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Kadının siyasal alanda temsili kadın hareketlerinin amaçlarından bir kısmını oluşturur.
Siyasal alanda temsil, kadının mücadele ettiği diğer başka önemli alanlardan farkı politika
sürecine dâhil olmasıdır. Kadın kendine özgül konulara ve toplumun genelini ilgilendiren
meselelerde siyasal temsil yoluyla aktör olmuştur. Ancak demokrasi tarihinde kadınların
kendileri adına konuşup kendilerini temsil etmeleri uzun bir süre almıştır. Çünkü bunu erkekler
kadınları adına yapmışlardır dolayısıyla kadınların siyasi varlığından ve çıkarlarından söz
edilmesi güç bir süreç olmuştur (Sumbas, 2015: 107). Feminist düşünce gelişmeye başladığında
kadın temsili önemli bir sorun olarak ilk kez gündeme getirilmiştir. Bu kadın temsili için önemli
bir dönüm noktasıdır. Bu mücadeleler sonunda, dünyanın pek çok farklı yerinde kadınlar
seçme ve seçilme hakkı, çalışma ve eğitim hakkı gibi hukuksal ve ekonomik haklar kazanmışlar;
belirli toplumsal kazanımlar ve farkındalıklar elde etmişlerdir. Bu haklar özellikle siyasal
anlamda kadınlar açısından önemli kazanımlardır; ancak kadın çıkarlarının temsili ve kamusal
alanın kadınlara yönelik dönüşümü için bu kazanımların yeterli olmadığı görülmüştür (Sumbas,
2015: 108).
Türk kadınının haklarıyla ilgili gelişmeler Tanzimat'la başlatılabilir. Tanzimat dönemi ile
birlikte bazı kanunlarda değişiklikler yapılmış, kızlar için okullar açılmış, eski yasaklar geniş
ölçüde yumuşamıştır. Fikir ve edebiyat alanında kadının özellikle ailedeki hak ve yetkileri lehine
yazılar başladığı için yeni bir döneme girildiği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı Tanzimat’ın
başlangıcından İkinci Meşrutiyet’e kadar olan dönem kadın hakları bakımından yeni görüşlere
giriş devri olarak nitelendirilebilir (Taşkıran, 1973: 25). Kadın hareketinin ortaya çıkışı hemen
hemen tüm dünyada aynı seyri izlemiştir. Türk kadınları için bu sürecin başlangıcı hukuk,
eğitim, toplum, siyaset ve ekonomik yapı yönünden gelişme ve değişme döneminin başladığı
yıllar olan II. Meşrutiyet dönemidir (Gökçimen, 2008: 47). İkinci Meşrutiyet döneminde erkek,
kadın yazarların, derneklerin, kadının ailedeki durumundan sosyal hayattaki durumuna kadar
her konudaki dilekleri kadın hakkındaki yeni bakışa ilişkin gelişmelerdir (Taşkıran, 1973: 18).
Bu gelişmeler Cumhuriyet döneminde kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle önemli
bir merhaleye gelmiştir. Türk kadını parlamenter olma hakkını kazandığı dönemde Batı
ülkelerinin birçoğunda kadınlar bu hakka henüz kavuşmamıştı (Kili, 2002: 325). Türkiye bu
konuda Avrupa’nın önemli ülkelerinden önde gelişim göstermiştir. 1934’de dünya genelinde
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkının bulunduğu ülke sayısı 28 olduğu
düşünüldüğünde, Türk kadınının Cumhuriyetle birlikte bu konuda geldiği noktanın önemi
ortaya çıkmaktadır (Konan, 2011: 169).
Türk kadınının toplumsal konumunun değişmesi devam ederken, 3 Nisan 1930’da
tanınan Belediye Meclislerine seçme ve seçilme hakkı Türkiye’deki kadın hakları açısından
önemli bir kilometre taşını oluşturmuştur (Terzioğlu, 2010: 15). Bu hakların verildiği tarihin
bulunduğu koşullar itibarıyla önemi yadsınamaz. Ancak kadın hareketleri demokrasi
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taleplerinin artmasıyla birlikte düşünüldüğünde kadın temsili konusundaki gelişmeler yavaş
gerçekleşmektedir. Bu durum da siyasetin erkek egemen kuruluşunun ve konumlanışının
değişimini zorlaştırmaktadır. Siyasetteki eril tarzın egemenliğinin kırılmasının tek yolu
kadınların giderek artan oranda ve büyük sayılarla siyasal karar süreçlerine katılmasının yolunu
açmaktır. Kadınların eşit siyasal katılımı bütün vatandaşların eşit siyasal temsilini sağlama ile
ilgili temel demokrasi meselesi olarak görülmesi gereklidir (Sancar, 2008: 178). Siyasal temsil
eşitliği, kadınların ve erkeklerin eşit sayıda temsilini ifade eder. Siyasal temsil eşitliğinin sadece
siyasal alan için kullanılması, siyasal temsil eşitliğine dayalı demokrasiyle bağlantılı olmasıdır
(Le Doare, 2015: 258). Toplumun tüm kesimlerinin çıkar ve sorunlarına yer veren, bir uzlaşı
ortamı sağladığı ölçüde başarılı sayılan demokratik mekanizmaların vazgeçilmez unsurlarından
biri de kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasıdır (Altunok ve Gedikkaya, 2017: 231). Siyasal temsil
eşitliğine dayanan demokrasi deyimi 1898’da Strasbourg’da Avrupa Konseyi tarafından
düzenlenen bir toplantıda ortaya atılmıştır. Burada kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik siyasal
önkoşul olarak belirlenmiştir (Le Doare, 2015: 258).
Türkiye’de kadınların siyasal kararlara eşit katılamama sorunu ancak 1980’li yılların
ikinci yarısından başlayıp günümüze kadar güçlenerek devam eden bağımsız kadın hakları
hareketi sayesinde tartışılmaya başlamıştır. Bu gelişmeyle birlikte 1990’ların başından bugüne
kadar kadın-erkek eşitliğini sağlamada önemli adımlar atılabilmiştir (Sancar, 2008: 181).
Özellikle 2000 sonrası kadın parlamenter sayısının artması, 2009’da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’nun kurulmasıyla kadın politikaları yönünde çeşitli adımlar atılmıştır.
Siyasette İlk Kadın Parlamenterler Dönemi adlı bu yazıda Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle 1935’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkın vekilleri arasında yer alan kadınlara
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 1935 yılında yapılan genel seçimlerde TBMM’ye giren 17 kadın
milletvekili ve 1936’daki ara seçimle giren bir kadın milletvekiliyle birlikte 18 kadın milletvekili
ilk kadın parlamenterler olarak tarihimize geçmiştir. Türk kadın tarihinin önemli aktörleri olan
parlamenterlere ilişkin albümlerden derlenen bilgiler ve bu bilgilere ilişkin prospografik
incelemeler aşağıda yer almaktadır. Bu inceleme kapsamında ilk kadın milletvekilleri; eğitim,
meslek, yabancı dil, seçilme yaşları ve yerel yönetimlerde görev alma durumlarına ilişkin
bilgiler derlenmiştir.
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8 Şubat 1935 Milletvekili Genel Seçimleri neticesinde
Türkiye Büyük Millet Meclisine
Seçilen İlk Kadın Milletvekillerinin
Mazbata ve Tercüme-i Halleri
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EMINE MEBRURE GÖNENÇ
AFYONKARAHISAR (868)
1900'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa memurlarından İbrahim
bey, annesi Didar hanımdır.
İlköğrenimini Üsküdar Kız Sanayi Mektebi'nde yaptı. Daha soma Beşiktaş
İttihad-i Osmanî Mektebi'ne devam etti. 1915'te girdiği Arnavutköy Amerikan
Kız Koleji'ni 1919'da bitirdi. 1927 yılında Adana Emrazı Zühreviye Hastanesi
Baştabibi Dr. Ahmet Remzi (1891/1952) beyle evlendi, Ayşe Füsun (AKTAN1929) ve Gülgün' (KARAL/1933) ün annesidir.
Önce Beylerbeyi Kız Mektebi'nde Fransızca, arkasından Gedikpaşa
Amerikan Mektebi'nde Türkçe, Çamlıca Lisesi'nde İngilizce ve daha sonra
Üsküdar Amerikan Mektebi'nde İngilizce ve Fen Bilgisi öğretmenliği yaptı.
1925-1926 yıllarında Karadeniz vapuruyla İskandinav ülkelerine uzanan bir
geziye katılarak yerli mallarının tanıtımında görev aldı.
1930 yılında Belediye yasasında yapılan değişiklik üzerine ilk kadın üyeler
den biri olarak Adana Belediye Meclisi'ne, daha sonraki seçimde de Mersin
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Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevi yürütürken Anayasa'da yapılan
değişiklikten yararlanarak Cumhuriyet Halk Fırkası listesinde milletvekili adayı
olarak gösterildi ve V. Dönem seçimlerine katıldı. 666 oyla Afyonkarahisar
Milletvekili oldu, 8 Şubat 1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e
katıldı ve 7 Mart 1935'te tutanağı onaylandı. Dönem boyunca Nafıa Encümeni
üyeliğinde bulundu. Genel Kurul'un 18 Kasım 1935 günlü toplantısında,
Fevzipaşa-Diyarbakır-Demiryolu açılması törenine katılacak heyete seçildi.
Fransızca ve İngilizce bilen ve VI. ve VII. dönemlerde de Afyonkarahisar
Milletvekiliği yapan Mebrure GÖNENÇ, 1949'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı
Körler Okulu ve Körler Derneği başkanlığı da yaptı. Kendisinin de görme sorunu
olduğu için, Türkiye'ye körler alfabesinin getirilmesinde önemli rol oynadı. 6
Aralık 1981 'de öldü. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Danışma Meclisi Üyesi, XVII. Dönem Ankara Milletvekili ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim KARAL'ın kayınvalidesidir.
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(HATI) SATI ÇIRPAN (OĞLU)
ANKARA (871)
Satı Hanım 1890 (1306)'da Ankara'nın Kazan Köyü'nde dünyaya geldi. Kara
Mehmet efendi ile Emine hanımın kızıdır. Köyde büyümüştür. İbrahim Çırpanoğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten Lütfiye (1917-1946), Remzi (1922), Emet
(Akdere-1923), Ahmet (1932-1936) ve Bediha (1933) adlı beş çocuk dünyaya
gelmiştir.
