çağdaşlaşma siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yön-

leriyle bir bütünü ifade eden Türk çağdaşlaşması, sadece Türkiye için 

milli bir değer olarak kalmamış, özellikle bağımsızlık kazanmak iste-

yen ve gelişmekte olan ülkeler için de örnek oluşturmuştur. Osmanlı 

Devletinin son dönemlerindeki Çağdaşlaşma çabaları ile birlikte görü-

len toplumsal yapı değişmelerinden beslenip gelen uzun bir sürecin 

sonucu olarak kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de, çağ-

daşlaşma çalışmaları devam etmiştir (Yetkin, 1983:138). 

Bu çalışma; Atatürk’ün inkılapları arasında yer alan erkekler için 

uygulamaya konan kıyafet kanununun ardından kadının dış görünü-

münün değişimini sağlamak, kadını Avrupalı hemcinsleri ile aynı dü-

zeye getirebilmek için ne gibi uygulamalar üzerinde durduğu ve ya-

pılması gerekenleri nasıl yönlendirdiğinin araştırılması ve dünyada 

benzeri olmayan söz konusu modernleşmenin nasıl gerçekleştirildiği-

nin öneminin vurgulanması amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  

Çalışmada, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 1920-1940 yılları arasında Tür-

kiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamış kadınlara ilişkin görsel 

dokümanlar ile döneme ait yazılı belgeler (gazete, dergi, doküman, 

belge vb.), kaynak kişilerden elde edilen gerçek giysi örnekleri ve ilgili 

literatür oluşturmaktadır. Döneme ait görsel dokümanlar ile gerçek 

giysi görselleri öncelikle tarihi kronoloji ile sınıflandırılmıştır. Mevcut 

sınıflandırma belirli bir sistematik doğrultusunda incelenerek analiz 

edilmiş ve literatür ile desteklenmiştir. Atatürk’ün kurduğu cumhuri-

yetin kadınlarının özellikle batılı hemcinsleri gibi bir düzeye erişerek 

modern çağa ayak uydurabilmesi için söylemlerinde bahsettiği ve ka-

nunlara dayanmayan ancak incelikle üzerinde düşünerek yaptırmış 

olduğu uygulamalar üzerine yorumlar getirilmeye çalışılmıştır.  
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Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen uygulamalar üst yapısal 

reformlar, ekonomik ve sınıfsal yapıyla birlikte incelendiğinde Türk 

modernleşmesinde toplum için “Batı’yı yakalamak” ilkesi belirleyici un-

surlarından birisi olarak kabul görmüştür (Topses 2019:723). Türk 

kurtuluş hareketinin bağımsız Milli Türk devletinin kurulmasının ar-

dından gelen en önemli amacı ise çağdaşlaşmak olmuştur. Ulusçu bir 

yapı üzerine kurulan Cumhuriyet Çağdaşlaşması, Cumhuriyetin ilk 

yıllarında, Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesini yakalaması, hatta 

aşması çalışmaları, bir yaşam davası, bir var olma mücadelesi kapsa-

mında ele alınmıştır (Yetkin, 1983:138). Çağdaşlaşma kavramı uygar-

lık tarihinde genel kabul görmüş kültürel içerikli bir alışveriş biçimi 

olarak tanımlandığında Berkes (1973:10) Türk modernleşmesini, 

“toplumsal yapının gelenek baskısından kurtulması ve laikleşmesi an-

lamında bir çağdaşlaşma hareketi” olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan 

hareketle Cumhuriyet döneminde Türk modernleşmesinin pek çok 

belirleyici unsuru olmasına rağmen Osmanlı modernleşmesinin son 

dönemlerinden itibaren hem idari yapının hem de toplumun batıya 

yüzünü dönmesi ve batıyı benimseyen bir tutum içinde olması Cum-

huriyet döneminde toplumun değişiminde ve yapılan reformların ka-

bulünde belirleyici olmamıştır.  

Osmanlılarda 17.yüzyıl’dan itibaren başlayan modernleşme, batı-

lılaşma, çağdaşlaşma veya yenileşme gibi başlıklarla sunulan çabaların 

içerisinde kadının toplumsal konumuna dair uygulamalara Cumhuri-

yet dönemine kadar genelde yüzeysel olarak bakılmıştır. Osmanlı dö-

neminde kadınların toplum içindeki görünürlüğünün artırılması ve 

eğitim kurumlarında kız öğrencilerin sayılarının artırılması ile başla-

yan kadınlara yönelik uygulamalarda Batılı tipte çağdaş bir kadın ya-

ratma amacı taşımaktan çok geleneksel rollerini ve dinsel konumlarını 

kaybetmeden bazı ayrıcalıklar tanınmasından öteye geçememiştir. Er-

kekler için çıkartılan kanunların uygulanması ile yapılan reformlar ka-

dının toplumsal konumunu çok az etkilemiş ve kadın için yapılan uy-

gulamalarda tam anlamıyla başarı sağlanamamıştır.  
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Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte Türk kadınlarının yaşam 

koşullarında artık gözle görülür bir değişim başlar. Türkiye’de dev-

rimlerin birbiri ardına geldiği yıllarda; 1923 yılında davet edildikleri 

Birinci İzmir İktisat Kongresi’nden sırasıyla 1924 Tevhid-i Tedrisat, 

1925 Şapka ve Kılık Kıyafet Kanunları, 1926 yılındaki Medeni Kanun, 

1930‟da Belediye ve nihayet 1934‟te Milletvekili Seçme ve Seçilme 

esaslarını yeniden düzenleyen anayasa değişikliğine kadar geçen sü-

rede kadın hakları konusunda geri döndürülemez bir sürece girilmiş-

tir (Tanilli, 2006:119-120).  

Çamlı (1981) cumhuriyet gazetesinde 1981 yılında Ali Sirmen ile 

yapmış olduğu röportajında Cumhuriyet modernleşmesinin çağdaş 

kimliğin ve yeni imajın oluşturulmasında “yapıcılık, yaratıcılık ve yarar-

lılık” unsurlarını üzerinde taşıyan bir yapı ile gerçekleştirildiği renkli-

liğini belirtmiştir. Çamlı Cumhuriyet kadını imajının oluşturulma-

sında Atatürk döneminin önemini vurgulamıştır.  

“Cumhuriyet modernleşmesinde yapıcılık, devletin kendi içine dönük 

veya toplumuna dönük uygulamalarında neler yapılması ve nasıl uygu-

lanması gerekliliğini planlanması açısından çok önemlidir. Yapıcılık uy-

gulamanın çıktılarının ön görülmesi açısından hareket noktasıdır. Yapılan 

uygulamaların yararlarının dışa dönük tanıtımında kendi toplumuna ya-

rarlı olan bir devlet hem dışta hem de içte en büyük puanı alır. Cumhuriyet 

tarihinde ülkenin tanıtılması ve halkla ilişkiler açısından söz konusu üç 

önemli öğeyi içeren, tanıtmanın gerek duyduğu bu öğelerin tümüyle var 

olduğu dönem 1923-1938 Atatürk dönemidir. Çünkü bu dönemdeki ör-

neğine çok az rastlanan türde bir yapıcılık gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 

ilki dağılan çağdışı bir imparatorluk üzerine, çağdaş, hatta Avrupa'daki 

örneklerinden çok daha ileri, çok daha cesur olarak tüm bir devletin yeni-

den inşası ölçüsünde bir yapıcılığın kullanılmış olmasıdır. Söz konusu dev-

rimlerle kadına oy hakkı vermek bir yana, birçok Avrupa ülkesinde yokken, 

kadını Meclis’e getiren bir yapı kurulmuştur. Özellikle kadın için harem 

yaşamından kurtarılmış özgür ve ayakları üzerinde erkeği ile yan yana 

durabilen bir imaj oluşturulmuştur” (Çamlı, 1981).  
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Mustafa Kemal’in, Türk halkının imajının değiştirilmesinde ki en 

önemli adımın kadının toplumsal statüsünün değiştirilmesi ile gerçek-

leştirileceği düşüncesi şüphesiz ki Türk kadını ile ilgili yapmış olduğu 

eylemlere dayanmakta ve onları yansıtmaktadır. Bu nedenledir ki, O, 

konuya, yurt içinde ve yurt dışında Türk kadınını gerçek kişiliği ile 

tanıtılması biçiminde ele almıştır. Çünkü Atatürk, bu meselede dünya 

kamuoyunun Türk kadınını yanlış tanıdığına inanmakta ve eylemle-

rinin planlanmasında, uygulanmasında bu acı gerçeğin verdiği duygu 

ve heyecanın büyük etkisi olduğu açıkça izlenebilmektedir. Atatürk bu 

yanlış imajı değiştirme mücadelesinin yanı sıra, Türk kadınının sosyo-

ekonomik ve sosyo-politik hayatta da erkeğin yanında, eşit şartlarla 

yer alması için ona ivme kazandırmıştır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaratılan kadın hareketinin amacı 

Anadolu Kadınını yüceltmektir. Atatürk’ün Anadolu Kadını tasviri 

şöyledir.  

“Çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, ürünle-

rini pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, 

bütün bunlarla beraber kağnısı ile, kucağındaki yavrusu ile, yağmur de-

meyip, kış demeyip, sıcak demeyip, cephenin mühimmatını taşıyan hep on-

lar, hep o ulvi, o fedakar, o ilmi Anadolu Kadını olmuştur” (Hâkimiyeti 

Milliye, 29.3.1923)  

Türk kadınının gerçek anlamda çağdaşlaşması Atatürk’ün kur-

duğu Cumhuriyet Türkiye’sinde gerçekleşmiştir. Atatürk, 29 Ekim 

1923 tarihinde Cumhuriyet’ in ilanı ile birlikte yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yeni imajını oluşturmak için birbiri ardına yapılan 

devrim ve eylenmelerin yanı sıra özellikle Türk kadının toplumsal sta-

tüsünü değiştirmek için çok sayıda reformlar yapılmış ve hepsinde de 

başarılı olmuştur. 28 Ağustos 1925’te İnebolu konuşmasında, kıyafet 

biçimleri, şapka kullanımı gibi erkeklerin dış görünümünün değişti-

rilmesi gerekliliğini savunurken, ülkenin esenliği ve çağdaşlığını ka-

dınların dünyaya açılmasında gördüğünü ifade etmiştir. Böylece gi-

yimde tavandan tabana doğru değişmeler hızlı ve emin adımlarla ger-
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çekleştirilmiştir. Döneminin getirmiş olduğu değişimlerin etkisi ile ge-

leneksel kültürün etken olduğu giysilerin yerini, dünya modası ve 

buna bağlı olarak gelişen ve değişim gösteren yeni giyim biçimi almış-

tır. 30 Ağustos 1925 günü Kastamonu konuşmasında yine kadınların 

erkekler ile aynı kulvarda yürümeleri gerektiğini savunmuştur.  

