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Annem Meliha, kızım Ayşe Deniz Gürsoy ve
üzerimde emeği olan tüm kadınlara...



“Kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, 
daha fazla bilgili olmak zorundadırlar.”

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk1

1. Atatürk’ün 21 Mart 1923 tarihinde; Konya Hilali Ahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi’nin 
düzenlediği çay partisinde yaptığı konuşma.
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TEŞEKKÜR

Araştırırken ve yazarken en fazla keyif aldığım çalışmalarım-
dan biri oldu Devrimi Kadınlar Yapar-Atatürk’ün Öncü Kadınları...

Görsel desteklerinden ötürü, iki Atatürk sevdalısı kardeşim 
Onur Okur ile www.tarihtarih.com sitesi sahibi Ahmet Özgür 
Türen’e, Tan ve Han Erkman’ın babaları Okan Göksal’a, Cumhur 
Ayar, Fahriye Aysun İçöz Demiralp’e, Burak Ersemiz’e, kitap ha-
zırlanış aşamasında aramızdan ayrılan terlik mesafesi komşum 
Jan. Kurmay Alb. Birol Deral’a, Dr. Tuna Yılmaz’a, kıymetli mes-
lektaşım Fatih Portakal’a, kitabın yazım aşaması sırasında geçir-
diğim açık kalp ameliyatını gerçekleştiren ve beni sevdiklerime 
kavuşturan Prof. Dr. Bingür Sönmez ve ekibine, Başbakanlık 
Atatürk Araştırma Merkezi’ne, şimdilerde hayatta olmayan, öm-
rünü Atatürk araştırmalarına veren tüm yazar büyüklerime, kı-
zım Ayşe Deniz ve oğlum Fırat Gürsoy’a, Destek Yayınları Kuru-
cusu Yelda Cumalıoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun’a, 
editörlük, sayfa düzeni ve kapak tasarımında emeği geçen tüm 
Destek Yayınevi emekçilerine, bugünlere gelmeme vesile olan, 
hayatıma yön veren –başta annem Meliha Gürsoy olmak üzere– 
tüm kadınlara sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.
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ÖNSÖZ

Kadın, üretkendir. Üretkenliği, kendisini cesur kılan en 
önemli göstergedir...

Devrim sadece postal ya da halk kitleleriyle olmaz.
Minicik bir fikir, devrim ateşini yakabilir. Devrim yapmak, 

cesaret işidir. Üretken olmayanlar devrim yapamaz. O halde en 
iyi devrimi neden kadınlar yapmasın?

Neden düşman elindeki vatan topraklarının geri alınması sı-
rasında –erlerini yıllarca görmeksizin– sırtlarında hem evlerinin 
hem de cephane yüklerinin taşınması için yüreklerini parçaladı 
kadınlarımız?

Atatürk’ün ölümü ardından siyasetçiler (özellikle dini kulla-
nan din bezirgânları) ülkenin dinamiklerini oyuncak etmek için 
kadınları hedef seçti. Kadınlar üzerinden yapılan dinci, baskıcı 
tutumlar tüm toplumu derinden yaraladı.

Din siyasete alet edildi. Kadın, erkeğinin şefkatli yüreğinden 
çıkarılıp siyasi bir figür haline dönüştürüldü.

Bu kitapta satırlara yansıtacaklarım, uygarlık tarihinde ka-
dının yeri ya da erkekle arasındaki eşitlik değildir. Amaç; attı-
ğı her adımla, her inkılabıyla dünyaya damga vuran devrim-
ci Gazi Mustafa Kemal Atatürk odaklı; günümüz kadınının 
Cumhuriyet’ten gelen kudreti ve geleceğe dair duruşunun ne 
olması gerektiğinin günümüze yansımalarıdır.

Diktatörleri de, ülkelerini saygınlıkla yönetenleri de doğuran 
bir anadır. Oyunu hangi partiye vereceğini kocasından öğrenen 
de bir kadın, düşsel dünyasında erkeğinin yanlış düşündüğünü 
söyleyip masaya yumruğunu koyarak “Hodri meydan!” diyen de...
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Yaşar Gürsoy // Devrimi Kadınlar Yapar

Kitapta kimler yok ki? Ortak özellikleri, cesaretleri. (Onlara o 
cesareti kazandıran Atatürk’ü de es geçmemek gerekiyor.)

Genellikle de ilklere ya da çılgın fikirlere imza atmış kadınla-
ra ağırlık vereceğimin altını çizmek isterim. (Gözden kaçırdıkla-
rım varsa şimdiden haklarını helal etsinler.)

Elinizdeki çalışma, kimi yerde romansı da olsa bir derleme-
dir. Kaynakları belirtilerek yansıtılan alıntıların sahiplerine son-
suz teşekkürlerimi sunmak isterim.

İki bölüm okuyacaksınız.
İlk bölüm; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu ve 

Samsun’a çıkışına kadarki tarih aralığında, kadınlarla neler ya-
şadığı, neler konuştuğu, neler düşündüğü ve ülkesini medeniyet 
yolculuğuna çıkaracak hazırlık aşamaları, sevdaları, evliliği...

İkinci bölüm; Atatürk’ün vefatının ardından Türk kadınının 
yücelmesi ve ilklere damga vuran kadınlarımızın ilginç yaşa-
möyküleri...

Kronolojik bir sıra takip etmeye gayret gösterdiğim bu ça-
lışmada halen hayatta olanlar genellikle doğdukları yılda yerini 
alırken, aramızda olmayanlar ölüm yıldönümlerine gelindiğinde 
karşımıza çıkacak.

Okuyucularımızın bazılarının kadınlarımızın geldiği noktala-
rı Atatürk ile ilişkilendirmek doğru olmayabilir eleştirilerine ka-
tılmıyorum. Zira kadın Atatürk ve arkadaşlarının özverili çalış-
malarıyla gerçek yerini yani “kişisel özgürlüğünü” yakalamıştır.

Kitapta yer alan kadınlarımızın yaşamları boyunca aldıkla-
rı ödüller ya da basılı ve görsel eserleri –birkaç istisna hariç– 
belirtilmemeye gayret gösterilecektir. (Öylesine başarılılardır 
ki aldıkları ödülleri yazmak için bir ansiklopedi oluşturmak 
gerekir. Ödüller bir yana, zaten her birinin yaşamı başlı başına 
bir kitap çalışması gerektirir. Amacım, genç nesillere bu müs-
tesna şahsiyetleri kısacık da olsa tanıtmak ve ilham almalarını 
sağlamaktır.)


