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“O da kim?” diye yanıtladığınızı duyar gibiyim. 

Oysa sizlere “Simone de Beauvoir’ı tanıyor musunuz?” diye sorsaydım eminim ki hepiniz “Bana 
bu da sorulur mu? Tabii ki tanıyoruz” diyecektiniz. 

Oysa gerek yaptığı işler gerekte yaşadığı dönemde hem dünyada hem de ülkemizde Nezihe 
Muhittin, çok daha ünlü bana sorarsanız dünya kadın hareketi açısından çok daha önemli bir 
isimdi. 

“Mademki bilişim toplumu aynı zamanda kültürel birikim ve son değerlendirmede de bir bilgi 
toplumudur Nezihe Muhittin gibi bu topraklarda yetişmiş ve dünya kadın hareketine öncü 
olacak ilk eylemleri yapmış birisini anımsamak ve üyelerimize anımsatmak görevimizdir” diye 
düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Nezihe Muhittin’i anlamak için önce kendisinin ürettiklerini kısaca sıralamakta yarar var sonra 
yaptıklarını anlatırım.

Nezihe Muhittin, 1958 yılında İstanbul’da bir akıl hastanesinde yaşama veda ettiği gün geride
üç yüz öykü, yirmi roman, oyun, opera, senaryo ve çok sayıda sosyoloji, psikoloji ve siyaset 
üzerine yazılmış yazılar bırakmıştı.
 
Çok iyi bir eğitim almıştı kuşkusuz Arapça, Farsça Almanca ve Fransızca’yı bu dillerden çeviri 
yapabilecek kadar iyi biliyordu ve Anadolu topraklarında yaşayan bu ülkenin aydınları Gothe ve 
Edgar Alan Poe’yu onun çevirilerinden tanıdılar.
 
Sabah ve İkdam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ama onu asıl ünlendiren ilk olay 
Cumhuriyet’in ilan edilmesinin peşi sıra Türkiye’nin ilk siyasi partisini kurmak oldu. Evet, tari-
himizin ilk siyasi partisi olan Kadınlar Halk Fırkası’nı Halide Edip ile birlikte kurmak üzere An-
kara Valiliği’ne başvurmuştu. Ne oldu o partiye diyeceksiniz verilen dilekçe “kadınların seçilme 
hakkı olmadığı için” ret ediliyordu.

Ama Nezihe Muhittin durdurulamazdı. Önce kadın hakları için mitingler düzenledi. Türkiye’de 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı kendiliğinden verilmiştir gibi bir görüş vardır ya o, o kadar 
doğru değildir yani Türk kadını Nezihe Muhittin, Halide Edip, Ulviye Mervan ve daha birçok 
kahramanı ile birlikte unutulmaz bir savaşımın kahramanlığını yapmışlardır.

“Madem siyasi parti kuramıyoruz o zaman dernek kurarız” diye düşünen Nezihe Muhittin, 1924 
yılında Türk Kadınlar Birliği’ni kurar. Birlik binden fazla üyeye ve dört şubeye ulaşmayı başarır.

İyi bir öğretmendir neredeyse her dersi vermiştir buna piyano ve beden eğitimi de dahildir.
Yaşamının neden akıl hastanesinde sonlandığı aslında hepimizin kendine sorması gereken bir 
sorudur.

Nezihe Muhittin, Türk kadının yılmaz bir savaşçısıydı şüphesiz ama bana sorarsanız aydınlanma 
hareketimizin kutup yıldızıydı. Bazı sisli havalarda kendisini görmesek de o aslında her zaman 
oradaydı belki biz yanlış yere baktığımız için onu fark etmedik.

Nezihe Muhittin’i tanır mısınız?

Oturan sağda eli çantalı olan Nezihe Muhittin
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