“Bazı yerlerde görüyorum ki kadınlar, yüzünü gözünü gizliyor ve ya-

nından geçen erkeklere karşı ya arkasını çeviriyor veya yere oturarak ka-

panıyor. Bu tavrın anlamı nedir? Efendiler medeni bir milletin anası, mil-

let kızı bu garip şekle son vermelidir.... Şüphe yok ki ilerleme adımları, iki 

cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme yeniliklerle birlikte, 

merhaleler aşmak lazımdır. Böyle olursa, inkılap başarılı olur. Herhalde 

daha cesur olmak lüzumu açıktır” (Gül,1998:80).  

Cumhuriyet modernleşmesinde ilk yıllarda yapılan devrimlerle 

Türkiye’nin Batılılaşma politikasının yaygınlaştırılması hedeflenmiş-

tir. Bir başka değişim de sosyal alanda “kıyafet” eksenli olacak ayrış-

mayı engellemiş ve kıyafet ayrımının toplumsal temellerinin meşrui-

yetini zayıflatmıştır. Cumhuriyet sürecinin farklılığı, toplumsal alan-

daki değişikliklerin batılı ülkelere gösterilmesi olmuştur. Bu durum 

Cumhuriyet insanının sokakta “medeni” kıyafetleri giyerek bu amaca 

hizmet etmesi sağlanmıştır. Cumhuriyet yönetimi geçmişteki mirastan 

kurtulmak için “yeni topluma” “yeni bir insan modeli” sunmuştur. Bu-

nun için toplumsal bütünlüğün korunduğu ve gösterildiği bir “milli 

kıyafet” tanımına ihtiyaç duyulmuştur. Atatürk, 28 ağustos 1925’te Ge-

libolu’da yaptığı bir konuşmada, mili kıyafeti “ayakta iskarpin, veya fotin, 

bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bittabi bunların mü-

temmimi olmak üzere başta siperli, şemsli serpuş”tur şeklinde tarif etmiştir 

(Çapa, 1996:24).  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte batı modelini benimseyen ancak bu 

modeli kendi devlet ve ulus yapısına uygun Türk toplumu tarafından 

kabul edilebilir hale getirmek öncelikle akılcı bir planlama ile başlamış 

daha sonra oldukça zor ve zahmetli bir süreci gerektirmiştir. 25 Kasım 

1925’teki Meclis oturumunda 671 Sayılı “Şapka İktisası Hakkındaki Ka-

nun” kabul edilmiştir. Kıyafet konusu Atatürk inkılapları arasında 
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şapka kanunu ile yer almakla birlikte, bu konu daha sonra kadın kıya-

fetindeki değişim üzerinde yoğunlaşmıştır. Giysiler ve dış görünüm 

konusunda erkeklere yönelik zorlayıcı yaptırımlar ve yasal düzenle-

meler olmasına karşın kadın giyiminde herhangi bir yasa çıkarılma-

mıştır. Atatürk bu konuda kadının toplumsal algıda bireyden önce na-

mus ve ahlaki değerleri temsil ediyor olmasını ve toplumun hassasiye-

tini göz önünde bulundurmuştur. Bu konuda İnebolu Türk ocağında 

yaptığı konuşmada sözleri ile kadının modernleşme sürecinin kendi 

kendine gerçekleşmesi gerekliliğini ve bu süreci hızlandırmak için 

toplumun diğer üyelerinin yardımlarının önemini vurgulamış ve bu-

nun için çalışmalar yapılacağının sinyalini vermiştir. 

“Efendiler, içtimai hayatın mebdei, ukdesi aile hayatıdır. Aile, izaha 

hacet yoktur ki, kadın ve erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, 

erkekler hakkında söz söylediğim kadar fazla izahatta bulunmayacağım. 

Fakat bu mevcudiyeti ulviyeyi bilhassa huzurlarında müsamaha ile geçe-

mem. Müsaade buyurulursa bir iki kelime söyleyeceğim ve siz ne söylemek 

istediğimi suhuletle anlayacaksınız. Esnayı seyahatimde köylerde değil, bil-

hassa kasaba ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini 

çok kesif ve itina ile kapamakta olduklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak 

mevsimde bu tarz kendileri için mutlaka mucibi azab ve ızdırap olduğunu 

tahmin ediyorum. Erkek arkadaşlar bu biraz bizim hodbinliğimizin eseri-

dir. Çok afif ve çok dikkatli olduğumuzun müdrik ve mütefekkir insanlar-

dır. Onlara mukaddesatı ahlakiyeyi kuvvetle telkin etmek için, milli ahla-

kımızı anlatmak ve onların dimağını nur ile, nezahetle teçhis etmek esası 

üzerinde bulunduktan sonra fazla hodbinliğe lüzum kalmaz. Onlar yüzle-

rini cihana göstersinler. Ve gözleriyle cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda 

korkulacak bir şey yoktur” (Şapka Nutku, Cumhuriyet,29 Ağustos 1925, 

Hâkimiyet-i Milliye, 30 Ağustos 1925, İkdam, 28–29 Ağustos 1925), 
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Fotoğraf 1: Mustafa Kemal’in Cumhuriyetin ilk yıllarında eşi Latife Hanım 

ile birlikte.  

  

 

Fotoğraf 2: Atatürk Afganistan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya 

ile birlikte. (Mayıs 1928)  
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1925 yılında yapılan Kıyafet Kanununda erkeklerin geleneksel kı-

yafetleri yasaklanırken, kadınlara dair herhangi bir düzenleme yapıl-

mamıştır (Durakbaşı,2002: 123). Roche (1997) toplumlarda kıyafet de-

ğişiminin “Kıyafet, bir maddi kültür öğesi olmaktan öte, toplumsal imgelemin 

değerleri ile gerçek yaşamın normlarını buluşturur. Bu, gelenek ile değişim 

arasındaki çatışmanın savaş alanıdır.” Bir toplumun değişiminde ne de-

rece önemli olduğu üzerinde durmuştur. Atatürk’te toplumu değiştir-

menin öncelikle dış görünümün değiştirilmesi gerekliliğinden yola çı-

karken yapmış olduğu devrimlerin ilklerinden birini kıyafet düzenle-

mesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Bunun toplum için önemli bir mü-

cadele olduğunu bildiği için öncellikle erkekler için zorunlu hale ge-

tirmiş kadınlar için zorlayıcı herhangi bir hüküm gündeme getirme-

miştir. Ancak her fırsatta kadının dış görünümünün değişiminin ge-

rekliliğini anlatmaya çalışmamıştır.  

Bu süreçte, kadın kıyafetleri meselesi de yoğun bir şekilde gün-

deme getirilmiş, dönemin yazarları çarşaf ve peçenin geri kalmışlığın 

sembolü olduğunu vurgulayarak, kadınların fikren olduğu kadar şek-

len de medeni olmaları gerektiğini savunmuşlardır. Atatürk de bu ko-

nuda teşvik edici konuşmalar yapmış, “Türk kadınının yüzünü dünyaya 

göstermesinde ve gözleriyle dünyayı incelemesinde korkulacak bir durum olma-

dığını” defalarca vurgulamıştır. Atatürk’ün sohbetlerinde modern gi-

yimli kadınlar yer almış, eşi Latife Hanım kültürü ve görünümüyle 

çağdaş Türk kadınına örnek olmuştur. Kadın öğretmenler, bürokrat 

eşleri ve memurlar bu yolda öncü rol oynamışlardır (Sarısaman 

101,105). Atatürk özellikle çevresindeki kadınların kıyafetleri ile şah-

sen çok ilgilenmiş çevresindeki hanımları doğru yerde ve doğru bir 

şekilde giyinmesi için teşvik edici hamlelerde bulunmuştur. Erkekler 

için çıkartılan yasa ile düzenlenen kıyafet düzenlemesi kadınlar için 

çıkartılmamasının nedenini soranlara daha sonra şu şekilde açıklaya-

caktır. “Kadınlarımız bu işi kendi kendilerine yapacaklardır” ve öyle de ol-

muştur (Göksel, 1984: 230 ) 

Mete Tunçay’ın Suraıya Faroqhı (2008:88-89) ile yapmış olduğu 

bir söyleşide; “25 Kasım 1925’teki Meclis oturumunda 671 Sayılı 



 TÜRKİYE’DE KADININ YENİ İMAJININ 

OLUŞTURULMASINDA ATATÜRK’ÜN ROLÜ (1920-1938) 

795 

 

 

“Şapka İktisası Hakkındaki Kanun” da kadınlar için herhangi bir mü-

eyyide yoktur. Bu kanun çıkınca bazı kişilerin cezalandırılması yeni 

kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin meşruiyetine is-

yan diye düşünülüp “Hıyanet-i Vataniye” kanunu gereğince yapılmış-

tır. Ayrıca Cumhuriyetin getirdiği kurallar hep erkeklere yönelik ol-

muştur, kadın giyimine ilişkin çarşaf giymemek ve peçe takmamak 

gibi bir kural getirilmemiştir. Kadının dış görünümünün değiştiril-

mesi teşvik ile yapılmıştır. Bu konuda verilebilecek en iyi örmek Afgan 

kralı Amanullah Han 1928’de Türkiye’yi ziyaret eder. Atatürk’le gö-

rüşmesi sırasında onun yapmış olduğu inkılapları ülkesinde uygula-

yacağını belirtir. Atatürk Amanullah Han’a “kadınların kılık kıyafeti ile 

uğraşma” diye öğüt verir. Ancak Amanullah Han dönüşünde ülkesinde 

gerçekleştirdiği uygulamaların sonucunda devrilmiştir. Bu durum 

Türkiye de tek parti döneminde oldukça sert uygulamalar yapılırken, 

kadınlar için bunda istisna edilmesi bu konunun çok hassas bir konu 

olduğunu ve teşvik ile yetinildiğini açıklamaktadır. 1940 lı yıllarda 

kara çarşaf giyenlere bazı kadın dernekleri manto bere, eşarp gibi giy-

siler verirlerdi. “bu giysileri yoksulluktan dolayı giyiyorsanız bu giysilerde ye-

teri kadar tesettüre uygun ve daha modern bir giysi derlerdi.”  

