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Günümüzden yaklaşık 3300 yıl önce yaşayan  

Kraliçe Puduhepa, Hitit Kralı 3. Hattuşili ile evliydi.  

Kadın haklarının hiç söz konusu olmadığı o dönemlerde, 

Kraliçe Puduhepa koşulları zorlayarak yaşamın  

hemen her alanında söz sahibi olmuştu.  

Anlaşmalara, Kral eşiyle birlikte mühür basıyor, 

mahkemelere bakıyor ve komşu ülkelerle  

bağımsız mektup alışverişi yapıyordu!  
 

O, belki de feminizmin öncüsü bir Hitit Kraliçesiydi.. 

(Prof. Dr. Ahmet ÜNAL, Münih Üniv. Hititoloji ve Asuroloji Bl. Bşk. 

28.12.04’te AÜ-DTCF’de konf., Kitabı : Hititler Devrinde Anadolu) 

Hitit Kraliçesi Puduhepa! 
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Eski Türk toplumunda  
ve İslamiyet’te kadın.. 

• Eski Türk toplumunda kadın, erkeğe eşit bir varlık 
olarak saygı görürdü.  Aile tek evliliğe dayandığı gibi, 
mülkiyet bakımından da karı koca arasında eşitlik vardı. 
Türklerin islâmiyeti kabul etmelerinden sonra  
Arap etkisi çoğaldı. 

• İslâmiyet çok eşliliğe izin vermekteydi! 

• Erkek karısını istediği zaman boşayabiliyordu! 

• Kız çocukları erkeğin yarısı miras alabiliyordu! 

• Mahkemede 1 erkek tanığa karşı 2 kadın tanık isteniyordu! 

• Kadın eğitim olanaklarından yoksundu.. 
• Kafes arkasında, dışa kapalı bir yaşam sürdürmekteydi.. 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 5 



29 Ekim 1929, Cumhuriyet 6 yaşında, Polatlı 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 6 
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Kadına sosyal ve siyasal haklar... 

Dünyadan 10 yıl önce 
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“Şuna kani olmak 

gereklidir ki, 

yeryüzünde 

gördüğümüz her şey 

kadının yapıtıdır..” 

Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

"Bu son devrim yaşamında, hummalı özverilerle dolu mücadele hayatında, ulusu 

ölümden kurtararak, kurtuluş ve bağımsızlığa götüren azim ve faaliyet yaşamında,  

her ulus bireyinin çalışması, çabası, yardımı, özverisi geçmiştir. Bu kapsamda en çok 

yücelterek anılmak ve daima şükranla tekrar edilmek gereken bir himmet vardır ki,  

o da Anadolu kadının göstermiş olduğu çok ulvi, çok yüksek, çok kıymetli fedakarlıktır.” 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK (Konya, 1923) 
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“Başarılarda gururu yenmek,  

yıkımlarda umutsuzluğa karşı  

direnmek gerekir.”  

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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“Askeri utkularımızda  

mağrur olmayalım. Yeni bilim ve  

iktisat utkularına hazırlanalım.”  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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“ Şuna inanmak gerekir ki, 
dünya üzerinde 

gördüğümüz her şey 
kadının eseridir. ” 

“ Türk kadınının dünya 
kadınlığına elini vererek, 
dünyanın barış ve güveni 

için çalışacağına  
emin olabilirsiniz. ”  

“ Dünyada hiçbir milletin kadını, 

milletini kurtuluşa ve zafere 

götürmekte, Anadolu kadınından 

daha fazla çalıştım diyemez. ”   
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1926 Yurttaşlar Yasası... 
Yasa Türk toplumunun yaşayışını temelinden değiştirdi : 

  

• Çok kadınla evliliğin yerini, tek kadın aldı.  
 

• Evlenme, boşanma, miras, anababalık gibi konularda  
kadın erkek eşitliği sağlandı.  

 

• Ailenin oluşması ve bozulması devlet onayına bağlandı.  
 

