
  52 Hukuk Gündemi  | Atatürk Özel Sayısı 2013

SÜREYYA AĞAOĞLU
Av. Soner ALPER, Av. Gülşah YILDIRIM

T Ü R K İ Y E  C U M H U R İ Y E T İ ’ N İ N

VE ANKARA BAROSUNUN 
İLK KADIN AVUKATI
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lkler yazı dizimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve Ankara Barosunun İlk Kadın Avukatı 
Süreyya AĞAOĞLU” ile devam ediyor.

2011/1 sayımızda yer alan ve Ankara 
Barosu arşivinde yapılan çalışmalar 
sonucu yayınlamış olan “Ankara Baro-
sunun İlk Kadın Avukatları” yazımızda 
Ankara Barosunun ilk kadın avukatının 
30 Kasım 1933 tarihinde levhaya kaydo-
lan 56 sicil numaralı Av. Behice AĞMAL 
olduğunu sizlerle paylaşmıştık.

Bu yazımız için İstanbul Barosu 
ve Ankara Barosu arşivinde yaptığı-
mız çalışmadan, ayrıca Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel 
Arşivi’nde bulunan belgelerden yarar-
lanılarak İstanbul Barosu Yayınlarından 
çıkan “Hukukun Öncü Kadını Av. Süreyya 
AĞAOĞLU” isimli kitaptan edilen bilgiler 
ışığında çalışmalarımızı tamamladık.

Av. Süreyya AĞAOĞLU’nun Ankara 
Barosu levhasına 28 yahut 321 sicil 

1 Av. Süreyya AĞAOĞLU, İstanbul Barosuna hitaben 
yazdığı 15 Mart 1932 tarihli dilekçede sicil 
numarasının 28 olduğunu ifade etmekte, Ankara 
Barosunun, İstanbul Barosuna gönderdiği bir yazıda 
AĞAOĞLU’nun sicil numarası 32 olarak geçmektedir.

numarası ile 12 Kânunuevvel2 1927 
tarihinde kaydolduğu tespit edilmiş-
tir. Ancak Ankara Barosu Sicil defteri 
ve diğer kayıtlar incelendiğinde “Sicil 
Numarası Sırası ile Ankara Barosunda 
Kayıtlı Avukatlar Listesi”nde 28 sicil 
numaralı Avukatın Ali Zühtü AKYOL, 32 
sicil numaralı Avukatın ise Hilmi SÖZERİ 
olduğu görülmüştür. Ankara Barosu arşiv 
kayıtlarında Av. Süreyya AĞAOĞLU’nun 
neden yer almadığı tarafımızca tespit 
edilememiştir.

Atatürk Özel Sayımızda; Atatürk’ü 
yakından tanıma şerefine erişmiş, 
onun hakkında pek çok hatırası olan 
Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya 
AĞAOĞLU’nun hayatından, meslek yaşa-
mından ve Atatürk ile ilgili anılarından 
bir kısmını sizlerle paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz.

“Ben Atatürk’ü çok genç bir yaşta tanı-
dım. Bir üniversite talebesi idim. Ailemle 
Ankara’ya gitmiştim. Fakat o zamanki 
tanımam sadece, güzel bir insanı seyret-
mekten ibaretti. İkinci defa tahsilimi bitir-
dikten sonra Ankara’ya gittim ki o zaman 
Latife Hanım’la evliydi. O zamanlar aile 

2 Aralık



5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebinin açıldığı gün Prof. Dr. Ahmet AĞAOĞLU’nun da 

aralarında bulunduğu öğretim üyeleri ve öğrencilerle Atatürk’ün çekildiği fotoğraf