Atatürk aile ve ailede kadının hukuku konusunda da önemli 

adımlar atmıştır. 1925’te İnebolu’da halka yaptığı konuşmada “ailenin 

karı ve kocadan kurulduğunu, bu iki üyenin eşit şartlarda yuvalarını yürüt-

meleri gerektiği” inancını anlatır. Türk vatandaşının, Türk ailesinin sos-

yal hakları ve birbirleriyle ilişkilerinin uygar ülkelerle bir düzeye geti-

rilmesi gerekliliğine inanmaktadır. Daha önce İslam esaslarına daya-

nan ve neredeyse kadını yok sayan tek hukuk kaynağımız “Mecelle”nin 

yerine yeni “Türk Medeni Kanunu”nu hazırlanır ve 17 şubat 1926’da 

TBMM de kabul edilir. Yeni kanun çok kadınla evlenmeyi, Türk ka-

dınına evinin tek kadını ve anası olmayı, boşanmada eşit haklara sahip 

olma başta olmak üzere pek çok hak getirilmiştir (Göksel,1984:231). 

Mustafa Kemal, sözleriyle olduğu gibi kişiliği ve özel yaşamındaki 

uygulamaları ile de, İslami kural ve geleneklerle sarmalanmış Türk 

kadınının toplumsal yaşama katılmasını sağlamaya çalışmıştır. Latife 
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Hanım’la olan evliliği ile öteden beri uygulanan gelenekleri bir tarafa 

ittiği bilinmektedir. Evlenme törenlerini perşembe günü yapmak ge-

lenek iken, Mustafa Kemal bir pazartesi günü evlenmiştir. Yine Latife 

Hanım’ı yüzü açık, çizmeleriyle askeri denetlemelere ve lokantalara 

götürmekten çekinmemiştir. Böylelikle genç eşini bir anlamda çağdaş 

Türk kadının öncüsü olarak lanse etmiştir. Mustafa Kemal, yasalarla 

zorunlu kılmasa da kadının örtünmesine karşı çıkmakta ve fes örne-

ğinde olduğu gibi, örtünmenin de ortadan kalkmasını istemekteydi. 

Bu nedenle de Türk kadınlarını, Batılı çağdaşları gibi olmaya, onlar 

gibi şapka, kostüm, tayyör ve manto giymeye çağırmıştır. Kısa bir süre 

içerisinde de büyük kentlerde yaşayan kadınların bir bölümü bu isteğe 

uymuşlardır. Şüphesiz ki bu değişim bir anlamda düşünüş ve anlayış 

değişimini de birlikte getirmiştir. Yine bu doğrultuda Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında İzmir’de genç kızların modern eğitim alacakları bir il-

köğretim okulu da açılmıştır (Gentizon, 1983:132). 

Türkiye’nin modernleşme projesinin hedeflerinden biri kadının 

toplum içerisindeki konumudur. Kadının toplumsal konumu “batılı-

laşmanın mihenk taşı” olarak görülebilir. Bu anlamda temel ölçüt ise 

kadının “görünürlüğü’dür (Göle, 1999). Fleischmann (1999) orta do-

ğuda kadın hareketleri ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmada “Kadının 

özgürleşmesinin toplumsal yansıması olarak kılık-kıyafetteki değişime vurgu 

artmıştır. Ancak kadının giyimi onların bireysel özgürlük algılamasının öte-

sinde modernleşen toplumların imaj tasarımının bir parçası olarak tartışılmış-

tır” şeklindeki ifadesinde toplumun imajının değişiminde önemli ol-

duğunu belirtmiştir. Kadın görünürlüğünde öncelikle kadının kıyafet 

meselesinin çözümünün kadının eğitim ve kültür seviyesinin yüksel-

mesinde olduğu görülmüş, diğer inkılapların zamanla bu konuda da 

etkili olacağı düşüncesiyle yasal yaptırımlara başvurulmamıştır. Kılık 

kıyafet ile ilgili düzenlemeler yapılırken kadın kıyafetleri konusunda 

kanunlara dayalı olmayan teşvik edici bir yöntem izlenmiştir. Cumhu-

riyet döneminde sokaktaki kadının kıyafetine karışılmamış, kadın giy-

silerini düzenleyen bir yasa çıkartılmamış olmasına rağmen şapka ka-

nunu ile birlikte özellikle kentlerden başlayarak çarşaflar kullanımdan 
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kaldırılmış çağın modasına uygun kıyafetlerin kullanımı artış göster-

miştir. Bu dönemde Anadolu’nun kırsal bölgelerinde ve küçük yerle-

şim yerlerinde vilayet ve belediye meclislerinde, çarşaf ve peçenin kal-

dırılmasına yönelik kararlar almalarına rağmen, bu yönde bir kanun 

çıkartılmadığı için bu kararlar uygulanması daha uzun bir zaman dili-

mini gerektirmiştir.  

Atatürk bizzat katıldığı toplantılarda Türk kadınının görünürlü-

ğünün artması gerekliliği üzerinde durmuş, dış görünümlülerindeki 

değişimin nedenlerinin gerekçelerini katıldığı toplantılarda nazik bir 

biçimde ve özellikle Türk kadınını yücelterek ele almıştır. Bu konuş-

malarda özellikle Anadolu kadını modeli üzerinden hareket etmiş, 21 

Mart 1923’te Konya Hilâl-i Ahmer Kadınlar Şubesinde yaptığı ko-

nuşmada bu modelin, medeni tarzla nasıl bağdaştığını göstermiş, aynı 

zamanda Türk toplumundaki yeni kadın imajının Avrupa ve diğer 

batı ülkelerindeki modern ve medeni toplumlardaki kadınlarla eşit se-

viyede olduğunu, kadınların erkeklerin arkasında değil yanında yü-

rümesini savunarak sunmaya çalışmıştır. Aslında bu konuşmalarında 

ileride yapacağı inkılaplara zemin hazırlamıştır.  

“… Düşmanlarımızı aldatan bu dış görünüş; özellikle kadınlarımızın 

şeklinden, giyinme şeklinden ve örtünme biçiminden doğuyor. Onların al-

danmalarına neden olan diğer bir nokta da yabancılarla temas edebilecek 

konumda bulunan kadınlarımızın tavırlarının ve hareketlerinin milli iş-

lerimizin ve hareketlerimizin simgesi olmayıp, belki Avrupa ve hareketleri-

nin taklitçisi olarak görülmesidir. Gerçekten memleketimizin bazı yerle-

rinde, en fazla büyük şehirlerinde, giyim şeklimiz, kıyafetimiz bizim olmak-

tan çıkmıştır. Şehirlerdeki kadınlarımızın giyim ve örtünme biçiminde iki 

şekil oluşuyor; ya ifrat ya da tefrit görülüyor. Yani; ya ne olduğu biline-

meyen, çok kapalı, çok karanlık bir dış görünüm gösteren bir kıyafet ya da 

Avrupa’nın çok serbest balolarında bile dış kıyafet olarak giyilemeyecek ka-

dar açık bir giyim. Bunun her ikisi de şeriatın teklifi, dinin emri dışında-

dır. Bizim dinimiz kadını o aşırılıktan da, bu aşırılıktan da arındırır. 

O şekiller dinimizin gereği değil, karşıtıdır. Dinimizin önerdiği ör-

tünme hem hayata, hem erdeme uygundur. Kadınlarımız şeriatın teklifi, 
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dinin emri gereğince örtünselerdi ne o kadar kapanacaklar, ne o kadar 

açılacaklardı. Şeri olan örtünme, kadınlar için zorluk gerektirmeyecek, ka-

dınların sosyal hayatta, ekonomik hayatta, geçinme ve ilim hayatında er-

keklerle işbirliği etmesine engel bulunmayacak basit bir şekildedir. Bu basit 

şekil toplumumuzun ahlâk ve adabına aykırı değildir. Giyim şeklimizi aşı-

rılığa vardıranlar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler 

düşünmelidir ki, her milletin kendine göre gelenekleri, kendine has âdet-

leri, kendine göre milli özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir mil-

letin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin 

aynı olabilir, ne de kendi milliyeti içinde kalabilir. Bunun sonucu şüphesiz 

ki zarardır. 

Bizim örtünme meselesinde göz önüne alacağımız şey, bir yandan mil-

letin ruhunu, diğer yandan hayatın gereklerini düşünmektir. Örtünmedeki 

aşırılıktan kurtulmakla bu iki ihtiyacı tatmin etmiş olacağız. Giyim şekli-

mizde milletin ruhî ihtiyaçlarını karşılamak için, İslâm ve Türk hayatını 

başlangıçtan bugüne kadar hakkıyla araştırmamız ve etraflıca aydınlat-

mamız gerekir. Bunu yaparsak görürüz ki, şimdiki giyim şeklimiz ve kıya-

fetimiz onlardan başkadır, Ancak onlardan daha iyidir diyemeyiz. Bizim 

kadın hayatımızda, kadının giyim şeklinde yenilik yapmak meselesi söz ko-

nusu değildir. Milletimize bu konuda yeni şeyleri bellettirmek zorunda de-

ğiliz. Belki ancak dinimizde, milliyetimizde, tarihimizde zaten var olan, 

sevilen âdetlere düzenli akış vermek söz konusu olabilir. Biz başlı başımıza 

fert olarak her türlü şekilleri uygulayabilir, kendi zevkimize, kendi arzu-

muza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğimiz kıyafeti seçebiliriz. Ancak 

bütün milletin kabul edip değerli göreceği şekilleri, bütün milletin haya-

tında uygulama yeteneği olan kıyafetleri herhalde genel eğilimlerde ara-

mak ve o şekillerin başarısını genel eğilimlere uygunlukta görmek lâzım-

dır… 

Şunu ilâve edeyim ki, kadınlık meselesinde görünüşteki şekil ve kıyafet 

ikinci derecededir. Asıl mücadele alanı, kadınlarımız için şekilde ve kıya-

fette başarıdan fazla nur ile, irfan ile, gerçek faziletle süslenmek ve do-

nanmaktır. Ben saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağı-

sında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak nur ve 
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irfanla hazırlanacaklarına kesinlikle şüphe etmeyen ve buna kesinlikle 

emin olanlardanım.” (http: 1 ) (Hâkimiyeti Milliye, 29.3.1923). 