Yurttaşlar Yasası’nın, Milli Mücadele’de sırtında 

cepheye cephane taşıyan, zaman zaman erkeğin yanında  

cephede fiilen vuruşan, kimi kez de kalemiyle ulusal direnmeyi 

savunan Türk kadınına getirdikleri son derece önemlidir. 

Yurttaşlar Yasası ona sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda  

Büyük ölçüde katılım sağlamak ve etken olmak yolunu 

açmıştır. Müslümanın Müslüman olmayanla evlenmesi, 

reşit olan herkesin dinini serbestçe seçme hakkını 

kazanması, Laiklik alanında önemli bir gelişmedir. 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 16 



“ Bu karar, Türk kadınına  

sosyal ve siyasal yaşamda bütün 

milletlerin üstünde yer vermiştir.  

Çarşaf içinde, peçe altında ve  

kafes arkasındaki Türk kadınını artık 

tarihlerde aramak gerekecektir.  

Türk kadını, evdeki uygar konumunu 

yetkinlikle doldurmuş,  

iş yaşamının her aşamasında 

başarılar göstermiştir.  

Siyasal yaşamda, Belediye 

seçimleriyle deneyim kazanan  

Türk kadını, bu kez de milletvekili 

seçme ve seçilme yoluyla haklarının 

en büyüğünü elde etmiş bulunuyor.  

Uygar ülkelerin birçoğunda, 

kadından esirgenen bu hak,  

bugün Türk kadınının elindedir  

ve onu yetkinlik ve yaraşırlıkla 

kullanacaktır.”  

5 Aralık 1934;  
30 yaşını  

bitiren her kadın ve 
erkeğin milletvekili 

seçilmesi yasası 
TBMM’de 

benimsendi.. 
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TÜRKİYE’DE “KADIN HAKLARI” 

KONUSUNDA YAPILANLAR  
 

12. Uluslararası  
 Kadın Konferansı, 
 1935 yılında  
 Atatürkün desteğiyle  
 İstanbul – Beylerbeyi    
 Sarayı’nda toplanmıştır. 
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“ Bu devrimden önce ulusumuz; 

fesli, külahlı,abalı, şalvarlı, poturlu, 
zıvgalı, çarşaflı,sarıklı ve peçeli  

giysiler içinde genel görünüşü ile  

bir karnaval havasına bürünmüş  

daha kötüsü de fes, peçe ve çarşaf  

dinin bir parçası sanılır olmuştu!  

Bu keşmekeşi Atatürk,   

Giysi Devrimi ile düzeltti  

ve dinin giysiyle değil, 

inançla yüceleceğini kanıtladı.” 
 

[ Dinimiz Neyi Emrediyor, ATATÜRK Ne Yaptı?  
Devrimlerimiz, İlkelerimiz. TURHAN OLCAYTU, Em. Tümgeneral ] 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 19 



 

Çarşafın kısa geçmişi   : 
 

“ Abbasiler devrinde İslam İmparatorluğu  

hızla büyümüş ve kuzeyde Bizans ile  

temasa gelmiştir. Abbasi hükümdarlarından  

II. Melik, sınırları içine kattığı Bizans halkının 

islamlaştırılması için, önlemler ve çözümler 

araştırmış, herhangi bir kimseyi zorlamadan, 

İslamiyete sokmanın din buyruğu olduğunu da 

bildiğinden şöyle bir önlem almıştı. ” 
 

[ Dinimiz Neyi Emrediyor, ATATÜRK Ne Yaptı?  

Devrimlerimiz, İlkelerimiz. TURHAN OLCAYTU, Em. Tümgeneral ] 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 20 



 

Çarşafın kısa geçmişi   : 
 

“ Gayri müslim halkı gönül hoşluğu ile ve  

zora başvurmadan İslamiyete çekebilmek için,  

o ülke halkının öncelikle kadınlarını İslamiyete 

çekebilecek yöntemler aramıştır. Çünkü doğan 

çocuklar genellikle ana diline ve ana dinine bağlı 

olacakları için, müslüman analar ne denli 

çoğalırsa bu sorun da o denli kolay çözülecektir. 

