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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0Q'te açılarak iki 
oturum yaptı, 

Birinci Oturum 
Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir, Boğaz Köp

rüsü gelirinin satışı konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1983 Malî 
Yılı Kesinhesabına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Rapo
ru (5/8) (S. Sayısı : 157) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu tasarılarının görüşül
me günü ve esasları ile görüşme süreleri hakkında 
26 numaralı Danışma Kurulu önerisi ve 

Gündemdeki sözlü soruların görüşmelerinin erte
lenerek, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarındaki kanun ta-. 
sarılarının bitimine kadar, 4.12.1984 tarihli 33 üncü 
Birleşim çalışma süresinin uzatılmasına dair Anava
tan Partisi Grubu önerisi; 

Kabul edildi. 
Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, içişleri 

Komisyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Ölüm cezasına hükümU Kenan Doğan ve Musta
fa özdemir haklarındaki dava dosyasının geri yeril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/622) okundu; 
Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri veril
diği açıklandı. 

Taşınmaz Mil Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 
önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/554) (S. 
Sayısı : 184) maddeleri kabul edilerek tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

Çay Kanunu Tasarısı, (1/628) (S. Sayısı : 22Î) da 
görüşülerek kabul edildi ve kanunlaştı. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanunu Tasarısının (1/629) (S. Sayısı : 222) tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri ka
bul edildi. 

Birleşime saat 1.9.55'te 40 dakika ara verildi. 
i 

/ İkinci Oturum -
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri 

Kanunu Tasarısının (1/629) (S. Sayısı : 222) görüş
meleri tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

4.1.1961 Tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
ile 21.1.1983 tarihli ve 2791 sayılı Kanunun, Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının da (1/634) (S. Sayısı : 224), maddeleri kabul 
edilerek tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı so
nucunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin (1/622) 
(S. Sayısı: 211), 

Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların 
Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında (1/630) (S. Sayısı : 223) 

Kanun taşanları da görüşülerek kabul edildi ve 
kanunlaştılar. 

29.11.1984 tarihli 32 nci Birleşimde alman karar 
gereğince 5 Aralık 1984 Çarşamba günü saat 14.00' 
te toplanılmak üzere birleşime saat 23.50'de son ve
rildi. 

Balkan 
Başkanvekili 

Abdülhalim Araş 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Hatay 

M. Murat Sökmenoğlu 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 12 . 1984 Çarşamba 

Tasarı 

1. — Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Ha
millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/637) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 5.12.1984) 

Teklif 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Ar

kadaşının; 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi (2/182) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1984) 
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Raporlar 
1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayı
sı : 149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) (GÜNDEME) 

3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
(GÜNDEME) 

4. — 1983 Malî Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/594, 1/559) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

5. — 1983 Malî Yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/592, 1/590) 
(S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜN
DEME) 

6. —1983 Malî Yılı Yükseköğretim Kurulunun 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/552, 1/561) (S. Sayı
sı : 163) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

7. — 1983 Malî Yılı Ankara Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/554, 1/562) (S. Sayısı : 
164) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

8. — 1983 Malî Yılı Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/566, 1/563) 
(S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜN
DEME) 

9. — 1983 Malî Yılı Hacettepe Üniversitesi Ke
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul-
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i duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/562, 1/564) (S. Sayı
sı : 174) (Dağıtma tarihi :. 5.12.1984) (GÜNDEME) 

10. — 1983 Malî Yılı Gazi Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/557, 1/565) (S. Sayısı : 

I 169) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 
11. — 1983 Malî Yılı İstanbul Üniversitesi Ke

sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul-
j duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
i Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
İ Bütçe Komisyonu Raporu (3/572, 1/566) (S. Sayısı : 
I 197) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 
1 12. — 1983 Malî Yılı İstanbul Teknik Üniversite

si Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/569, 1/567) (S. Sayı
sı : 175) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

i 13. — 1983 Ma'lî Yılı Boğaziçi Üniversitesi Kesin-
hesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu-
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
'Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/5'86, 1/568) (S. Sayısı : 

| 199) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

! 14. — 1983 'Malî Yılı Marmara Üniversitesi Ke-
sinhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/586, 1/568) (S. Sayısı : 
172) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

15. — 1983 Malî Yılı Yıldız Üniversitesi Kesin
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu 3/560, 1/569) (S. Sayısı : 
173) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

16. — 1983 Malî Yılı Mimar Sinan Üniversitesi 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/571, 1/592) (S. Sa
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

17. — 1983 Malî Yılı Ege Üniversitesi Kesinhe
sabına Ait Genel Uygunlu'k Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi üe 1983 Malî 
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Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu 3/570, 1/570) (S. Sayısı : 170) 
(Dağıtma tarM : 5.12.1984) '(GÜNDEME) 

18. — 1983 Malî Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kesirihesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin SayıştayBaşkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinh'esap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/567, 1/571) (S. Sa
yısı : 180) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

19. — 1983 Malî Yılı Trakya Üniversitesi Ke-
sirihesabma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/556, 1/572) (S. Sa
yısı : 181) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) '(GÜNDEME) 

20. — 1983 Malî Yılı Uludağ Üniversitesi Ke-
ısirihesaibına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/559, 1/573) (S. Sa
yısı : 182) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

21. — 1983 Malî Yılı Anadolu Üniversitesi Ke-
sin'hesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesin'hesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/561, 1/574) (S. Sa
yısı : 200) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

22. — 1983 Malî Yılı Selçuk Üniversitesi Ke-
sirihesat>ına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (3/553, 1/575) (S. Sa
yısı : 183) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

23. — 1983 Malî Yılı Akdeniz Üniversitesi Ke-
sin'hesa'bına Ait Geneli Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Baş'kanlığş Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı v̂e Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/578, 1/593) (S. Sa
yısı : 198) (Dağıtma tarihi : 5.12.1980) (GÜNDEME) 

24. — 1983 Malî Yılı Erciyes Üniversitesi Ke-
sin'hesa'bina Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/551, 1/576) (S. Sa
yısı : 1'86) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

25. — 1983 Malî Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Kesirihesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 

ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/583, 1/577) (S. Sa
yısı : 185) (Dağıtma 'tarihi : 5.12.1984) '(GÜNDEME) 

26. — 1983 Malî Yılı Çukurova Üniversitesi Ke-
sirihesabına Ait Genel Uygunluk ©»ildiriminin Su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu '(3/579, 1/594) (S. Sa
yısı : 201) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) '(GÜNDEME) 

27. — 1983 Malî Yılı Ondokuz Mayıs Üniversi
tesi Kesirihesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/563, 1/578) (S. Sa
yısı : 188) '(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

28. — 1983 Malî Yılı Karadeniz Üniversitesi Ke-
sirihesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/565, T/579) (S. Sa
yısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

29. — 1983 Malî Yılı Atatürk Üniversitesi Ke
sirihesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/558, 1/580) (S. Sa
yısı : 190) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 
• 30. — 1983 Malî Yılı İnönü Üniversitesi Ke-
sinlhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/568, 1/589) (S. Sa
yısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

31. — 1983 Malî Yılı Fırat Üniversitesi Ke-
sirihesabına Ait Genel Uyugnluk Bildiriminin Su
nulduğuna îlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/580, 1/595) (S. Sa
yısı : 202) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

32. — 1983 Malî Yılı Dicle Üniversitesi Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/591, 1/596) (S. Sa
yısı : 194) ((Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

33. — 1983 Malî Yılı Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Kesinhesa'bma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/564, 1/581) (S. Sa
yısı : 196) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 
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34. _ 1983 Malî Yılı Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Ge
nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (3/593, 1/586) >(S. Sayısı : 218) (Da
ğıtma tarihi: 5.12.1984) (GÜNDEME) 

35. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesirihesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
(S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

, (GÜNDEME) 

36. — 1983 Malî Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/581) 
(1/597) ı(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 5 ..12.1984) 
(GÜNDEME). 

37. _ 1983 Malî Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

38. — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî YıU Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 
1/560) (S. Sayısı : 217) ı(]Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
(GÜNDEME) 
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39. — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 'Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) (GÜNDEME) 

40. — 1983 Malî Yüı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 ıMalî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
(GÜNDEME) 

41. — 1983 Malî Yüı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 
(GÜNDEME) 

42. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlüğü 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İh köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/290) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1984) 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan'a bağlı bazı ilçelerin yol sorununa ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/291) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.12.1984) 

ı«^»—«*-
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00) 

BAŞKAN : Necmettin KARADUMAN 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
34 üncü Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; bu nedenle görüşme
lere geçiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şu anda Sayın Cumhurbaş
kanımız Genel Kurul Salonuna teşrif etmişlerdir. 
(Ayakta alkışlar) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, _ Genel Kurulun 29.11.1984 tarihli 32 nci 

Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türk Kadın Hak
larının 50 nci, yıldönümü münasebetiyle yapılacak gö
rüşmeler. 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Genel Kuru
lun 29.11.1984 tarihli 32 nci Birleşiminde aldığı ka
rar uyarınca «Türk Kadınına Seçme ve .'Seçilme Hak
kının Verilişinin 50 nci Yıldönümü» münasebetiyle 
yapılacak görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 nci Dönem kadın milletvekilleriyle, ülkemizin da
vetlisi yabancı ülke kadın parlamenterlerinden en yaş
lı ve kıdemlisine söz verilecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın milletvekilleri 
sayın konuk parlamenterler; bugün mutlu bir yıldö
nümünü kutluyoıuz. Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkı, bundan 50 yıl önce, 5 Aralık 1934 tarihinde 
tanınmıştır. Türk kadını, Cumhuriyetimizle birlikte 
özel hukuk alanında yeni haklar kazanarak uygar 
dünyada yerini almaya başlamakla beraber kamu 
hukuku alanında siyasî haklar yönünden, ülke yö
netimine katılma yönünden kaydettiği ilk atılım 1934 
yılına rastlamaktadır. Demokratik yönetimlerde ka
dın haklan genelde siyasî hakların kazanılması an
lamını ifade ettiğinden, Türk kadınının bundan 50 yıl 
önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş bulunma
sını büyük amamı olan tarihî bir olay sayıyoruz. 
Dünyanın ileri pek çok ülkesinde bu hakkın İkinci 
Dünya Savaşından sonraki anayasalarla tanındığı göz 
önüne alınırsa, bu tarihî olayın büyük anlamı daha 
da belirgin hale gelir. 

Türk toplumunda tarih boyunca kadına her alan
da değeriyle mütenasip yer verilmiştir. Tarihî bel
geler, özellikle Türk tarihinin eski dönemlerinde ka

dının devlet yönetiminde etkili bir yere sahip oldu
ğunu belirlemektedir. Tarihimizde kadın haklarının 
ihmal edildiği dönemler de olmuştur. Bu dönemler, 
insanlığın ortak ürünü olan uygarlığa, kültür ve sa
nat alanlarındAi tutunuz da sosyal ve siyasal alan
lara kadar, her sahada katkıda bulunamadığımız dö
nemler olarak kaydedilmektedir. Esasen ülkelerin uy
garlık düzeyinin kadınların sosyal şartları, medenî ve 
siyasal haklarıyla çok yakından ilgili olduğunu sos
yal bilimler tarihi göstermektedir. 

Uygarlığın gelişme tarihini çok iyi inceleyen Bü
yük Atatürk, bu gerçekten hareketle yaptığı inkılâp
lar arasında kadın haklarına önemli bir yer vermiş
tir; kadınları geri kalmış bir milletin, gelişmeye ve 
ilerlemeye hakkı olamayacağını sık sık vurgulamış
tır. Bu nedenle Cumhuriyetle birlikte kadınların eği
timine [ağırlık veren programların geliştirilmesine bü
yük özen gösterilmiştir. Atatürk; «Kadınlarımız eğer 
milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkekleri
mizden daha çok aydın, bilgili ve erdemli olmak zo
rundadırlar» derken bu konuyu ne kadar önemli say
dığını vurgulamak istemiştir, 

Türk kadını o tarihten bu yana kaydettiği büyük 
gelişmeyle toplumumuzda layık olduğu yeri başarıyla 
almıştır. Çeşitli meslek ve uzmanlık dallarında ye
tişen kadınlarımız hem toplumumuza, hem de tüm 
uygarlığa katkıda bulunmaya, hizmet vermeye devam 
etmektedirler. Bunu iftiharla belirtebiliriz. Türk top
lumunda kadının iş hayatına katılması dikkati çeke
cek bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitli meslek dallarında 
çalışan kadınlarımızın sayısının giderek hızla artması 
toplumumuzun belirgin bir karakteri haline gelmiş
tir. Sevinç verici bu gelişme kadının yalnız aile oca
ğında değil, çeşitli iş dallarında da üretken bir ya
pıya kavuştuğunu göstermektedir. 
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Saym milletvekilleri, sayın konuk parlamenter
ler; uygarlık bütün insanlığın ortak eseridir. Bu eser
de kadınların payının gicierek büyümesi inanıyoruz 
ki, dünya uygarlığını dahar da yüceltecek ve güzel
leştirecektir. Uygarlıkla birlikte bütün insanlığın or
tak özlemi olan barış ve huzurun kurulmasında da 
bilim, sanat ve politikanın evrensel boyutlarında ka
dınların verecekleri hizmetlerle büyük katkılarda bu
lunacağına inanmaktayız. Bu yüce hedeflere ulaşma
da Türk kadınının meslektaşlarından geri'kalmama
sı en içten dileğimizdir. 

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının veri
lişinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle dünyanın 
çeşitli ülkelerinden davet ettiğimiz bayan parlamen
terler aramızdadır. Davetimizi kabul- ederek bu mut
lu günümüze onur veren konuk parlamenterlere te
şekkürlerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum. 

Türk kadınına 1934 yılında seçme ve seçilme 
hakkının verilmesini sağlayan Dördüncü Devre Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerini saygı 
ve şükranla anıyor ve Yüce Meclisimizin bugünkü 
üyeleri siz sayın milletvekillerini bu anlamlı ve mut
lu gün dolayısıyla en içten dileklerimle ve saygıla
rımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

jŞimdi, sayın kadın millet vekillerimize seçim çev
resi ve soyadlarmın alfabe sırasına göre 5'er daki
ka süre ile söz vereceğim. 