Satı Hanımın eşi İbrahim Efendi Balkan Savaşı'na katılmıştır. Siperin çökme
si üzerine altında kalarak yaralanmıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve
yine yaralanmıştır. Satı Hanım eşinin bıraktığı boşluğu doldurmaya özen göster
miş ve evin geçimini, çocuklarının bakımını üstlenmiştir. Devrimlerin getirdiği
yeni haklardan yararlanmak istemiş ve "Millet Mektebi"ne giderek okuma yazma
öğrenmiş, 1934'te köyünün muhtarlığını babasından devralmıştır.
Muhtar olunca köylüleriyle çok iyi diyalog kurmuş, köyün dertlerine ortak
olmuş, ata binmiş, silah kuşanmış, köyde güvenliği sağlamıştır.
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Satı Hanım, Atatürk'ün Kızılcahamam'a gideceği haberini almış, bunun üze
rine köyü temizletmiş, evleri badanalatmış. Şalvarını, cepkenini ve poşusunu
giymiş, değneğini eline almış, atma bindiği gibi yarım saat uzaktaki Bitik
Nahiyesine gitmiştir. Burada halkla birlikte Atatürk'ü beklemiş. Bir süre sonra
Atatürk gelmiş, Satı Hanım, Atatürk'ün elini öpmüş ve yanma durmuş. Atatürk,
Satı Hanıma, Satı Hanım da Atatürk'e bakmış. Yanından ayrılmamış. Bu sırada
köylüler ayran getirmiş. Fakat kimse vermeye cesaret edememiş. Bunun üzerine
Satı Hanım hazırlanmış ayran bardağını almış ve Atatürk'e vermiş. Atatürk
ayranı içtikten sonra Satı Hanıma ve Nahiye Müdürüne bakmış. Müdür Bey,
"Kazan Köyünün Muhtarı" diye Satı Hanımı tanıtmış.
Atatürk Satı Hanıma "hoşnut musun" demiş, Satı Hanım da "Hoşnudum"
demiş. Adını sormuş, "Karaahmet Kızı Satı" demiş. Daha sonra Atatürk buradan
ayrılmış. Atatürk Satı hanımın bu tavrından etkilenmiş olacak ki, V. Devre seçim
lerinde onu kendi listesinden milletvekili adayı göstermeye karar vermiştir. Altı
ay sonra ikinci seçmenler seçilirken, gece, köyün bekçisi, Satı hanımın evine
gelmiş ve "seni nahiyeden istiyorlar" demiş. Kocası evde olmamasına rağmen
ayağına mestlerini giymiş, eline değneğini almış, bir yanına köyün bekçisini diğer
yanına da komşulardan birini alarak nahiyeye gitmiş. Kumandan "seni köy
muhtarlarına reis yapacağız ne dersin" deyince, öneriyi kabul etmiş. Daha sonra
Ankara'ya gönderilmiş. Ankara'da Vali Nevzad Bey de "seni ihtiyarlara reis
yapacağız" deyince onu da kabul etmiş. Bu sırada eşi de Ankara'ya gelmiş ve
burada buluşmuşlar. Atlara binerek köylerine dönmüşler. Ankara'da seçimler
yapılmış ve Satı kadın 1273 oy alarak Ankara Milletvekili seçilmiş. Yirmi gün
sonra iki jandarma gelmiş ve milletvekili seçildiğini haber vermiştir. Satı Hanım
12 atlı ile Ankara'ya gitmiştir. Üç gün sonra İsmet Paşa Enstitüsüne götürülerek
köylü elbiseleri çıkartılmış; bluz, eldiven, çorap, fotin giydirilmiştir.
8 Şubat 1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne katılan Satı Hanımın tutanağı 7 Mart 1935'te onaylanmıştır.
Dönem boyunca Ziraat Encümeni üyeliği yapan Satı Hanım, Ankara'da
mütevazı bir yaşam sürmüştür. îki katlı bir köy evi tutmuş, ailesi ile birlikte bura
da oturmuştu. Kendi anlatımıyla "sabah 20 kişilik eve kumanda" etmiş, saat iki,
üç oldu mu Meclis'e, oradan da Ziraat Encümeni'ne gitmiş ve akşama kadar
orada çalışmıştır.
Satı Kadının boş vakti olmamıştır. Bir yandan Meclis'teki görevini
sürdürürken diğer yandan da köyünden gelenlerle ilgilenmiştir.
Atatürk'ün adını Hatı olarak değiştirdiği Satı Hanım, 19 Mart 1956'da vefat
etmiştir. Mezarı Ankara'nın Kazan İlçesi'ndedir.
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TÜRKÂN BAŞTUĞ (ÖRS)
ANTALYA (877)
1900'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babası Mehmet Sabri bey, annesi Abide
hanımdır. 1937'de Bekir İzzet ÖRS (1904-1971) bey ile evlendi. 1946'da
boşandı.
1924'de İstanbul Darülfünunu Felsefe Şubesini bitirdi. 1 Eylül 1924'te, daha
önce adı Feyziâtî olan Boğaziçi Lisesi'nde öğretmenlik, kızlar bölümünde
müdürlük, ayrıca, felsefe öğretmenliği de yaptı. 13 Şubat 1927'de bunlara ek
olarak, İstanbul Kız Öğretmen Okulu terbiye ve ruhiyat öğretmen vekilliği de
eklendi. Bu görevde 28 Şubat 1935'e kadar hizmet verdi.
V. Dönem seçimlerine katıldı. 590 oyla Antalya'dan milletvekili seçildi. 8
Şubat 1935'te mazbatasını aldı. 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı. 7 Mart 1935'te
mazbatası onaylandı. Dönem boyunca Maarif Encümeni'nde görev yaptı. Ayrıca
Belediye Kanununa Ek Kanun Lâyihası Müzakeresi için kurulan geçici encümen
üyeliği, kâtipliği, İş Kanunu'na Ek Kanun lâyihasını müzakere için kurulan geçi
ci encümende de üyelik yaptı. Erzincan istasyonunun işletmeye açılma töreninde
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hazır bulunmak üzere Genel Kurul'ca temsilci seçildi. Genel Kurul'da 1936 Yılı
Muvazenei Umumiye Kanunu ve İş Kanunu layihası dolayısıyla 2 konuşması
vardır. Maarif Vekâleti bütçesi dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları söylüyor
du.:
"Bir sene evveline kadar içinde bulunduğum ilk ve orta tedrisata aid olan
ihtiyaçlardan bahsedeceğim. Hepimiz biliriz ki, ilk mekteb hocası, çocuğu hem
terbiye eder hem de okutur. Okutması şu şekilde olur: Devletin kendisine verdiği
programı takib eder ve ilim diye neleri telakki ediyorsak onları çocuğun yaşı ile
ve seviyesi ile mütenasip olarak ilk mekteb çocuğuna öğretmeğe çalışır. Bundan
başka ilk mekteb hocasının terbiye vazifesi vardır. Yani çocuğa dilini öğretir,
çocuğu ahlâklı, vicdanlı yapmak için muhtelif vasıtalardan istifade eder. Sonra bir
de çocuğun bedii zevki ve terbiyesi için çalışır. Bunların müfredatını huzurunuz
da anlatmayı lüzumsuz görüyorum. Ayni zamanda çocuğun medeni bir insan gibi
yaşamasını, giyinmesini ve konuşmasını temin eder.
Acaba, ilk mektebler bu vazifelerinde muvaffak oluyorlar mı? Bunu anlamak
için ilk mektebten gelen orta mekteb çocuklarına bakmak lâzım gelir.
Orta mektebe geçen çocuklar için, orta mekteb hocaları ile samimi olarak
görüşüldüğü takdirde, maalesef memnun görünmüyorlar. Çünki ilk mektebden
çocuk, kâfi derecede hazırlanmış olarak gelmiyor diyorlar. Bunun sebebi, hepiniz
bilirsiniz ki ilk mekteb beş senedir.
Birinci, ikinci ve üçüncü senelerde tedricen program yükseliyor ve bu
sınıflarda dersler muntazam okunuyor. 4 üncü sınıfa geçince orada en zeki çocuk
lar bile şaşırıyorlar. Çünkü 4 üncü sınıf dersleri çok yüklüdür. Bu sınıfın
programları fevkalâde yüklü olduğundan çocuklar dersi anlayamıyor. Bu şeriat
altında yavaş yavaş vaziyete intibak ediyor, sonra beşe geçiyor. Beşte de ayni şe
kilde yine anlamıyor. Anladığı kadar bu şekilde alacağını alıp imtihan edildikten
sonra beşten de mezun oluyor. Beşinci sınıf talebesi ciddi olarak imtihan edilirse
maalesef muvaffak olamazlar. Bunlar nispetle geçmiştir.Programın bu derece
yüklü olması sebebi de şudur: Evvelce altı sene olan ilk mektebler beş seneye
indirilmiştir. Bu indirilişin neticesi, açıkta kalan dersler son iki seneye
yedirilmiştir. Fakat kâfi derecede hazmedilecek şekilde yerleştirilmemiştir.
Sebeblerini anlamıyorum. Ancak ilk mekteblerde, bir iki veya üçüncü senelerde
mütecanis ve tedrici surette yükselen tahsil dört ve beşe gelindiği zaman
birdenbire ağırlaştığı için çocuğun bu son iki sene dersini hazmetmesine ihtimal
yoktur.
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Çocuk orta mektebe girdikten sonra bir şaşkınlık devresi başlar.Hocalar
mütemadiyen kendisinden şikâyet eder. Çocuk vaziyete güçlükle ve yavaş yavaş
intibak edebilir.
Terbiye işine gelince, çocuklarımızı idealimize uygun bir halde yetiştirmiş
olduğumuzu iddia edemeyiz. Çünkü hocaların da bunun için kâfi hazırlığı yoktur.
Daha doğrusu böyle bir hazırlık yapmak üzere uğraşmaya vakit bulamaz, ilk mekteb hocası günde yirmi saat uğraştıktan sonra fırsat bulursa kaçıp başını din
lendirmek istemektedir. Bilhassa büyük şehirlerden uzak köy ve nahiyelerde,
muhitin fakirliği yüzünden hocalar tamam ile köylüleşmiştir. Tabiî köylü için bun
dan, fena bir şey kasdetmediğimi anlarsınız.Muallim bu dar muhitin tesiri altın
da, terbiyesile, tahsiliyle meşgul olacağı talebeyi yükseltemeyecek bir hale
gelmiştir. Memlekette olan yenilikleri takip etmez, kendisinde okutmak ve oku
mak zevki kalmamıştır. Çünkü yeni bir şey görmemektedir. Köyde kendi
seviyesinde ve daha yüksek adam bulunmadığından terakki yerine daima aşağı
gider, bu itibarla bu hocanın çocuk terbiyesinde âmil olması güçtür. Bu sebeble
hocaların uyandırılması ve köy muhitine alışarak, umumi cereyanlardan habersiz
kalmaması için meselâ, senenin muayyen zamanlarında onları büyük şehirlere
getirmek, kurslara tâbi tutmak, yeni tedris ve terbiye sistemlerile meşgul etmek
lâzımdır. Şüphesiz ilk mekteb hocası pedagoji, psikoloji okumuştur. Fakat bunun
la beraber zamanın gidişine ayak uydurmakta geri kalmıştır. Zannediyorum ki
büyük bir malî fedakârlığı da icab ettirmeyen bu tedbir sayesinde kısmen arzu
muza nail olmak mümkündür.
