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KADINLARI  OKUTUNUZ 
 

Huzur, birlik, dirlik için, 

Kadınları okutunuz. 

Canda güvenirlik için,   

Kadınları okutunuz. 

 

Bugün çocuk, yarın ana, 

Temel odur, bil insana, 

Selâm olsun tüm cihana, 

Kadınları okutunuz. 

 

Bilgi, bilim, irfan, ilim, 

Kültür, sanat, bilge, âlim,    

Kardeşliği söyler dilim, 

Kadınları okutunuz. 

 

Karanlığı güneş yırtar, 

Adaleti vicdan tartar, 

Yaşantıda anlam artar,  

Kadınları okutunuz. 

 

Terazisi gülden olur, 

İlhamını Hak’tan alır, 

Doğruluğu kâlpten bulur, 

Kadınları okutunuz. 

 

Kadın, erkek hep yan yana, 

İnsanlık bu anlayana, 

Çağdaş hedef her insana, 

Kadınları okutunuz. 

 

Anamızdır, bacımızdır, 

Dilimizdir, hecemizdir, 

Akıl dolu hocamızdır, 

Kadınları okutunuz. 

 

Köyde, kentte; dağda, kırda, 

Nerde varsa, hemen orda, 

Hizmet verir, daim yurdu, 

Kadınları okutunuz. 

 

Ninemizdir, kızımızdır, 

Özge özge özümüzdür, 

Alnımızda yazımızdır, 

Kadınları okutunuz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Devlet Ana; kuvvet demek, 

Ana sofra, ana emek, 

Kader örer ilmek ilmek, 

Kadınları okutunuz. 

 

Sabır, sebat timsalidir, 

Sevgi saygı, kemâlidir, 

Meleklerin cemâlidir, 

Kadınları okutunuz. 

 

Bebeğini doğuran o, 

Karakteri yoğuran o, 

İyiliğe çağıran o, 

Kadınları okutunuz. 

 

Karda kışta, o en başta, 

Yuva kurar, dağda taşta, 

Hem barışta, hem savaşta,     

Kadınları okutunuz. 

 

Her önderin, her liderin, 

Kahramanın, Peygamberin, 

Kaynağıdır sevgilerin, 

Kadınları okutunuz. 

 

Sakın deme: “Yetim, öksüz,” 

Hizmet eyle, gece gündüz, 

Şefkat ile büyütünüz, 

Kadınları okutunuz. 

 

Sanat altın bileziktir, 

Zinde bilinç, tazeliktir,  

Bu ne güzel özelliktir, 

Kadınları okutunuz. 

 

Olmazmış, ana gibi yâr, 

Ayağında has Cennet var, 

Okul okul, diyar diyar, 

Kadınları okutunuz. 

 

Çocuk, yaşlı; kız demeden, 

Eksik, fazla, az demeden, 

Her mevsimde, yaz demeden, 

Kadınları okutunuz. 

 

Ekin eker, tırpan çeker, 

Duvar örer, kazık çakar, 

Her zorlukla başa çıkar,    

Kadınları okutunuz. 

 

Eli yatkın aşa, işe,    

Hükmü işler dağa taşa, 

Can kurbandır böyle eşe, 

Kadınları okutunuz. 

 

 



Cahil toplum; kör, topaldır, 

Tut elinden, göğe kaldır, 

Erdem her dem bir okuldur, 

Kadınları okutunuz.    

 

Ailenin temel taşı, 

Can kafeste gönül kuşu, 

Yığın yığın, kişi kişi, 

Kadınları okutunuz. 

 

Talim, tahsil; denge, kıvam, 

Eğit, donat, eyle devam,   

Huzur bulsun, yurdum yuvam, 

Kadınları okutunuz. 

 

Hamur açar, çamur karar, 

Temel atar, çatı çatar,    

Ev oluşur, duvar duvar, 

Kadınları okutunuz. 

 

Kadın hacet kapısıdır, 

Nur-u nimet yapısıdır, 

İlham ilâç deposudur, 

Kadınları okutunuz. 

 

Okumaktan budur niyet:   

Mutlu hayat, kutlu diyet,      

İki cihan, medeniyet,                         

Kadınları okutunuz. 

 

Yazsan bile, cilt cilt kitap, 

Özü insanlığa hitap, 

Adım adım, etap etap, 

Kadınları okutunuz. 

                         

Madde-manâ semeresi,                

Var olmanın hünerisi,                    

Hacı Bektaş önerisi:                    

“Kadınları okutunuz.” 

 

Aydınlığa özden çağrı, 

İlim, bilim, bilmek doğru, 

Yanmasın kimsenin bağrı, 

Kadınları okutunuz. 

 

Güzel günler görmek için, 

Altın Çağ’a ermek için, 

Uygarlığa varmak için, 

Kadınları okutunuz. 

 

“Bir harf öğretenin kırk yıl, 

Hatırı vardır” ey oğul, 

Karanlıklar kader değil,  

Kadınları okutunuz. 

 

Mutlu dünya felsefesi,        

Atatürk’ün özgür sesi,              

Bağlar; sevgi, sulh herkesi,        

Kadınları okutunuz…    