Bu düşünce üzerine 

II. Melik şöyle bir karar veriyor : ” 
 

[ Dinimiz Neyi Emrediyor, ATATÜRK Ne Yaptı?  

Devrimlerimiz, İlkelerimiz. TURHAN OLCAYTU, Em. Tümgeneral ] 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 21 



 

Çarşafın kısa geçmişi   : 
 

“… Bundan sonra imparatorluk sınırları içinde 
bulunan bütün gayri müslim kadınlar,  

bal rengi çarşaf giyecektir.  
Çarşaf giymemekte direnenler  

derhal idam edilecektir.  
Müslüman bir erkekle evlenen  

gayri müslim kadınlar,  
bu çarşafı giymekten kurtulacaklardır.”  

 

O devirde, yaygın olmamakla birlikte, Bizans’ta   

ve İran’da “Harem” ve “örtünme” adeti zaten vardı. 
 

(H. Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi syf. 534) 
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Şikari adlı tarihçi,  
el yazması Karaman Tarihi’nde,  

 (sayfa 110) PEÇE’nin toplum yaşamımıza 
girmesini anlatmaktadır : 

 

“…Karaman oğlu Alaadin; Hamit oğlu İlyas 
diyarını katliam ettiğinde burada bulunan 
3 kabile -ki bunlar Türkmen oymaklarıdır- 

Osmanlıların diyarına  
firar ederek sığınmışlardır. O zaman  

Murat Han, bunları görüp pek temiz ve 
uslu insanlar olduğunu anladığından,  
kendi şehri Bursa’da yerleştirmişti...”  
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Şikari adlı tarihçi, el yazması 
Karaman Tarihi’nde (syf. 110), PEÇE’nin  

toplum yaşamımıza girmesini anlatmaktadır : 
 

“.. İşte bu kabile kadınları pek güzel olduğundan 

herkes bunları seyretmeye başlayınca,  

ulema tarafından bu kabilenin hatunlarının 

yüzlerinin siper edilmesi ‘peçeyle örtülmesi’ 

emredilmiş idi. İşte ne zaman dışarı çıksalar,  

o kabile hatunları yüzlerini siper ederlerdi.  

Fakat bu durum sonradan öbür kadın ve kızların 

da -Bursa’lı hanımların- pek hoşuna gittiğinden,  

herkes daima, güzelce her tarafını örtmeye başladı...”  
 

Şikari adlı tarihçinin, günümüzden 600+ yıl önce  
PEÇE hakkında yazdığı tarihsel gerçekler bunlardır.  
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 TÜRBAN ERKEK BAŞLIĞI! 

Türban” aslında  
bir erkek başlığıdır!  

 Prenslerin ve Hint 
rahiplerinin başlarına 
sardıkları türbanı,  

 Osmanlı sultanları ve 
vezirleri de kullanırdı. 

  “Türban”, zamanla Batı’da, 
“Kadın Modası” olmuştur.” 
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“İnsan topluluğu  
kadın ve erkek denilen  

iki cins insandan oluşur.  
Olanaklı mıdır ki, bu kütlenin  

bir parçasını ilerletelim,  
ötekini ihmal edelim de 

kütlenin bütünü ilerleyebilsin?  
 Olanaklı mıdır ki,  

bir cismin yarısı toprağa  
bağlı kaldıkça, öteki yarısı  

göklere yükselebilsin?”  

“ Kadınımızın, kızımızın 
yeri; uygarlığın emrettiği, 

uygarlığın getirdiği  
yeniliklerin yeridir..." 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 29 
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“Bizi yanlış yola  
sürükleyenler,  

biliniz ki,  
çoğu kez  

din perdesine  
bürünmüşlerdir.  

Saf ve nezih 
halkımızı  

hep şeriat 
sözleriyle  
aldata 

gelmişlerdir.” 
 

Mustafa Kemal 
ATATÜRK  
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“Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden 
geri kalmasını talep etmemiştir. 

Allah'ın emrettiği şey, erkek ve kadının  
birlikte olarak bilim ve bilgiyi kazanmasıdır.”  18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 32 
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“.. yürüyeceğimiz  

yol vardır.  