Söz konusu girişimlerde kadınlar bir yandan “ulusal” aktörler, an-

neler, eğitimciler, işçiler ve hatta savaşçılar olarak toplumsal hayata 

daha çok katılmaya davet edilirken öte yandan da dış görünüşü sahip 

olur ve davranışları ile batılı hemcinsleri ile benzer görünümde yeni 

bir kadın imajı oluşturmaya çalışılmıştır. Atatürk’ün, giyim-kuşamla 

ilgili düzenlemelerle ulaşmak istediği asıl hedef dünyadaki Türk algı-

sını farklı bir boyuta çekmek ve batı toplumlarının kabul edebileceği 

bir dış görünüm algısını gerçekleştirmek olmuştur. Bunun için giysi-

lerin değişmesi gerekliliğini kullanmıştır. Bunu giyim tarzı ile kendi 

üzerinden göstererek, dünyadaki Türk imgesini ‘çağdaş, güçlü, zeki, 

dürüst, çalışkan, vb.’ olarak değiştirmek için yola çıkmış ve ulusal 

alanda giysi ile Türk milleti için yeni ve olumlu bir imaj yaratmaya 

çalışmıştır. Göle (2011: 83) bir çalışmasında belirttiği gibi bu dö-

nemde yapılan uygulamalar devletin yapısını değiştirmekten öte, 

yaşam şekillerine, davranış biçimlerine, gündelik alışkanlıklara nü-

fuz etmek amacını da taşımıştır. Bu yüzden de daha ilk yıllardan 

itibaren eldeki tüm araçlarla geri kalmışlığa karşı savaş açılırken 

toplumun geleneksel kalıplarının yıkılması için de çaba harcanmış-

tır.  

Mustafa Kemal Atatürk, 31 Ocak 1923‟te İzmir’de, aralarında ka-

dınların da bulunduğu bir topluluğa hitaben yaptığı konuşmada ha-

yatın çalışmak olduğunu vurgulamıştır. Atatürk “Kadının, en büyük gö-

revi, analıktır” . Çünkü ona göre ilk eğitim ana kucağında başlamakta-

dır. Kadının annelik görevini, onun, doğru şekilde çocuk yetiştirme-

siyle yerine getirilebileceği algısında yatmaktadır. Çağdaş değerlerle 

yetişmiş bir kadın hiç kuskusuz yetiştiği değerlere uygun şekilde çocuk 

büyütecektir (Bakacak, 2009: 635). Mustafa Kemal Atatürk’ün ken-

dine özgü bir kadın anlayışı vardır. Günümüzde dünya aydınlarının 

birleştiği ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının yaymaya çalıştığı ileri dü-

zeydeki görüşe Cumhuriyetin ilk yıllarında sahip bulunmaktadır. 
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1923’de İzmir’deki aynı toplantıda “Şuna inanmak lazımdır ki dünya üze-

rinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” (Göksel, 1984: 222) sözleri ile 

kadının bir toplumun değişimi ve geleceğinde ne derece önemli oldu-

ğunu vurgulamıştır.  

Atatürk toplumsal yaşantısı ve kadınlarla ilgili reformları uygula-

nırken eşi Latife Hanımı yanında bulundurmuştur. Latife Hanım, 

çağdaş Türk kadınının ve modern toplumun simgesi haline getirilmiş-

tir. Cumhuriyet kadınının yaşadığı değişiklikler, Latife Hanım’ın şah-

sında Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılmıştı. Bir süre sonra da Ata-

türk’ün kültür alanında giriştiği reformlar için yeni sembolü Afet İnan 

olmuştur. Kısacası bu kadınlar, “yeni kadın” yaratılırken kamuoyunda 

bir sembol olarak kullanılmışlardır (Kırpınar,1998: 19). Atatürk, dev-

let başkanı olarak kadının toplum yaşamındaki rolüne ve aydın kadın 

topluluğunun yetişmesine daima önem vermiştir Atatürk kız çocukla-

rın eğitilmesinin önemini her fırsatta vurgulamıştır. Kızların hemen 

hemen her meslekte yetişmelerini sağlayarak öğrenim sahibi olabilme-

leri için, kadını iş ve düşünce yaşamına büyük bir oranda iştirak ettir-

miştir. İstanbul'da kurulan Türk Kadınlar Birliği bu devrenin kuru-

luşudur. Ancak bu kuruluş siyasi hakların tanınması için geniş ve etkili 

oranda faal olamamıştır 1925'teki nutuklarında da Atatürk, "Bir mille-

tin yalnız erkeklerinin terakki etmesiyle [gelişmesiyle] o millet yükselemez. 

Çünkü eğer kadın aynı nispette ilerleme halinde olmazsa, erkeğin yükselmesi 

mümkün değildir. " şeklindeki düşünceleri kadının eğitilmesinin ülke-

nin kalkınmasında ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir (İnan 1959: 

334- 336). 

Modern bir devletin geleceğinin teminatı eğitim seviyesinin yük-

seltilmesi olarak görülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk bu bağlamda 

kadınların “bilgin” olmalarını ve erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim 

derecelerinden geçmeleri için kadın eğitimine ayrıca önem vermiştir. 

14 Ekim 1925’teki İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda yaptığı konuşmada 

Türk kadının, “dünyanın en münevver(aydın), en faziletli (erdemli) ve en 

ağır kadını olmalıdır, ahlakta fazilette ağır, vakur bir kadın olmalıdır… Her-
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halde kadın çok yüksek olmalıdır… ” (Goloğlu, 2009: 164-165 ve Gök-

sel,1984:222). Mustafa Kemal Atatürk’e göre kadının eğitim hakkının 

eşitlikçi bir anlayışla öğretimin her kademesinde gerçekleştirilmesi ol-

mazsa olmazlardandır. Çünkü eğitim hakkını toplumun diğer üyele-

riyle eşit ve etkili kullanan birey toplumun gelişiminde de etkin rol 

oynar. Cumhuriyet rejiminde “kadının eğitimi”, ona tepeden verile-

cek bir “ayrıcalık” olmak yerine, ona iktidar tarafından tanınması zo-

runlu olan bir hak olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlayış da temellerini, 

eğitimsiz bırakılan kadınların; toplumun yarısının eğitimsiz bırakıl-

ması demek olduğu düşüncesinden almaktaydı. Bu düşünce, kadınla-

rın toplum içerisindeki “öncülüğü” ile pekiştirilmek istenmiştir. Ka-

dınların eğitimine verilen önem, kadının toplumsal hayatta hak ettiği 

yeri alması ve demokrasinin gerçek anlamda toplumda uygulanabil-

mesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır (Yılmaz, 2010; Er-

dem, 2011; Özaydınlık, 2014). 

    

Fotoğraf 3: Mustafa Kemal 

Atatürk’ün Manevi Kızları manevi 

kızları Sabiha (Gökçen), Ayşe Afet 

(İnan), Nebile (İrdelp), Rukiye 

(Erkin) Hanımefendiler 

Fotoğraf 4: Atatürk’ün manevi kızı 

Nebile’nin düğün töreninde dans 

ederken (17 Ocak 1929) 
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Fotoğraf 5: Atatürk’ün manevi kızı Rukiye Hanım'ın düğün töreninde (26 

Haziran 1930) 

Atatürk ülkedeki kadına bakış açısı ile ilgili durumu çok önceler-

den itibaren düzeltilmesi gereken önemli bir sorun olarak gördüğü 

için manevi evlat edindiği çocuklarının büyük çoğunluğunu kız çocuk-

ları arasından tercih etmiş ve onların eğitimi ve yetiştirilmesi ile özel-

likle alakadar olmuş onların Türk inkılaplarının tanıtılmasında görev 

almalarına önem vermiştir. Prof. Dr. Afet İnan’ı bir akademisyen ola-

rak yetiştirmiş ve ona inkılaplarının yaygınlaştırılmasında önemli gö-

revler vermiş, bilimsel ortamlarda yapılan eylemlerde Afet İnan ile 

birlikte yer almıştır. Bir diğer kızı Sabiha Gökçen’i 1935 yılında önce 

Sivil havacılık sahasına yöneltmiş daha sonra da Eskişehir hava Oku-

lunda eğitim ve öğretim görmesini sağlayarak Dünyanın ilk kadın sa-

vaş pilotu olarak dünyaya tanıtmıştır. Mezun olduktan sonra 1938’de 

dersim harekâtına katılarak Askeri hava harekâtına katılan ilk kadın 

pilot olmuştur (Göksel, 1984:232, Gökçen,1982). 

3 Mart 1924 günü Mecliste kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanu-

nunun çıkması ile birlikte her kademedeki eğitim-öğretimin devlet eli 

ile yapılmaya başlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla eğitim-öğre-

timde birlik sağlanmış ve okullarda kız ve erkek çocukların bir arada 

olduğu sınıflarda karma eğitime geçilmiştir. Erkek ve kız çocuklarının 
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ayrım yapılmaksızın bütün eğitim kademelerindeki eğitim ve öğretim-

den yararlanması sağlanmıştır. Okullarda kız-erkek ayrımı sonlandı-

rıldığı gibi dinsel öğretim de yasaklanmıştır. 20 Nisan 1924’de yürür-

lüğe giren Anayasası’nın 87. maddesi ile de ilköğretim kız-erkek her-

kese zorunlu hale getirilerek kız çocuklarının okutulması Anayasal zo-

runluluk haline getirilmiştir. (Dayı, 2000; Kayadibi, 2003).  

1927 yılında “İnas Sanayi Sultanisi” olarak ilkokula dayalı bütçeye 

dâhil edilen okulların hüviyeti 1927 yılından itibaren “Kız Sanat Ens-

titüleri” olarak teşkilatlandırılmıştır (Unat 1964:80) Cumhuriyet ile 

birlikte kadın giysileri ile sınıf atlamış, “fakir ve sosyete dışı” iken giy-

sileri ile yeni baştan yaratılarak batılı hemcinsleri ile yarışır duruma 

gelmesi hedeflenmiştir. Moda “kıyafet inkılabı” ile özdeştirilmiş, kız 

enstitüleri ise “devrim kadınını yetiştiren” kuruluşlar olarak değerlen-

dirilmiştir. Bu okullar içerisinde en ünlüsü İsmet Paşa Kız Enstitü-

süydü. Tüm enstitüler için model olan bu okulda Ankara erkânının 

eşlerinin giysileri dikilmiştir (Ormanlar 1999: 47).  