  54 Hukuk Gündemi  | Atatürk Özel Sayısı 2013

münasebetimiz çok ileriydi. Bu vesile ile çok sık görme 
imkânım oldu. Atatürk’e meftun olan insan sıfatıyla 
her hareketinden bin mana çıkartan bir halimiz vardı. 
Yalnız benim değil. Herkesin, genç–yaşlı… Herkesin 
hali oydu. Biz iki kardeş Tezer ve ben… Atatürk’ü yakın-
dan tanımak şerefine nail olduk, Latife Hanımla evli 
olduğu müddetçe… Evli olduğu süre, hemen hemen 
her hafta bizim evimize gelirdi. Yahut Keçiören’de 
başka birinin evinde buluşulurdu. Orada tanıdığım 
Atatürk bir aile babası, tam bir aile ferdi gibi bir 
insandı. O zamanlar Ankara’nın havası bir başka 
türlü idi.”3 diyen Süreyya AĞAOĞLU, 1903 (1319) 
yılında Kafkasya’da (Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde) 
doğmuştur. Babası tanınmış düşünür, yazar, gaze-
teci ve siyaset adamı Prof. Dr. Ahmet AĞAOĞLU 
(AGAYEF), annesi Sitare Hanım’dır. Yaş sırası esas alı-
narak; eğitimci, yazar, milletvekili Tezer (AĞAOĞLU) 
TAŞKIRAN’ın, elektrik yüksek mühendisi, işadamı 
Abdurrahman AĞAOĞLU’nun, siyasetçi, edebiyatçı, 
hukukçu Samet AĞAOĞLU’nun ve tıp doktoru Gül-
tekin AĞAOĞLU’nun ablasıdır4. Atatürk’ün yakın 
arkadaşı olan babası Ahmet AĞAOĞLU’nun5 görevi 

3 Hukukun Öncü Kadını Avukat Süreyya AĞAOĞLU, s. 35–İstanbul 
Barosu Basım 2010

4 http://www.kadineserleri.org/kadin_rehberi_biyografiler.
asp?harf=S&biyografi=1

5 Prof. Dr. Ahmet AĞAOĞLU, (1869 -1939), hukukçu, gazeteci, yazar 
ve siyasetçi. AĞAOĞLU, 5 Kasım 1925 Perşembe günü Atatürk’ün 
açış konuşmasından sonra Ankara Hukuk Mektebinin ilk dersi olan 

nedeniyle çocukluğu ve gençliği Mustafa Kemal’in 
yakın dostları arasında geçmiştir.

Süreyya AĞAOĞLU, Atatürk ile ailece görüştükleri 
o günleri şöyle anlatır:

“Gazi ve Latife Hanım, Keçiören’deki evimize sık sık 
gelirdi. O devirlerde Gazi sıcak aile çevrelerinde vakit 
geçirmeyi sever, yetişen gençleri bir baba övgüsüyle 
takip ederdi. Bizler o senelerde Ankara’nın sayılı oku-
muş, yüksek tahsil yapmış ve batılı anlamda hayat 
mücadelesine atılmış genç kızlarıydık. Bize karşı sevgi 
ve övgülerini saklamazdı. Yaramazlıklarımıza gülerdi. 
Bir gün Tezer ile dört el piyano çalışırken çok güzel 
çalan kardeşimin düzeltme ve uyarılarına dayanama-
yarak Tezer’in elini tırmaladım. O gece Latife Hanım 
ile birlikte bize gelen Gazi, Tezer’e “Eline ne oldu?” 
diye sordu. O da:

‘Kedi tırmaladı efendim.’ cevabını verince Gazi:
‘Aman o ne tehlikeli kedi, atın onu evden.’ dedi. 

Tezer bana bakarak:
‘Çok seviyoruz efendim, atamayız.’ deyince işi anla-

yan Gazi kahkahalarla güldü.”6

Süreyya AĞAOĞLU, henüz yedi yaşındayken 
arkadaşlarının ve ailesinin ne olmak istediği soru-
suna: “Avukat olacağım.” cevabını veren; büyüdü-
ğünde hala bu isteğinin devam ettiğini gören aile 
büyüklerinin kadınlara uygun bir meslek seçmesi 

Anayasa Hukukunu veren öğretim üyesidir.
6 Süreyya AĞAOĞLU, Bir Ömür Böyle Geçti-Sessiz Gemiyi Beklerken, 

Ankara 1984, s. 46.
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ve bu mantıksız isteğinden vazgeçmesi konusunda 
tavsiyelerde bulunmasına rağmen, bir zamanlar 
uygulanamaz olarak görülen, bir kadının da avukat 
olabileceğini herkese göstermiştir.