Büyük  

Türk kadınını  

çalışmamıza  

ortak yapmak,  

yaşamımızı  

onunla birlikte  

yürütmek..”  
 

Mustafa Kemal 
ATATÜRK  
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“ Belki erkeklerimiz memleketi istilâ eden  

düşmana karşı süngüleriyle,  

düşmanın süngülerine göğüs germekle  

düşman karşısında buldular.  

Fakat erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun  

zayıf kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. 

Memleketin var olması olanağını hazırlayan 

kadınlarımız olmuştur ve .. olmaktadır. ” 

“ Kimse yadsıyamaz ki, bu savaşta ve 
ondan önceki savaşlarda ulusun yaşam 
yeteneğini tutan hep kadınlarımızdır. “ 

 
 “ Çift süren, tarlayı eken, ormandan  

odun ve keresteyi getiren, ürünleri pazara 

götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının 

dumanını tüttüren, bütün bunlarla birlikte 

sırtıyla, kağnısı ile kucağındaki yavrusuyla, 

yağmur demeyip cephenin mühimmatını 

taşıyan hep onlar, hep o  

ilâhi Anadolu kadınları olmuştur. ” 
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“ Bu ulus, esas terbiyesini aileden almaktadır.  
Türk ulusu öyle analara sahiptir ki; her bir devrin 

büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını 
daha büyük kuşaklar yetiştirmeye yeteneklidir.” 
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“ Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki; 
başında bir bez, peştamal veya  

buna benzer bir şeyler asarak yüzünü, 
gözünü gizler ve yanından geçen 

erkeklere karşı arkasını çevirir  
veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın 
manası neye delalet eder? Medeni bir 

millet anası, bir millet kızı için bu garip 
şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? Bu hal 

milleti çok gülünç gösterir ve derhal 
düzeltilmesi lazımdır.” (1 Eylül 1925) 

“ Onlar yüzlerini cihana 
göstersinler ve gözleri ile 

cihanı dikkatle görebilsinler. 
Bunda korkulacak hiçbir şey 
yoktur. Önemli olarak şunu 

ihtar edeyim ki, bu durumun 
sürdürülmesinde 

inat ve tutuculuk, hepimizi  
en az kurbanlık koyun olmak 

gidişinden kurtaramaz!..”  18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 39 



Anayasa Mahkemesi’nin 
LAİKLİK Tanımı 

 

“ Laiklik; egemenliğe, demokrasi ile 

özgürlüğe ve bilgi bileşimine dayanan 
toplumsal bir atılım, siyasal, sosyal ve 

kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. 
Laik düzende din, siyasallaşmadan 

kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, 
gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin 

vicdanlarına bırakılır. Böylece siyasal 
yaşamın dayanağı bilim ve hukuk olur. ” 
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  AİHM Kararları!.. 

 Lamia Bulut ve Şenay Karaduman adlı  
2 Türk kız öğrenci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuştu.  
Neden, BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAFLA  
kendilerine diploma verilmemesiydi. 

 Mahkeme başvuruyu geri çevirdi. 

 KARAR ŞÖYLEYDİ :  

 “ İDARE haklıdır. Dinsel görevi yerine getirme, 
toplum içinde her türlü davranışı yapma  
ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAMINA GELMEZ.”  

 “ Laik Cumhuriyet çerçevesinde  

 KIYAFET ZORUNLULUĞU UYGULANABİLİR.” 
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AİHM'den tokat ! (29.06.04) 
 

Mahkeme, kamusal alanda türban takılamayacağına oybirliğiyle 
karar verdi ! 

 

AİHM, Leyla Şahin'in açtığı davada Türkiye'yi haklı buldu  

ve AKP iktidarına hukuk dersi verdi.  

Türban yasağının laikliğin gereği olduğunu vurgulayan AİHM,  

'türbana müdahalenin meşru' olduğunu kaydetti.  
 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Okulu öğrencisi Zeynep Tekin ve  

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Leyla Şahin,  

1998 yılında derslere türban takarak girme konusunda ısrar etmeleri 

sonucu aldıkları disiplin cezalarının insan hakları ihlali olduğu 

gerekçesiyle AİHM'de dava açmıştı.  