1929 yılında ilk defa İstanbul Beyoğlu’nda açılan “terzilik okulu” 

ile özellikle azınlıkların hâkim olduğu terzilik mesleğine, Türklerinde 

sahip çıkmaları amaçlanmıştır. Kız enstitülerinde ilk meslek program-

ları uygulanmasına 1933-1934 öğretim yılında Moda-Çiçek ve Biçki- 

Dikiş bölümlerinin açılması ile başlanmıştır (Kız Teknik Öğretiminde 

Gelişmeler 1993: 7). 1932 yılında 1 yıl süreli olarak “Akşam Kız Sanat 

Okulları” açılmıştır. Ayrıca meslek eğitimin halka yayılmasını sağla-

mak amacıyla 1938- 1939 öğretim yılında ilki Bursa’nın köylerinde ol-

mak üzere küçük kasaba ve köylerdeki genç kız ve kadınların eğitil-

mesi amacıyla 7-9 ay süreli gezici kurslar düzenlenmiştir. Bu kurslar 

ile özellikle köylü kadınlara evlerini temiz tutması, yerleştirmesi ve aile 

bireylerinin giysilerinin dikilmesi konularında beceri eğitimleri veril-

miştir (Caporal 1982: 327-330). 
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Fotoğraf 6 : Atatürk çeşitli eğitim kurumlarında öğretmen ve ğrencilerle 

birlikte  
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Cumhuriyet dönemi ile birlikte özellikle sanat eğitiminde öğret-

men ihtiyacını karşılamak amacı ile önceleri yurt dışından öğretmen-

ler getirtilmiş daha sonra da başarılı kız öğrenciler Avrupa’ya gönde-

rilmiş ve bunlar üç yıl yurt dışında eğitim gördükten sonra kendi okul-

larına dönerek yeni kuşakların yetişmesi için eğitim vermişlerdir. Bu 

dönüş cumhuriyetin 9. yılı olan 1932 yıllarına rastlamaktadır (Barba-

rosoğlu 2004: 139). Atatürk’ün direktifleri ile Kız Enstitüleri ile Akşam 

Kız Sanat Okulları’na atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek 

amacıyla 1934-1935 öğretim yılında “Kız Meslek Öğretmen” okulu 

kurulmuştur. İlk açıldığı yıllarda öğretim süresi iki ve üç yıl olan Yük-

sekokulun, 1947-1948 öğretim yılından itibaren Kız Teknik Öğret-

men Okulu adını almıştır. Bu kurum Cumhuriyet kadınının yetişmesi 

ve ülke genelinde batı modasının yaygınlaşmasında önemli görevler 

üstlenmiştir. İlk yıllarıdan itibaren ülkenin ihtiyacı olan Lütfiye Arıbal, 

Zuhal Yorgancıoğlu vb. genç moda tasarımcılarının ve terzilerinin ye-

tiştirilmesini sağlamıştır. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin ül-

kenin tekstil ve konfeksiyon sanayiine de katkıları inanılmaz derecede 

yararlı olmuştur (Koç, 2010: 1232). 

Atatürk toplumsal yaşantısı ve kadınlarla ilgili reformları uygula-

nırken eşi Latife Hanımı yanında bulundurmuştur. Latife Hanım, 

çağdaş Türk kadınının ve modern toplumun simgesi haline getirilmiş-

tir. Cumhuriyet kadınının yaşadığı değişiklikler, Latife Hanım’ın şah-

sında Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılmıştı. Bir süre sonra da Ata-

türk’ün kültür alanında giriştiği reformlar için yeni sembolü Afet İnan 

olmuştur. Kısacası bu kadınlar, “yeni kadın” yaratılırken kamuoyunda 

bir sembol olarak kullanılmışlardır (Kırkpınar, 1998:19). Cumhuriyet 

döneminde moda özenti olarak batı moda tarzının benimsenmesinden 

ziyade devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan çağdaşlaşma siyasetinin 

kadın vücudu üzerinde ispat edilmeye çalışılması olarak benimsenmiş-

tir. Bunun içindir ki kadın “Törenlerde şortla gösteri yapmış, okulda 

asker üniforması ile bayrak taşımış veya balolarda batı modasına uy-

gun gece giysileri ile dans etmiştir” (Kandiyoti 1993: 376). ‘Kadın bir 

pilot’, ‘Batılı giysiler içinde bisiklet süren bir kadın, liberal, demokratik 
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ve laik bir toplum yaratmayı hedefleyen yüzü Batı’ya dönük Türk mo-

dernleşme projesinin başarısını anlatmıştır (Durakbaşı 1988: 167-

171).Atatürk, kadın imajının değişimindeki en önemli etkenin eğitim 

olduğunu kadınların eğitilmesinin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, 

kültür seviyesinin yükseltilmesinde ne kadar önemli olduğunu her 

girdiği ortamda vurgulamıştır. Bu konuda kadın eğitimi veren ku-

rumları sıklıkla ziyaret etmiş bu kurumların tüm yurt çapında artırıl-

masını ayrıca önemsemiştir. Afet İnan (1959:360) Atatürk ile hatırala-

rında bu konuda şu ifadeleri kullanmıştır.  

“Atatürk, kadınların, kültür seviyesinin yükseltilmesinin önemini 

vurgulamış ve her meslekte çalışması için yeteneğinin gelişmesine imkan-

ların artırılmasını sağlamıştır. Bugün, ulus yaşamımız içinde, kadının dü-

şünsel ve bedenen çalışması ile Türk toplumu uygar dünyada gerçek yerini 

almaktadır. Ulusal, tarihi gelişmemizi cumhuriyet devrimiz kadın devrimi 

ile tamamlanmıştır. Geleceğin kadın nesli, bu anıyı kutsi bir emanet olarak 

bilecek ve nesilden nesle daima ilerlemeye tabi tutacaktır. Çünkü kadının 

hak ve görevlerde paralel yürümediği toplumlar, özellikle yüzyılımızda "uy-

gar" vasfını tam olarak kazanmazlar. Biz Türk kadınları, uygar dünyada 

ideal kabul edilen ilkeye kavuşmuş bir nesil olarak yer almış bulunuyoruz. 

Esasen daima Türk köylü ve ev kadını, üreten bir uzuv olarak vatan sa-

vunmasına bilfiil katılmış, özverili bir ulus bireyi olmuştur. Bunun için 

Atatürk şöyle der: "Sırtı ile, kağnısı ile, kucağındaki yavrusu ile yağmur 

demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep 

onlar, hep o ulvi ve fedakar, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Dünya-

nın hiçbir yerinde, hiçbir yabancı milletinde Anadolu köylü kadınının fev-

kinde [üstünde] kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur. " Atatürk'ün bu 

sözü bir teşvik, bir övünme midir? Bu soruyu, elbette ki, "Hayır" diye ce-

vaplandırabiliriz. Çünkü Atatürk realist bir devlet adamı ve ulusun yete-

neklerini iyi bilen bir insandır.” 

Özellikle yönetici elitin çevresinde bulunan kadınlar yeni Türk ka-

dınının prototipi olarak öne çıkarılmışlardır. Cumhuriyet’in ilk yılla-

rında, bakan, üst düzey bürokrat ve vali eşlerinin, kadın-erkek karışık 

düzenlenen çaylı, müzikli, danslı toplantılara katılmasının sağlanması 
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bu yöndeki belirgin örneklerdendir. Çünkü yöneticiler, kadının kendi 

iradesi ve gücüyle toplumsal ve siyasal yaşama katılmasını, kendisine 

bir yer edinmesini arzulamıştır. Bu durum o dönem için kadınlar açı-

sından fazla bir anlam ifade etmemekle birlikte toplumda kadına yö-

nelik geleneksel-dinsel bakış açısını sarsması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Fakat yüzyıllarca toplumsal yaşam dışında bırakılan ve 

“mahrem” olarak görülen kadının birdenbire sosyal ve siyasal yaşama 

çekilmesi pek de kolay olmamıştır. Bu nedenle yöneticiler, dinin ve 

geleneklerin kadın üzerindeki baskısını, yukardan aşağıya ve kimi zor-

lamalarla aşmaya çalışmıştır (Dursun, 1993:8-9) 

Cumhuriyetin ilanından sonra, kadını ve bir bütün olarak top-

lumu dönüştürmede eğitimden büyük ölçüde yararlanılmasına rağ-

men geleneksel toplumun içine nüfuz etmiş katı değerleri kırmanın 

zorluğu aşikardır. Bilindiği gibi İslam inancının toplum tasarımında 

aralarında yakın akrabalık ilişkisi olmayan kadın ve erkeğin, yaşamın 

farklı alanlarında bir arada bulunma olanağı yoktur. Atatürk ve cum-

huriyet kadroları bu konuda özellikle kadın ile erkeğin toplum içeri-

sinde birlikte yer almasını sağlayabilmek, kadını ön plana çıkartarak 

görünürlüğünü artırmak amacı ile yararlanılabilecek toplumsal un-

surlar üzerinde durmuştur. Bu konuda Batı kültürünün sosyalleşme 

ve eğlence aracı olan, kadın ile erkeğin bir arada bulunmasını kolay-

laştıran balolardan yararlanılabileceği düşünülmüştür.  

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ilk özel balo, 27 Şubat 

1924’te Himâye-i Etfâl Cemiyeti tarafından Büyük Millet Meclisi Reisi 

Fethi Bey'in himâyesi ve Vali Haydar Bey’in fahri başkanlığında Pera-

palas’ta düzenlenmiştir (Sebilürreşad, 22 Receb 1342, 285, Duman, 

2016:50’den). Atatürk baloları, geçmiş dönemin özelliği olan erkek-

kadın kaç-göçünü kaldırma yolunda atılan bir adım olarak görmüştür. 