Kadınların geri plana atıldığı bir dönemde 
doğup yetişmiş ve zorluklarla savaşmış Süreyya 
AĞAOĞLU, Cumhuriyetin ilanına kadar birçok 
sıkıntı çekmiştir. İstanbul’un işgali sırasında, 
okuduğu lisede dalgalanan Türk bayrağı 
yerine asılmış olan İngiliz bayrağını, gece 
yarısı arkadaşlarıyla birlikte indirdikten 
sonra, göndere yeniden Türk bayrağını 
çeken AĞAOĞLU “Sizin ülkenizi biri işgal 
etse, siz aynı davranışı göstermez miydi-
niz?” diyecek kadar da cesurdur.

 1919-1920 (1335/1336) döne-
minde Bezm-i Alem Valide Sulta-
nisini (İstanbul Kız Lisesi) 
pekiyi derece ile bitirmiş, 
liseden mezun olduktan 
sonra hukuk fakültesine 
kaydolmak istemiştir. Bu 
amaçla İstanbul Darülfünun 
Hukuk Medresesine başvur-
muş ancak başvurusu kabul 
edilmemiştir. 1921 yılı son-
baharında Hukuk Fakültesi 
kadınlara kapalıdır. Ancak 
AĞAOĞLU, Hukuk Fakülte-
sini kadınlara açtırmak ve 
hukuk tahsili yapmak niye-
tindedir. Hakikaten “Fakülte” 
açmak gerekmektedir. Zira o 
dönem kadınlar ve erkekler 
beraber okutulmadığından 
fakültede, öğleden önce 
erkekler, öğleden sonra da 
kadınlar ders görmektedir. 
AĞAOĞLU, arkadaşları Mela-
hat (TÜZEL) RUACAN, Bedia 
ONAR ve Saime ile birlikte 
fakültenin kız öğrencilere 
açılmasını sağlamıştır.

1923-1924 (1339/1340) 
dönemi ders yılında âlâ (pekiyi) dereceyle mezun 
olmuş ve ailesi ile birlikte Ankara’ya gelerek, 26 
Teşrinievvel7 1340 Adliye Vekaleti Umur-u Cezaiye 

7 Ekim 

Müdüriyetinde staja başlamıştır. O dönemde fakül-
teden arkadaşı Melahat de Adliye Vekaleti Umur-u 
Hukukiye Müdüriyetinde staj yapmaktadır. AĞA-
OĞLU, 26 Teşrinievvel 1340 – 9 Eylül 1927 tarihleri 
arasında Ankara Asliye Mahkemesi Başkâtip Mua-
vinliği görevinde bulunmuştur.

Kadınlarla ilgili gelişmeler yaşanan bu 
dönemde bir başka yenilik de; Latife 

Hanım’ın Ankara’ya gelişinden sonra 
gerçekleşir. O güne kadar, kadınların 
erkeklerle beraber bir lokantada yemek 
yemesi görülmemiştir. İşte bu yasağın 
Gazi tarafından nasıl yıkıldığını AĞA-

OĞLU şöyle anlatır:
“Öğle yemekleri Melahat ile benim 

için bir problem olmuştu. Çünkü o 
devirde Ankara’da ‘İstanbul Lokantası’ 

adlı restorandan başka yemek 
yenecek yer yoktu ve bütün 
milletvekilleri oraya giderdi. 
Gerçekten, lokantanın hiç 
hanım müşterisi yoktu. Bir 
gün babamdan izin alarak 
Melahat ile o lokantaya gittik, 
küçük bir bölümünde oturup 
yemek yedik. Herkes hayret-
ler içinde idi. İki genç kız tek 
başlarına lokantada yemek 
yiyordu. Bizi tanıdıkları için, 
Basın-Yayın Genel Müdürü 
olan babama haber derhal 
ulaştırılmış. Gece babam eve 
gelince:

‘Başbakan Rauf Bey, 
Süreyya ile bir hanım arka-
daşının lokantada yemek 
yediğini ve herkesin bundan 
bahsettiğini söyledi. Bir de 
kütüphaneye giden bir hanım 
varmış, onun hakkında da 
dedikodu yapılıyormuş. Bun-
dan sonra öğle yemeklerine 
bana gelin.’ dedi.

Rauf Bey kütüphanede 
çalışanın kendi kızı olduğunu sonradan öğrendi. Bu 
olaydan sonra, bir rastlantı olarak Gazi, Latife Hanım 
ile bize geldi; bana çalışma hayatından memnun 
olup olmadığımı sordu. Ben de bu olayı anlattım. 

“Atatürk bir amaç için 
mücadele etmiştir: Ama 
hiçbir zaman Kavgadan, 

savaştan yana olmamıştır. 
30 Ağustos Başkumandanlık 

Meydan Muharebesi’nden 
sonra isteseydi Selanik’i bile 

alabilirdi. Ama o Misak-ı 
Milli hudutları içinde yeni ve 

ileri bir Türkiye’den başka 
bir şey düşünmüyordu. 

Onun için birçok 
konuşmalarında (Yurtta 

Sulh Cihanda Sulh) sloganını 
kullandı ve bu slogan onun 
100. doğum yılı olan 1981 

yılının, UNESCO tarafından 
Atatürk Yılı olarak kabul 
edilmesini sağlamıştır.”
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Beni onaylamasını beklerken o:
‘Babanın da Rauf Bey’in de hakları var.’ dedi.
Ertesi gün bakanlıkta çalışırken milletvekili Necati 

Bey telaşla odaya girdi:
‘Süreyya hazır ol, Paşa gelip yemeğe götürecekmiş.’ 

dedi. Ben ve bütün arkadaşlar şaşırmıştık. Dışarıya 
çıkınca Gazi’nin gri otomobilinde Siirt Milletvekili 
Mahmut Bey ve yaveri Muzaffer Bey’in oturduğunu 
gördüm. Bana:

‘Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor.’ dedi.
Şaşkınlıktan konuşamıyordum. Otomobile bindim. 

Yolda herkes bize bakıyordu. İstanbul Lokantasının 
önünde otomobilini durdurdu, Bozüyük Milletvekili 
Salih Bey’i dışarıya çağırttı. Doğal olarak bütün mil-
letvekilleri lokantadan fırladılar. Biraz onlarla konuştu, 
sonra yüksek sesle:

‘Bugün Süreyya’yı bize götürüyorum, yarın lokan-
tada yiyecek’ dedi. Evlerine gidince Latife Hanım:

‘Akşam Paşa bu lokanta olayına çok kızdı.’ dedi. 
Ertesi gün lokanta hikâyesini duyan bazı hanım-
lar, bu arada eski Denizcilik Bakanı İhsan Bey’in eşi 
Nuriye Hanım, Hamdullah Suphi (TANRIÖVER) Bey’in8 
hanımı da öğle yemeğine lokantaya gelmişlerdi. Biz 
de bu olaydan sonra rahatlıkla dışarıda yemek yiye-
biliyorduk. Gazi bu davranışı ile kadınların toplum 
içinde hareket serbestliğini nasıl korumak istediğini 
göstermişti.