Zeynep Tekin, avukatları aracılığıyla daha sonra Türkiye hakkında 

yaptığı yakınma başvurusunu çektiğini açıklamıştı.  18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 42 



Başbakan Yardımcısı  
Abdullah Gül,  

ülkesinden AİHM’de davacı! 
 

“ Sn. A. Gül’ün eşi  
Hayrunnisa Gül,  

türbanıyla üniversiteye alınmadığı 
gerekçesiyle 8 Eylül 1998’de  

Türkiye aleyhine  
dava açmış bulunuyor.. ” 

Ancak olumsuz sonucu sezince,  
davayı geri çektiler..  
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Bakan Gül'ün korktuğu oldu! 

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün eşi  

Hayrünnisa Gül de türban nedeniyle  

Türkiye hakkında davacı olmuştu.  

“Örnek” dava olarak nitelenen Leyla Şahin davası sürerken 

Hayrünnisa Gül, davasını geri çekme kararı almıştı. 

Hayrünnisa Gül, davadan vazgeçmesinin temel nedeninin, 

“Yargı kararlarının tartışılmasına fırsat vermemek,  

güven ve saygıyı sağlamak..” olduğunu savunmuştu. 

Hayrünnisa Gül, davayı çekerken,  

“davayı açarkenki, haklılığına olan inancını” 

koruduğunu da vurgulamıştı.  

Gül, Dışişleri Bakanı olan eşini zor durumda bırakmamak 

için davasından vazgeçtiğini savunmuştu.  18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 44 



 

AİHM, kamusal alanda türban yasağıyla ilgili  

Türkiye aleyhine açılan davada,  

Türkiye'yi oybirliğiyle haklı bularak,  

yasağın meşru temeli olduğuna işaret etti.  

Dinsel kurallara dayalı bir toplum dayatmak isteyenlerin 

göz ardı edilemeyeceğine işaret eden AİHM,  

laikliğin ve demokratik değerlerin korunması için  

kısıtlama getirilebileceğine hükmetti.  

Gerekçeli kararda, Türkiye'de aşırı siyasi hareketlerin varlığının  

ve bu hareketlerin kendi dinsel sembolleri ve  

dinsel kurallara dayalı bir toplum dayatma isteğinin  

de göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi.  

AİHM'den tokat ! (29.06.04) 
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–Demokrasi kendini korumalı..  
–Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin üniversitede  

türbana izin verilmesinin anayasaya aykırı olduğu 

yolundaki kararına atıfta bulunan AİHM, yüksek idari 

mahkemelerin de üniversitelerde türban takılmasının 

cumhuriyetin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı yolunda görüş 

belirttiğini anımsattı.  

–''Üniversitelerdeki türban yasağının, başvuruyu 

yapanların üniversiteye kayıt yaptırmak istemesinden  

önce de var olduğu'' anımsatılan gerekçeli kararda,  

“yine başvuruda bulunanların kayıt yaptırdığı sağlıkla ilgili 

okullarda giyim konusunda da öğrencilerin uyması gereken 

özel kurallar olduğuna” dikkat çekildi.  

AİHM'den tokat ! (29.06.04) 
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Gerekçeli kararda, Türkiye'de türban konusundaki müdahalenin 

''gerekliliği'' konusunda birbirlerini tamamlayan laiklik ve eşitlik 

ilkelerinin temel alındığının gözlendiğine işaret edildi.  

Kararda, Türk anayasasının, laikliğin, demokratik değerlerin 

korunması, din özgürlüğüne dokunulmazlık ilkesinin ve 

vatandaşların yasa önünde eşitliği ilkesini sağladığı  

görüşünü taşıdığı bildirildi.  

Anayasa Mahkemesi'nin, ''bu ilkeleri ve değerleri savunmak için 

bir kimsenin dinini göstermesine kısıtlamalar getirebileceği'' 

yolundaki görüşüne göndermede bulunulan gerekçeli kararda, 

AİHM'nin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre  

bu yoruma katıldığı bildirildi.  