Orta mekteplere gelince: Orta mekteb talebesi ilk mekteb talebesinden daha
bahtiyar değildir. Şu itibarladır ki programlar bir silsile takib edilerek aynı şekilde
tanzim edilmemiştir. Bu nisbetsizliği gidermek için bu sene üç defa imtihan
programı değiştirilmiştir. Son bir talimatname ile de bazı derslerden talebenin
imtihana tâbi olmayacağı bildirilmiştir.Meselâ, fizikte saret, mihanik, elektrik,
ziya bahislerini okudukları halde, meselâ elektrikten imtihan edilerek ziyadan
edilmeyeceklerdir. Bu tedbirle, programlardaki hataların tamiri ümid ediliyorsa
bilmem ne dereceye kadar doğrudur.
Orta mekteblerde terbiye işi:
Orta mekteb terbiyesi, idare işlerile alâkadar olan müdürle onun iki
muavininin elindedir. Müdür kırtasiyeden başını kaldıracak bir vaziyette değildir.
Meselâ İstanbul Kabataş lisesinde ve İstanbul Kız ve Erkek liselerinde, ki talebe
yekûnu 1 200 ile 1 500 arasındadır. Bu mekteplerin bir müdürle iki muavini
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vardır. Müdürü hariç tutarsak diğer iki muavin ne kadar gayret etseler bu kadar
kalabalık arasında, bütün hüsnü niyetlerile çalışsalar ancak inzibatı temin ederler.
Fakat askerî bir inzibat temin etmek, çocukları yanyana dizerek mum gibi dikmek
ve yerinden kıpırdatmamak, konuşturmamak, çok modası geçmiş bir usuldür.
Çocuk bu suretle terbiye olunmaz. Hatta yenilik âleminde müfettişler bu suretle
hareket eden hocaların aleyhinde rapor verirler. Bizim memleketimizde yapılan
işler bundan fazla değildir. Müdür, tabiatile meşgul olamaz. İş hocalara kalır.
Fakat hocalar ancak elli, altmış dakikalık dersi takrir edebilir. Başka bir şey yapa
maz. Çünkü başka yerlerde de dersi vardır ve programı sene nihayetinde bitirmek
zaruretindedirler. Onun için çocuklarımız muaşeret kanunlarına vâkıf değildirler.
İnsanlık ve siyasi akide hakkında bir şey bildikleri yoktur. Çünkü gösterilmiş
değildir. Bu itibarla orta mekteplerde terbiye işine çok ehemmiyet vermek lâzım
gelir. Bu da orta mektepte hoca olanları iyi hazırlamakla mümkündür. Çünkü bu
muallimlerin hem vakti yoktur, hem de pedagoji ve psikoloji bilmezler. Orta mek
tepteki hocalar ya mülkiyeden mezundur veyahud Üniversitenin riyaziye ve fizik
ve sair kısımlarından mezundurlar. Fakat hiç birisi Yüksek muallim mektebinden
çıkmadıkları için pedagoji kısmından çıkanlar müstesna olmak üzere, pedagoji
bilmiyorlar.
Bunlar, üzerinde işlediği insanın tabiatı, naturası, mahiyeti hakkında hiç bir
fikre sahip olmadıklarından, en gayretlileri dahi, çocuk idaresini bilmezler.
Mutlaka hocanın psikoloji ve pedagoji bilmesi şarttır. Binaenaleyh Üniversitenin
hangi şubesinden çıkarsa çıksın, muallim olmak için onları kurstan geçirmek
lâzımdır. Geçenlerde bilmünasebe öğrendim ki kanunda bunun yeri varmış. Fakat
bu madde bu güne kadar asla tatbik edilmemiş. Hiç bir kimse pedagoji şubesin
den mezun olmadığı halde imtihandan geçirilmiyor ve keza bu hocalar toplanıp
ta, bir araya getirilip te yeni vazifelerini daha şuurlu bir şekilde yapmaları için
tedbirler alınmıyor. Bu itibarla hocalar bu hususta yaya kalmış oluyorlar.
Bir de hususi mektepler meselesi vardır. Memleketimizde, bilhassa çoğu
İstanbul'da olmak üzere birkaç hususi mektep vardır. Bu mekteplerin vaziyeti
hakkında söz söylemek için şunu hatırlatmak isterim.
Her sene birinci ve ikinci tahrirî yoklamalardan sonra resmî mekteplerden
hususi mekteplere bir akın başlar. Bunun sebebi aşikârdır. Çünkü o mekteplerde
çocuklar gayet kolay sınıf geçerler. Bu suretle Türk çocuğu lâyık olmadan, çalış
madan memleketin mukadderatına karışmak ve liselerden mezun olmak hakkını
alıyor.
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Antalya Lisesi'nden 48 talebe bir sene hep birden mektebi terketmiş ve İstan
bul'daki bu nevi liselerden birine girmişlerdir. Zaten sınıf mevcudu 70, 80'i bulan
bir mektebe böyle 48 kişi birden girerse bunlar ne dereceye kadar hazırlanırlar?
Mekteb idaresi, bunları imtihana yetiştirmek üzere, kendilerinden daha fazla ücret
alarak, kaydetmiştir. Orada okuyan çocuklar şahadetnamelerini alıp çıktılar. Bunu
velilerine gelen telgraflardan öğrendim. Askerlikte ve daha bir çok yerlerde bun
lara lise mezunu hakkı verildi ve baremin muayyen derecesine tâbi oldular, acaba
bunlar bu hakka lâyık mı idiler ve bu terviç edilecek bir hâl midir? Ben şimdiden
buna bir hüküm veremiyorum. Ancak şunu temenni ediyorum ki, bu gibi mek
tepler sıkı bir teftişe tâbi tutulsun ve bu yolsuzluklara meydan verilmesin. Bir
misâl daha arzedeyim. Bu mekteplerden bir tanesinde, sıkı bir teftiş neticesinde,
usulsüz talebe kaydedildiği de meydana çıkmıştır. Bazı mekteplerden buraya
nakledilenler kendileri ile sınıf arkadaşı olanlardan bir sene
yukarı
kaydedilmişlerdir. Bu anlaşılınca imtihana girmek hakkını kaybetmişlerdir.
Bununla beraber hâlâ o mekteb yine ayak üstündedir. Kusuru, günahı olan mek
teplerin bu nevi faaliyetlerine müsaade edilmemesi tabiî çok temenni edilecek bir
husustur. Bu nevi muamele yapmayan müesseseler varsa bunların da korun
masını, üvey evlâd nazarı ile bakılmamasını dilerim.
Bir meseleye daha temas etmek istiyorum. Bizde kitab yazan insanlar ki
taplarını tabettirmek için çok müşkülâta maruz kalıyorlar. Temenni ediyorum ki,
bir (Neşriyat bürosu) olsun ve bu, kitabı yazanların mercii orası olsun, himaye
görsün ve kitaplarını bu şekilde kolayca bastırabiİsinler. Muhalled eserlerin,
kolayca tercüme edildikten sonra neşrü tamimlerinin bu suretle mümkün ola
cağını zannediyorum."
VI. Dönem'de de Antalya'dan milletvekili seçilen Türkân BAŞTUĞ (ÖRS),
4 Ağustos 1943'te Ankara Atatürk Lisesi felsefe öğretmenliğine atanarak bu
görevden 5 Ekim 1963'te emekliye ayrıldı. Fransızca bilen ÖRS, zamanını
toplantılar ve konuşmalar yaparak değerlendirdi. 27 Eylül 1975'te öldü. İstan
bul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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1900' (1316) de Bergama'da doğdu. Aziz bey ve Nadire hanımın kızıdır.
1943'te Mustafa Ulvi ERBAY (1913-1964) ile evlendi.
1919'da Dârül Muallimâtı İhzarî'yi bitirdi. 19 Eylül 1919'da Edirne Dârül
Muallimât Türkçe öğretmenliğine atandı. 21 Haziran 1920'de ayrıldı. 22 Ekim
1923'te İzmir Kız Muallim Mektebi Türkçe öğretmen yardımcılığına, 1 Aralık
1923'te Kız Muallim Mektebi İdarei Leyliyye Müdürlüğü'ne, 4 Şubat 1924'te
aynı okul öğretmenliğine, 13 Ekim 1924'te Adana Kız Muallim Mektebi Türkçe
öğretmenliğine, 1 Eylül 1925'te yeniden İzmir Kız Muallim Mektebi Türkçe
öğretmenliğine, 1 Kasım 1925'te müdür muavinliğine, 1 Eylül 1926'da Türkçe
öğretmenliğine, 16 Eylül 1928'de Edebiyat öğretmenliğine atandı ve bu görevi 26
Şubat 1935'e kadar sürdürdü.
V. Dönem seçimlerine katıldı. 16 Şubat 1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart
1935'te Meclis'e katıldı. 7 Mart 1935'te tutanağı onaylandı. Sabiha Gökçül,
Fevkalâde ve Birinci Toplantı Yılında TBMM Riyaset Divanı Kâtipliği, üç toplantı
yılında da Gümrük ve inhisarlar Encümeni üyeliği ve kâtipliği görevinde bulundu.
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VI. ve VII. dönemlerde Samsun'dan milletvekili seçilen Ayşe Sabiha
ERBAY, Balıkesir Milletvekilliği sonrası 16 Haziran 1939-10 Ağustos 1941
arasında Erenköy Kız Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1 Şubat 1947'de
Ankara Gazi Lisesi Edebiyat Öğretmenliği'ne atandı. 9 Ekim 1948'e kadar çalıştı
ve daha sonra emekli oldu.
Halen İstanbul'da oturmaktadır (2000).
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(AYŞE) ŞEKIBE INSEL
BURSA (890)
1886'da İstanbul'da doğdu. Babası Dr. Sekip bey, annesi Fatma Şefika
hanımdır. 1905'te Mehmet Kemalettin (1872-1932) bey ile evlenmiştir. Yusuf
Cemil AKKAVUK' (1908-1979) un annesidir.