Buna göre söz sırasını belirtiyorum : 
ilî. Ankara Milletvekili Sayın Neriman Elgin, 
2. Ankara Milletvekili Sayın Göksel Kalaycı-

oğlu, 
3. Ankara Milletvekili Sayın Fatma Rezan Şa-

hinkaya, 
3. Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut 

Arıkan,-
5. İsparta Milletvekili Sayın Fatma Mihriban 

Erden, 
6. İstanbul Milletvekili Sayın İmren Aykut, 
7. İstanbul Milletvekili Sayın Leyla Yeniay 

Köseoğlu, 
8. İstanbul Milletvekili Sayın Tülay Öney, 
9. İstanbul Milletvekili Sayın Günseli özkaya, 

10. İstanbul Milletvekili Sayın Arife Necla Te-
kinel, 

11. İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın, 
12. Ordu Milletvekili Sayın Bahriye Üçok. 
Sayın Neriman Elgin, buyurunuz efendim. (Al

kışlar) 
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NERİMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; sözüme başlamadan önce bu
gün Türk kadının siyasî haklarına kavuşmasının 
50 nci yılım kutlularken, ilk kez bu kutlama Parla
mentomuzun çatısı altında ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kutsal kürsüsünden dilek getiriliyor, bu 
olanağı bize sağlayan ve öncülüğünü yapan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Karaduman'a 
teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sayın konuk 
milletvekillileri; bundan 50 yıl önce Türk kadını Mus
tafa Kemal Atatürk'ün pek çok Batılı ülkeleri bile 
şaşırtan cesur girişimiyle, siyasî haklar dediğimiz 
Türkiye Büyük Millet Meclisine seçme ve seçilme 
hakkına erkeklerle eşit koşullar altında sahip olmuş
tur, 

Kadının toplumun bir üyesi olarak bilinçli ve 
özgürce yeteneklerini kullanıp, yaşamını sürdürebil
mesi en doğal hakkı olmasına karşın, bu hak yüz
yıllar boyu kadınlardan esirgenmiş, bu olay tüm dün
ya toplumlarında böyle olmuştur. 

Hiçbir toplumda «Erkek hakları» diye bir konu 
yoktur. Erkek haklarının hukukça güvence altına 
..alınması söz konusu olmamıştır, oysa, yarım asır
dan beri tüm dünyada kadın hakları, hukuk yolu ve 
yasalarla sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Atatürk, genç Türk Cumhuriyetinin temellerini 
atarken, bu temelin ancak kadın - erkek işbirliğine, 
kadın • erkek eşitliğine dayanırsa başarılı olacağına 
işaret etmiş ve o günlerdeki yurt gezilerinde, söylev
lerinde bunları dile getirmiştir. 

Sunu önemle belirtmek gerekir ki, Atatürk; Türk 
kadınına bu yasal hakkını verirken onun, yüzyıllar 
boyunca tarlada sürdürdüğü üretici role parmak bas
mış, Kurtuluş Savaşma büyük katkısını anımsatmış-
tır. 

Atatürk bir söylevinde şöyle demiştir : «Dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü ka
dınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek imkânı 
yoktur ve dünyanın hiçbir milletinin kadım ben, Ana
dolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi halâ
sa ve zafere götürmekte Anadolu kadım kadar hiz
met gösterdim diyemez» 

Bu sözler de gösteriyor ki, Büyük Atatürk'ün, 
kadın haklarım Cumhuriyetin en önemli ilkelerinden 
bki olarak saptamasında Türk köylü kadınının bü
yük payı vardır.. 
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1923 - 1938 yıllan arasında Atatürk'ün gerçekleş
tirdiği devrimlerin en önemli ilkelerinden ikisi, ka
dın hakları ve laiklik ilkesidir. 

Kadın hakları, kabulü açısından laiklik ilkesinin 
.sonucudur. Laiklik, Atatürk devrimlerinin özü, ruhu 
ve temelidir. Bu hakların tanınması, kadının dinsel 
önyargılardan kurtulması anlamını da taşımaktadır. 
(Alkışlar) 

Gerçekçi (bir gözdemle Sosyal 'tarihîmiz incelendi
ğinde varıllmıış olan noktaya ulaşmamızda Türk-'kadı
nınım ciddî 'bir çaba harcadığı, büyük b'ir uğraş ver
diği görülmemekteidir. Ancak, bu konuda birkaç ka
dın yazarın yazıları üst düzeyde kalan uğraşlar ola
rak sezilir, ama Türk aidini Kurtuluş Savaşında, va
tan müdafaasında ön safta yer almış, vatanın kurtu
luşunda çaba harcamıştır. Türk kadınının bu millî duy
gulan ve yurdumuzun bağımsızlığa kavuşması yolun
da gösterdiği uğraşlar, bir halk hareketi olarak Kur
tuluş Savaşında 'önemli bir yer tutmaktadır. 

1923 - 1938 yılları arasında kadın hareketlerini 
fizlddiğitaiz zaman görüyoruz ki, İstanbul" ve diğer M-
yiülk illerde düşman işgaline karşı mitingler tertip et
mişler, dernekler kurmuşlar ve 1919 yılında Konya, 
Sivas, Giresun, Trabzon, Zonguldak ve Denizli ille--

" rinde yürümüşler yapmışlar, beş bin kadın adına bil
diriler neşretmişler, 1921 yılında Eskişehir Savaşında 
başarı gösteren 12 kadına madalya verilmiş, hayır der
neklerimde, Kızılay'da çalışmalar yapmışlar, savaşa ka
tılmışlar, kızlar çeşitli mesleklerde yetişme gayreti* 
içinde olmuşlar, kadınlar, askerde •bulunan erkekleri
nin yerierime memuriyetlere girmişler. Bütün bu ka
dın hareketleri vatanın kurtuluşundan sonra hayır der
nekleri olarak kalmış, siyasî bir çalışmaya dönüşme-
miştör. Görülmektedir ki, Türk kadınına tanınan seç
me ve seçilme hakkı Atatürk'ün Türk kadınına ar
mağanıdır. 'Burada tekrar ve 'tekrar Atatürk'ü minnet
le anıyoruz, kadınlar olarak. (Alkışlar) 

1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimde 
kadını nüfustan saymayan bir zihniyet parlamentoda • 
(bulunurken, devrimlerin uygulamaya konmasıyla 1934 
tarihinde, kadınlara seçme ve seçilme yasası çıkarıl
mıştır, yine aynı parlamentodan. 1935 yılındaki seçinv-
lerle 1'8 kadın Meclise girmiş; bir tanesi de köy kö
kenlidir. Bundan sonra 50 inci yıla kaldar bir tek köy 
'kökenli kadım Türkiye Büyük Mil et Meclisine seçile-
memiştir. izlendikçe görfüknöktedÜr ki, gerçekte bir 
sosyali mücadelenin ürünü olmayan bu haklardan 
kentlerde yaşayan bir fasını kadınlar yararlanmış ve 
onlan ilgilendirmiştir. Ancak 'haklar bilinir ve kulla-
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nılırsa bir anlamı olur ve devamı mümkün olur. •Köy
lü kadımın oyu ancak siyasal kültür kazandılkfcan son
radır ki, bir kişisel eylem değeri taşıyacaktır. Türk 
kadınının siyasal haMarma kavuştuğunun 50 inci yı
lında, «Acaba kadınlar seçme ve seçilme haklarını ye
terince kullanabiliyorlar mı?» sorusunu sorduğumuz 
zaman (buna olumlu cevap veremıiıyoruz. Rahatça el
de edilen bu haklar, kadınlarımız tarafından 'büyük 
coçkuyla karşılanmasına rağmen, uzun yrllar bu ko
nuda çekingen davrandıklara izlenmektedir. Gerçekten 
de 1934'lerde fiilen siyasete girmek için gerekli ilk 
adtm olan parti faaliyötlerİne kadınlar aktfif şekilde 
girmiş değillerdir. Bu bakımdan teşvik de görmemiş
lerdir. 

Politikada ilk adım 'olan partilere üye olma ve 
hele partilerim yönetim kademelerimde faalfyet göister-
ımeleri 'için gereken kolaylık sağlanmamıştır. Kadın
ların politikada başarılı olmaları için politikanın ken
dine özgü kurallarını uygulamaları gerekmektedir. Bu
nun için partilerde alt kademelerden çalışmaya baş
layıp eşit şartlarda mücadele ederek en üst yönetim 
kademelerine kadar çıkmalıdırlar. 

'Meslek.'kaldım kariyerinde istediği kadar yükselmiş 
olsun, eğer politika okulunda yetuşmemişse parti içi 
seçimlerde başarılı olması İmkânsızdır. Bunum örneği
ni çok partili relime geçtiğimizde parlamentodaki 
kadın milletvekilli adedinin çok azalmasından anlıyo
ruz. Partilerde yeterince parti1 üyesi kadının bulunma
ması, parti yönetimimde ağırlıklarımı duyuramamaları, 
yeterince aday kadımın bulunamaması sonucunda par
lamentoya çok az sayıda kadımın girdiği görülmek
tedir/ 

BAŞKAN —r Sayın Elgin, lütfen toparlayınız. 
NERİMAN ELGÎN (Devamla) — Efendim, mü

samahanıza sığınarak toparlayacağım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. " 
NERİMAN ELGİN (Devamla) — Bunun yara

şıra kadınların karşılaştıkları engellerin pek çok ne
denleri de vardır. Toplumun kadın ve erkek için ayrı 
davranışta bulunması, kadına karşı daha tutucu ahlak 
kurallarının uygulanması; bunların da temellinde ya
tan, kadının asıl sorumluluğunun aileye, kocaya ve 
çocuklara karşı olması gerektiği görüşünden kaynak
lanmaktadır. 

Kadının siyasetle ilgilenmesini önleyidi öğelerden 
ilki ailede başlamaktadır. Yetişme çağında politikanın 
kadına göre bir ilgi alanı olmadığı kız evlada işlen
mekte ve bu yönde yetiştirilmektedir. Böylece gelece
ğin anneleri kafalarında politikanın kadına göre bir 
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mücadele biçimi olmadığını, kendleririin asıl sorum-
' lulufclarının aileye karşı olduğunu düşünmekte, siya

sal hayata katılan kadınlar da kocalarının, yahut aile
lerinin etkisiyle azalıp çoğalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, partilerde en üst karar or
ganlarına seçilebilen kadınların politik ailelerden gel
miş olmaları, politikaya girmelerini etkileyen başlıca 
faktörün aile olduğunu göstermektedir. 

önemli bıir etken de basın ve kütle haberleşme 
araçlarıdır. Bunlar, kadınlara yönelik yayınlarında 
onun ilgisini başka alanlara çekmekte, çoğu kez fay
dasız ve zararlı yayınlar yapmaktadırlar. Sosyete ha
berleri, dedikodular, sansasyona! haberlerle ilgisi çe
kilen kadın, gittikçe memleket meselelerine, politikaya 
kayıtsızîaşmakta, politikanın kendisini 'ilgilendiren bir 
alan olmadığını düşünmektedir. Kitle haberleşme araç
larından radyo ve televizyonun kırsal kesime, köye 
yönelik yayınlarında, özeUüfcle kadınlara yapılan ya
yınlarda kadın halkları konusu istenmelidir kadının bil
gisi artırılarak, ilgisi çekilmelidir. Bu konuda büyük 
güce sahip basından destek beklemekteyiz. 

Demokrasinin yaşaması, siyasal bilince kavuşmuş 
kadınlarımızın çoğalması, göreve gelmesiyle tüm öz
lemlerimiz gerçekleşecektir umudundayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elgin. 
Sayın 'Kalayctoğlu, buyurunuz efendilim. (Alkışlar) 
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; yıllar önce Büyük 
Atatürk, Konya'da şöyle demişti : «Daha selametle, 
daha dürüslt olarak yürülyeceğim'iz yol vardır. Büyük 
Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımı
zı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmî, ah
lakî, içtimaî, iktisadî hayatta erkek şeriki, refiki, mua
vin ve müzahiri yapmak yoludur.» 

Muhterem milletvekilleri, 'işte Büyü kAtatlürk bu 
sözlerini kuvveden fiile çıkarmış ve Atatürk devrim
lerinin en önemlilerinden birisi olarak Türk kadınına 
siyasal hakları 5 Aralık 193'4'te tanımıştı. Biz bugün 
burada, bu mulöu günün 50 inci yıldönümünü kutla-

y mak üzere toplanmış bulunmaktayız. 

BMesmiş Milletler Genel Kurulunun 10.12.1948 
tarih ve 217 sayılı Kararıyla kabul edilen İnsan Hak-
fan Evrensel Beyânnamesinin önsözünde erkek ve ka
dın 'estetiği açıkça belirtilmiş, aynı beyannamenin bir
çok maddesinde insanlar arasındaki eşitliğin çeşitli 
yönlerine değinitoiiştir. 

, Diğer taraftan, Avrupa Konseyine üye memle-' 
ketler, eşMkleri temin zımnında, însan Haklan Söz

leşmesini 4 Kasım 1950'de aimzalamıışlaırdır. Hüiküme-
ttaiz de bu sözleşmeyi 1954 yılında tasdik etmiştir. 
Aralık 1952 de de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
kadınlara siyasal hakların tanınması konusunda ayrıca 
bir karar kalbul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 10 uncu maddesi ise; «Herkes, dil, ırk, renlk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî İnanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önün-
do eşittir» demektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
41 inci maddesinde; ailenin korunmasına, 48'e 1 inci 
maddesinde; herkesin çalışma hürriyetine sahip oldu
ğuna, 50 inci maddesinde; kadınların çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunacağına, 70 nci madde
sinde; hizmete alınmada fırsat eşitliğine, 67 nci mad
desinde; herkesin seçme ve seçilime hakkına sahip ol
duğuna dair hükümler bulunmakta ve bütün vatan
daşlar bu haklarını en geniş ve mıüsamahasız bir şe
kilde kullanmaktadırlar. 

Tarihe baktığımızda BaMMe ve Mısır'da kadın
ların yüksek bir mevkjye sahip, epey müstakil olduk
larını görmekteyiz. Babil'de Hamurabi Kanunlarıyla 
kadınlar kendi başlarına ve hesaplarına ticaret yapa
bilmekte, hâkim olabilmekte, ihtiyar heyetlerinde yer~ 
ahmakta, şahit olabilmekteydiler. 