AİHM'den tokat ! (29.06.04) 
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–Din toplumu dayatıyorlar  

–Gerekçeli kararda, laiklik ilkesinin Türkiye'de 
demokratik sistemin korunması için gerekli olduğu 

vurgulandı. ''Türk anayasasında da kadın haklarının 
korunduğu'' anımsatılan kararda, kadın-erkek 

eşitliğinin, AİHM tarafından Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin en önemli maddelerinden biri olduğu 

ve üye ülkeler tarafından da uygulanmasına  

büyük önem verildiği vurgulandı.  

Kararda, bunun Türk anayasasının içinde de  

önemli bir yer aldığına işaret edildi.  

AİHM'den tokat ! (29.06.04) 

18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 48 



 

AİHM'nin kararında, Türk anayasasının da belirttiği gibi, 

dinsel sembollerin taşınmasının, zorunlu olarak dinsel bir 

görev olarak değerlendirildiği ve sunulduğu yorumu 

yapılırken, bu sembolleri taşımayı reddedenlere yapacağı 

etkinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.  

Kararda, kadın-erkek eşitliğine değer veren ve çoğunluğu 

İslam inancını paylaşan toplumda, kamu düzeninin 

sağlanması ve diğerlerinin haklarının ve özgürlüklerinin 

sağlanması için bu karara varıldığı bildirildi.  

Gerekçeli kararda, Türkiye'de aşırı siyasal hareketlerin 

varlığının ve bu hareketlerin kendi dinsel sembolleri ve  

dinsel kurallara dayalı bir toplum dayatma isteğinin de  

göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi.  

AİHM'den tokat ! (29.06.04) 
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TÜRBAN ve FRANSA 
CUMHURBAŞKANI  
JACQUE CHIRAC : 

 

“ MODERN TOPLUMUN 

KAZANIMLARINI  

TARTIŞMA KONUSU 

YAPMAK İÇİN, SAPTIRILMIŞ BİR  

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ! ” 
 

{ CUMHURİYET, İlhan SELÇUK, 25.10.03 } 
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İngilizlerden başörtüsüne izin yok ! 

 

İngiltere’de 15 yaşındaki bir kız öğrenci, 

başörtülü olarak okula girebilmek için 

yüksek mahkemeye açtığı davayı yitirdi. 

Mahkeme, okulun, başörtüsüyle derslere 

girmenin “daha iyi bir Müslüman”  

olmak gibi bir kanıya  

yol açabileceği yönündeki görüşünü  

haklı buldu.  

NTV-MSNBC, 14.06.04 
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Almanya’nın Saarland eyaletinde öğretmenlerin 

devlet okullarında başörtüsü takması yasaklandı. 

Yasağın kabul edildiği 3. eyalet ..  
 

Yasağın gerekçesinin, “dinsel, siyasal ve 

ideolojik semboller kullanarak okulların 

tarafsızlık ilkesinin bozulmaması”  

olduğu açıklandı... 

{ www.ntv.msnbc.com, 24 Haziran 2004 } 
 

Almanya’da başörtüsü yasağı..   

18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 
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İsviçre’de Başörtüsü ile  
DERS VERME YASAĞI 

 “Necmettin Hoca ve Müritleri, 
“Batı’daki gibi “Laiklik” 
istediklerini  
her fırsatta vurguluyorlardı..  

 İSVİÇRE de “Başörtüsü ile 
DERS VERME YASAĞINI, 
Yüksek Mahkemede onayladı.  
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Arap müslümanların başı açık,  
Türk müslümanların başları kapalı!? 

Mısır Devlet Başkanı’nın eşinin başı açık;  
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün  
eşinin başı türbanlı ve tesettürlü!? 

Fas Kralı’nın eşinin başı açık;  

Başbakanın eşinin başı türbanlı ve tesettürlü!? 

BANGALDEŞ Başbakanı’nın eşinin başı açık;  

TBMM Başkanı’nın başı türbanlı ve tesettürlü!? 