İnegöl İsaören'de tarımla uğraşmıştır.
V. Dönem seçimlerine Bursa'dan katılarak 1051 oy ile milletvekili seçildi. 8
Şubat 1935'te tutanağını aldı. 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı. 7 Mart 1935'te
tutanağı onaylandı. Ziraat Encümeni üyeliğinde bulundu.
Almanca bilen Şekibe İNSEL'in politik yaşamı bu dönemle sınırlı kalmış, 29
Mart 1970'te vefat etmiştir.
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(HAFİZE) HURİYE BAHA ÖNİZ
DİYARBAKIR (897)
1887' (1303)de İstanbul'da doğdu. Baha(ettin) bey ve Ayşe hanımın
kızlarıdır. Hayrettin (1883-1916) beyle evlendi. Ali Şinasi' (1323/13211907/1905) nin annesidir.
İlk ve ortaöğrenimini Leylî Sanayi Mektebinde yaptı. Daha sonra Londra
Üniversitesi Kadın Bölümü Bedford Kolejinde pedagoji öğrenimi gördü.
İngilizce bilmekteydi.
9 Ekim 1912'de İstanbul İnâs İdadisi Fennî Terbiye öğretmenliği ile göreve
başladı. 22 Aralık 1912'de istifa etti. 7 Ocak 1913'te İstanbul Dârülmuallimât ter
biye öğretmenliğine atandı. Balkan Savaşı nedeniyle yerinden yurdundan ayrılıp
İstanbul'a gelen göçmenlere ders verdi, çeşitli hayır işlerinde görev aldı. 14 Eylül
1914'te açığa alındı. 16 Kasım 1926'da Beyoğlu 3 üncü Rum Okulu öğretmen
liğine atandı. 3 Ekim 1928'de Haydarpaşa Musevi Okulu, 6 Mart 1929'da Galata
Musevi Erkek Okulu, 12 Kasım 1929'da Hasköy İtalyan (Kaltayam) Okulunda
öğretmenliğe geçti. Hastalığı dolayısıyla 6 Ekim 1930'da istifa etti. 12 Ocak
1933'de Feriköy Menemetayan (Menemetciyan), 13 Şubat 1934'te Yeniköy Rum
Okulu öğretmenliğine atandı.
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Bu görevdeyken V. Dönemde Diyarbakır'dan milletvekili seçildi 16 Şubat
1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı, tutanağı 7 Mart
1935'te onaylandı. Tüm dönem boyunca Maliye Encümeninde üyelik yaptı.
İş Kanunu Lâyihası, Orman Kanunu, İzmir Vilâyeti Turistik Yolların İnşası
Hakkındaki Kanun, Kayseri-Eskişehir Tayyare Fabrikasına Mütedavil Sermaye
Verilmesi için kurulan geçici encümenlerde de üye olarak görev yaptı. Ankara'da
bir Tıp Fakültesi açılmasını öngören kanun dolayısıyla şunları söyledi :
"Arkadaşlar, Ankara'da kurulacak Tıp Fakültesi münasebetiyle huzurunuza çık
tım. Kıymetli vaktinizi israf etmek istemem. Mümkün olduğu kadar kısa söyleye
ceğim. Sözlerim memleketin her tarafında kuvvetle hissedilmekte olan hasta
bakıcı mektebi üzerine olacaktır ve buna yüksek dikkatinizi çekmek istiyorum.
Arkadaşlar yurdumuzun her tarafında iyi şeraitle çalışan güzel hastahanelerimiz vardır. Fakat bunlar içinde vakıfane yardımlarıyla doktorun bir
muavini ve ızdırap içinde kıvranan hastanın müşfik bir hemşiresi olacak iyi hasta
bakıcılarımız yoktur. Varsa da bunlar pek azdır. Bir çok hastanelerde mektep
görmemiş, cahil birtakım kadınlar istihdam edilmektedir. Bunlar fennin emrettiği
prensip dahilinde çalışmayı bilmediği gibi hastalara karşı nasıl hareket edecek
lerini de bilmezler. Gerçi Kızılay'ın İstanbul'da bir hasta bakıcı mektebi vardır.
Fakat bu mektepte yetişen kızlarımız miktar itibariyle az oldukları için ancak yur
dun bir kaç hastahanesinde çalışmaktadırlar ve bunların çalışmadığı yerlerde
boşlukları acı bir surette hissedilmektedir. Geçen sene Kızılay Kongresinde sayın
Sıhhiye vekilimiz Ankara'da bir hasta bakıcı mektebi açacaklarını vaid buyur
muşlardı. Acaba bize bu hususta bir müjde vermek lütfunda bulunurlar mı?
Bundan başka gözünüzün önüne bir boşluğu daha serpmek isterim. Bu da çocuk
bakıcı mektebidir. Doğan çocukları yaşatmak ve onlar arasında görülen ölüm
vakalarının önüne geçerek nüfusumuzu çoğaltmak istiyorsak bu mekteb de mut
laka kurulmalıdır. Hepimiz Ankara'nın güzel bahçelerinde gezdirilen bebekler
görüyoruz. Bunlar birtakım bilgisiz kadınların eline tevdî edilmiştir. Bu yavru
ların çok defa, kendilerine bakan kadının bir başka arkadaşıyla muhabbete
daldığını ve çocuğun elindeki simidi kemirmekte olduğunu gözlerimle gördüm.
Acaba bu mektebin kurulmasında sayın vekil bize bir vaidde bulunabilirler mi
ve bunda bir fayda tasavvur ederler mi?"
Huriye ÖNİZ ayrıca, Devlet Demir Yolları memurlarının tekaüd sandığı
hakkındaki kanun dolayısıyla da Genel Kurulda söz aldı.
Siyasî hayatı V Dönemle sınırlı kalan Huriye ÖNİZ, 23 Haziran 1939'da
İtalyan Lisesi ve Ticaret Lisesi, 2 Haziran 1946'da Erenköy Kız Lisesi, 20 Ekim
1946'da Beyoğlu Kız Lisesi Türkçe öğretmenliğine atandı. "Köprüaltı Çocukları"
adıyla bir de kitap yazdı. 2 Kasım 1950'de öldü.
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FATMA (ŞAKIR) MEMIK
EDİRNE (899)
Fatma hanım, 1903'te Safranbolu'nun Akviran Köyünde dünyaya gelmiştir.
Babası ekmekçi ve un tüccarı Şakir bey, annesi Cemile hanımdır.
İlk öğrenimine doğum yeri olan Safranbolu'da başlayan Fatma hanım, 8
yaşında İstanbul'a gitmiştir. Burada Beyazıt İnâs Numune Mektebinde
Bezmiâlem Valide Sultan Mektebinde okumuştur. Daha sonra İstanbul
Darülfünununa girmiş ve 1929'da Tıp Fakültesini birincilikle bitirmiştir. Bir yıl
fakültede staj yaptıktan sonra 31 Ocak 1932'de Heybeliada Verem Sanatoryumu
asistanlığına atanmış, 9 Ekim 1932'de Guraba Hastahanesi asistanlığına
geçmiştir. Ancak 1 Haziran 1933 'te buradan ayrılmıştır. İç hastalıkları üzerine
ihtisas yapan Dr. Fatma hanım, 25 Aralık 1934'te aynı hastahanenin poliklinik
şefi olmuştur. 1935 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Edirne mil
letvekili adayı olarak gösterilmiştir. Seçim dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi
muhabiri ile 6 Şubat 1935'te yaptığı bir söyleşide şunları söylemiştir.
"Cumhuriyetin verimli kaynağının nurlu ışığını saçan Atatürk'ün Türk kadınlığı
arasından beni seçip ulusal bir vazifeye davet edeceğini meslekî didişmelerim
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arasında aklıma getirmezdim. Yurdun her meslekî branşında yüz ağartarak çalışan
kadınlık camiasının bu uğurda da yapabileceği birçok işler olduğunu, ulu önder,
uzağı gören kıymetli bakışlarıyla dünyaya tanıttı. Meslekî yolumda sarsılmaz bir
aşk ile çalışan ben,ulu Atatürk'ün göstermiş olduğu bu yüksek seçimin büyük
lüğü karşısında saygılarımla eğilir, memleketin gözbebeği olan C.H. Fırkasının
bir namzedi olarak ulu Atatürk'ün ve kıymetli fırkamızın çizdiği yolda yürüye
ceğimi söylemeyi bir vazife olarak tanırım."
8 Şubat 1935'te milletvekili seçilen Fatma Şakir'in seçim tutanağı 17 Şubat
1935'te hazırlandı. 1 Mart 1935'te Meclise katıldı. Tutanağı 7 Mart 1935'te onay
landı. Dönem boyunca Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Encümeni üyeliği, kâtipliği
yaptı. Bunun yanında İş Kanununa ek kanun lâyihası ve Spor Teşkilâtı Kanun lâ
yihasını görüşmek üzere kurulan geçici komisyonlarda da görev aldı.
VI. ve VII. dönemde de milletvekilliği görevini sürdüren Fatma MEMİK,
doktor olması nedeniyle sıtma ile mücadeleye, bataklıkların kurtulmasına büyük
bir önem vermiştir. Edirne milletvekilli olduğu için bu ilin sorunlarını da Meclise
taşımıştır. Örneğin Meriç nehrinin taşması ile çevresine verdiği zararın önlenmesi
için büyük çaba göstermiştir. 26 Mayıs 1939'da Genel Kurulda yaptığı konuşma
da şöyle diyordu : "Sayın arkadaşlar, her sene memleketimizde mühim tahribat
yapan Meriç nehrinin taşması üzerine 4 sene içinde söz söylemek için huzurunuza
bir iki defa çıktım. Yine her sene kış ve sonbaharda bu nehrin yaptığı tahribatı
burada anlatmakla vaktinizi geçirmek istemiyorum. Yalnız bu sene için ufak bir
misâl arz edeceğim. Mart içinde bir defa taşmış, 1500 dönüm mezru pancarı su
altında bırakmıştır. Dört seneden beri binlerce lira sarfıyle teşkil ettiğimiz sıtma
mücadelesini her sene bu mıntıkada husule gelen bataklığı kurutmak hususunda
müşkil mevkide bırakıyor. Hükümetimizin bu işi yakından takib ettiğini huzu
runuzda şükranla kaydetmek isterim. Her sene evi, bahçesi ve tarlası su altında
kalan Bosna Köyüne ufacık bir sed yapmakla bu köy bu sene sel tahribatından
kurtarılmıştır. Fakat bu ufak işler diğer yerlerdeki tahribatı önlemiyor. Meriç
mansabından başlamak üzere temizlemek lâzım geliyor, bunun için Yunanistan
Hükümetiyle bir itilaf yapıldığını biliyoruz. Fakat bu iş için evvela haritalar
yapılıp ondan sonra icraata geçilmesi lâzım geliyormuş. Alâkadarların ifadelerine
göre haritaların tanzimi on sene gibi büyük bir zamana mütevakkıfmış. Biz
bekleyebiliriz. Fakat Meriç aman vermiyor. Her sene binlerce dönüm araziyi
bataklık ve kum yığını haline getiriyor. Binaenaleyh haritalar tanzim ve Meric'in
esaslı surette ıslahına gidilinceye kadar alınacak tedbirler hakkında Nafıa vekil
imiz ne düşünüyor? Bunu öğrenmek isterim.