Eski Mısır'da kadınların statüsü daha yüksek idi; 
mülk sahibi olabiliyorlar, ekonominin değişik sektör
lerinde görev alabiliyorlar, devlet hayatında ve sosyal 
hayatJta ayrım gözetilmeden yerlerini alıyorlardı. 

Hamer'in şiirlerinde gördüğümüz gibi Atina'da 
ise, kadınların durumu dejenere olmuş ve onlar çocuk 
doğuran köle statüsünden ileriye gidememişleridir. 

Atina'nın aksine Militarist İsparta'da kadın ve er
kek eşitliği vardı. Sosyal, sportif, siyasal vesaire faali
yetlerde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptiler. 

Eski Türklerde de, kadının mevkii çok yüksekti, 
onlar toplumun bütün kesimlerinde erkeğinin yanın
da aktif görevler almışlardır. Mesela, Dede Korkut 
hikâyelerinde eski Türklerin yaşayışlarını yakından 
görmekteyiz. Kadınların geniş .hürriyetlere sahip ol
duklarım, ev işlerinin yanı sıra birinci sınıf binici o^ 
düklarını, ok ve yay kullandıklarını, güreş sporu yap
aklarını, topluluklara riyaset ettiklerini, yönetimde 
söz sahibi olduklarını, savaşlara katıldıklarını ve biz
zat (kılıç kullandıklarını, yüzlerini örtmedüklerini ve 
erkeklerle eşit haklara sahip olduklarını öğrenmekte
yiz* 

Roma'da ise kadının hukukî durumu tamamen mu
kabil cinisin tahakkümüne terk edilmişti. Haklar, ön-
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ce baba, sonra erkeik kardeş, daha sonra da koca tara
fından kullanılıyordu. Sonraları Roma'da karakter 
sahibi, zeki, politik yönden kuvvetli kadınlara rasHüa-
mu'ktayız;. 

Hıristiyanlık talihine baktığımızda ise kadının du
rumunun pek iyi olmadığını görmekteyiz. Gerçi Al
lah nazarında erkeklerle eşit addediliyorlardı, alna 
gene ide onlara Hazreti Adem'in akıbetinden mesul, 
günalha teşvik edici ikinci sınıf vatandaş gözü ile ba-
kiıyorduj 

Rönesans devrinde ise, Avrupa'nın birçok mem
leketinde Roma Hukukunun kabulü ile kadınların 
durumu zayıfladı, fakat kadınlar da erkekler gibi o 
devrin icaplarından olarak kültürlerini geliştirdikçe 
itibarları yükseldi. Kadınların durumu Avrupa'da, 
Pürltanizm ve Kalvinizm tesiriyle 16 ncı asırda gene 
geriledi ve 18 inci asırda en düşük seviyesine ulaştı. 
Fakat 1789 tarihindeki Fransız İhtilalini hazırlayan 
eşitlik, hürriyet ve insan hakları fikirleri kadınları 'da 
kapsamaktaydı. Nitekim, konuya ilk olarak 1790 ıyı-
İmda yazdığı «Ka'dınları Tam Vatandaşlığa Kabul 
E'toıe» konulu makalesiyle Fransız filozof ve devrim
ci Condorcefin yaklaştığı zannedilmektedir. Daha 
sonra Anglo - Sak'son dünyasında Mary Wolllstonec-
raft'ın 1792'ddki feminisit manifestosunu görmekte
yiz. Bu, zamanının çok fevkinde olması ve Fransız 
îhtilalinin 'bir ürünü addedilmesi sebebiyle, İngilte
re'de pek fazla bir tesir icra ötmedi. Fakat 1869 ta
rihinde Stuart Miller'in yayınladığı kitap, feminist ha
reketlerin el kitabı mahiyetini aldı. 

'hakları Türkiye'ıden çok sonra uygulamışlardır. Me
sela bunlardan örnek verecek olursak; 1944 yılında v 
Fransa ve Arnavutluk, 1945'de İtalya, Macaristan, 
Romanya ve Yugoslavya, 1947'de Bulgaristan ve Ka
nada, 1948\te Belçika, 19501de Japonya, 195l2'de Yu
nanistan, 1962'de Monaco ve 1976 yılında da Porte
kiz'i görmekteyiz. 

Şu sırada Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı tanımayan iki memleket kalmıştır; bunlar Liec-

hltenstein ile Malta'dır. En eski demokrasilerden biri 
olmasına rağmen İsviçre, kadınlarına seçme ve seçil
me hakkını ıdaha çok yakın bir tarihte tanımıştır. Da
ha önce İsviçreli kadınlar memleketlerinin ekonomik 
gelişmesinde çok önemli roller oynamışlar ve İsviç
re cinsiyet farkı gözetmeden üniversite tahsilini kadın
lara 1864 yılında ilk olarak Zürih Üniversitesinde aç
mıştır. Bundan sonra dünyanın ıher tarafından kadın
lar, Zürih'e üniversite tahsilleri için gelmişler ve Zü
rih Üniversitesi bu konuda Avrupa'ya örnek olmuş
tur. 

Buradan da görülüyor ki, bir toplum içinde kadın
ların s'taitüilslü ile onların siyasî haklarına sahip olma
sı keyfiyeti arasındaki ilişki hatki'ki otoaktan ziyade 
semboliktir. Eğitimin kadının sosyal durumunun iyi
leştirilmesi üzerinde daha direkt etkisi olduğu anlâ-
ştlmaktaJdır. Mesela okuma - yazma oranının düşük 
olduğu memldke'tlerde bu oran kadınlar aleyhine da
ha düşüktür. Bu arada şunu da belirteyim ki, üni
versite tahsil m eşraflarının bir orana kadar devletçe 
karşılandığı İngiltere ve İskandinav memleketlerinde 
bile, aileler kızlardan ziyade erkek çocuklarının üni
versite tahsili yapmasını tercih etmektedirler. 

Memleketimizde kadınlar hizmete alınmada eşit 
lücrdt ve çalışma şartları bakılmandan eşit haklara sa
hip olduğu gibi, «eşitlik ilkelerine de dikkat edilmek
tedir. Halbuki bu konuda gelişmiş Avrupa ülkelerinin 
bir çoğunda kanunen mevcut olan bu hakların yete
rince uygulanmaması sebebiyla bu halkların uygula
mada da kadınlara tanınması için büyük gayretler sarf 
edilmekte, bu memlekdtlerde istihdam eşitliği, eşit iş
lem komisyonu, eşit ücret komitesi adı altında birçok 
komiteler kurulmakta ve bunlar kesif faaliyet göster
mektedirler. 

Diğer taraftan siyasal faaliyetler yönünden, me
sela Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 10 memlekette 
187 kadar parlamenterden 16 kadın, yani yüzde 8,5'u 
bakanlık yapmaktadır. Hükümette yüzde 19 bakan 
oranıyla Danimarka önde gitmekte, en son sırayı 
İtalya yüzde 3,33 ile almaktadır. Parlamentolarda ka-

19 uncu Asırda ilse kadın hakları yönünden yapı
lan ve geri (dönülmez köklü değişikliklerin, endüstri 
ihtilalini hazırlayan teknik, ekonomik ve sosyal se
bepleri haşlattığını görmekteyiz. 

20 nci Asırda artık birçok Batılı ülke, siyasî hak
lar yönlünden kadınlara eşit haklar tanıdılar. Bu ara
da feminist hareketleri başlatan FransaMaki hemcins-
leriflden 14 yû önce Türk kadınına mahallî seçimler
de siyasal halklar tanındı. { 

Kadına siyasî halklarını ilk tanıyan memleket- I 
ler, sırasıyla : 1893'te Yeni Zelanda, 1902*de (birkaç 
eyalet dışında) Avustralya, 1906'da Finlandiya, 1913' 
te Norveç, 191'5'te Danimarka ve 1920'de Amerika 
Birleşik Devletleri idi. Birçok memlekette bu haklar, i 
'Birinci Dünya Harbi sonrası tanındı. Türkiye bu eşit- I 
ligi içeren hakları Birleşmiş Milletler ve Avrupa Kon- I 
şeyi kararlarına lüzum kalmadan yıllar önce Anaya- I 
sasına koymuş ve cemiyet hayatında uygulamıştır. I 
Bugün Avrupa'nın belli başlı bazı memleketleri bu ] 
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dulların oranı Danimarka'da yüzde 23,46 ile Yunanis
tan'daki yüzde 4,33 arasında değişmektedir. Yapılan 
araştırma neticelerine göre, mesela bütün dünyada 
ortak olan noktanın nüfusa göre kadın parlamenter 
oranının az olması keyfiyetidir ki, bu önseçimlerde 
kadınlara 'başarı şansının tanınmamasından kaynak
landığı ve tabiî neticesi olarak göreve talip, olmaya 
cesaretli kadınların sayısının azlığından ileri geldiği 
anlaşılmaktadır. Bu durum ülkemiz için de geçerli
dir ve çok muhtemeldir ki, 'bu önseçim sistemi mu-
vâcehesünde parlamentomuza önümüzdeki genel se
çimlerde en fazla 'bir veya iki kadın parlamenter gi
rebilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyetimizin kuru
luşundan 'beri bu konuda ölçülemeyecek kadar yol 
katettik, bundan iftihar* duymaktayız; fakat Türk 
kadınına, kızımıza, anamıza, bacımıza layık olduğu 
yeri verme çalışmalarımız henüz bitmiş değildir. Bu
nu yalnız hukuk alanında değil, aynı zamanda zih
niyetlerde ve uygulamada eksiksiz sağlamak için eği
tim ve ekonomik sorunlarımızı çözmek gayretlerine 
yine hep 'birlikte ağırlık vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalaycıoğlu. 
Buyurun Sayın Şahinkaya. (Alkışlar) 
FATMA REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli parlamenter arkadaşlarım; han
gi ülke olursa olsun sosyal bünyesinde işbölümü ge
reği bir makinenin küçük büyük dişlileri gibi birçok 
meslekler vardır; bu dişliler bir ahenk içinde çalış
maz ve hele çarklardan 'biri duruverirse bütün sos
yal bünye altüst olur, çalışamaz hale gelir. Sosyal 
bünyede aktif rol oynayan yetişkin kişiler kadın - er
kek olmak üzere iki ayrı cinsiyettedirler. Her top
lumda kadın - erkek oranı sayısal olarak yüzde 50 
veya yüzde 50'ye çok yakındır. Bazı patolojik haller, 
uzun süren savaşlar sonucu bu oran kadınlar lehine 
biraz değişebilir. 

Genellikle erkeklerin yönettiği "bir dünyada ya
şamaktayız, sosyal bünyenin sayısız çarklarının bü
yük çoğunluğunda görev alanların ekseriyeti erkek
lerdir. Her ülkede, kadın haklarından söz edilir, er
kekler haklarını zaten almışlardır. Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası, arkadaşımın da 'biraz evvel söylediği 
gibi 1982 Anayasası bilhassa vurgulamıştır : Cin
siyet yönünden kanun önünde kişiler eşittir. Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz 
der. Oysa örf ve âdetlerimiz, diğer bir deyimle gele
nek ve göreneklerimiz erkeklere 'birçok yönden imti
yaz, avantaj, discrknination tanımaktadır. 

Birkaç çarpıcı örnekle açıklamak 'istiyorum : 
öyle meslekler vardır ki, münteaipleri yüzde 100 er
kektir; ülkemizdeki mülkî idare amirleri gibi. Denebi
lir ki, kanunlarımız genç kızların da delikanlılarımız 
gibi her mesleğe intisap edöbileceklerini öngörüyor. 
Ama bazı mesleklere kızlar iltifat etmiyorlarsa bu 
onların yaradılışı, fizyolojik yapılarına ve psikoloji
lerine bu mesleklerin ters düşmesindendir. Doğru 
olabilir; bütün dünayda müntesiplerinin çoğu kadın 
olan anaokulu ve ilkokul öğretmenliği, hemşirelik, 
eczacılık, ev ekonomistliği, ebelik gibi mesleklerle, 
çoğu erkek olan subaylık, mühendislik, veteriner he
kimliği, marangozluk,, demircilik, inşaat ustalığı gibi 
meslekler vardır. 

Konunun ülkemizde çarpıcı olan iki yanı var : 
Birincisi, bütün dünyada erkeğe özgü diye bilinen ba
zı mesleklere giren birkaç değerli hanımımız çok başa
rılı olabilmişlerdir. İkinci çarpıcı yan; ülkemizde, bütün 
dünyada erkeklere özgü diye bilinen birçok meslek
lerde çalışanların yüzde 92 ile yüzde 100'ü erkek ol
masına karşılık, kadınlara özgü diye bilinen bazı mes
leklerde bile çalışan erkeklerin sayısı kadın sayısından 
daha yüksek veya ona yakındır, örneğin; 1982 ista
tistiklerine göre, ilkokul öğretmenlerinin yüzde 59'u, 
sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 60'ı sekreterlerin 
yüzde 64̂ ü erkektir. 