Kabine’deki pek çok Bakan eşleri de  

benzer durumda??   N i ç i n ? ? 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 54 



Bunlar Müslüman değil mi? 

 

Lübnan  
Devlet Başkanı 
Lahoud,  
Malezya Başbakanı  
Mouhammad e 
nişan verirken  
 
Yanlarında EŞLERİ  
Mrs. Lahoud ve  
Mrs. Mouhammad 
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Bunlar Müslüman değil mi? 

Pakistan  
Devlet Başkanı  

 
Pervez Musharraf ve  

 
Eşi Sehba Musharraf  
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Bunlar Müslüman değil mi? 

Irak önceki 

devlet başkanı 
 

Saddam 

Hüseyin                       
 

EŞİ,  

  KIZLARI,     

GELİNLERİ    

ve  

torunları ile 

birlikte 
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Bunlar Müslüman değil mi? 

 

Tunus 
Devlet 
Başkanı’nın   

 

Eşi Laila  
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Bunlar Müslüman değil mi? 

 

Malezya  
Devlet 

Başkanı’nın  
 

Eşi,  
 

Bir hastane 
Açılışında.. 
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Bunlar Müslüman değil mi? 

Mısır Devlet 
Başkanı’nın eşi 

Mrs. Mübarek  
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Bunlar Müslüman değil mi? 

    Fas Kralı 

   6. Muhammed  
ve  Eşi Lalla  

   (Lady) Salma 
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Bunlar Müslüman değil mi? 

Asma Assad,  
Suriye Bevlet 

Başkanı’nın Eşi 
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Bunlar Müslüman değil mi? 

Ürdün Kraliçesi 
Reina 
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Türban Din Gereği Değil! 
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KURAN’da Kadın Hakları 
 

 Bakara / 228 : “ Erkekler kadınlara    
  göre bir derece üstündürler. 

 Bakara / 282 : “ İki kadının  
  tanıklığı 1 erkeğin tanıklığına  
  bedeldir. ”  

 Nisa / 11 : “ Mirasta kadına oranla  
  erkeğe 2 pay verilir. “ 

 Nisa / 34 : “ Serkeşlik etmesinden  
  kaygılandığınız kadınları dövün. “ 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 65 
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Ortaçağ karanlığı 

Tekke ve zaviyeler 

Hurafeye dayalı 

Çağdışı hilafet... 



ATATÜRK 

VE 

ÇAĞDAŞ 

TÜRK 

KADINI 
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 Ulusal benliğine kavuştu.. 



Arap müslümanların başı açık,  
Türk müslümanların başları 
kapalı!? 

 PAKİSTAN Devlet Başkanı’nın eşinin başı açık,  

 ÜRDÜN Kralı’nın eşinin başı açık, 

 SURİYE Devlet Başkanı’nın eşinin başı açık, 

 LİBYA Devlet Başkanı’nın eşinin başı açık,  

 MALEZYA Başbakanı’nın eşinin başı açık,  

   P e k i   ; 

 TÜRKİYE’DE 15 BAKANIN ve SAYISIZ MİLLETVEKİLİN 
EŞLERİNİN BAŞLARI TÜRBANLI ve TESETTÜRLÜ!?? 

1968’de Mısır’daki gizli toplantıda alınan  
Türban Kararı ne anlama geliyor?? 

Türkiye nereye sürüklenmek isteniyor?? 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 69 



 

Türkiye’de 

Türbancılar 

Gerçekte 

neyi örtmek 

istiyorlar?? 
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“ Kadınlık soruunda dış görünüş ve giysi ikinci derecededir.  