İkincisi Edirne'nin bir diğer derdi içme suyudur. Bu belediyeye ait bir iş
olması itibariyle Dahiliye bütçesinde görüşülmesi icab ederken bililtizam Nafıa
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bütçesinde söylemeyi muvafık gördüm. Müsadenizle söyleyeyim. Edirne'nin
içme suyu 400 küsur sene evvel Mimar Sinan tarafından Edirne'ye 41 kilometre
bir mesafede tahtelzemin yapılmış altı metre derinliğinde bir depo yaparak oradan
tonozlar içinde şehre getirilmiştir. O zamandan bu güne bir çok tamir görmüşse
de zaman zaman vukua gelen yer sarsıntıları ve sair sebeplerden yollar temelin
den harab olmuş, bu gün hemen hemen kullanılmayacak derecede tamire muhtaç
bir hale gelmiştir. Bu gün menbada saniyede 40 litre çıkmakta olan su şehre ancak
14 litre vâsıl olmaktadır. Vaktiyle 100 bin kişiyi idare eden bu su, 38 bin nüfuslu
olan bu şehri 24 saatte altı saat su vermek suretiyle ancak idare edebiliyor.
Edirne'de halihazırda askerî vaziyet için bu su gayri kâfidir. Filvaki Edirne'nin
fakir belediyesi her sene bütçesinden 10 000 lira kadar bir para ayırarak bu yol
ların tamirine çalışıyorsa da bu para ile ancak bir kilometre kadar yer yapıyor, hal
buki 41 kilometre mesafe yapmak için 41 sene lâzımdır, binaenaleyh tekrar
arzediyorum ki vaziyeti haziranın buna tahammülü yoktur. Hükümetten ricam; bu
işe doğrudan doğruya Nafıa vekilimizin el koyması ve bu işi devlet işi olarak ele
almasıdır. Belki bunun için de para meselesi denilebilir. Doğrudur, fakat Yüksek
Meclisimiz yerinde sarfedilecek ve edilen para hakkında hiçbir zaman müşkülât
göstermemiş ve bu paraları daima vermiştir. Bu noktadan bu işe de vereceğine
benim kavı imanım vardır."
Milletvekilliği yanısıra Kızılay'ın polikliniklerinde, Çocuk Esirgeme
Kurumunda çalışmıştır. Onu yakından tanıyan Zehra Celasin'in anlatımına göre
"mebusluk bu kadın için bir durak veya bir yerleşme değildi. O bir kadın, bir dok
tor ve bir mebustu. Hafta sonu treniyle İstanbul'a gelir, cumartesi sabahı
Çarşıkapı'da İhsan Sami beyin kurduğu poliklinikte parasız hastalar kabul eder,
akşam ve ertesi günü mahallesindeki halkı müşfik bir sevgi içerisinde tedavi eder
ve aydınlatırdı. Gerekirse ilaç ve masrafta yapardı. Pazartesi görevde bulunmak
üzere Ankara'ya dönerdi.
1947 ile 1949 yılları arasında Ankara Numune Hastahanesi Dahiliye Uzman
Muavinliği, düşkünler evi uzman doktorluğu görevini yerine getiren Dr. Fatma
MEMİK 1950-1951 yıllarında İstanbul'da İşçi Sigortaları Beşiktaş Dispanseri
Dahiliye uzmanlığı yapmıştır. 1951'den 1968'e kadar Şişli Çocuk Hastahanesi
Dahiliye Poliklinik Şefliği görevini de yürütmüş ve 1968'de emekliye ayrılmıştır.
1991 'de vefat etmiştir.
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NAKIYE ELGUN
ERZURUM (904)
1882'de İstanbul'da doğdu. Babası Sivaslı Gedikoğullanndan Mehmet Ali
bey, Annesi Zeliha hanımdır. Evlenmedi.
1901 'de İstanbul Kız Muallim Mektebini bitirdikten sonra aynı okulda öğret
menlik ve müdür yardımcılığı yaptı. 1908'den sonra İnâs (Kızlar) İdadisine (lise)
aynı görev unvanıyla atandı. 1914'te bu idadînin yatılıya çevrilmesi konusunda
Maarif Nezaretiyle bir anlaşmazlığa düşünce istifa etti. Bir süre Vakıf okullarının
ıslahı görevini üstlendi. 13 Ocak 1920'de Sultanahmet'te yapılan mitingde şu
konuşmayı yaptı:
"Ey İslâm, ey altı asırlık muazzam tarihi mefahirle dolu büyük bir imparator
luğun, büyük camileri önünde toplanan ihtiyar, genç, kadın ve çocukları!. Bugün
büyük bir felaketi milliye karşısında azim ve imanla dolu Türk kadınlığının bir
ferdi sıfatiyle huzurunuza geliyorum. Kardeşler, sabrımız istihfaf ediliyor,
vekanmız istihkar olunuyor. En sarih hakkımız alınabilir zannediliyor. Türkler
hakka tecavüz etmez, fakat hakkına da tecavüz ettirmez bir millet olduğunu anlat
mak lâzımdır. 14 aydır bekliyoruz. Bu uzun intizar anında efkârı umumiyelerinde
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lehimize cereyan hasıl olan milletlere deyni şükranı ifade etmekle beraber sair
milletlerin hakkımızda bu kadar kaahirane davranacaklarını, ta can evimizden
vuracaklarını hiç zannetmiyorduk. İslâm âleminin binlerce sene kalbinde sevgisi
ni yaşattığı ana vatanı olan Anadolu'nun üstünde elem, iftirâk bulutları uçuyor,
İzmir'i, İstanbul'u idarî ve siyasî noktaî nazardan vermek bizim için kabil
değildir. Kadın âlemi bu sevgisini İstanbul'un kapılarında, Çanakkale muhare
belerinde evlâdının sinelerinden siperler teşkil etmekle isabet etti.
Efendiler, size memleketin bir kadını sıfatiyle hitap ediyorum. Fatih'in,
Selim'in, Süleyman'ın mezarını, ecdadının ebedî âbideleri olan camileri, türbeleri
bırakıp çıkacak içinizde bir erkek var mıdır? Ben tasavvur etmiyorum. Çıkmıyacaksınız, bırakmıyacaksınız. Biz de daima sizinle bareber olacağız, yanınızdan,
önünüzden ayrılmıyacağız. Hayatından ziyade sevdiği evlâdını vatan sevgisine
feda eden kadınlarımızın can ile sevdiği İstanbul için canını feda edeceğine
elbette inanırsınız. Beş asırdan beri Saltanat ve Hilâfeti Osmaniye bütün âlemi
islâmı himaye İstanbul'dan ifa ve icra edilmiştir. Bugün bütün kürreiarz üzerinde
milyonlarca müslüman âlemini kendine raptedecek Osmanlı hilâfetinden başka
bir şevket olmadığı gibi İstanbul'dan başka da bir makkarrı hilâfet olmıyacaktır.
Haktan başka bir kuvvet tasavvur etmeyen bizler Allanın lütuf ve himayesine isti
nat ederek davamızdan vaz geçmiyeceğiz. Eğer Avrupa zaman zaman dost ve
müttefik addettiği tarihine düveli muazamadan olduğunu kabul ve kayıt ettiği
Türklerin son zamanlarda duçar oldukları elîm felâketleri kâfi addetmiyerek sabır
ve tahammüllerini ölçmek isteyecekse Türkler de tahammülleri üzerine
ölçülebilecek mesafe kalmadığını ve artık Türklerle meskûn araziden bir karış
bile vermek kabul olmadığını ispat edecektir. Önümüzde açık iki yol var; biri,
tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi de
kapayıp ebediyete götürmektir."
Feyziye Lisesi Müdürlüğü yaptı. 1929'da İstanbul Kız Lisesi Müdürü oldu.
1930'da kadınların belediye ve il genel meclislerine seçilme hakları kabul
edilince öğretmenlikten istifa ederek İstanbul Meclisi Umumî üyeliğine seçildi.
Encümen üyeliği yaptı.
Bu görevdeyken V. Dönem seçimlerinde aday oldu ve Erzurum'dan mil
letvekili seçildi. 14 Şubat 1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclise
katıldı. 7 Mart 1935'te tutanağı onaylandı. Dönem boyunca her toplantı yılında
Dahiliye Encümeni üyeliğine seçildi. Ayrıca, Belediye Kanununa Ek Kanun,
Orman Kanunu, Belediye Kanunu, Spor Teşkilâtı Kanunu Lâyihasını Müzakere
için oluşturulan geçici encümenlerde de üye olarak görev yaptı.
1938 senesi Maarif Vekâleti bütçesi, Boğazların tâbi olacağı usule dair
mukavelenamenin yerine kaim olmak üzere Montrö'de imza edilmiş bulunan
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yeni mukavelenamenin tasdiki, Hatay muvaffakiyeti, İngiltere Hükümeti ile imza
edilen kliring ve sair anlaşmalar hakkındaki kanun, polis teşkilât kanunu,
Reisicumhur Atatürk'ün tasarruflarında bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda
buyurdukları hakkındaki tezkere dolayısıyla Genel Kurulda konuşma yaptı. İsmet
İnönü Hükümetine güvenoyu verirken şunları söyledi : "Arkadaşlar,
Başbakanımız General İsmet İnönü'ye beyanı itimad eden arkadaşlar arasında
bizim de bulunmamız ve bulunma onurunu bize vermiş olmanız itibarile duy
duğumuz heyecanı ifade için buraya gelmiş bulunuyorum.