Sözlerimin başına geliyorum; sosyal nizamı oluş
turan küçük - büyük birçok dişliler var. Yani, mes
lekler var. Bunların biri çalışmazsa sosyal nizam felce 
uğrar. Kadının gücü, bu çarklardan bir kısmında ağır
lık kazanmakla gerçekleşir. Yoksa, «Kadınlara seç
me ve seçilme hakkı verdik, istediği mesleğe de gire
bilirler» demek problemli çözmez, hatta aldatıcı da 
olur. Herhangi bir meslekte yüzde 95 erkek, yüzde 5 
kadın varsa; «Bakınız Türkiye'de şu meslekte bile 
başarılı kadınlarımız var, dünyada her ülkeden daha 
ileriyiz» diye düşünmek bence yanlıştır. Kadınlar bir 
meslekte «eşantiyon» gibi iseler istedikleri kadar başa
rdı olsunlar değerleri yoktur. Malum, «eşantiyon» 
daima çok kıymetli bir malın tanıtılması için 'beda
va verilen küçücük parçasıdır. (Alkışlar) 

Kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını alışla
rının 50, hci yılındayız; Büyük Atatürk'ün ruhu şad 
olsun. Büyük Atatürk yarım asır önce bize bu hakkı 
tanımış. Başka birçok ülkelerde; arkadaşım da söy
ledi, Fransa, İtalya, Belçika, Yunanistan, İsviçre, Por
tekiz ve bunun gibi ülkelerde kadınlar bizden sonra 
almış- bu hakkı. Ama, yıllar boyu Meclisteki kadın 
milletvekili sayısı ve oranına bir göz atalım. 
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1935 - 1939 : Meclisteki kadın üye oranı yüzde 
4,5 civarında, yani Beşinci Dönemde. Altıncı Dönem; 
yani, 1939 - 1943 yıllarında, yüzde 3,5'a düşmüş. Ye
dinci Dönemde yüzde 3'e düşmüş. Sekizinci Dönem
de yüzde 2'ye 'bile varmıyor. Dördüncü dönemde yüz
de yarım civarında. Onuncu Dönemde yarımı biraz 
geçiyor. Onbirinci Dönemde yüzde l'in 'biraz üze
rinde. Temsilciler Meclisi 1960 - 1961, yüzde 1,5'a ya
kın; Onikinci Dönem yüzde yarımı biraz geçiyor; 
Onüçüncü Dönem yüzde 2'ye yakın; Ondördüncü Dö
nem yüzde 1 civarında; Onbeşinci Dönem yüzde 1,5'a 
yaklaşıyor; Onaltıncı Dönem yüzde l'in altında; Da
nışma Meclisi yüzde 16 ve son Dönem, bizim döne
mimiz Onyedinci Dönem Meclisteki kadın üye sayı
sı yüzde 3. (Alkışlar) 

Cumhuriyet Senatosunun olduğu 1971 - 1980 sene
lerimde de Meclisteki kadın üye sayısı hiçbir zaman 
yüzde 3'e ulaşamamıştır, yüzde 2,6 - 2,8 civarında, 
hatta son 1975 - 1979 dönemlerinde yüzde 2'ye bile 
yaklaşamamıştır; 1,6'dır. 

Mesleklerin hepsi kutsaldır, işbölümünde hepsi ay
rı ayrı değer taşır. Ülkemizde hiç olmazsa gelenek 
ve göreneklerimizin kadınsı meslek olarak, tanıdığı 
bazılarında; hemşirelik, öğretmenlik, eczacılık, ev 
ekonomistliği, ebelik, santral memureliği, sekreterlik 
ve bunun gibi, çoğunluğu bırakmamalıyız. Yoksa dik
kat; «İşsizliğin büyük boyutlara eriştiği günümüzde 
kadınlar eve; kadının en ulvî mesleği analıktır» de-
nilüp bütün kadınlar çalışma hayatından uzaklaştırı-
labilir ve gene de sosyal nizamın çarkları saat gibi 
tıkır tıkır işler, öyle ya, bir meslekte yüzde 5 ila 10 
kadın varsa, onlar ayrılırsa da duraklama olmaz, krsa 
sürede yerlerini gene erkeklerle doldurabilirler. 

Ben Türkiye'de çeşitli mesleklerde çalışan kadın
ların yüzdesine de baktım. Çok kısa olarak söylemek 
istiyorum, 1982 istatistiklerine göre, tabiî bazı mes
leklerde yüzde 100'e yakınız; hemşirelik, yüksek hem
şirelik, yardımcı hemşirelik, ebelik gibi; fakat ecza
cılıkta yüzde 53, yarıdan fazla; sosyal hizmet uzman
lığında bile erkekler fazla, sekerterlikte erkekler faz
la; tıp doktorluğunda yüzde 32 kadın; üniversitedeki 
akademik personelin ancak yüzde 29'u kadın; orta
okul öğretmenlerinin ancak yüzde 28'i hanım; diş 
tabiplerimizin yüzde 28'i hanım, maden mühendisli
ğinde yüzde 15, ziraat mühendisliğinde yüzde 11, 
avukatların yüzde 10'u (tabiî kamu hizmetlerinde ça
lışanlar), orman mühendislerinin yüzde 7'si ve elekt
rik mühendislerinin yüzde 5\ hanımdır. 

Görülüyor ki, durum pek de iç açıcı değildir ve 
tehlike çanları çalmaktadır. Geçen yüzyılda çalışan 

kadınların yüzde 70'e yakını bekârdı; bunların yüzde 
50'den fazlası da 25 yaşından küçüktü. 1890'lârda 
Amerika'da bile evli hanımların sadece yüzde 2,5'u ev 
dışında çalışıyordu. Kadının okuması ve iş alması; 
evlenmesine veya herhangi bir nedenle boşanmış ve
ya eşi genç yaşta ölmüşse kimseye muhtaç olmasın 
diye düşünülmüştür. Birçok hanımlar evlenene ka
dar çalışır, evlenince işi bırakır; boşanır veya eşi 
genç yaşta ölürse yeniden işe girerdi. 

Bugün ise, çalışan kadınların yarısı evli ve he
men yarısının yaşı 40'ın üzerindedir. Her erkek nasıl 
hem aile babası ve hem de işinin adamı ise, her ka
dın da hem anne, hem de dışarıda çalışarak para ka
zanmalıdır, para kazanan kişi olmalıdır ve işini, evini 
dengeli bir şekilde yürüten kadın tebrike şayandır. 

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ailede hem 
kadın ve hem de erkeğin ev dışında para kazanması 
artık kaçınılmazdır. Herkese en İyi yapabileceği işi 
yaptırırsak, kalkınmamız dünyayı şaşırtacak hızda 
olur. 

Hepinlizi içtenlikle, saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahinkaya. 
Sayın Arıkan, buyurun efendim. (Alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; tam 50 yıl önce, 5 
Aralık 1934 tarihinde 2598 sayılı Kanunla Türk ka
dını, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuş
muştu. 

Cum'huriyetimizıin kurucusu eşsiz insan Atatürk' 
ün önderliğinde İsmet İnönü ve 191 arkadaşının ka
nun teklifiyle Türk kadını bu hakkı, gelişmiş ya da 
gelişmemiş birçok ülkeden çok önce elde etmişti. Za
man zaman Türik kadınının bu hakkı, çabasız elde 
ettiği yolunda bazı görüşler ileri sürülmektedir. Aca-
ca bu görüşler geçerli midir? Kanımca değildir. Çün
kü bu bak, Türk kadınının yüzyıllar boyunca toplum 
içinde yüklendiği, görünen ve görünmeyen sorumlu
luklarından kaynaklanmıştır. Gerçekten tarih boyun
ca Türk kadını, Türk erkeği ile yan yana omuz omu
za, vatanın ve milletin kurtuluşu, bağımsızlığı, ge
lişmesi, ilerlemesi ve mutluluğu için her zaman en
gin bir özveriyle ve gerçek bir (içtenlikle çalışmıştır. 
Toplum hayatında kendisine düşen sosyal, ekonomik, 
kültürel ve siyasal rolü, günün şartları içinde eksik
siz yerine getirmiş, her yönüyle değerini kanıtlamış
tır. Bu yüzdendir ki, Türk kadını hem aile hayatın
da, 'hem de toplum hayatında yüksek bir yere sahip 
olmuştur. 
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Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce önder Ata
türk de, Türk kadınına, dünyanın hiçbir kadınına 
nasip olmayan biçimde büyük 'bir, değer vermiş ve 
•güvenmiştir. Nitekim, 'bu güven, O'nun şu anlamlı 
sözlerinde ifadesini 'bulmuştur : «Bu karar, Türk ka
dınına toplumsal ve siyasal hayatta, bütün millet
lerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altın
da ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarih
lerde aramak gerekecektir. Türk kadını, evdeki uy
gar yerini yetkili bir şekilde doldurmuş, iş hayatının 
her safhasında başarılar göstermiştir. Siyasal hayatta, 
belediye seçimlerinde deneyim kazanan Tüfk kadı
nı, bu kez de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle 
haklarının en 'büyüğünü elde etmiş 'bulunuyor. Uygar 
ülkelerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak, 
»bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetkiyle ve 
başarılı bir şekilde kullanacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Anayasamız
da, «Kadınların ve çocukların korunması» ilkesi yer 
almıştır. Bu belki, «eşitlik» ilkesine aykırı gibi görü-
nebilirse.de, şu gerçeğin göz önünde tutulmasında ya
rar vardır : Kanımca aile, toplumun orta direği, ka
dın da ailenin orta direği ve köşe taşıdır. Hiç kuşku 
yoktur ki, bir toplumun geleceği çocuklardır. Çocuk
ların, fiziksel, ruhsal, zihinsel yapısının etkilendiği ilk 
yer de ana kucağıdır. Engin bir sevgi, derin bir hoş
görü, sonsuz bir şefkat ve bilgi ile dolu bir ana ku
cağı, çocuğun karakter yapısını olumlu yönde yo-
ğurur ve oluşturur. 'Dolayısıyla, milletin genel karak
terini de etkiler. 

işte, kadının toplum içindeki konumunu ve öne
mini kavramış olan Atatürk, kadınların eğitimi ko
nusuna bu yüzden ağırlık vermiştir. Nitekim, şu açık 
direktifi bunun kanıtı değil midir : 

«Anaların, bugünkü evlatlarına vereceği eğitim, 
eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün ana
ları için, gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, 
evlatlarım bugünkü hayat için faal bir organ haline 
koymak, pek çok yüksek niteliklere sahip olmalarına 
bağlıdır. Bundan dolayı kadınlarımız, hatta erkekler
den daha çok aydın, daha çok kültürlü, daha fazla 
bilgili olmak zorundadırlar.» 

öte yandan, toplum içinde her alanda kadın - er
kek işbirliğine inanan Atatürk, bakınız, şu ihtişamlı 
sözleriyle bize nasıl ışık tutuyor ve yön veriyor : 

«Daha korkusuzca, daha dürüst olarak yürüye
ceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışma
larımıza ortak kılmak, hayatımızı onunla birlikte yü
rütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlakî toplumsal, 

ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardım
cısı, koruyucusu yapmak yoludur.» 

Değerli milletvekilleri, 'Büyük önder, giyjm ko
nusunda aşırılıklara karşıdır. O'nun Türk kadınına, 
Türk toplumuna ışık tutan görüşlerinden birini, bu
rada tekrarlamak istiyorum. Bakınız, 'Büyük önder 
ne diyor : 

«Ülkemizin bazı yerlerinde, daha çok büyük şe
hirlerinde giyim biçimimiz, kıyafetimiz bizim olmak
tan çıkmıştır. Şehirlerdeki kadınlarımızın giyim şek
linde ve örtünmelerinde iki şekil 'beliriyor; ya ifrat, 
ya tefrit görülüyor. Yani, ya ne olduğu bilinemeyen 
çok kapalı, çok karanlık 'bir görünüş gösteren bir kı
yafet ya da Avrupa'nın en serbest balolarında bile 
dış kıyafet olarak sunulamayacak kadar açık bir gi
yim. Bunun her ikisi de şeriatın önerisi, dinin emri 
dışındadır. Bizim dinimiz kadını o tefritten de, bu 
ifrattan da uzak tutar.» 

Sayın milletvekilleri;" Yüce Atatürk'ün kadınlar 
hakkındaki ölmez görüşlerinden küçük bir demeti 
sizlere sunmaya çalıştım. Acaba 50 yıl sonra Türk 
kadını her yönüyle Ata'sma layık olabilmiş midir? 
Şöyle geriye bakarsak buna hiç çekinmeden «Evet» 
diyebiliriz kanımca. Çünkü, Türk kadını aile içindeki 
görevlerini derin bir hoşgörü ve özveriyle sürdürür
ken, tarımsal üretimin yükünü de büyük ölçüde taşı
mış, hemen her meslekte yetişmiş, hiçbir mesleğe ya
bancı kalmamıştır, gerek kamu sektörü, gerek özel 
sektör kuruluşlarında her düzeyde görev almıştır. O, 
lastik ve oto tamirciliğinden mühendisliğe, hemşire
likten doktorluğa, posta dağıtıcılığından öğretmenli
ğe ve profesörlüğe, trafik polisliğinden hâkimliğe ka
dar her alanda ve her düzeyde görev üstlenerek ka-
dm-erkek işbirliğini gerçekleştirmeye çaba göster
miştir. özetle, Türk kadını toplumdaki yerini bile
ğinin ve kafasının hakkıyla elde etmiştir. 

Her ne kadar 50 yıl sonra Yasama Meclisinde 
sadece 12 bayan milletvekilinin bulunması bir eksik
lik olarak gösterilebilirse de, bunun nedenlerini ince-
lemektte yarar vardır. Bu durumun temel ve Önemli 
nedenlerinden biri; Türk kadınının, eşi, çocukları ve * 
aile bütünlüğü için yaptığı özveridir. Ailesini böl
memek, aile bütünlüğünü (bozmamak gibi çok insan
cıl ve kutsal bir davranış uğruna yasama düzeyinde 
görev almamayı tercih etmesini, Türk kadınının si
yasal haklarının engellenişıi olarak kabul etmemek ge
rekir. Yoksa, Türk kadını siyasal hayatta görev üst
lenebilecek, yürütebilecek ve yetkili olabilecek bir 
güce ve kültüre sahip bulunmaktadır. (Alkışlar) 
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Kaldı ki, Türk kadını siyasal parti teşkilatların
da, mahallî idare organlarında ve 'benzer kuruluş
larda görevler üstlenerek siyasal etkinliğini arttırma
ya çaba göstermektedir. Hele son yıllarda seçimlere 
katılma oranının yüzde 90'ın çok üzerine çıkmış bu
lunması, Türk kadınının siyasal haklarını giderek da
ha etkinlikle kullanmaya başladığının bir. göstergesi 
değil midir? 

Ancak, Türk kadını bugünkü durumla yetinme
melidir. Erkeklerle eşit ceza gören, eşit vergi ödeyen, 
eşit eğitim gören Türk kadınının en önemli «bir gö
revi de siyasal hayatın her sahasında sorumluluklar 
yüklenmek, sürekli ve yürekli bir şekilde yılmaksı-
zın çaba göstererek eksikleri gidermek ve milletin uy
garlık yakındaki gelişimini hızlandırmak olmalıdır. 