Asıl savaşım alanı, kadınlarımız için görünüş ve giyside başarıdan daha çok, 

asıl başarılı olunması gereken alan ışıkla, kültürle, gerçek erdemle 

süslenmek ve donanmaktır. Ben saygıdeğer hanımlarımızın  

Avrupa kadınlarından daha aşağıda kalmayacak, tersine pek çok yönlerde 

onların üstüne çıkacak ışık ve kültürle donanacaklarına  

kesinlikle kuşku duymayan ve buna kesinlikle emin olanlardanım." 
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DERNEĞİN AMACI 
 

Madde 2. Derneğin amacı 

Atatürk’ün, “İlkelerini” 

“Devrimlerini” 

“Her türlü yeniliğe açık  

ve sürekli devrimi 

gerçekleştirecek nitelikteki 

düşünüş sistemini”, 

“Devrimlerinin bugünkü 

sonuçlarını ve yarınlara 

doğal uzantılarını” 

“Yapıtlarını” ve  

“Toplumsal davranışlarını” 

inceleme, araştırma konusu 

yapmak, bunları tehlikeye 

düşüren gerici adım ve 

akımlarla,  

yasalar çerçevesinde düşün 

savaşını vermektir. 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 74 



 

“ Düşman yalnızca 

dışarıda değildir.  

İçte de bu ulusun 

yaşamı ile oynamak 

isteyen düşmanlar var. 

Dış düşmana karşı 

aldığımız önlemleri, 

gösterdiğimiz birliği,  

iç düşmana karşı da 

daha sertlikle  

daha uyanıklıkla 

göstermeliyiz .” 
 

Mustafa Kemal  
ATATÜRK 
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“ Ulusların tarihinde bazı devirler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve 

mânevî ne denli güç varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne yöneltmek gerekir. 

Yakın senelerde ulusumuz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli 

sonuçlarını kavramıştır. Ülkenin ve Devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek 

tehlikelere karşı korunması için, bütün Ulusçu ve Cumhuriyetçi güçlerin bir yerde 

toplanması gereklidir. Aynı türden olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. ” 

1931 (Atatürk’ün S.D. III, syf. 90)  
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“Yurtta barış, dünyada barış!”  
Mustafa Kemal ATATÜRK 18.5.2005 www.ahmetsaltik.net 77 



“Erkekleri kadar kahraman kadınlara sahip 
olan bu ulus için artık boyunduruk altında 
yaşamak mevzu bahis olamaz".  

Atatürk'ün, çağı ve değişeni değil, değişecek zamanı milletine 

göstermesi, kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konularında,  

"BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi", "İnsan Hakları Sözleşmesi" gibi 

konular, daha insanlık tarihinin ufkunda bile görünmemişken Türk 

Kadınına, haklarını vermesinin değeri daha iyi anlaşılır. Bağımsızlık 

mücadelesi yapan ülkeler nasıl Atatürk' ü örnek bir lider almışlarsa, 

kadın hakları uğruna uğraş ve savaş verenler de,  

Onu bir devrimci olarak aynı biçimde örnek almak durumundadırlar. 

Çünkü bütün insanlık tarihi boyunca, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir 

önder, kadın hakları konusunda Atatürk kadar önsezili ve öngörüşlü 

olmamış, O’nun kadar uğraş ve savaş vermemiştir.  

Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına, Zübeyde Ana’ya,  

ne mutlu O'na sahip olan Türk milletine...  

“Erkekleri kadar kahraman 
kadınlara sahip olan bu ulus için 

artık boyunduruk altında 
yaşamak mevzu bahis olamaz”.  
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“ Vatan kesinlikle 

esenliğe kavuşacak, 

ulus kesinlikle 

mutlu olacaktır. 

Çünkü kendi 

esenliğini, kendi 

mutluluğunu 

ülkenin ve ulusun 

esenliği için feda 

edebilecek vatan 

evlatları çoktur.” 
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“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,  

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek  

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ”  
 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. 

Saygı ve dostluk ile… 

18 Şubat 2005, İstanbul 
 

ADD Gn. Bşk. Yrd./ AÜTF Halk Sağlığı AbD 

e-posta : profsaltik@tnn.net 
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Yüce Atatürk’ün 

Bolu’yu  

onurlandırmalarının 70. yılında; 

 

Bolu halkının ve 

Atatürkçü Düşünce Derneği’mizin  

Yüce Atatürk’e  

içten bağlılık ve sonsuz saygılarıyla... 
(17.7.2004) 
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