Bugüne kadar Türk, bütün olarak her sahada yan yana, el ele çalışmıştı. Fakat
bugüne kadar Türk milletinin en yüksek, en onurlu bir mevkii olan burada ilk defa
yer almış bir kadın saylav olmak itibarile bunu verenlere karşı duyduğumuz hazzı
ifade ederken yine bu büyük onurun içinde Türk Hükümetine itimad beyan eden
arkadaşlar arasında bulunmak şerefinin bize verilmiş olmasından dolayı duy
duğumuz sevinci ifade etmeğe çalışırken belki söz bulamıyorum. Fakat bütün
dünya bilsin ki Türk milleti dün olduğu gibi bugün de, bugünden sonra da hiç
eksiksiz bir bütün olarak çalışacaktır. Ve bütün dünyaya bu suretle muvaf
fakiyetini, eserini, hüsnüniyetini göstermiş olacaktır. Bize bu güzel günleri ve bu
güzel anları yaşatmış olan, ta ilk günden beri bize rehberlik eden, önderlik eden
Ulu Gazi'miz Atatürk hazretlerine... Afifinizi istirham ederim, büyük bir heyecan
içinde olduğumdan memnu kelimeler kullanıyorum. Çünkü şu anda dünyada pek
nadir olarak hissedilebilecek heyecan duyanlardan biriyim. Onun için tekrar
affınızı istirham ederim.
Bu ulu güne erişmiş olmamızdan dolayı asil Türk milletine muvaffakiyetler,
en büyük en güzel günler, en saadetli anlar temenni ederek huzurunuzdan çek
iliyorum.^-».
(yi. vb yiu dönemlerde de Erzurum'dan milletvekili seçilen Nakiye ELGÜN,
Türkocağı, Halkevi, Kızılay, Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelikleri ve
başkanlıklarında bulundu. Türk Hava Kurumu, kendisini, altın madalya ile ödül
lendirdi. Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Topkapı Fakirlere Yardım Kurumu Başkanlığı da yaptı. İzmir'in işgalini protesto
etmek üzere, Sultan Ahmet Meydanında yapılan mitingde çok etkileyici konuş
mada bulundu.
23 Mart 1954'te öldü. İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
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FAKİHE ÖYMEN
İSTANBUL (913)
1900' (1316) de İşkodra'da doğdu. İsmail efendi ve Azize hanımın kızıdır.
Mehmet Edip (1893-1982) beyle evli; İsmail Emil Edip' (1949) in annesidir.
Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nu, İstanbul Dârülmuallimâtı'nı (1916),
Darülfünun Edebiyat Fakültesi Coğrafya Şubesini bitirdi (1923). 1922'de
memuriyete girdi. Bursa Kız Muallim Mektebi'nde Tarih-Coğrafya öğretmenliği
ve Türk Maarif Cemiyeti Kız Lisesi'nde müdirelik yaptı.
Seçimlere katılarak İstanbul'dan milletvekili oldu. 8 Şubat 1935 tarihli seçim
tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı. 7 Mart 1935'te tutanağı onaylandı.
Dönem boyunca Bütçe Encümeni üyeliği ve kâtipliği yaptı.
VI. ve VII. Dönem'de de İstanbul'dan, VIII. Dönem'de Ankara'dan mil
letvekili seçilen Fakihe ÖYMEN, 6 Nisan 1983'te öldü. Ankara'da Cebeci'deki
Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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BENAL NEVZAT (IŞTAR) ARIMAN
İZMİR (915)
1903' (1309) te İzmir'de doğdu. Babası Avukat Tevfık Nevzat bey, annesi
Cemile hanımdır. 1935'te Neşet ARIMAN (1901-1970) ile evlendi. Cemile İştar
(GÜRALP-1940) in annesidir.
İzmir'de Fransız Lisesi'nde okudu. Sorbonne Üniversitesi Edebiyat
Fakültesini bitirdi (1923). Babası İzmir'de avukatlık ve gazetecilik yapıyordu.
Ancak yazılan siyasî iktidarın hoşuna gitmiyordu. Bu nedenle tutuklandı. Adana
cezaevine gönderildi. Burada öldü. Kendisi, kızkardeşi ile birlikte önce dayısma,
bir süre sonra da Fransa'da bulunan amcasına sığındı.
Gazetelerde, sosyal, edebî, özellikle kadın konularında yazılar yazdı.
Konferanslar verdi. Romanları, oyunları, makale ve şiirleri vardır. Hilâliahmer
(Kızılay), Himayeietfâl (Çocuk Esirgeme Kurumu) gibi kurumlarda üye olarak
görev yaptı. 1927'de Cumhuriyet Halk Fırkası'na yazılarak İzmir'den ilk kadm
yönetim kurulu üyeliğine ve 1930'da İzmir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi.
1935'te bir kez daha göreve getirildi.
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Türk kadınına tanınan seçilme hakkı üzerine V. Dönem'de İzmir'den mil
letvekili seçildi. 11 Şubat 1935 tarihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e
katıldı. 7 Mart 1935'te tutanağı onaylandı. Dönem boyunca İktisat Encümeninde
görev yaptı. Ayrıca, Orman Kanunu geçici encümeninde de bulundu. Genel
Kurul'da Boğazların tâbi olacağı usule dair mukavelenamenin yerine kaim olmak
üzere Montrö'de imza edilmiş bulunan yeni mukavelenamenin tasdikine dair
kanun üzerine şunları söyledi: "Sayın arkadaşlarım, bu kadar güzel konuşan hatipler
den sonra, benim buraya çıkarak söz söylemek istekliğimin ne kadar büyük cüret
olduğunu biliyorum. Fakat ne yapayım ki, ben de bu gün göğsümü iftiharla kabar
tan, kalbimi coşturan sonsuz minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyo
rum. Ben de bugün önümüze açılan bu parlak tarih sahifeleri karşısında duy
duğum sonsuz kıvancı, nihayetsiz heyecanı burada cihana göstermek, anlatmak
istiyorum.
Arkadaşlar ne mutlu bize ki Atatürk'ün asrında yaşıyoruz. Onun tarihlere nur
verecek olan büyük dehasının ışıkları ile aydınlanan yollarda yürüyoruz. Türk
çocukları tarihimizi okurken bu asırda yaşayanlara imrenecekler, bizlere gıpta
edecekler. Büyük önderimizin, Kıymetli İsmet İnönü kabinemizin bugün bize
hediye ettiği Montrö zaferi, dünya tarihinin bir dönüm yeri olacaktır."
İngiltere Hükümeti ile imza edilen kliring ve sair anlaşmalar hakkındaki
kanun, Sancağın mülkî tamamiyetine ve Türkiye-Suriye hududunun teminine dair
muahedelerin tasdikine dair kanun, Atatürk'ün cenaze merasimi için yapılacak
sarfiyat hakkındaki kanun dolayısıyla da konuşmalar yaptı.
VI., VII. ve VIII. dönemlerde de İzmir'den milletvekili seçilen Benal Nevzat
(İŞTAR) ARIMAN, Fransızca, Farsça ve Rumca bilmekteydi. Kara Osman,
Manzum Piyes (1973), Aytım, Şiirler (1974) adlı şiir kitapları ile Kösem Sultan
adlı basılmamış bir eseri vardır.
Düşme sonucu bacağında oluşan kırıkla ilgili olarak yapılan ameliyatın
arkasından, 21 Temmuz 1990'da İstanbul'da öldü. Zincirlikuyu'daki aile
mezarlığında toprağa verildi.
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FERRUH (FERRUHA) GUPGUP
KAYSERİ (925)
1889' (1305) da Kayseri'de doğdu. Babası, Türk Sanat Musikisi bestekâr
larından Ahmet Mithat bey, Annesi Talia hanımdır. Süreyya (1868-1928) beyle
evlendi. Bu evlilik, 1920'de boşanmayla sonuçlandı. Yakını Abdullah
Güpgüpoğlu'yu evlat edindi.
İlkokuldan sonra özel öğrenim gördü. Çocukluğu daha çok Kayseri'de geçti
ve babasının mutasarrıf olması dolayısıyla Gümüşhane'de bulundu. Ahmet Mit
hat Beyin Şam Valiliği'nden emekli olarak İzmir'e gitmesi ve orada yerleşmek is
temesi üzerine Kayseri'de bulunan aile oraya doğru yola çıktıklarında Ulukışla'dan
bindikleri tren Konya yolunda sabotaja uğradı. Annesi Talia Hanım ile 26 yaşın
daki ağabeyi Feridun, yaşamlarmı yitirdiler. Ferruh Hanım yaralı olarak kurtuldu.
Konya Askerî Hastahanesi'nde gördüğü altı aylık tedaviden sonra babası ile
İzmir'e yerleşti. İzmir'in işgalinden sonra yeniden birlikte Kayseri'ye döndüler.
Kendisi biçki-dikiş konusunda yoğun bir bilgiye sahip olduğundan hem çevresin
deki kadınları eğitti ve Bağımsızlık Savaşı içinde bulunulduğundan, hem de
Kayserili hanımlarla elele vererek cepheye yollanmak üzere giyim eşyası sağlan
masında yoğun çaba harcadı. Vatanın kurtulmasından ve kadınlara seçilme hakkı
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tanınmasından sonra CHF (Cumhuriyet Halk Fırkası) Kayseri Vilâyet İdare
Heyeti ile Belediye Meclisi Üyeliğinde bulundu.
V. Dönem'de Kayseri'den milletvekili seçildi. 8 Şubat 1935 tarihli seçim
tutanağı, 7 Mart 1935'te onaylandı. 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı. Dönem bo
yunca Divanı Muhasebat Encümeni azâlığında bulundu. Genel KuruPda 1936
Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu dolayısıyla bir konuşması vardır.
Arapça ve Farsça bilen, Türk Sanat Musikisi eğitimi gören Ferruh Güpgüp,
piyano çalardı. Son yıllarını İstanbul, Moda'da geçirdi. 18 Nisan 1951'de öldü.
Kayseri Asrî Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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BAHİRE BEDIZ MOROVA (AYDILEK)
KONYA (934)
1897'de Bosna'da doğdu. Babası Bedi bey, annesi Hasbi Esma hanımdır. Evli
olup, bir çocuğu vardır.
İlk ve ortaöğrenimini Bolu'da tamamladı. Bolu Kız Sanat Mektebinde resim
öğretmenliği yaptı. 1927'de gözlerinde meydana gelen bir hastalık dolayısıyla
öğretmenliği bıraktı.
Cumhuriyet Halk Fırkası ve Halkevi'nde hizmetler verdi. Bolu Belediye
Meclisi üyesi oldu.
V. Dönemde Konya'dan milletvekili seçildi.
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni üyeliğinde bulundu.
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MİHRİ (İFFET) PEKTAŞ
MALATYA (943)
1895' (1311) te Bursa'da doğdu. Babası Yusuf Bahattin bey, annesi İclâl
hanımdır. 1917'de Hüseyin Hulusi (1883-1970) beyle evlendi. Fatma Necla
(SOYAK-1918) ve Fatma Süveyde'nin annesidir.