Bugün, bu kürsüde hitap etme-onurunu elde ede
bilen bir kadın milletvekili olarak son derece mut
luyum. 

Bu anlamlı yıldönümünde bize yön veren, bize 
ışık tutan, bize umut veren ve bize ilham kaynağı 
olan Yüce önder Atatürk'ün anısı önünde derin bir 
saygıyla eğiliyor ve bütün Türk kadınlarını kutlu
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Sayın Erden, buyurun efendim. (Alkışlar)1 

F. MtHRtBAN ERDEN (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın parlamento üyeleri ve sayın misafirlerimiz,' 
Türk kadınının seçme-seçilme ve eşit sayılma hakr 
kını kutlama töreninin 50 nci yılını idrak ettiğimiz 
bugün yüksek huzurunuzda söz almak benim için 
onur verici olmuştur. 

önce, Türk Milletinin kurtarıcısı Büyük Atatürk' 
ün Türk kadınına ait olmak üzere söylediği birçok 
sözünden birini burada tekrar etmekle konuşmama 
başlamak istiyorum. 

«Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiş
tir. Bugünün ihtiyaçlarından biri de kadınlarımızın 
her hususta yükselmelerini sağlamaktır. Bundan do
layı kadınlarımız da alim ve fen bilgini olacaklar ve 

* erkeklerin geçtikleri bütün öğrenim derecelerinden 
geçeceklerdir. Kemal •Atatürk.» 

Atatürk'ün Türk kadını hakkında bunun gibi sa
yısız beyanatını hatırlayacak olursak, Türk İcadını 
Atatürk inkılabı ile tarihte hak ettiği yere gelmiştir. 
Cumhuriyet devrine girişle, sosyal ve siyasal hakla
rına sahip olan, evinin içinde ve dışında yoğun ça
lışma temposu ile sesini duyurmaya çalışan birçok 
kadınımız, enerjisi, barışseverliği, fedakârlığı, aklı

selimi 'ile bazı hükümetlere de örnek olmuştur. Buna 
rağmen kadınlarımızın erkeklerle eşit oranda hak ve 
eğitime sahip oldukları halde eşitliğin çok yerde yal
nızca kâğıt üzerinde ve işlemeden kanun sayfaların
da kaldığını üzüntü ile görüyoruz. 

Sayın parlamento üyeleri, yurdumuzun mümkün 
olan her köşesine okuma yazma seferberliği ile ör
gün, yaygın eğitimi, gece kursları, sağlık ocakları gö
türülerek eğitilmeye çalışılan kadın ve genç kızları
mızın öğrenme oranı yeterli değildir. Bu yetersizlik 
oldukça düşündürücüdür. Çünkü evine ekonomik kat
kıda bulunmak üzere gündüz dairede ya da tarlada, 
gece de evinde çalışan kadın evdeki işlerini erkeği 
ile paylaşamamaktadır. Şehirde ve köyde birçok er
kek, 'günlük işlerinden sonra ya dışarıda oyalanır ya 
da evde dinlenmeyi tercih eder. Bu erkekler, çok iş 
ve sorumluluk yükledikleri kadınlarının eğitimine, 
işlerin aksamaması ve bilinçlenmemeleri İçin karşı 
çıkmaktadırlar. 

Kadın, devamlı çocuk dünyaya getirmeye çocu
ğu olmuyorsa kocasının eve getireceği kadın ile de 
iyi geçinmeye mecburdur. 

Muhterem parlamento üyeleri, savaşta ve barışta 
erkeğinin yanında bulunup fikir ve hayat arkadaşı 
olan, dünyaya getirip dahiler yetiştiren kadınımızı, 
siyasî hayatta ve sorumlu siyasetçi .olarak kabul edip 
geri kalmışlığın süratle eğitilmesine yardımcı olma
lıyız. 

O halde, yine pek çok kadınlarımızın münevver 
bir topluma ayak uydurabilmesine, eğitilmesine izin 
verecek olan; fakat eğitimden ve düzenli bir aile ha
yatını yürütmekten yoksun bulunan birçok erkeği de 
önce eğitmek, 'bilinçlendirmek zorundayız. Aksi hal
de erkeğin baskısı altındaki ve bunu doğal görüp 
benimsemiş kadın öğrenemeyecek; ailesine, milletine 
faydalı olamayacak, bundan da tüm toplum zarar 
görecektir. 

Teşekkür ©derim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erden. 
Sayın Aykut, buyurun efendim. (Alkışlar) 
İMREN AYKUT istanbul) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet 'Meclislinin sayın üyeleri; bu
gün Türk kadınlarının siyasal haklarını kazanması
nın 50 nci yılını kutlamanın heyecanı içindeyiz. 

özellikle biz, bu hakkı fiilen kullanan ve Türk 
Halkının oylarıyla en yüksek karar organı olan Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisinde, Yüce Türk Milletine 
görev ve hizmet etme yetkisi verdiği kadın mi'llet-
vekil'leri olmanın sonsuz mutluluğunu duyuyoruz. 
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ıBu kutsal görevi ve taşıdığımız sıfatı, bugüne ka

dar işgal ettiğimiz makamları ve şu anda çağdaş kı
yafetler içindeki uygar 'görünüşümüzü; yani şu an
daki toplumsal statümüzü, tamamıyla Ulu önderi
miz Atatürk'e 'borçluyuz. Bu Yüce İnsanı huzurla
rınızda 'bütün Türk kadınları adına en derin saygı
larla-ve 'bitmez tükenmez sevgilerle selamlıyorum 
(Alkışlar) 

Gittikçe bilinçlenen Türk kadını, O'nun düşün
ce ve Ülkelerinin en sadık 'bekçisi ve izleyiciisidir. Tek 
çıkış yolunun, O'nun gösterdiği yol olduğunu hilen 
Türk 'kadını, irticaa boyun eğmeyecek ve örtüler al
tına sokularak götürülmek; istendiği karanlık yollara 
gitmeyecektir. (Alkışlar) 

Anayasamız 10 uncu maddesinde eşitlik ilkesini 
'benimsemiş ve hu hükümle, haklardan yararlanma 
yönünden kadın-erkek arasında cinsel kökenli hir 
ayrım gözetilmeyeceğini ortaya koymuştur. 

49 uncu maddesinde, kadın-erkek ayrımı gözetil-
ımeksizin; çalışmanın hertkes için bir hak ve ödev 
olduğu ifade «dilmektedir. 

50 nci maddede ise; kimse, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz; çocuklar, 
gençler ve kadınlar çalışma şartlan 'bakımından özel 
olarak korunurlar, denilmektedir. Bu hüküm, çalış
ma yaşamını düzenleyen yasalar içerisindeki, kadını 
koruyan genel ve özel hükümlerin temel dayanağı
dır. 

Görülüyor ki, kadın, bazı özellikleri nedeniyle 
aile ve toplum içinde işlevleri ve görevleri yönünden 
ayrı ve önemli 'bir değer taşır. Çünkü kadın eştir ve 
annedir. Bu değer, kadının toplum içindeki-sosyal 
görevlerinden kaynaklanır. Ailede kadın,, aile 'birli
ğinin ve sürekliliğinin sağlanmasında, çocukların ha
kim ve yetiştirilmesinde, aile içli üretim, tüketim ve 
gözetimde bazı sadece kadınlara özgü işler, görev ve 
sorumluluklar yüklenmiştir. Bu görevlerin iş haya
tının yorucu ve hırpalayıcı temposu içerisinde yeteri 
ve gereğince yerine getirilmemesinin toplumun uzun 
dönemdeki yararlarıyla çelişeceği açıktır. Çünkü ka
dın, aile ve toplumun sağlığını, saygınlığım, gelece
ğini ve ulaştığı uygarlık düzeyini belirleyen unsur 
've güvencelerin 'başında yer alır. 

Çalışma hayatında kadının biyolojik ve fiziksel 
özellikleriyle, toplumdaki sosyal ve 'geleneksel duru
mu nedeniyle 'bazı özel sorunları vardır. Doğal ola
rak 'bu tüt özel sorunların çözümü de Anayasanın 
genel koruyucu hükümlerine ilaveten, özel yasal dü
zenlemeleri gerekli kılmıştır. Bu yasaların başında 

1475 sayılı tş Yasası, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ya
sası, Bağ-Kur Yasası, 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasası ve (bunların ilgili hükümleriyle, bu yasalara 
dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler gelir. 

İş Yasasında, eşit işe eşit ücret prensibi benim
senerek, cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ve
rilmesi önlenmiştir. 

Diğer taraftan, kadın işçilerin yer ve su altında 
çalıştırılmaları, bazı istisnalar dışında 'gece çalıştırıl
maları yasaklanmış, hu yasaklara ilişkin hususlar 
çeşitli tüzüklerde düzenlenmiştir. 

Ayrıca gebe kadın işçilerin, emizikli kadın işçile
rin ve çocuklu kadın işçilerin korunmasında, izinle
rine ve çalışma şartlarına ilişkin hususlar yine tüzük
lerle düzenlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kanununda kadının her türlü 
sigorta hakkından yararlanması yanında, ayrıca ana
lık sigortasından yararlanması da sağlanmıştır. Bağ -
Kur Yasası ile 657 sayılı Yasada da benzer düzen
lemeler mevcuttur. 

Görülüyor ki, hukuk açısından bugün çalışan ka
dınların önemli sorunları kalmamıştır. Ancak, yasal 
engellerin olmaması, kadının sosyoekonomik sta
tüsünde erkeğe eşit duruma gelmesini gerçekleştire
bilmiş değildir. İyi eğitim görmüş meslek kadınları
nı bir tarafa bırakırsak, eşitlik diğerleri için henüz 
bir özlemdir. 

Türk toplumunda tek bir kadın sorunundan söz 
etmek mümkün değildir. Kırsal kesimde ücretsiz ta
rım işçisi olarak çalışan kadının, sanayide ikinci sı
nıf işçi olarak çalışan kadının ve kamu yönetiminde 
çalışan kadının, kadın olmalarından kaynaklanan 
ortak sorunları yanında birbirinden farklı sorunları
nın bulunduğu da bir gerçektir. 

Bizde kadınların kitlevî olarak çalışma hayatına 
girmeleri, önce Balkan Savaşı ve daha sonra asıl Bi
rinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında er
keklerin cepheye gönderilmeleri üzerine ortaya çıkan 
ekonomik şartların dayatmasıyla başlamıştır. 

Kadınların bugün ekonomik hayattaki ağırlıkla
rını bazı yaklaşık rakamlarla şöyle belirleyebiliriz: 

1980 yılında kadın nüfus 21,7 milyondur; yani 
nüfusun yaklaşık yarısı kadındır. Kadın nüfusun yüz
de 45'i okuryazar olmuştur. Okuryazar kadın nüfu
sun ise yüzde 7'si yüksek tahsillidir. 

Çalışan nüfus içinde kadınların payı yüzde 36'lar 
civarında olup, bunun yüzde 11'i tarım dışı sektör
lerde çalışmaktadır. 
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Bugün çeşitli dengesizlikleri ortadan kaldırma 
yolunda Uluslararası Çalışma Teşkilatı da sürekli ça
lışmalar yapmaktadır. Nitekim tLO'nun çalışan ka
dınları ilgilendiren 34 sözleşme ve tavsiye kararı var
dır. Türkiye bunlardan şimdiye kadar sadece 9 ta
nesini onaylamıştır ve biz diğerlerinin de onaylanma
sı yolunda çalışmalar yapılmasını istiyoruz. 

Sözlerimi bitirirken hemen şunu ifade etmeliyim 
ki, kadın işçiler ve çalışan kadınlar için gerçek eşit
liğin uygulamalarda da sağlanması, tutum, davranış 
ve görüşlerin değişmesine bağlı olmaktadır. Zamanla 
kadınların iş ve eğitim oianaklan artar, toplumda, 
geleneksel, değerler sisteminden kurtulurken, bu 
eşitliğe doğru gidiş artacaktır. Şunu unutmamalıyız 
ki, toplumda kalkınmayı ekonominin durumu, uygar
lık düzeyini ise kadınların durumu belirler. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykut. 
Buyurun Sayın Köseoğlu. (Alkışlar). 

LEYLA YENtAY KÖSEOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Büyük Atamızın 
kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakları yanında, 
sanat ve kültürde kadına tanıdığı haklardan bahset
mek istiyorum. 

Kültür ve sanatı gelişmemiş bir toplum, çağdaş 
medeniyet düzeyine erişmiş bir toplum sayılamaz, tşte 
bu gerçeklerden hareket eden Atatürk, ülkemizin sa
nat ve kültür hayatına genç kız ve yetişkin kadınla
rın aktif bir şekilde katılmasını sağlayacak alt ve üst 
yapı tesisleri kurulması için çalışmıştır. 

Tiyatro, bale, müzik, opera, sinema gibi kültür 
hareketleriyle roman yazarlığı,- ressamlık, heykel-
traşlıfc, seramik ve benzeri sanat çalışmalarını mo
dern Türkiye'ye getiren Atatürk, bütün bu hareket ve 
çalışmalara Türk genç kız ve hanımlarının da katıl
masını sağlamıştır. 

Atamızın oluşturmak istediği modern toplumun 
hem temelini ve hem de geleceğinin garantisini teşkil 
eden sanat ve kültür yaşamı için, dünyanın en bü
yük yatılı konservatuvarlarından biri ülkemizde ku
rulmuştur. Devlet tiyatroları ve operaları ile bu pe
kiştirilmiştir. Dünyanın en yetenekli öğretmenleri bu 
çalışmaların başına getirilmiştir. Bugün vardığımız 
düzeyi görünce, Atatürk'ün sanat ve kültür konusun
da istediği hedefe vardığımızı söyleyebilirim. 

Ülkemizde bu alanda kurulan ve çalışan müesse
selerin sayısı sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Hem 
Devlet, hem kamu işletmeleri,- hem de özel sektör 
sanat ve kültür hareketlerini sürekli ve dinamik ola

rak destekler hale gelmiştir. Bütün bu etkenlerde Türk 
kadını hak ettiği yerini almış ve ülkemiz sanat ve 
kültür hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gel
miştir. 