Batı tarzı kadın-erkek ilişkileri, eğlence tarzı, giyim-kuşam, adabı mu-

aşeret kuralları ve daha bir dizi yenilik bu balolar aracılığıyla topluma 

aktarılacağını düşünmektedir. Cumhuriyet’i kalıcı hale getirmenin ko-

şulu, toplumsal ve kültürel değişimi sağlamaktan geçtiğini düşünmek-
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tedir (Duman,2016:52). 29 Ekim 1925 Cumhuriyet Bayramı kutlama-

ları çerçevesinde düzenlenen baloya başta Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal olmak üzere, başbakan, bakanlar, büyükelçiler, ordu komutan-

ları ve basının ileri gelenleri katılmışlardır. Yine aynı yıl Cumhuriyet 

Halk Fırkası’nın girişimi ve valilerin öncülüğünde illerde de resmi ba-

lolar düzenlenmeye başlanmış ve Cumhuriyetin onuncu yılında tüm 

Türkiye’de bürokratların ve eşlerinin zorunlu olarak katılmaları sağ-

lanmıştır (Boyazoğlu, 1996:64, Duman,2016:52’den). Cumhuriyet yö-

neticileri, balolar aracılığı ile öncelikle yetişkinlerin arasındaki eğlence 

kültürünü değiştirmeyi amaçlarken ilki 23 Nisan 1927’de 23 Nisan 

kutlamaları çerçevesinde bir Çocuk Balosu düzenlenmiştir. Daha son-

raki yıllarda da yapılan bu balolara devlet erkanı eş ve çocukları da 

katılmıştır. 1929 ‘da yapılan çocuk balosu Mustafa Kemal’in katılımı 

ile gerçekleşmiştir (Alkan, 2011:57).  

İsmet Paşanın eşi Mevhibe Hanım'ın, 1927 yılında Pembe Köşkte, 

düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda saçlarını açarak ve yakası ile kol-

ları açık bir elbise giymesi, kadınların bu dönemde yeni giysileri be-

nimsemelerine ve uygulamalarına çok büyük etken olmuştur (Bilge-

han, 1998:12). Özden Toker’ile 1995’te yapılan bir sohbette Özden 

Toker annesi Mevhibe İnönü’nün hatıralarında “Atatürk’ün bu baloya 

katılacak yakın çevresindeki bürokrat eşlerinin giyecekleri kıyafetler ile ilgili 

bazı talimatlar verdi. Özellikle bu baloya katılırken kendisinin Avrupa’ya ıs-

marladığı kısa kollu bir giysiyi giymesini ve başınız açık bir şekilde katılmalarını 

rica etti. Bu baloya katılmak benim için çok zor oldu ama Atatürk’ün ricası 

üzerine üzerime düşen görevleri yaptım.” Özden Toker ayrıca annesinin 

kendisinin bu ricaya riayet ettiğini Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’ın 

başını açmadan bu baloya katıldığını eklediğini belirtmiştir (Özden 

Toker ile Röportaj, Nisan 1995).  

Halkın sosyalleşme alanlarından biri olan baloların yapıldığı başka 

bir mekan da Ankara Palastır. Yeni Başkent’in ilk modern oteli olarak 

tanımlanan bu mekan Atatürk’ün direktifiyle devlet tarafından yaptı-

rılmıştır. 1920’li yıllar, milletvekilleriyle milli mücadeleye destek olan 
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aydınların, görevlilerin akın akın Ankara’da toplandığı dönemde An-

kara Palas’ın kurulması ihtiyaçtan zaruri olarak yaptırılmıştır. 18 Ni-

san 1927’de açılan Ankara Palas, kadınların kamusala çıkmasına izin 

verilen rezervasyon alanları arasında yer almıştır (Berktay, 2004: 277). 

Cumhuriyet’in yeni yüzü olan kadınların görünebildikleri bir mekan 

olarak Ankara Palas’ın modern kimlik inşasındaki işlevi daha net an-

laşılabilir. Burada sunulan kadın porteleri, giyim kuşamıyla, dans edişi 

ve nezaketiyle kentli ve çağdaştır. Bu durum Bedii Faik’in anılarında 

şu şekilde anlatılmıştır. 

“Ankara Palas'ın açılışından sonra, Atatürk bir balo yapmak ister. 

Tamam da, Ankara'da baloya gelecek yeteri kadar hanım yoktur. Eşleriyle 

davet edilen yabancı sefirlere karşı tek tük çağdaş kıyafet giyen mebus eşleri 

vardır. Müzik başlayacak, yabancılar dans edecek, bizimkiler onlara ba-

kacak. Münip Hayri Bey'i İstanbul'a gönderir. "Batı giyimli, çağdaş 20 

hanım bulun ve onları Ankara'ya getirin," der… Neticede Avrupa eğitimi 

almış, kibar, Batı giyimli 20 genç kız bulunur ve Ankara'ya getirilir. Bu 

şekilde, Batı anlamında güzel bir balo yapılır. Bu, genç Türkiye Cumhu-

riyeti'nin ilk balosudur. Bunu diğerleri takip eder” (Maruflu, 2011, Sum-

baş, 2013:187’den).  

Görüldüğü üzere Ankara Palas’taki balolar, kadınlı-erkekli eğlen-

celerin düzenlenmesi, Batı giyim tarzının ve şıklığın bir zorunluluk 

gibi tüm misafirler tarafından sergilenmesi, dans ve sohbet kültürü-

nün özendirilmesi benzeri nitelikleriyle Yeni Devlet’in yaratmak iste-

diği ulus prototipinin sunumunu yapmaktadır. Atatürk’ün yabancı ve 

kadın misafirlere olan yaklaşımının, sohbet etme biçiminin, dansları-

nın detayları, öğretici bir örnek olarak aktarılmaktadır. Ankara Palas 

salonları, gerçekleşen inkılapların bir nevi staj yeridir. Kıyafet inkılabı, 

kadın-erkek ilişkileri, modernleşen toplum yaşamı, Batı müziğinde 

dans, Fransız mutfağı bu balolara katılanların, izleyenlerin bilmesi ve 

öğrenmesi gerekenlerdir (Sumbaş, 2013:187).  

Her yıl 29 Ekim’de düzenlenen resmi Cumhuriyet Balolarının en 

görkemlisi, Cumhuriyet’in kuruluşunun onuncu yılında düzenlenen 
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“10. Yıl Dönümü Balosu” dur. Cumhuriyet’in onuncu yıl dönü-

münde, hükümet tüm illere gönderdiği genelgelerle, balolar düzen-

lenmesini istemiş ve o yılki balonun gelmiş geçmiş tüm balolardan 

daha gösterişli olması amaçlanmıştır. Balo için özel kıyafet siparişi ve-

rilirken, milletvekilleri, bakanlar, üst düzey yöneticiler dans dersleri 

almaya başlamışlardır. Tarihi baloya elçilerden başka, yurt dışından 

başbakan düzeyinde diplomatlar da davet edilmiştir. Bu konukların 

varlığı baloyu bir sınav havasına sokmuştu. (Boyazoğlu, 1996:66). 

Cumhuriyetin 10. Yılı kutlamalarına davet edilen bir heyette 

Rusya’dan gelmiştir. Bu heyet Türkiye’de bulunduğu zamanı ve yeni 

Türkiye’nin aydınlık yüzünü tanıtacak bir film çekmiştir.  

“1933 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl kutlamaları 

çerçevesinde Sovyet yönetmen Sergei Yutkevic ve Lev Arnstam tara-

fından; "Türkiye'nin Kalbi Ankara" belgeseli çekilmiştir. Belgesel 

Cumhuriyetin 10. Yıl kutlamalarına katılan Rus heyetiyle birlikte 

gezen film ekibinin çektiği görüntülerden oluşmaktadır. İstanbul ve 

Ankara ile bazı Anadolu kırsalında çekim yapan ekip eski ve yeni 

Türkiye’yi karşılaştırmış ve yeni Kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 

yeni imajını gözler önene seren tarihi bir hazine ve dönem ile ilgili 

önemli ipuçları veren görsel bir dokümandır.  

 
 

Fotoğraf 7: 1933 Cumhuriyetin 10. 

yılında Parkta çocuk ve annesi  

Fotoğraf 8: 1933 Cumhuriyetin 10. 

yılında Ankara İsmet Paşa Kız 

Enstitüsü’nde beden eğitimi 

dersinde kız öğrenciler 
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Fotoğraf 9: 1933 Cumhuriyetin 10. yılı etkinliklerinde kız öğrenciler (Kay: 

Türkiye'nin Kalbi Ankara Belgeseli) 

Belgesel Cumhuriyetin 10. Yılında Türkiye’nin çağdaşlığının ön 

plana çıkarıldığı ve 10 yılda nasıl bir başarı sağlandığını anlatan ve dö-

neme ilişkin ipuçları veren görsel bir doküman niteliğindedir. Belge-

selde yeni Türkiye’nin eski Türkiye’den tamamen bağımsız bir şekilde 

tasarlandığı özellikle vurgulanmak istenmiştir. Belgeselde çağdaş Tür-

kiye’nin çağdaş insanlarının 10 yılda ne kadar yol kat ettiği farklı açı-

lardan betimlenmiştir. Yeni Türkiye’nin yeni başkentinin arka planda 

olduğu sokaklarda dolaşan şapkalı ve takım elbiseli erkekler Batı mo-

dası ile biçimlenmiş giysileri ile çocuklarını parkta gezdiren kadınlar 

bunlardan bazılarıdır. Yeni Türkiye’de Bilim adamları laboratuvar-

larda, müzik öğrencileri konservatuvarda, Kız öğrenciler enstitüde ye-

tişmektedir. Kadına ve kadın eğitimine verilen önemi vurgulamak için 

İsmet paşa Kız Enstitüsünde genç kızların kısa şortları (diz boyuna ka-

dar), bedenlerine sıkıca oturmuş kısa kollu t-shirtleri ile balkonda ça-

ğın moda trendlerine uygun giysileri ile beden eğitimi yapmaları, Kız 

izcilerin geçit törenlerine katılmaları, Üniversitelerde kadınların er-

kekler ile aynı şartlarda derslere katılmaları, konservatuvarda eğitim 

görmeleri vb. pek çok ayrıntı ön plana çıkartılarak anlatılmıştır. 
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Fotoğraf 10: 1933 Cumhuriyetin 

10. yılında konservatuarda eğitim 

gören Türk kız öğrenciler 

Fotoğraf 11: 1933 Cumhuriyetin 10. 

yılında Yüksek ziraat enstitüsünde 

(Ziraat Fakültesinde) erkek 

öğrenciler ile birlikte öğrenim gören 

kız öğrenciler (Kay: Türkiye'nin 

Kalbi Ankara Belgeseli) 

1930’lu yıllarda "öncüler" üstlerine düşeni yapmışlardı. 1930’lar 

artık başını açan kadının "erkekler dünyasında" seslerini duyurma yo-

lunda da mücadelelerine tanık oluyordu. Bu mücadele modada da ye-

rini alacaktı. Nisan 1930 tarihinde Afet Hanım Ankara Türk Ocağı 

merkezinde kadın hakları konusunda verdiği konferansta, Mustafa 

Kemal'in bizzat çizdiği söylenen ve erkek kostümüne benzeyen koyu 

renk bir tayyör giymişti. Afet Hanım gömleğini bir kravat ile süsle-

mişti. Mustafa Kemal, Afet Hanım’ın gömleğinin bileklerine kendi al-

tın kol düğmelerini takarak kıyafeti tamamlamıştı. Bu kıyafet bir moda 

gibi daha sonra pek çok kadın tarafından kullanıldı. Afet İnan'ın yap-

tığı bu konuşma büyük yankı uyandırdı. Çünkü o dönemde, başlarını 

açarak modern giysiler giymeye başlayan kadınlar, erkeklere söylev 

verecek düzeye gelmişlerdi (Karlıklı, Tozan, 1997 :92). 