O devirde Atatürk Ankara’nın ruhuydu ve Ankara 
her halde pek az şehre nasip olan bir şevk, heyecan ve 
gelişme havası içinde yaşıyordu. Mesela Atatürk dev-
rinde Cumhuriyet bayramları öyle büyük bir heyecan 
ve duyarlılıkla kutlanırdı ki… Hepimiz bir ay önceden 
tuvaletlerimizi hazırlar, o günü dört gözle beklerdik. 
Atatürk’ün daima çok şık sivil kıyafet giymesine rağ-
men kordiplomatik büyük üniformalarını giyerdi. 29 
Ekim günü Ankara Palas’ın önündeki caddede geçit 
resmi yapılırdı. Stadyum henüz inşa edilmemişti. 
Büyük Millet Meclisi Binasının önüne koyulan yük-
sekçe tribünden Atatürk frak, sağ elinde silindir şapka 
ve bazen de siyah pelerini omzuna atmış olarak, etrafı 
yüksek kumandanlarla çevrili, merasimi izlerdi. Bizler 
Ankara Palas önünde kurulan tribünlerden seyrederdik 
geçit resmini. Gece verilen Cumhuriyet Balosu ise, hele 
o devrin ölçülerine göre, muhteşem olurdu.” 9

Memuriyeti sonrasında avukatlık stajına başlayan 

8 Hamdullah Suphi Tanrıöver, (1885-1966), Yazar, Milletvekili, Milli 
Eğitim Bakanı, Türk Ocakları Genel Başkanı.

9 AĞAOĞLU, a.g.e., s. 40-42.

Süreyya AĞAOĞLU, 5 Aralık 1927’de Ankara Baro-
suna kaydolmuş, 1928’de avukatlık ruhsatını alarak, 
“Türkiye’nin ilk kadın avukatı” unvanıyla mesleğe 
Ankara Barosunda başlamıştır.

1929 yılında Ankara Barosundan kaydını sildirip 
Devlet Şurasında 31 Mart 1929 – 16 Şubat 1931 
tarihleri arasında raportör olarak çalışmıştır. Tak-
dirname alarak Devlet Şurasından ayrılıp yeniden 
Ankara Barosuna yeniden kaydolmuştur.

1932’de ailesi İstanbul’a taşındığında AĞAOĞLU 
için de İstanbul günleri yeniden başlamıştır. Müs-
temirren İstanbul Barosu mıntıkasında bulunması 
ve Ankara Barosunun aldığı nakil kararı sebebiyle, 
1936 yılında kaydını Ankara Barosundan naklen 
İstanbul Barosuna aldırmıştır.

Fransızca ve İngilizce bilen AĞAOĞLU, meslek 
yaşamı boyunca çok sayıda uluslararası konferansta 
Türkiye’yi temsil etmiş, 1946’daki girişimleri sonucu 
İstanbul Barosunun, Uluslararası Barolar Birliğine 
üye olmasını sağlamıştır. 1946 - 1960 yılları arasında 
bu birliğin tek kadın yönetim kurulu üyesi olarak 
görev yapmıştır.10

1952’de Milletlerarası Kadın Hukukçular Birliği’ne 
üye olmuş, 1960 yılında Kadın Hukukçular Birliğinin 
Birleşmiş Milletler Cenevre Teşkilatı temsilciliğine 
seçilmiştir. 1980 - 1982 döneminde ise Hukukçu 
Kadınlar Federasyonunun ikinci başkanı olmuştur.

1960 İhtilali’nin ardından Yassıada Mahkemele-
rinde yargılanan erkek kardeşi Samet AĞAOĞLU’nun 
avukatlığını üstlenmiştir. Samet AĞAOĞLU, 12 yıl 
süren memuriyet hayatından, Haziran 1946’da siya-
sete atılmak üzere ayrılmış, 1946 seçimlerine önce, 
bağımsız aday olarak katılmak istemiştir. Ancak 
Bayar ile yaptığı görüşmelerde fikir birliğine vararak 
Demokrat Parti’ye katılmış; Başbakan Yardımcılığı-
nın yanı sıra, Çalışma Bakanlığı, İşletmeler Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Şubat 
1958’de Devlet Bakanlığına atanmış, Kasım 1958’de 
ise bu görevinden ayrılarak 27 Mayıs 1960 İhtilâline 
kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Manisa mil-
letvekili olarak görev yapmıştır.