İlköğrenimini Zühtü Paşa Mektebi'nde gördü. 1908'de Amerikan Kız Koleji'ne yazıldı. 1916'da okulu bitirdi. 1916'dan 1918'e kadar Amerikan Kız Koleji'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 1921'de Bezmiâlem Kız Lisesi'nde İngilizce
öğretmenliğine başladı; buradan 1922 yılında Robert Kolej İngilizce öğretmen
liğine nakletti.
Kadıköy Fıkaraperver Cemiyeti, Hilâli Ahmer ve Himayei Etfâl gibi yardım
kuruluşlarında görev aldı.
V. Dönemde Malatya'dan 785 oy ile milletvekili seçildi. 21 Şubat 1935'te al
dığı seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı ve tutanağı 7 Mart 1935'te
onaylandı. Kütüphane Encümeni üyeliği yaptı. Genel Kurul'da Beden Terbiyesi
Kanunu dolayısıyla yaptığı konuşmada şöyle diyordu :
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"Muhterem arkadaşlar, benden evvel kürsüye gelen muhterem Dahiliye ve
kili ve doktor arkadaşlarım sporun bir millet için ne kadar önemli, ne kadar esaslı
bir mesele olduğunu ve hükümetin bu meseleye el koymakla ne kadar basiretli ve
lüzumlu bir iş görmüş olduğunu çok güzel anlattılar. Buna ilave edecek fazla bir
sözüm yoktur. Fakat üstünde durmak istediğim ve bu teşkilât kurulurken muh
terem Hükümetin nazarı dikkatini bilhassa celbetmek istediğim bir nokta vardır.
Türk 'ün sporcu olduğuna hiç şüphem yoktur. Sonra bunun ihmâl edildiğinde
hepimiz müttefikiz. Son senelerde spor faaliyetleri, çoktan beri tıkanmış bir olu
ğun açılması gibi, su, gelişi güzel akmış, başı boş, intizamsız cereyan etmiştir. Bir
aralık, zannediyorum gençlerimize, spor namına bazı yanlış fikirler verilmiştir.
Benim bilhassa üzerinde durmak istediğim cihet budur. Spor dendiği vakit her şe
ye rağmen kırarak dökerek birincilik kazanmak mevzuubahis olmamalıdır. Spor
kelimesi, bir oyunda bütün kaidelere riayet ederek güzel oynamak, efendice oyna
mak ve neticede bazan efendi gibi kaybetmek, bazan efendi gibi kazanmaktır.
Yoksa her ne olursa olsun kazanmak katiyen değildir. Spor, bilhassa gençler
arasında tesanüdü yaratmak, beraber çalışmak ve neticeyi beraber kazanmaktır;
mesuliyeti beraber yüklenmek, sevinci ve zaferi beraber paylaşmak demektir.
On dokuzuncu asrın sonlarında çok romantik ve biraz marazı derecede has
sas, santimantal olan Avrupa 'ya sporu İngilizler sokmuş, tekrar canlandırmış
lardır. Şimdi olimpiyadları düşünecek olursak görürüz ki, İngilizler hiç kazana
mazlar ve bundan ne müteessir olurlar; ne de utanırlar, bana öyle geliyor ki kendi
noktai nazarlarınca sporun asıl mânâsını anlatmış olmak için bunu, biraz da
bililtizam yaparlar. Türkler haddizatında sporcudurlar. Bütün mânâsile sportismendirler, oyunların en çetini ve en amansızı harb oyununu çok güzel oynarlar,
Türk 'ün bütün düşmanları da kabul ve tasdik etmişlerdir ki, Türk, harb oyununu
efendi gibi oynar, efendi gibi kaybeder ve efendi gibi kazanır.
Binaenaleyh Hükümetimiz bu yeni teşkilâtı kurarken, kendilerinden bilhassa
rica ediyorum, sportismenliğin ne olduğunu çocuklarımıza tekrar öğretsinler. Gü
zel, dürüst ve efendi gibi oyun oynamanın esasını çocuklarımıza lütfen öğretsin
ler. Benim ricam bundan ibarettir. " Ayrıca, İnhisarlar Umum Müdürlüğünün
1939 yılı bütçesi üzerine de görüşlerini açıklamıştır.
İngilizce ve Fransızca bilen Mihri İffet Pektaş, Ramsey'in Anadolu'nun
Tarihi, Coğrafyası adlı kitabını da Türkçeye çevirdi. VI. ve VII. dönemlerde de
Malatya Milletvekili seçildi.
1946'dan 1961'e dek Robert Kolej'de öğretmenlik yaptı. 1958 ile 1961
arasında okulun mütevelli heyeti içinde yer aldı. 4 Temmuz 1979'da öldü. İstan
bul'da Aşiyân Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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(AYŞE) MELİHA ULAŞ (EKEMAN)
SAMSUN (959)
1901'de Sinop'ta doğdu. Hüseyin Kâmi bey ve Fatma Ulviye hanımın kızıdır.
1926'da Dr.Halid Hulusi beyle evlendi.
Okul çağından önce okuma yazma öğrendi. İlkokul öğrenimini İstanbul
Küçük Mustafa Paşa İnâs Rüştiyesi'nde, orta ve lise öğrenimini Kız Sanayi
Mektebi'nde tamamladı. 1914'te Darülfünun'un edebiyat şubesine girdi ve
1917'de mezun oldu. 1 Eylül 1917'de İstanbul Selçuk Hatun Kız Sanayi Mektebi
Coğrafya öğretmenliğine atandı. 19 Aralık 1918'de İstanbul Bezmiâlem Sultanîsi
coğrafya öğretmenliğine, 1919'da Kandilli İnâs Sultanîsi edebiyat öğretmenliğine
geçti. Buradan istifa ederek Arnavutköy Kız Koleji'ne girdi. Bu okulda, dil
öğrenmek için, üç yıl hem öğrencilik, hem de hazırlık sınıflarında Türkçe öğret
menliği yaptı. Eşinin şark hizmeti dolayısıyla, daha açılmadan, 31 Mayıs 1931'de
Erzurum Kız Muallim Mektebi edebiyat dersleri öğretmenliğine ve başmuavinliğine atandı. 1 Eylül 1933'te Samsun Lisesi edebiyat öğretmenliğine geçti.
Bu görevdeyken Samsun'dan milletvekili seçildi. 9 Şubat 1935'te aldığı
seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı ve tutanağı 7 Mart 1935'te
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onaylandı. Dönem boyunca Arzuhal Encümeni üyeliği ve kâtipliği yaptı. Genel
Kurul'da, emekli binbaşı Şükrü Aytuğ'un cezasının affına dair kanun ve Maarif
Vekâleti 1937 yılı bütçesi dolayısıyla söz aldı ve şunları söyledi:
"Sayın arkadaşlar, kültür sahamızın mekanizması durumu yollarından söz
söyleyecek değilim. Sayın vekilimizin büyük çalışmaları ve himmetleriyle bunun
her sene daha ileri yürüdüğünü görüyoruz. Temas edeceğim nokta senelerden beri
tecrübelerimle büyük noksanlığını hissedip gördüğüm 'İçtimaî terbiye', kültürle
verilecek içtimaî bilgilerdir.
Bu gün çocuklarımız, gençlerimiz bir çok bilgilerle yetişiyor. Fakat, ona
destek olan ve hayatın her durumunda raslıyacağı bir çok muaşeret bilgileri nok
san kalıyor. Ta yemek masasından tiyatro, sinema salonlarına kadar günün her
saatında ve her yerinde bu boşluğun menfi izlerini görüyoruz. Arkadaşlar
teessüfle şunu söylüyorum ve sizler de her zaman şahid oluyor, görüyorsunuz ki
bu muaşereti içtimaî bilgileri çocuklarımıza öğretemediğimizden onlar büyükleri
saymasını, sokakta yürümesini, otobüs, tramvayda durmasını, Halk evleri,
konser, tiyatro, sinemalar ve müsamereler gibi umumî yerlerde oturmasını,
konuşmasını, gülmesini bilmiyorlar. Büyük Cumhuriyetimizin genç ve müdrik
nesline, her gün biraz daha yükselen gençliğine artık bu mühim bilgilerin ve
rilmesi zamanı çoktan gelmiştir. Bu bilgi ve yetiştirme hiç şüphesiz aile kucağın
dan başlarsa da ve ailenin burada mühim rolü varsa da, gerek terbiye, gerek yurd
sevgisi ve gerek içtimaî bilgiler kaynağı olan okullarımızda bunun işletilmesi,
tekâmülü, devamı şarttır. Okullarımızda öğretmenlerimiz, bu noksanlar üzerinde
ancak fırsatın verebildiği pek az bir zaman içinde meşgul oluyorlar. Fakat bunun
kâfi gelmediğini bu gün görüyoruz. Sayın Kültür bakanımızdan yaşama için ve
yaşamanın tamamlayıcısı olan bu içtimaî muaşeret bilgisinin ders şeklinde
programa konulmasını dilerim.
Arkadaşlar, Hayatta alınacak intibalar ilk çağlardadır. Onun için yine tekrar
ediyorum, Sayın vekilimizden temennimi derece derece ilk okullardan başlayarak
bütün devrelerde programa konulmasını bekler ve dilerim" Ayrıca, Sıhhat ve İçti
maî Muavenet Vekâleti'nin 1939 yılı bütçesi görüşülürken de söz aldı ve görüş
lerini açıkladı.
İngilizce bilen Meliha ULAŞ, VI. Dönemde de Samsun'dan milletvekili
seçildi. 17 Temmuz 1942'de İstanbul'da öldü. Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'nda
toprağa verildi.
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ESMANAYMAN
SEYHAN (961)
1899'(1315) da İstanbul'da doğdu. Babası Hasip bey, annesi Melek hanımdır.
Süleyman Zihni (1889-1960) beyle evli olup, Erdem' (1928) in annesidir.
İngilizce, Fransızca, Rumca biliyordu. Bezmiâem Kız Lisesi'nde yedi yıl
Fransızca öğretmenliği yapmıştı. 1927'de Adanalı avukat Zihni bey ile evlenerek
Adana'ya gitmiş ve Adana Belediye Meclisine üye seçilmiştir. Atatürk Türk
kadınını Meclis'e sokarken "Esma Nayman" adını, Muzaffer Göker verdi.
Atatürk, hakkında inceleme yaptırdı. Süreyya Özgeevren'nin yaptığı inceleme
olumlu bulundu.