Atatürk kadınların aktif olarak politikada yer almalarını ve kamu-

sal alanlardaki görünürlüğünü özellikle desteklemiştir. 1934’te Türk 

kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından Ata-

türk’ün Afet İnan, Nuri Conker ve başyaveri ile birlikte yapmış olduğu 

Kızılcahamam gezisi sırasında Kazan köyünde muhtar olarak seçilen 

Satı Kadın’ı görünce “işte mebus olacak kadın” dedikten sonra 1935 yı-
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lında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletvekili olarak giren ilk ka-

dın milletvekili olarak seçilmiştir. İnan (1959:358) “Satı Kadın'ın kişili-

ğinde Türk köylü kadınının milletvekili adaylığını görmekle gururlu idim. Bu 

durum, ulusun demokratik bir fikrinin ilk uygulaması olmuştur” ifadesinde 

Türk kadınının bu hamlesinin ne kadar gurur verici bir durum oldu-

ğunu ve bir ulusun yönetiminde halkın içinden köylü bir kadının mil-

letin vekili olarak seçilmesi onun kadına verdiği önemin göstergesidir.  

  

Fotoğraf 12 : Türk Ocakları'nın Salonunda Afet inan "kadın hakları " ile 

ilgili konferansından sonra davetliler ve Atatürk (Afet İnan'ın üstündeki 

giysi Atatürk'ün çizdiği özel bir modeldir). (İnan 1959: 332).  
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Fotoğraf 13: Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nın bir bölümünde açılan ilk 

devlet resim ve heykel Müzesi’nin açılışına yanında Afet İnan'la gelişi. 

(20.09.1937) 

Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının hukuki ve siyasal an-

lamda yerel ve merkezi yönetimler için seçme ve seçilme hakkını elde 

etmesini, bilinçli olarak bu hakkını kullanmasını çok önemsemiştir. 

Belediye kanununda kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilme-

siyle ilgili gelişmede Afet İnan’ın büyük katkısı olmuştur. 1580 sayılı 

ve 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunla kadınların belediye seçimle-

rine katılabilmesi TBMM tarafından onaylanarak kadınlara siyasal 

alanda ilk kez temsil hakkı tanınmıştır. 28 Ekim 1933’te kadınlara Köy 

Kanununun 20. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerle kadınlara 

köyde muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 

4 Aralık 1934’te 1924 Anayasasının 10 ve 11. Maddelerinde yapılan 

değişiklikler ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmış-

tır. Türk kadınlarının ilk oy kullanması 1935 yılında olmuştur. 1934’te 

kadınlara milletvekili seçilebilme hakkı tanınmıştır. (Kurnaz, 1991; 
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Sertel, 2015). Kadınların Fransa da 1944 yılında, Yunanistan’da 1952, 

İsviçre’de 1974 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuştukları düşü-

nüldüğünde Türk kadınını çağdaş ve ileri ülkelerin bir adım önüne 

çıkaran Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü bir lider ve 

kadın haklarının savunucusu olduğu açıkça görülmektedir. Afet 

İnan’ın Atatürk ile ilgili yazmış olduğu anılarında Atatürk’ün kadın 

hakları ile ilgili düşüncelerinin çok daha önceden planladığını belirir-

ken onun kadının kamusal alanda görünürlüğünün ve söz sahibi ol-

masına ne kadar çok önem verdiğini gözler önüne sermektedir.  

 

 

  

Fotoğraf 14: 1930 Belediye Seçimlerinde İstanbul’da oy kullanan Türkiye 

kadınları  
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Fotoğraf 15: 18-24 Nisan 1935 yılında İstanbul’da yapılan “Uluslararası 

Kadınlar Birliğinin” 12. Kongresi Yıldız Sarayında yapılan toplantı 

“Atatürk'ün kadın hakları üzerindeki düşüncelerini 1918 yılının 

Temmuz ayında tedavi için kaldığı Karlsbad'da (Viyana) iken yazdığı ha-

tıralarında okumuştum. Okuduklarımdan edindiğim fikre göre, Atatürk 

orada kitaplar okumuş, kadın hakları konusu üzerinde, etrafında bulu-

nanlarla tartışmalar yapmış ve bunlar hakkındaki görüşlerini ileride uy-

gulamak istediği şekilde defterlerine yazmıştır. Yani O, askeri meslek haya-

tının yanı başında, entelektüel hazırlık safhasını, hiçbir zaman ihmal et-

memiştir. 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye yeni bir devlet rejimine 

girmiş ve Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasalar hazırlanırken kadın va-

tandaşlar da düşünülmeye başlanmıştır. Bu hal "Medeni Kanun"un ka-

bulü ile (1926) aile hayatına getirilen yenilik ve kadına erkekle beraber 

eşit hakların tanınması prensibi Türk Müslüman toplumuna yeni bir yön 

vermiştir. ” İnan (1959: 346)  
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Fotoğraf 16: Seyr-i Türkiye Karadeniz vapuru tanıtım heyeti ve personeli 

ve 

 

 

Fotoğraf 17 : Seyr-i Türkiye Karadeniz vapuru kalkmadan önce Atatürk 

hazırlıkları denetlerken  

Atatürk Cumhuriyeti kurduktan kısa bir süre sonra ülkenin yeni 

imajının ve ülkenin kaynaklarının tanıtımı için bir eylem planı düşün-

müştür. Yeni Türkiye Cumhuriyetini Türk halkının yaşam biçimin-

deki değişimleri, kültürünü ve Türkiye’nin yeni ve aydınlık yüzünün 

tanıtılması en önemli ihtiyaçlardan biri gibi görünüyordu. Atatürk’ün 
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1925’te planladığı bu tanıtım sergisi Şubat 1926’da Atatürk’ün öneri-

siyle Ali Cenayi bey tarafından meclise sunulur ve gerekli bütçe bulu-

narak proje hayata geçirilir. Bu nedenle Çağdaş Türkiye’yi dünyaya 

tanıttığı en önemli projelerinden biri içinde Türk kültürünü, sanatını 

ve zanaatının ürünlerinin yer aldığı bir serginin de olduğu Karadeniz 

Seyr-i Türkiye adlı geminin 7 Haziran – 5 Eylül 1926 tarihleri ara-

sında yolculuğudur. 12 Avrupa ülkesini gezerek bir sergi seferi olması 

amaçlanan proje doğrultusunda gemi de bu amaçla donatılır. Satış da-

iresine tekel ürünleri, İş Bankası şubesi, Kütahya Çinileri, halılar, Hacı 

Bekir lokumları, kehribar ve kıymetli taşlarla yapılmış süslemeler, 

yerli bezler ve işlemeler, sanayi nefise meşheri ve antikalar yerleşti-

rildi. Numune dairesinde ise hububat, tıbbi ilaç, ahşap ve deri mamul-

leri, Beykoz fabrikası ürünleri, madenler, Bursa ve Hereke kumaşları 

teşhir edildi.

 (http2) 

12 Haziran 1926’da İstanbul’dan hareket eder ve pek çok Avrupa 

ülkesinde ülkeyi önemli ölçüde tanıtır. Seferler sırasında gemide ya-

pılan balolarda, başında İstiklal Marşı’mızın bestecisi Zeki Üngör’ün 

olduğu “Riyaset-i Cumhur Orkestrası” sürekli hazır bulunur ve tüm yol-

culuk boyunca 16 balo ve hariçte 36 ziyafete katılım sağlandı. İçlerinde 

ilk kadın heykeltraş Nermin Faruki Hanım, 3. Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar'ın oğlu Refi Bayar, Anadolu Ajansı'nın kurucularından Şair Ke-

malettin Kamu, İstiklal Marşı'nın bestecisi Zeki Üngör, ilk Türk kadın 

gazetecilerden Bedia Arseven, ilk Türk kadın milletvekillerinden 

Mebrure Gönenç, Vakit gazetesi yazarı Bala Nurettin, Sanat tarihçisi 

Celal Esat Bey ve Şair Orhan Veli Kanık'ın babası müzisyen Veli Kanık 

da yer aldığı İstanbul’un tanınmış simalarının yanı sıra İstanbul Tica-

ret Odası Başkanı ve yetkilileri, siyaset – kültür – sanat insanları, usta 

müzisyenler, yabancı dil bilen vatandaşların yer aldığı kişilerden olu-

şan geniş bir tanıtım ekibi oluşturulmuştur. 

 (http2) 

 


 Bu paragraftaki bilgiler “Karadeniz Seyr-i Türkiye” adlı belgeseldeki verilerden 

özetlenerek derlenmiştir.  


 Bu paragraftaki bilgiler “Karadeniz Seyr-i Türkiye” adlı belgeseldeki verilerden 

özetlenerek derlenmiştir.  
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Fotoğraf 18: Seyr-i Türkiye Karadeniz Vapuru yolcularından Gazeteci 

Bediha (Arseven) Hanım 

 

Fotoğraf 19:Seyr-i Türkiye Karadeniz Vapuru’nun Helsinki durağında 

Ekip ile Helsinki’li ziyaretçiler  
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Fotoğraf 20: Seyr-i Türkiye Karadeniz Vapuru’na Fransa’dan katılan Belkıs 

Hanım  

Gemi Amsterdam’a ulaştığında “Het Vaderland” adlı gazete Ke-

mal Paşanın saçları kısa kesilmiş kızları size bilgi veriyor başlığı altında 

bir yazı yayınlanmıştır. Ayrıca gemi yolcularından Gazeteci Bedia ha-

nım gemi Amsterdam’a geldiği günü resimli gazetede anılarını anla-

tırken şu şekilde aktarmıştır. 