27 Mayıs 1960 günü Ankara’da Kara Harp Okuluna, 
yirmi gün sonra da en son kafileyle Yassıada’ya gön-
derilen Samet AĞAOĞLU, 14 Ekim 1960’da başlayan 
Yassıada Mahkemelerinde, Anayasayı ihlal etmek, 
dikta rejimi kurmak isteyenlere yardım etmek, iktidarı 

10 http://tr.wikipedia.org/
wiki/S%C3%BCreyya_A%C4%9Fao%C4%9Flu



Atatürk Özel Sayısı 2013 | Hukuk Gündemi  57 

maddi menfaat sağlamak için kullanmak ve Vatan 
Cepheleri kurmakla suçlanmış, savunma avukatla-
rından biri ablası Av. Süreyya AĞAOĞLU, diğeri ise 
Av. Gültekin Başak olmuştur.11

Süreyya AĞAOĞLU, devam eden süreçte Yeni 
Türkiye Partisi bünyesinde siyasi hayata atılarak par-
tinin İstanbul İl Başkanı olmuştur. Önemli sivil top-
lum kuruluşlarının oluşumunda rol oynamıştır. Sivil 
toplum kuruluşları arasında, Türk Hukukçu Kadınlar 
Derneği başta olmak üzere, Üniversiteli Kadınlar 
Derneği, Hür Fikirleri Yayma Derneği, Soroptimistler 
İstanbul Kulübü, Türk Amerikan Üniversiteliler Der-
neği ile 1948’de kendisinin kurduğu Çocuk Dostları 
Derneği bulunmaktadır.

“Londra’da Gördüklerim” ve “Bir Hayat Böyle Geçti” 
adlı kitapları ve hukuk alanında çeşitli makaleler yaz-
mıştır. 1950’li yılların başında, Alman hukukçu Werner 
Taschenbreker ile evlenen Süreyya AĞAOĞLU’nun 
evliliği 1960’lı yıllarda son bulmuş, evliliğinden 
çocuğu olmamıştır.

Mustafa Kemal Paşa ile birçok anısı da bulunan 
değerli meslektaşımız Süreyya AĞAOĞLU, hukuk 
fakültelerinin kadınlara açılmasını sağlayarak; hâkim, 
savcı, avukat kısacası hukukçu olma yolunda Türk 
kadınına öncülük etmiştir.

AĞAOĞLU’nun “Türk Kadının Dünü ve Bugünü” 

11 http://gundem.mil l iyet.com.tr/27-mayis- gunlukleri-
seni- dusmanlarin- degil- dostlarin-yiyor /gundem/
gundemdetay/31.01.2013/1662568/default.htm

başlıklı İngilizce olarak hazırladığı çalışmada şunları 
yazmıştır:

“Bugün Türkiye’de kadınlar diğer bütün medeni 
Dünya ülkelerinde var olan haklardan yararlanıyorlar. 
Bu dönemin öncesinde, Türkiye’deki kadın hakları-
nın tarihi iki evreye ayrılabilir. Bunlardan ilki Bizans 
ve İslam medeniyetlerinin etkisi altında kalmayan 
dönem, ikincisi de bu iki medeniyetin neden olduğu 
etkiden sonraki dönem. Bu dönemlerin ilkinde kadın-
lar, aynı bugün olduğu gibi, erkekler tarafından yarar-
lanılan tüm haklardan yararlanmaktadırlar. Hatta 
Türk Devletinin Hükümdarı bile, Hatunun, yani eşinin 
hazır bulunmaması halinde elçileri huzuruna kabul 
edemezdi.