Yüce Atatürk'ün attığı ve ondan sonra gelen ne
sillerin pekiştirdiği bu adımlar bizleri, muhakkak ki, 
dünya milletleri içinde mümtaz bir yere getirmiştir. 
Minnettarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köseoğlu. 
Sayın öney, buyurun efendim. (Alkışlar). 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayı* Başkan, sa

yın milletvekilleri; Türk kadınına siyasal hakların 
verilişinin 50 nci yıldönümünü kutladığımız bugün
de, Türk kadınının bu yarım asırlık sürede çeşitli 
alanlarda kaydettiği aşamaların incelenmesi büyük 
anlam taşımaktadır. Ben bugün burada kamu yöne
timinde Türk kadınının aldığı yere bir ölçüde değin
mek istiyorum. 

Bilindiği gibi, toplumumuzda tüm kadınlar için 
geçerli tek bir kadın sorunu yoktur. Toplumsal ko
numlan farklı olan tüm insanlar gibi kadınlar ara
sında da engin çalışma olanakları ve koşulları açı
sından büyük farklar vardır. 

Türk toplumundaki geçerli kabullere göre ve iz
lenen eğitim politikasının sonucu olarak, kadınları
mız öncelikle kadın ve anne olarak yetiştirilmekte
dir. Genel eğilim olarak kamu kesiminde çalışan ka
dınlar içinde kadın öncelikle anne ve eştir; çalışma
sı da bu nedenle koşula bağlı olarak ortaya çıkmak
tadır. Çoğunlukla evli olsun, bekâr olsun kadın ön
celikle ekonomik zorunluk nedeniyle çalışmakta, bir 
kariyeıv edinme amacı fazla ağırlık taşımamaktadır. 
Aslında genel tablo budur. 

Genel tablo böyle olmakla beraber Türk kamu 
yönetiminde kariyer edinmeye yönelen kadın görev
lilerin sayısında diğer çalışma alanlarında görülme
yen hızlı bir artış göze çarpmaktadır. O kadar ki, 
kamu yönetiminde kadınlar, erkek meslektaşların
dan daha hızlı bir artış göstermişlerdir, örneğin; 
1938-1980 yılları arasında kadın kamu görevlileri
nin sayısı yaklaşık 24 kat artarken, erkeklerin sayı
sındaki artış 8 katta kalmıştır. 

Kadın kamu görevlilerinin. eğitim düzeyleri er
kek meslektaşlanndan yüksektir. Erkek kamu gö
revlilerinin yüzde 45'i ilkokul öğrenimli iken, kadın 
kamu görevlilerinin yüzde 68,5'i lise ve daha yukarı 
bir eğitim düzeyine sahiptir. 

Özellikle son 20 - 25 yıllık sürede kadınlarımız 
her alanda ve her seviyedeki eğitim ve uzmanlıkta 
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o kadar hızlı bir gelişme kaydetmiştir ki, doğal, ge
leneksel ve toplumsal tüm smıriamaları aşmayı bar 
sarmıştır. Türle toplumunda meslekî faaliyetlerde 
bulunan ve bürokratik kademelerde sorumlu görev
ler üstlenen kadın sayısı giderek artmıştır. Türle kadı
nı artık, çalıştığı kurumu temsilci*,, hafeta ülkesini ya 
da Hükümetini temsilen müzakere: masalarında yer 
almaya başlamıştır. 

Konunun sevindirici yanı sayın milletvekilleri; 
Türk toplumunun kadının bu yeteneklerini ve üstün
lüklerini giderek daha fazla kabul etmesidir. Gerçek
ten bugün kamu görevlerinde sorumluluk almış ba
şarılı kadınlarımızın bilgi üstünlüğü, yetenekleri, ça
lışkanlığı, sorumluluk duygusu açıkça takdir görmek
tedir. Kendisine ağır görevler ve sorumluluklar çe
kinmeden tevdi edilebilmektedir. Ancak eksik olan 
tek bir yan kalmıştırj o da, yönetim yetkisidir. Evet, 
bugün halen toplumumuzda kadınlar tarafından yö
netilmeye karşı bir yadırgama devam etmektedir. 
Bunun belkide en çarpıcı örneği kadınlarımıza kay
makam olma imkâm verilmemesidir. Yasal hiçbir 
yasaklama olmadığı halde, geleneksel bir yaklaşımla 
kadınların kaymakam olması bugün halen engellen
mektedir. Türk kadını son derece ciddî işlerde çalış
makta, kendisine sorumlu, hatta tehlikeli görevler 
verilmekte; ancak yönetim yetkisi verilmesinde el'an 
bir miktar çekingen davranılmaktadır. Ancak, Türk 
kadınının son 20-25 yıl içinde gösterdiği gelişme ve 
toplumun kadına bakışında meydana gelen olumlu 
değişme kadınlarımızın yöneticilik alanındaki bu. sı
nırlamayı da aşacağr ve toplumumuzun da buna 
kabul edeceği konusunda umut vermektedir. 

Bu anlamlı günde bütün Türk kadınlarına sevgi
lerimi sunar, Yüce Kurulunuzu saygıyla, selamlarım. 
CAlkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öney. 
Saym Günseli özkaya,. buyurun efendim. (Alkışr 

la£)v 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Türk kadınlarının siyasal hakla
rının 50 nci yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir üyesi olarak bulunmanın bilinci içinde siz 
sayın milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar). 

Sayın milletvekilleri, kadın hakları tüm ülkelerde 
çeşitli evrelerden geçerek yasallaşmıştır. Ancak, ka
dın hakkının bugün bile tebessümle karşılandığa 1984 
Türkiye'sinde bu. hakların temel felsefesi âdeta unu
tulmuş-. gibidir. Oysa kadın haklarım» hakların bü

tününden a^ıemak* bunları yalın ve sadt haklar gibi 
göçmek alışkanlığından artık kurtulmak gerekir. Ka
dın hakları genel hakların bütünü içinde olup, insan 
hakkının özünden kaynaklanmaktadır. 

Tarihin derinliklerinde insan gücünün üretime 
geçmesi, üretici güçlerin gelişmesi, iki cins arasında 
iş- bölümünü zorunlu kılmıştır. Emeğin üretkenliği
sin artması, eşyayla birlikte insan üzerindeki mülki
yet ile sonuçlanmıştır, önceleri öldürülen savaş tut
sakları üretim ihtiyacı nedeniyle tutsak insan mües
sesesini getirmiştir. Birçok aşamalardan geçen kölelik 
müessesesi, tünr kıtalarda köleci toplumlar yaratmış
tı!. Kölelik ile birlikte toplumun sınıflandırılması, ta
rih içinde kendi ayıbı ile yerini altmıştır. 

Acımasızca uygulanan sınıfsal toplum yönetimi, 
yeni kıtaların bulunması ile sömürgeciliği de bera
berinde getirmiştir. Askerî üstünlük ve Katolik mis
yonerliği ile gelişen sömürgeciliğe karşı başlayan Rö
nesans ve reform hareketleri, kişiliğe ve düşünce öz-
güriüğüne saygıyı başlatmıştır. Daha sonra, Fransız 
ihtilali ve- devlet yönetimindeki biçimsel değişiklikler, 
insana ve smrfsal kavrama yeni bir bakış açısı getir
miştir.. 

19 uncu; yüzyıl başlarında esir ticaretinin yasak
lanması girişimleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası in
san inaklarının Milletler Misaıki Cemiyetinde ele alın
ması ve 10 Aralık i948'de hasan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin kabala ile noktalanmıştır. 

Kökeninde devletlerin bağımsızlığı ve kişinin öz
gürlük ve eşitliği yatan bu beyannamede insanlarara-
sı ırk» renk, düV din, cinsiyet ve servet gibi ayrıca
lıkların gözetlemeyeceğini ilke olarak koymuştur. 
İşte temeldeki bu insan hakkı, eşitlik ve özgürlük il
kesi içinde ekonomik, sosyal vesair gibi kadın hak
larının da doğmasına neden olmuştur. 

Kadın haklarım yalnız kadın ve erkek eşitliği bi
çiminde yorumlamak temeldeki insan haklarına da
yandırmadan anlatmaya çalışmak, kadını koparıl
mış bir çiçek 'gibi vazoya koyan Ortaçağ skolastizm 
zihniyetinden farksızdır. (Alkışlar). 

Kadın 'haklarının ekonomik, siyasal, sosyal alana 
yansıması da toplumun tüm sorunlar zincirindeki bir 
halkasıdır. (Bugün, binlerce üniversite mezunu kızı
mız işsiz irse,, işçi kadınların tazminattan ücret artı
şına kadar çeşitli sorunları varsa, kadın öğretmen
lerimiz ayağına takılan taşlarla engelleniyorsa» kreş 
sorunun ve boşanmaların yıkıntısı altında omuzları 
çöken kadınlarımız bükmüyorsa,, toplum dışı yollara 
düşen, kadınlarımızın sayısı 'her gün artıyorsa, tarla-
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dafci köylü kadınımız emeğini değerlendiremiyorsa; 
tüm bu 'sorunlar, Türk toplumundaki genel sorunla
rın bu alana da yansımasından başka bir şey değildir. 
(Alkışlar). 

Türk kadını kendisini toplumdan soyutlayan ve 
haklar üstünlüğü sağlayan yeni bir halklar dünyası 
aramanın peşinde değildir. Türk kadını, erkeği ve ço
cuklarıyla tüm Türk Ulusu içinde birlikte, âdil, eşit 
ve -güvenceli hakların peşindedir. 

50 yıl öncesi Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üye
lerini, o günün Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetin kuru
cusu ve bizim haklarımızın en büyük savunucusu 
Büyük Atatürk'ü ve o günün Başbakanı ismet İnönü' 
yü bugün saygı ile anmamızın anlamı, kişilerin ve 
müesseselerin yaptıkları işlerin olumlu sonuçları ora
nında saygı kuralını işletebilmeleridir. {(Alkışlar). 

Dünyanın belli başlı milletlerini esaretten kurta
rarak hâkimiyetlerine kavuşturan, büyük fikir cere
yanları, köhne müessesata ümit bağlayanların, çürü
müş idare usullerinde reha kuvveti arayanların bia-
man düşmanıdır, diye ve imtiyazsız, sınıfsız bir 
millet olduğumuz ilkesini ilan eden Büyük Atatürk, 
aslında insan haklarının eşitlik ilkesi ve Özgür in
san ilkesini Cumhuriyetin temel taşı olarak daha İ923 
lerde koymuştur. (((Alkışlar). 

İşte bu ilkeller ışığında İsmet İnönü döneminde 
6 Nisan 1949 tarihinde Başbakan Şemsettin Günal-
tay Hükümeti, İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sine imza atarak ve bunu demokrasiye geçerek uygu
ladığı için bizim kuşağımızın taşıdığı saygı gelecek 
kuşaklara da uzantılı olacaktır. Kadın hakları, öz
gür insan ve eşit haklar ilkelerinden 'böylesi bir (güç
le kaynaklanarak yasallaşmıştır ve böylesi bir güçle 
kadın hakları tüm haklar yelpazesi içindeki yerine 
oturmuştur. 

'Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin, gelecek 
kuşakların ve kadınlarımızın yararına ileriye dönük 
işlerlik sağlayan yasalar koyucu bir meclis olması ve 
böylesi bir saygınlıkla anılması dileğiyle hepinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar). 

[BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özikaya. 
Buyurun Sayın Tekinel. i(jAlkışlar). 
A. NECLA TEKJtNEL (İstanbul) — ISayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Türk kadının siyasî hakla- -
rina kavuşmasının 50 nci yıl dönümünde Özel bir 
gündem hazırlayarak, Türk Kadın Haklarının yürür
lüğe girdiği tarihlerden bu yana değişen dünya ve ül
kemiz şartları içerisinde Türk kadın haklarının ta
rihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve hukukî yönleriyle 
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Meclisimtede yeniden gözden geçirilmesine imkân 
sağladıkları için Sayın Başkanı ve Başkan
lık Divanı Üyeleriyle tüm siyasî partilerin Meclis 
grubu üyelerine teşekkür ederek konuya girmek isti
yorum. 

ıBu çalışmalarda bana ayrılan konu, Türk Mede
nî Kanunu ile Türk Ceza Kanunlarında yer alan ka
dın haklarıyla ilgili bölümlerdir. Ancak, konu çok 
geniş, zaman ise kısıtlıdır. Şüphesiz bu 5 dakikalık bir 
zaman içerisinde konunun eksiksiz ye bütün ayrıntı
larıyla takdimine imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu ifade etmek iste
rim ki, kadını ile erkeği ile Türk aydınları, kadın ku
ruluşları, üniversitelerimiz, Yargıtayımız, Devlet ku
ruluşlarımız, araştırmacı dernek ve vakıflarımız, bu 
büyük hukuk devriminin yapılmasından bu yana ta
rihî akışı içerisinde ekonomik, sosyal, kültürel, hu
kukî yönleriyle ve uygulamalardan elde edilen sonuç
larıyla konuyu canlı tutmuşlardır. 

Toplum, bilimsel incelemelere de yer vererek mu
kayeseli araştırmalarla gerekli bilgileri bilimsel ve tek
nik açılardan değerlendirerek, bu konuda Türk ka
muoyunun oluşmasını temin etmişlerdir. Bu çalışma-
İatın ışığı altında ben kendi düşüncelerimi ilade etmek 
istiyorum. Bu sebeple ben, aydınlarımız ve kuruluş
larımızın bu çalışmalarından da faydalandığımı şük
ranla hatırlatarak ve Hükümetçe en kısa zamanda 
Türk Medenî Kanununda ve özellikle bu kanunun 
aile ve kadın haklarını ilgilendiren bölümlerimde ih
tiyaç duyulan yeni düzenlemelerin yasallaşjtınlmak 
üzere Meclîsimize getirileceği ümit ve varsayımı içe
risinde, genel hatlarıyla ve özet olarak bu 5 dakika
lık süreyi değerlendirmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Medenî Kanttnu, 
hukuk ve sosyal alanda Ortaçağ devrini kapatan, Türk 
Milletine muasır medeniyet kapılarını açan, eski hu
kukumuzdaki çağdışı kalmış kurumlara köklü deği
şiklikler getiren, değişen toplumda hayata intibaka 
açık, inkılapçı, lâik bir devrim kanunudur. 