“Sabah saat 10;30 da amstedam belediye başkanı ve Liman reisi ser-

giyi ziyaret geldiler. Sergi reisimiz Rauf beyefendibeni gazetecimiz diye tak-

tim etti. Sergide kendisine Refakat etmemirica eden Belediye reisine Türk 

kadınları hakkında vecir pek çok malumat verdim. Belediye Reisinin Türk 

Kadınları hakkında pek efsanevi malumatı olduğundandüşüncelerinde 

pek yanılmış olduğunu ve hiçbir zaman türk kadınlarının böyle büyük ne-

zaketli ve zerafetli olarak tasavvur edemediğini hayretle karışık bir eda ile 

itiraf etti”  
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Cumhuriyet ilan edildikten kısa bir süre sonra, 7 Mayıs 1924‟te 

Cumhuriyet gazetesi bizzat Atatürk’ün talimatıyla İstanbul’da ku-

rulur. Mustafa Kemal, İstanbul’daki propaganda çalışmalarını baş-

latmak için Yunus Nadi’ye bir görev verir: “Çocuk, kalk İstanbul’a git, 

orada Pembe Konak var, orada Cumhuriyet gazetesini çıkar ve Ankara’nın 

sesi orada duyulsun. Duyulsun bir şeyimiz olsun, naşit-i efkârımız olsun” 

(Özgentürk, 2008, 333-334). Bir ülkenin inşa edilmesi ve kalkın-

ması için basının itici bir güç olacağını bildiği için yapmış olduğu 

uygulamalarda basının kullanılmasını önemsemiştir. Cumhuriyet 

kadınının biçimlenmesi ve yeni kadın imajının yaratılmasında en 

önemli aktörlerden birisi de basın olmuştur. 

Mustafa Kemal’in kadının çağdaş ve modern yüzünün ortaya çı-

karılması ile ilgili ile ilgili yapmış olduğu uygulamalar Cumhuriyetin 

onuncu yılında meyvelerini vermeye başlamıştır. 29 Ağustos 1932 ta-

rihli Cumhuriyet gazetesindeki bir yazıda Türk kadınlarının çalışma 

hayatındaki başarılarından Avrupalı kadınların artık Türk kadınlarına 

özendiği vurgulanmakta ve çağa ayak uyduran yeni kadın imajından 

bahsedilmektedir.  

Bugünkü Türk kadını yürüyüşü ile serbest rüzgarlar yaratıyor, iskar-

pinin ökçesiyle yeni yıllar çiziyor, şapkasını pek zarif giyiyor, eğlence yerle-

rine gidiyor; fakat aynı zamanda Darülfünuna da devam ediyor, içtimai 

faaliyete rehberlik ediyor: Avukat, doktor, san‟atkar, hakim oluyor, resmi 

dairelere, şirketlere, ticarethanelere giriyor, muhasip, daktilo, katip, vez-

nedar oluyor, iş hayatında erkeklerle erkek gibi çalışıyor, Avrupai hayata 

mümkün mertebe sür‟atle yaklaşıyor ve varıyor. Kadının plajda, pek zarif 

mayolarla güneş tedavisi yaptığını, kumsala uzandığını, denize daldığını, 

mükemmel yüzdüğünü, kürek çektiğini, otomobil idare ettiğini, tenis oyna-

dığını, hasılı umumi harpten sonra zamanın kadın için hazırladığı her 

şeyden istifade ettiğini ve en şayanı hayret ve takdir olarak erkeklerin gözü 

önünde hiçbir münasebetsizliği mucip olmadan cereyan ettiğini de görür-

sünüz. Bu nedenlerdendir ki Türk kadını, yeni rejimin en fanatik muha-

fızı olacaktır. (Cumhuriyet, 29Ağustos, 1932). 
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Modern bakış açılarını edinme ve onları ifade etme noktasında, 

kitle iletişim araçları çağdaş hayat tarzlarının benimsenmesi sürecinde 

yol gösterici bir rol alabilirler (Altun, 2011: 88). Bu bağlamda değer-

lendirildiğinde, 1929 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği gü-

zellik yarışması, bir İslam toplumunda ilktir. Gazete, güzellik yarışma-

sının sürecini ayrıntılı olarak verir. Burada yapılan uygulama kesin-

likle ticari bir olay değil, siyasal bir olaydır ve bir topluma yenilik ge-

tirmenin bir başka yoludur (Ahmad, 2009: 108). Türk kadınının çağ-

daşlaşma adına batıya attığı ilk adımı olan güzellik yarışmaları, gerek 

Türk kadının imajı gerekse moda bilincinin oluşması açısından etkili 

olmuştur (Koca ve Koç, 2010: 276)  

Türkiye Cumhuriyeti henüz altı yaşındayken, Atatürk'ün direktif-

leriyle Cumhuriyet Gazetesi tarafından ilk kez 'Türkiye Güzellik Ya-

rışması' düzenlendi. 3 Eylül 1929 günü yapılan ilk güzellik yarışma-

sında, Balıkhane nazırlarından Mehmet Tevfik Bey'in torunu Feriha 

Tevfik Hanım “İlk Türkiye Güzeli” seçilmiştir. Bunu, 1930 yılında 

Mübeccel Namık ve 1931 yılında da Naşide Saffet hanımların kazan-

dıkları yarışmalar izlemiştir. Keriman Halis Hanım, 1932 yılında dü-

zenlenen dördüncü yarışmaya katılarak birinci seçilmiştir.  
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Fotoğraf 21 : İlk Türkiye güzeli Feriha Tevfik, 13 Ocak 1930 yılı 

Cumhuriyet Gazetesindeki güzellik yarışması haberi ve İlk dünya güzelimiz 

Keriman Halis Ecenin dünya güzeli olduğu gün 31 temmuz 1932 

31 Temmuz 1932 yılında Belçika'nın Spa şehrinde yapılan ve 28 

ülkenin katıldığı Dünya Güzellik Yarışması'nda “Dünya Güzeli” seçil-

miştir. Atatürk, yarışmadan sonra, Keriman Halis hanıma 'Kraliçe' an-

lamında kullanılan 'Ece' soyadını vermiştir. Keriman Halis Hanım’ın 

Dünya güzeli seçilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Batı tarzı modern-

leşme projesindeki başarısını ispat etmiştir. 10 yıl içinde yaşmaklı ve 

çarşaflı kadından tayyörlü kadına, haremde yaşayan kadından pod-

yumda güzelliğini Avrupa’da tescil etiren kadına doğru bir ivme ka-

zandırılmıştır. Güzellik yarışmalarının destekçisi Mustafa Kemal Ata-

türk Keriman Halis’in Dünya Güzeli seçilmesinden çok mutlu olmuş-

tur. Öyle ki 3 Ağustos 1932 günü Cumhuriyet gazetesine verdiği özel 

demecinde “Keriman Ece’ olarak adlandırdığı Dünya güzeli ile ilgili 

şu cümleleri sarf etmiştir.  

“Türk ırkının necip güzelliğinin daima mahfuz olduğunu gösteren 

dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnu-

nuz. Fakat Keriman Ece, hepimizin işittiği gibi söylemiştir ki; O, bütün 

Türk kızlarının en güzeli olduğu iddiasında değildir. Bu güzel kızımız, 
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ırkının kendi mevcudiyetinde tabii olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dün-

yaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış¸ olmakla elbette kendini 

memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır. Türk milleti, bu güzel çocuğunu 

şüphesiz samimiyetle tebrik eder. Cumhuriyet gazetesi bu meselede Türk ır-

kının diğer dünya milletleri içinde mümtaz olan asil güzelliğini göstermek 

teşebbüsünü takip etmiş ve bunu dünya nazarında muvaffakiyetle intaç 

eylemiştir. Ondan dolayı bittabi bu vesile ile de takdir ve tebriklerimize hak 

kazanmıştır. Şunu da ilave edeyim ki, Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı 

olduğunu tarihi olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin Dünya Gü-

zeli intihap edilmiş olmasını çok tabii buldum… Bununla beraber asıl uğ-

raşmaya mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi 

yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır.” (Hür, Radikal ga-

zetesi 8-3-2015)  

İlkinin 1929 yılında düzenlediği ve her yıl tekrarladığı güzellik ya-

rışmalarına 1933'te son verildi. 1951 yılına kadar Türkiye'de hiçbir 

resmi ve gayrı resmi kuruluş tarafından güzellik yarışması düzenlen-

memiştir. 

SONUÇ  

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş mücadelesinde ve kuru-

lan Ulusal Cumhuriyet’te kadın konusunu batılılaşmanın ve çağdaş-

laşmanın en önemli unsuru olarak algılamıştır. Atatürk’ün kadına yö-

nelik en nemli amacı diğer ülkelerde yanlış tanındığına inandığı Türk 

kadınının değerini ona kazandırmak, uygar düzeye yükselmesini ve 

sosyal hayatta erkeği ile yan yana ayakları üzerinde durabilen bir pro-

fil çizerek yeni bir Türk kadın imajı oluşturmaktır. Bu nedenle bu yan-

lış tanımanın önüne geçebilmek için mücadele edilmesi gerekliliğini 

her fırsatta gündeme getirmiştir.  

Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir lider, kadın konusunu böyle-

sine duyarlı ve detaylı hesaplamalarla ele almamıştır. Kadının çağdaş-

laşması ve özgür iradesini kazanması için için böylesine savaşmamıştır. 

Atatürk, Türk ve Türkiye’nin imajının değişimi hususunda oldukça 

hassas ve dikkatli davranmış attığı her adımı özenle seçmiştir. Türk 
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ulusunu ileriye taşıyacak reformist hareketlere dayandırdığı devrim-

leri hiçbir ön yargı ve bağnazlığa izin vermeyecek şekilde Batı toplum-

larını örnek alarak oluşturulmuştur. Türkiye cumhuriyetinin kurul-

ması ile birlikte modernleşme projesinin en önemli hedeflerinden biri 

kadının toplumsal konumunun ve imajının değiştirilmesi ile gerçek-

leştirilmiştir. Atatürk, yapılan devrimlerle sağlam bir temel atmış, bu 

temelin sarsılmaması için güçlendirici uygulamalar geliştirmiştir. La-

tin alfabesinin kabulü, Batı tarzı kılık kıyafet usullerinin benimsen-

mesi, medenî kanunun kabulü vb. inkılâplarla Batılılaşma süreci ivme 

kazanırken, hedef ve sonuç bakımından modernleşme tarihimizin en 

uzun menzilli girişimi ile gerçekleşmiştir.  
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