İkinci dönem sırasında, yani İslam inancının kabu-
lünden ve Bizans Medeniyetinin günlük yaşam üzerine 
bıraktığı etkilerden sonra, kadınların huzuru bozuldu. 
Arapların kadını küçümsedikleri ve bir eğlence aracı 
olarak gördükleri doğrudur. Arap kadınlarının miras, 
özel mülk edinme ve mahkemede tanıklık etme hak-
larını itilmelerinden sonra Hz. Muhammed, kadının 
toplumdaki bu yerini değiştirmek için çok çaba-
ladı. ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ diyen Hz. 
Muhammet, kadınlara birçok hak tanıdı. İstedikleri 
kadar çok sayıda kadınla evlenme özgürlüğüne sahip 
olan erkeklerin bu özgürlükleri en fazla dört kadınla 
sınırlandırıldı. Kadınlara miras, mülk ve şahitlik etme 
hakları tanındı. Arap kadınlarına toplumda bahşedi-
len bu pozisyondan sonra; İslam inancının kabulün-
den önce erkeklerle eşit haklara sahip Türk kadınları, 
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bu haklarının çoğunu kaybetmeye başladılar. Kadın-
lar ailelerinin seçtikleri erkeklerle evlenmeye mecbur 
bırakılırken, erkekler dört kadınla evlenme hakkına 
sahiptiler.

1850 reformlarından sonra kadın hareketleri baş-
ladı. Türk kadınları, Avrupa’da baş gösteren hare-
ketlerden haberdar oldular. Yabancı dil öğrenmeye 
ve yabancı kitaplar okumaya başladılar. Diğer 
imkânlarla beraber kadın öğretmenler için kurum-
lar tesis edildi. O zamanlar kadınlar yalnızca ilkokul 
eğitimi alabiliyorlardı. Genç Türklerin 1909’daki hare-
ketinden sonra kadınlar biraz daha özgürleştiler. Orta 
öğrenim kurumları kızlara açıldı. 1914’te Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlarından itibaren Üniversitelerde kız-
lara orta öğrenim vermek üzere kadın öğretmenlerin 
yetiştirildiği fakülteler açıldı. Bütün bunlara rağmen 
kadınlar hala sosyal hayatta rol alamıyorlardı. Koca-
ları halen dört kadınla evlenme, istedikleri zaman 
kadınları boşama ve istedikleri sayıda evlenme hak-
kına sahiptiler. Kadınlar ne ulus dâhilinde ve ne de 
uluslararası platformda kendi çıkarlarını koruyan hak-
lara sahiptiler, kanunlarda çoğunlukla erkek hakla-
rına yönelikti. Kurtuluş Savaşı sırasında erkeklerin en 
büyük yardımcıları kadınlar oldu. Kurtuluş Savaşı 

tecrübesinin ardından kadınlar dünyanın diğer ülkele-
rindeki kadınlarla aynı haklara sahip olma talebinde 
bulundular. Bugün kadınlar erkeklerle eşit haklara 
sahipler. Üniversitelerdeki her alanın kapıları kendi-
lerine açıldı. Özetle, Türk kadınının amacı ülkelerinin 
yaşam standardını elinde barındırdığı gücü sonuna 
kadar kullanarak yükseltmektir. Sadece Türkiye’de 
çaba göstermekle kalmayıp diğer ülkelerdeki kadın-
larla da işbirliği yapmaktadırlar.”

Süreyya AĞAOĞLU Atatürk sayesinde aydın-
lanma ateşinin, kadınların yüzüne bir güneş gibi 
doğduğu sürece tanıklık etmiş ve tüm bu sıkıntılı 
zamanlara bir çizgi çekerek durmadan, yılmadan, 
yeniliklere doğru yürümüş ve modern Türk kadını 
tanımının eş anlamlısı olmuştur. Avukat kimliğinin 
yanı sıra donanımlı ve özgüvenli kişiliğiyle de huku-
kun ve kadın hakları savunuculuğunun başını çeken 
AĞAOĞLU, 29 Aralık 1989’da İstanbul’da katıldığı 
“Kadın Hakları ve Çağdaşlaşma” konulu bir panel-
den ayrılırken düşüp beyin kanaması geçirip haya-
tını kaybetmiştir.12

12 http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCreyya_A%C4%9Fao%C4%9Flu