Medenî Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 
tam 58 yıl geçmiş bulunmaktadır. Türk Milleti bu 
Kanunu içtenlikle benimsemiştir. Türk Medenî Ka
nununun İsviçre Medenî Kanunundan iktibas edil
mesine rağmen, Türk toplumu kendi aile modelini 
kendisi oluşturmuş; toplumumuz ve uygulayıcıları
mız iyi ve doğru gelişmelere daima açık olmuştur. 

Bu konuda, kadın haklarıyla ilgili bir misal ver
mek gerekirse, denilebilir ki; bugünün Türkiye'sinde, 
eskiye dönülerek taaddüd-i zevcat müessesesini geti-
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recek demokratik ya da antidemokratik hiçbir gücün 
mevcut olduğu düşünülemez. 'Buna mukabil devamlı 
bir gelişme içerisinde olan toplumumuz, Türk tari
hine, kültürüne, ahlak ve faziletine, yerleşmiş doğru 
geleneklerine ters düşmeyen konularda ihtiyaç duyu
lan yeni düzenlemelere daima açık olmuştur ve ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, bu büyük hukuk devriminin 
uygulamasında, başlangıçta bazı güçlüklerle karşıla
şıldığı, bazı hususlarda bugün dahi düzeltilmesi ge
reken yapısal, sosyal, hukukî boşlukların bulunduğu 
bir gerçektir. Şurasını unutmamak lazımdır ki, gele
neklere bağlılıkltan kurtulmak için zamana, eğitime, 
kültüre, olumlu hoşgörüye, hukukî ve yapısal boş
lukların medenî esaslar dahilinde doldurulmasına ih
tiyaç vardır. İBuna (göre, hukuk devrimi milletçe be
nimsenmiş, yerleşmiş; ancak ifrat ve tefrite ve fanta-
züere kapılmadan milletçe siyasî polemiklere, sağ ve
ya sol veya inkarcı ideolojok saptırmalara imkân 
vermeden Atatürk ilkelerine, Türk'ün tarihî şerefine, 
kültürüne, sosyal yapısına ve bilmsel gerçeklere ters 
düşmeyecek yeni düzenlemelerin yapılması zamanı 
gelmişti. 

Bugünkü müşahhas konumuz olan fcadm-erkek 
eşitliği Medenî Kanunla 1926 tarihinden beri temin 
edilmiş; evlenmede, boşanmada ve mirasta kadın er
keğe eşit hakka sahip olmuştur. Farklılıklar var ise, 
bu farklılıklar kocanın evlilik birliğinin başkanı olu
şu, ikâmetgâh seçiminde son sözün erkeğin oluşu, ai
leyi temsil selahiyetlerinin kocaya ait bulunuşu, vela
yet hakkının evlilik içinde anlaşmazlık halinde ba
baya ait oluşu gibi hususlardır. 

'Sayın milletvekilleri, Medenî 'Kanundan sonra, 
Türk Ceza (Kanunundaki farklılıklara geçiyorum. 
Türk Ceza Kanununda ise farklılıklar yok gibidir. 
Münakaşa mevzuu daha ziyade Türk Ceza Kanunu
nun 440-44-1 inci maddesi üzerinde cereyan etmekte
dir. ama «âmme daima malumdur» esası karşısında 
kanaatimce bu farklılığı kabul etmek icap etmektedir. 
Tabiî mevzu münakaşalıdır. 

Son olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
cezaların infazında kadın suçlular için bazı kolaylık
ları getirmiştir. Gebelik ve emziklilik gibi hallerde 
infaz geciktirilmektedir. ıBu hususu şükranla karşıla
makla beraber, bunun her zaman ve her suçta tatbi
kini temenni etmekteyiz. 

Buna rağmen, 1 Aralık 1973 tarihinden beri za
manın Cezaevleri Genel Müdürünün talimatıyla ka
za merkezlerindeki kadın gardiyanlar, vilayet merke-. 

zine atanmışlar, kazaların ceza ve tutukevlerinde ka
dın gardiyan olmadığından, kadın tutukluların vüa-
yetlerdeki ceza ve tutukevlerine gönderilmesi zaru
reti hâsıl olmuştur. Bu fiilî durumun eşitlik şartını 
bozduğu aşikârdır. Kadın sanık ve suçlulara ve aynı 
zamanda da yakınlarına ceza ve cefa çektirilmekle 
kalınmamakta, ayrıca ekonomik bir külfet de yüklen
mektedir. Bu keyfî tatbikat, kadın haklarının 1979 ta
rihinden beri ihlal edilmesidir ve bu fiilî haksızlığın 
en yakın zamanda düzeleceğine inanmak istiyoruz. 

Sayın Başkan,' sayın milletvekilleri; konuşmama 
son verirken, eski Meclis zabıtları tetkik edildiğinde 
Türk kadınına verilen bütün bu hakların ne kadar 
mücadele ile elde edildiğini görmemek mümkün de
ğildir. Türk kadını için bu mücadeleyi yapan beye
fendilere, başta IBüyük Atatürk olmak üzere, rahmet
li olan ve yaşayan arkadaşlarına Türk kadını ve ken
di adıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Saygılarımla. .(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tekine!. 
Sayın Saygın, buyurun efendim. (Alkışlar). 
IŞILAY SAYGIN (İzmir) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; Türk kadınının siyasî hakla
rının tarihçesi kısa bir program içinde dile getirile
meyecek kadar önemli olup, tarihî bir gelişime sahip
tir. 

Konunun tarihçesine özet başlıklarla temas ettik
ten sonra, özellikle Cumhuriyet dönemi ve günümüz
de Türk kadınının siyasî hakları üzerinde durmak is
tiyorum. 

Siyasî haklar, genel olarak devlet şekilleriyle sıkı 
sıkıya ilişkili olmuş, tarihin akışı içinde çeşitli devre
lere geçirmiştir. (Devleti oluşturan unsurlardan biri 
olan hâkimiyet, prensipte umumun menfaatine hiz
met edecek tarzda kullanılagelmiştir. Buna bağlı ola
rak milleti oluşturan fertler de, devlet nazarında ka
dın ve erkek olarak ayrı ayrı düşünülemez. 

(Birleşmiş Milletler Anayasasında, insanın anahat-
larına, şahsın haysiyet ve kıymetine, erkek ve kadın
lar için olduğu gibi, büyük ye küçük milletler için de 
hak eşitliği kabul edilmiştir. Ancak, bu ideal prensip
lerin tarihî gelişim içinde her zaman itibar gördüğü 
elbette söylenemez. 

Konuyu bugün, üzerinde yaşadığımız toprakları
mız ve Türk kavimleri ile milleti olarak'ele alırsak; 
Anadolu'da yaşamış eski kavimlerden Hititlerde ya
pılan sözleşmelerde hükümdarın yanında zevcesinin 
de isminin bulunması siyasî hak bakımından sembo
lik de olsa bir eşitliği gösterir, 
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Türk barönlerittrn en eski 'bükten tarihlerinde ha
kanım yaamda, hatunun da yer aldsiğı kaydedilmiş, 
yabancı elçilerin kabulünde her .ifcisittm devleti be
raberce temsil ettikleri tespit edlmişttt. 

îslaraiyete geçişle Türk fcavmlerinsdb yenibir sos
yal sistem oluşmuş ive 'Mam tekokanu dayaman jpren-
sipler hâkim -obuaya bafiamaştta*. 

Selçukrater dönemmde fcadmiarm siyasî hakları 
kmnmında müspet deliller az »miktarda ©imasına rağ
men, Selçuk hükümdarMctaoa raemmp kadınlar sos
yali olaylarda söz sahibi oldukları Ve tradar adaşa ba
nı mükellefiyete tabi -oldukları görülmektedir. 

Osmanlı Devleti zamanında da kadınlarımızın sa
hip oldukları siyasî İnaklarla ilgili, o döneme ait ka
nun ve fermanlarda bir kayda rasüanamatnaktadır. 
Ancak, devlet işlerinde kadınların rolü olduğu, bazı 
devlet işlerinin kadınların elMsiyle yön değiştirebll-
d;ği herkesçe bilinen bir gerçektir. Yine bu dönemde 
kız ve erkek çocukların dinî tedrisat bakımından ay
nı mükeîteliyet tabi olduktan jB&rtln^teder. 

Tanzimat döneminde kadmlaffirmz açışımdan ba
la fikir seribestrsd ve sosyal olaylarda düsüııiû© beya-
m gibi fplismeler «teHişsa da, siyasî açadam betâü bdr 
hak verrlmemiştir. 

1̂ 76 K&mm-i Esasisi de aym temel yarada «top, 
erkek nüfusu gözeten bir hüviyete sahiptir. 

"Bu durum Cumhuriyet dönemine kadar pek de
ğişmemiş; ancak'Türk kadını siyasî haklarım elde ede
memiş ise de, derneklerde görev almak, dergi ve ga
zetelerde düşüncelerini yaymak ve benzeri faaliyetle
riyle kendini kabul ettirme mücadelesini bağlatmış ve 
ağırlığını koymuştur. 

1926 yılında Medenî Kanunun kabulü ile kadın 
ve erkek münasebetlerinde önemli ölçüde yasal eşit
lik gerçekleştirilmiıştir. 

Türk kadınına siyasî haklar bakımından verilen 
ilk yasal eşitlik ise, DNisan 1930 tarihli Belediye Ya
fası ile seçme ve seçifene hakkı H© tgerçekteşıtiriteıiştir. 
İki dönem belediye başkanhğtı görevini yürüttüğüm 
belediyelerimkin, kadıeferamazm siyasî lıafctarma ön-
•cütük etmiş olması, tona .ayrıca büyük bir gnrar ver-
raıefctodir. {Alkışlar). 

Cumhuriyet döneminde ise Türic kadittfaın İkinci 
önemli siyasî hakkı 5 Aralık 4934 tarihli Mekm Seç
me ve Seçilme Ramın» dle fge*çefcle|mjis*ir. ©uadaaı 
sonraki dönemlerde 'cesMi JEanuga&aca&atzda ikadm ve 
erkek eşitliğini vurgu'layam -ve foısna bagh olarak Sca-
dattlar-ımıam -siyasî haklara» pekişstspeaı m #6üstkten 
bir olgunlaşma görülmüştür. 

Bugün Türk kadını dünyanın es medenî ülkeleri
nin kadaaiarryta ayam seviyede t*e ölçüdedir. Hatta 
birçok ülke kadamun bugün dahi sahip olmadığı si
yasî haklar Türk kadınında mevcut «»itap, bizlerin 
seviyelerine ulaşmak için mücaddefcrini sürdürmek-
(tedirler. fta duram Cumhuriyet dönemi ile olabil
miştir. Bütün dünya milletleri de Türk kadınının bu
günkü durumunu biliyor ve takdir ediyor. 

Gururlu, fakat aynı zamanda «Eşit hak eşit me
şinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle Türk kadınını 
lara bu hakları veren Ulu önderimiz Atatürk'e bir 
kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verili
şinin 50 nci yıldönümü münasebetiyle Türk kadını 
saygıyla kutluyor, onların evladı olarak gurur duyu
yorum ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkış
lar). 

T3AJKŞ/AN — Teşekkür ederiz Sayın Saygın. 

Buyurum .Sayın Üçofc. .(Alkışlar). 
BAHRİYE OÇJOK fOrdu) — Saym Başkan, Sa-

ym Cutahnaıbaşfcanrmrz, Yüce Meclisin sayın üyeleri 
<*» sayın konarak milletvekiltari; bugün dünya kamu
oyunda bizi onurlandırıcı bir yasanın kabul edilişinin 
50 dalca yalını kotlamak w bu yasanm uygulanmasını 
«ağlayan Büyük LMerimİE Atatürk'e ye «rfcadaşiarı-
•na tarânet ve çükrarüaaarmzı ilfade etmekle sözlerime 
başlamak istiyorum. 

18 inci yüzyılın sonlarına doğru yayınlanan bil
dirilerde insanların eşit olduğuna ilişkin hükümler 
yer almıştır, örneğin; 27 Ağustos 1789'da yayınlanan 
ünlü «însan ve Yurttaş Hakları Demeci»nin 1 inci 
maddesinde şu hükmü görüyoruz: «İnsanlar Özgür 
<ve hukuk bakımından eşit doğar ve öyle kalırlar.» 

Buradaki <«afaî8arilar» sözcüğü henüz kadınları 
kapsamsmaktadrr. Çünkü, binlerce ve biaterce yıl 
fcadamlara, erkeklerin «lu^utrduğu toplumun asalak-
tora, nesli «nrdrörnarik ?için gerekli araçları gözüyle ba-
krtoışttr. Nitekim, İsa'dan 900 yâ önce yaşanıp olan 
şair Hesbdos, kadan hakkında hakiniz ne diyor: 

«Takıp, takıştırıp, kalçasını sallayıp, aktan çelme
sin kaflmm biri, 

Oiöteü sjffiibairmdadır düler dökerken sana, 
Ha kadına güvenmişsin, ha bir hırsıza, 
ftir evin odsun, tek karın, bir de öküzün, 
JCansu. para ile satın al ki, gereğinde yürüsün 

öküzlerin ardından.» 
Nt aradır ki, Türkiye'de kadınlara siyasal haklar 

laaııniffiasmtn 50 nci yılma yaklaşırken, '1979'da bir 
&ferânım yaprakliacmda Hesicdos'un söyledikleri yan-

U 6 — 



T. a M. M. B : 34 5 . 12 . 1984 O : 1 

kıknımaktadir; yaklaşık 3 000 yılm ardından. İBurada, 
«(Kadın devamlı tüketicidir. Üretici Jolan oğlan «evlat 
il© mütemadiyen tüketici olan kız evlat bir ölür m u b 
denilmektedir. Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, bütün 
tarımsal toplumlarda baş üretici kadındır. 

Bulgun artık, İnsan (Hakları Evrensel Demecin
den alınarak bütün uygar devletlerin anayasalarında, 
insanların cins farkı gözetilmeksizin kanun önünde 
eşit oldukları yazıiknıştır. 

«Önce, insanların eşit olduklarının, sonra da, cins 
farkı gözetilmeksizin eşit olduklarının kabul edilmesi 
yıllarca ve yıllarca süren ter, kan ve ateş, dolu bir 
savaşımın sonucudur. 

Stadın hakları bakanından tarihte en büyük dev
rim İsiarala igerçddeştirilrfli^ti. îsl&mdan önce hiçbir 
hakkı bulunmayan ve hukukun sahibi değil; ancak 
konusu olan kadın, Uslamla erkeğiyle eşit olmakla 
birlikte, haktan yararlanan kişi durumuna yükselmiş
tir; ama en ilginci, dünyada ilk kez Tfcadrn ekonomik 
bağımsızlığına kavuşmuş oluyordu. Mirasla, tanıklık
ta erkeğin yarısı gibi muamele görse de, boşanmada 
hakkı olmayan kadının, evlenme akdinde artık kesin
likle rızası soruluyordu. Mehr'e de tek başına sahip 
kılınmıştı; yani mehr aileye değil, babaya değil ken
disine verilecekti. îslam, kadının malları üzerinde 
kendi serbest iradesiyle istediği tasarrufta buluna
bilmesi hakkını temin etmiştir. (Müslüman kadın ko
casının veya babasının izni olmadan mallarını sata
bilir, kiralayabilir, bağışlayabilir. 

6 ncı yüzyılda saptanmış olup, yeni çağda bile 
Batı Avrupa'da yer yer yürürlükte bulunan Lex Sal-
lice'ya göre, kadınların taşınmaz inallarda miras hak
ları yoktu. «Devlet eşittir mülk» sayıldığı için, bu 
kanunun yürürlükte olduğu yerlerde kadınlar hüküm
dar da olamıyorlardı. DoğuMa oluyorlardı. 'Ancak 
1713te Kutsal Roma Germen İmparatora VI ncı 
Kari, çıkarttiğı kanunla <Ki, buna Die Pragmatische 
Sanotion, denir) kızı Mark Tereza'nın hükümdar 
•olabildiği düşünülürse; taftnır taşınmaz bütün mal-
landa aynı durumdaki erkeğm yarısı kadar mirası 
Müslüman kadının daha 7 ooi yüzy&bn birinci yarı
m d a eMe etmiş olması şaş*rtıe*dır. 

Gene Aaaacrikalı kadınlara 184£'de yayınladıkları 
«Kadın Hakları !Blldirisi*ttin 3 üncü maddesinde; ko
calara*, kadıniaTin mülk ve gelirleri üzerindeki de
netim yetjfcishıın kaldırılması istendiği ve Fransa gi
bi sn raygaar ülkelerden birinde kocaların, kanlaımın 
maları ve golirteri üzerimdeki denetleme hakkının 20 
aıci Yüzyiikn ikinci yarısına kadar sürüp geldiği, bu

na karşılık 7 nci Yüzyıldan beri İslâm dünyasında ko
caların, karılarının malları üzerinde hiçbir hakkı bu
lunmadığı göz 'önüne alındığında, İskanın kadın hak
ları bakımından dünyanın en büyük devrimini gerçek
leştirdiği yadsınamaz. 

Ayrıca Hazreti Muhammed Mekke'nin fethinde, 
bir biçim oy verme, seçme demek olan «biat»ı kadın
lardan da, onların elerini tutarak almasıyla kadınla
ra seçim hakkını da tanımıştır. Giderek kadınlar Mı
sır'dan Endonezya'ya; Moskova yakınlarındaki Kasım 
Hanlığından Maldiv Adalarına kadar yayılan Türk 
İslam ülkelerinde, 113 üncü Yüzyıldan başlayarak hü
kümdar ve naibe olmuşlardır. Ancak İdamın, kadın
ların sokağa çıkarken yüzleriyle birlikte tepeden to
puğa kadar örtülmeleri, erkeklerle bir arada bulun
mamaları ve erkeklere seslerini duyurmamalan yo
lundaki, sonraları çok dar bir görüşle yorumlanarak 
uygulanan kuralları, kadınları, yüzyıllarca İsiamın 
kendilerine tanıdığı bu hakları kullanmaktan alıkoy
muştur. 

Türlü bilim ve sanat alanındaki büyük Müslüman 
kadınların az da olsa yetişmesine karşılık, kadınların 
büyük bölümü tam bir cehalet deryası içinde kalmış
tır. Atatürk devriminin temeli olan laikliğin kabulü 
ile Türk kadını yavaş yavaş toplum hayatındaki ken
dine yakışan yeri almaya koyulmuştur. 

Lâikliğin ilk adımlarından olan İsviçre Medenî 
Kanununun 1926'da yürüdüğe (girmesi île kadın er
kek eşitliği medeni hukuk alanında 'gerçekleşmiş, en 
son 5 Aralık 11904'de de; yani demokrasinin beşiği 
İngiltere'den yalnızca 6 yıl sonra, Fransa ve İsviçre 
gibi ülkelerden de yıllarca önce kadınlara siyasal hak
ların, başka bir deyimle parlamentoya seçme ve se
çilme haklarının tanınmasıyla eşitlik tamamlanmış
tır. 

Kadın erkek eşitliği bakımından gerçekleştirilen 
bu devrim, çok (geçmeden bütün İslam ülkelerinde 
etkisini göstermiş ve Faştan Endonezya'ya kadar he
men hemen bütün ülkelerde kadınlar yüzyılımızın 
kendilerine tamdığı haklardan yararlanarak büyük
elçi, ıgenel vali, belediye başkanı, Parlamento üyesi, 
bakan olmuşlar; sosyal ve siyasal hayatm bütün alan
larında aldıkları görevleri başarıyla sürdürmüşler
dir. 

Ne yazıktır ki, Türkiye Cumhuriyetinde kadm 
haklarının tamamlanmasının bu '50 nci yılında 
İran, Pakistan, Sudan gibi kimi ülkelerde büyük bir 
hızla geriye gidilmekte; kadınların elde etmiş olduk
ları haklar ellerinden alınmakta, eşitsizlik yeniden ger
çekleştirilmektedir. Ülkemizde de bu ülkelerdeki uy-
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gulamalara uymak yolunda büyük çabalar sarf edil
mektedir. (Bunu görmezden gelemeyiz. (HP sırala
rından alkışlar) (Bunların kimi içeride, kimileri de dı
şarıda tertiplenmektedir. Olaylara sırtımızı dönmek, 
kulaklarımızı, gözlerimizi kapamak "bir sosyal hasta
lık olan irticaa kapıları açık tutmak onu davet etmek 
olur. !(HIP sıralarından alkışlar) Oysa, bu geriye yöne
len ülkelere uymak değil, onları yeniden Atatürk'ün 
açtığı uygarlık yoluna doğrultmak gereklidir. Kadın 
haklarının en ileri aşamasının 50 nci yılını kutladığı
mız buıgün, yalnız dünya kadınlarının değil, insan 
haklarına saygılı dünya erkeklerinin de bu geriye yö
nelişe duyarlık göstermelerini ve «Dur» demelerini 
bekleriz. 

Sayın dinleyenler, 50 nci yılın tüm Türk kadınları
na kutlu olmasını dilerken, bir noktaya daha kısaca 
değinmek isterim. O da, liderlik konusundadır. Eğer 
biz lider devlet olacak isek, bunu Ortaçağ yöntemle
rini benimseyerek değil, Atatürk devrimi yolunda; 
yani laiklik yolunda gerçekleştirelim. Bunu temen
ni ediyorum. 

Tekrar hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
Sayın milletvekilleri, şimdi de konuk parlamen

terlerden, en yaşılı ve kıdemli parlamenter sıfatıyla, 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Sürek
li Komite Üyesi ve Hukuk Komisyonu IBaşkan Yar
dımcısı Sayın Lei Jieqiong'a söz vereceğim. 

Ancak, ondan önce, ülkemizin davetlisi olan sa
yın konuk parlamenterleri sizlere takdim etmek isti
yorum': 

Federal Almanya'dan Sayın Antje Huber (Alkış
lar). 

Avusturya'dan Sayın İDr. Margo Hubinefc (Alkış
lar). 

^İngiltere'den Sayın Angela Rumbold '(Alkışlar). 
Çin Halk Cumhuriyeti'nden Sayın Lei Jiegiong 

(Alkışlar). 
İspanya'dan Sayın Carmen Llorca (Alkışlar). 
'isviçre'den Sayın Elisabeth Blunschy (Alkışlar). 
(Norveç'ten Sayın Inge Lise ıSkarstein (Alkışlar). 
Buyurun, Sayın Lei Jieqiong (Alkışlar). 
(*) LEÎ JlEOjONG (Çin Halk Cumhuriyeti Ulu

sal Halk Kongresi Sürekli Komite Üyesi) — Sayın 
Başkan, sevgili kardeşler ve arkadaşlar; 

Sözüme başlarken ilk olaraik müsaadenizle tö
rene katılan çeşitli ülkelerden bayan milletvekilleri, 

(*) Tercüme edilmiş konuşmadır. 
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Çin (kadını ve şahsım adına Türk kadınına siyasî 
haklar tanınmasının 50 nci yıldönümünü heyecanla 
kutluyorum. 

50 yıl önce büyük millî kahraman Kemal ATA-
TÜRK'ün teşebbüsü ve desteği ile Türk kadını seç
me ve seçilme hakkını elde edip erkeklerle eşitlik, 
karşılıklı yardım ve birlikte ilerleme sosyal statüsü
nü kazanmıştır. Bu, sadece Türk kadın hareketlerin
de çığır açan ibüyük bir yaratım değil, aynı zaman
da dünya kadın ilerleme tarihinde de şanlı ve etkisi 
çdk sürecek bir olaydı. Biz, bu Ikayda değer hâdi
seyi anma faaliyetine katılmak fırsatını bulabildiği
mizden büyük şeref ve mutluluk duyar ve bu vesi
leyle nazik davetiye ve hüsnükabul ile misafirperver
liğini gösteren ev sahiplerimize içtenlikle teşekkür 
ederiz. 

Kadın, insanoğlunun yarısını kapsıyor^ Dünya uy
garlığının geliştirilmesi kadın katkılarına siki' sıkıya 
bağlıdır. Çağdaş medeniyetin önemi işaretlerinden 
biri kadının erkeklerle eşit haklar paylaşmasıdır. Hiç 
de kolay kolay 'kazanılmaz bu haklar; ancak ileri 
düşünce ve gücün uzun mücadelelerle geri düşünce 
ve gücü yenmesinin bir sonucudur. Bunun için ka
dın ile erkek arasında hak eşitliğini savunan ve Türk 
kadınına siyasî haklar tanınmasında silinmez katkı
lar yapan Yüce Atatürk'e derin saygılar duyuyor ve 
'bu arada Türk kardeşlerimizin gurur ve mutluluğu
nu sevinçle paylaşıyoruz. 

Bugün, ülkelerimizin her alanında büyük rol oy
nayan kadın, toplumsal ilerleme ve gelişmesine er
kek gibi ve kendine layık katkılarda bulunmaktadır. 
Bundan dolayı bütün toplumun saygısını ka
zanmış bulunmaktadır. Kadın temsilcilerinin 
devletin en üst yasama organına seçilme
leri, toplumun kadın halkları ile statüsünü 
tanıması ve önem vermesinin canlı gösterisi
dir. Bundan büyük gurur duymaktayız. 

Bununla birlikte, kadın olaraik, üzerimize düşen 
görevlerin kutsal ve büyük olduğunu çok iyi bili
yoruz. Biz, sadece genç kuşağı büyütüp dünyamı
zın gelecek efendilerini yetiştirmek değil, aynı za
manda erkeklerle blirükte insan toplumunu durma
dan ilerletmek yükümündeyiz. Şu anda en önemli 
ve en mühim işimiz Ibarış sağlamaktır. Türk kardeş
lerle elele kalıcı ibir dünya barışı uğrunda çaba sarf 
etmeye hazırız, Bu arada gelecek nesillerin refahı 
için vatanlarımızın kalkınmasına atılmalıyız. Tabi
atıyla kadın ve çocuk hakları ve çıkarlarını sağlama-
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ya devam etmeliyiz. Bu, vazgeçilmez bir görevimiz
dir. Aziz kardeşler, atalarımızın izinde parlak yarı
na güven ve cesaretle ilerleyelim. 

Sözümü bitirirken misafirperver ev sahiplerimize 
bir kez daha şülkranlar sunar ve kendileri adına bu 
konuşmayı yapma şerefini bana veren çeşitli ülke
lerden davetli olarak 'gelmiş bayan milletvefcillerine 
teşekkür ederim. 

Hepinize teşekkürler. ıflAlkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Lei Jieqiong. 
Sayın milletvekilleri, Türk kadınına seçme ve 

seçilme hakkının verilişinin 50 nci yıldönümü mü-

5 , 12 . 1984 O : 1 

nasebetiyle yapılan görüşmeler burada tamamlanmış
tır. 

Yüce Heyetinizin aldığı karar uyarınca bugün 
başkaca bir görüşme yapılmayacaktır. 

Sözlü sorularla, gündemde bulunan ve 4 Aralık 
1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanıp aynı 
gün dağıtılan ve yarınki gündeme girecek olan ka
nun tasarı ve tekliflerini' sırasıyla görüşmek için 
6 Aralık 1984 Perşembe günü saat I5.00*te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

. - « • . -
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 ÜNCÜ 'BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1984 Çarşşunba 

Saat : 14.00 

• 1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURlMA 
SUNUŞLARI 

1. — Genel Kurulun 29 . 11 . 1984 tarihli 32 nci 
Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türk Kadın Hak
larının 50 nci yıldönümü münasebetiyle yapılacak gö
rüşmeler. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
;'••-. .ISEOİM 

4 
OYLAİMAISI YAPILACAK t§LER 

5 
GENEL 0ÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI: YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1., — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye

minli özel teknikdbüfolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 
;•' 3. — Ordu (Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
renenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği-̂  
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge-

^ (6/212) 
4. — tzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, İstanbul 

İti Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
Şorü önergesi ı(6/218) 

5., —-' Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, (İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Antbirlik 
ile Teksif Sendikası arasında (imzalanan toplu iş söz
leşmesinin iptal nedenine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/221) 

7. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

18. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

9. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Beşinci IBeş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176,-177 ve 178 inci 
Maddelerimin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet JComisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek (Dağıtma tarihi : 25.^.1984; 
9.10.1984) 