V. Dönem seçimlerinde Seyhan'dan milletvekili seçildi. 10 Şubat 1935'te
aldığı seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı ve tutanağı 7 Mart
1935'te onaylandı. Dönem boyunca İktisat Encümeni'nde, Maliye Encümeni'nde
üye ve kâtip olarak görev yaptı. Genel Kurul'da, 1936 yılı Muvanezei Umumiye
Kanunu dolayısıyla şu konuşmayı yaptı:
"Arkadaşlar; bütün ileri giden memleketleri işgal eden, bir mesele haline
giren mahkûmlar meselesi hakkında sayın Adliye vekilinin verdiği izahatı şükran639

la karşılarım. Yalnız temas etmek istediğim bir nokta var, o da memleketimizin
suçlu çocukları meselesidir. Bizde bunun için şimdiye kadar maalesef hiç bir şey
yapılmamıştır, yapılacağını Adliye vekilimiz vaadediyorlar. Çocuğun bir mem
leketin atîsi, istikbâli olduğunu ve cemiyetteki ehemmiyetini hepiniz takdir eder
siniz. Suç işleyen bir çocuk ne dereceye kadar suçlu ve bu suçundan ne kadar
mesuldür? Çocuğu bir çok içtimaiyatçılar, ruhiyatçılar, doktorlar suçlu olarak
kabul etmiyorlar. Sebebi, muhitinde, teşekkûlatındaki kusurunda arıyorlar. Bu her
iki sebeb, gerek muhitinin kötülüğü, gerek teşekkülatının noksanlığıdır. Bu
cezadan ziyade tedaviyi icab ettiren sebeplerdir. Sefalet, kötü bir muhit, fena bir
teşvik, her halde daha ziyade tedavi ister. Cemiyetin, suçlu bir çocuğa ceza ver
mesi değil, bilakis ona el uzatmak, onu kurtarmak için çareler araması lazımdır,
onu vatana daha faydalı bir fert haline koymak ve iade etmek lazımdır. Çocuk, ne
olsa, suçlu değildir. Onu suçlu yapan muhitidir, tekrar ediyorum, sefaletidir.
Bunlar fena misallerden kurtarılmak suretiyle, kabili ıslahtır. Bizde suçlu çocuk
ların gördükleri muamele, her halde bir mücrimden hemen hemen farksızdır.
Kimsesiz, aç kalmış, meselâ üç gün aç kalmış, açlığını bastırmak için manavdan
bir ceviz, fırından bir ekmek çalan bir çocuğa, bir ana katilinin, bir vatan
haininin eline vurulan kelepçe gibi bir kelepçe vuruluyor, ayni hapishaneye
sevkediliyor ve ayni yerde yatırılıyor. Hapishanelerimizde suçlu çocuklarımız için
yer yoktur. Suçu ne olursa olsun, ağır hapse mahkûm bir adamla ayni yerde kalı
yor, hapishanelerde, bir az evvel dediğim gibi, ayrı yer yok gibidir. Bazı hapis
hanelerde ayrı koğuşlar vardır derler, fakat bunlar ekseri ismen ayrıdır. Çocuk
lar büyüklerle daima hali temastadırlar. Bu ayrılık, hiç bir vakit maksadı temin
etmiyor. Henüz olmamış, tam teşekkül etmemiş bu küçük dimağların bu kötü
muhitte alabilecekleri tesiri, kolayca tasavvur edebilirsiniz. Arkadaşlar; Ceza
Kanununun 54 üncü maddesi, çocukların işledikleri fiillerin cezalarını birer birer
saydıktan sonra " İşbu cezalar çocuklara mahsus yerlerde çektirilir. " diyor.
Buraya nazarı dikkatinizi celbederim. Hapishanelerde demiyor Kanun,
çocuklar için hapishane kelimesini kullanmıyor, çocuklara mahsus yerlerde çek
tirilir, diyor ve onlar için ayrı yer tahsis ediyor. Sayın Adliye vekilimizden ricam
şudur; Kanunun da emrettiği bu cemilenin tatbiki. Çocuklar için hapishane değil,
bilakis hapishanelerden çok uzak ayrı yerler, onlara mahsus yerleri, muzır telkin
lerden uzak, temiz muhitler. Yani bir kelime ile, suçlu çocukları ıslah edecek evler.
Çocuk ıslah evleri. Islah evi derken eytâmhâne, hastane gibi bütçeye yük olacak
müessese kasdetmiyorum. Şimdilik pek az bir masrafla pek ufak mikyasta mütevazi bir çatı altında işe başlanabilir ve böyle başlanmasını teklif ediyorum.
Emin olun ki bu, pek çok paraya muhtaç değildir. Şimdilik bir başlangıç
olmak üzere çok nüfuslu bir iki şehrimizde mütevazi bir çatı, bu işin ehli, çocuk
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psikolojisinden, sosyolojiden anlar bir müdür, iki hademe ve bir kaç çocukla bu
işe pekâlâ başlanabilir. Bu şekilde bir başlangıç yapılmış olur, İaşe tahsisatları
zaten mevcuttur, bir kaç yatak da Hilâliahmerden ve saireden temin edilir ve büt
çeye çok yük olmadan bu işte ilk adım atılmış olur ve çok fayda temin eder.
Derhal işe başlanmasına bir mâni olmayan bu çocuk ıslahhanesinden başka,
vekilimizden, bir temennim daha var.
O da çocuk mahkemelerinin ihdasıdır. Bu, ilerlemiş her memlekette hemen
hemen var gibidir. Bilhassa Amerika ve Belçika 'da çok ileri gitmiş bir haldedir.
Fakat her şeyden evvel ihtisas meselesi olduğundan, bu, zamana tâbidir. Hazırlık
yapmak lâzımdır. Burada çalışacak hâkimler behemahal çocuk psikolojisinden ve
sosyolojide ihtisas peyda etmiş kimseler olmalıdır. Yalnız hâkim, avukat, bu iş için
kâfi değildir. Elemanları kolaylıkla bulabiliriz. Bu sahada çalışmak üzere yetişen
coşkun Darülfünun gençliğimiz vardır. Memnuniyetle çalışacak elemanları
kolaylıkla bulabiliriz zannediyorum.
Ayni zamanda pek yakında Adliye vekilimizi, çocuk mahkemeleri ihdasını
talep eden bir layiha ile buraya geldiğini görmek istiyorum. "
Ayrıca, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti 1937 yılı bütçesi, turist gemi
lerinden alınan resimlerden bazılarının af ve tenziline dair kanun dolayısıyla da
konuşmaları vardır.
1946'da Anadolu Ajansında Fransızca, İngilizce mütercimliği yaptı.
Milletlerarası Kadınlar Konseyi Üyesi, Türkiye Kadınlar Konseyi Genel
Sekreterliği yaptı (1959). 7 Aralık 1967'de öldü.
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(HATİCE) SABIHA GORKEY
SİVAS (969)
1888' (1304) de İstanbul'da doğdu. Hacı İsmail bey ve Ayşe hanımın kızıdır.
Kemal (1889-1977) bey ile evlendi. Rezzan ve Hamdiye Şükran' (1929) in annesidir.
Üsküdar Kız Sanayi Mektebini 1903'te, İstanbul Dârülmuallimâtmı 1906'da,
Darülfünun Riyaziye Şubesini 1917'de bitirdi.
31 Ocak 1907'de Molla Gürani İnâs Rüştiyesi'nde nakış muallimliği ile
çalışma yaşamına atıldı. 15 Mart 1908'de Üsküdar Kız Sanayi Mektebi nakış, 10
Ekim 1917'de Kadıköy Numune Rüştiyesi, 1 Ocak 1912'de Üsküdar Kız Sanayi
Mektebi, 1 Ocak 1914'de Açık Türbe İnâs Mektebi, 14 Ekim 1914'de Mal Hatun
İnâs Mektebi öğretmenliği yaptı. Bir yandan da darülfünundaki derslerine devam
etti. 24 Eylül 1917'de Bursa Dârülmuallimât Muavinliği ve ulûmu riyaziye
öğretmenliğine atandı. İzinli olarak İstanbul'a gidip görevine geri gelmemesi
dolayısıyla müstafi sayıldı. 15 Şubat 1919'da Edirne Kız Muallim Mektebi
Müdür Muavinliği ve Riyaziye öğretmenliğine atandı. Bu görevi 9 Eylül 1922'ye
kadar sürdürdü. 1 Ekim 1922-15 Eylül 1923 arasında açıkta kaldı. 16 Eylül 1923-
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17 Ekim 1923 arasında Adana Kız Muallim Mektebi riyaziye öğretmenliği yaptı.
25 Ekim 1925 ile 31 Ağustos 1933 arasında Sivas Kız Muallim Mektebi riyaziye
öğretmenliği, 1 Eylül 1933-28 Şubat 1935 arasında Tokat Orta Mektep riyaziye
öğretmenliği görevinde bulundu.
Bu görevdeyken, V. Dönem'de Sivas'tan milletvekili seçildi. 17 Şubat
1935'te aldığı seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı ve tutanağı 7
Mart 1935'te onaylandı. Dönem boyunca Dahiliye Encümeni daimî azâlığında
bulundu. Ayrıca, İntihap Mazbatalarını Tetkik, Fevzi Paşa, Diyarbekir Demiryolu
açılma törenine katılacak heyette, Bolu Mebusu İsmail Hakkı UZMAY'ın Kara
Avcılığı Kanununa ek kanun layihasını müzakere için kurulan geçici encümen
lerde de üye olarak bulundu.
Fransızca bilen Hatice Sabiha GÖRKEY, seçim sonrasında 2 Nisan 1939'da
isteği ile emekliye ayrıldı. 22 Kasım 1963'te öldü. Ankara'da Cebeci'de Asrı
Mezarlık'ta toprağa verildi.
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AYŞE SENİHA HIZAL
TRABZON (973)
1897' (1313) de Adapazan'nda doğdu. Babası Nafiz bey, annesi Hüsniye
hanımdır.
İstanbul Fatih Rüştiyesini, Orta Kız Sanat Mektebi'ni ve Darülfünun Fen
Fakültesi'ni bitirdi (1918).
14 Ekim 1916-15 Eylül 1917 arasında Dârülmuallimâtı Âliye Ana Mektebi
Ulûmu Tabîiyye muallimliği yaptı. 6 Aralık 1917-20 Kasım 1918 arasındaki
Dârülmuallimât Müdürlüğü görevinden de istifa ile ayrıldı. 26 Mart 1919'da
Erenköy İnâs Sultanîsi Tabiiyye, 3 Mart 1921'de Dârülmuallimât Ulumu Tabiiye,
22 Mart 1921'de Maarif Umum Müfettişliği'ne atanarak Heyeti Teftişiye
görevinde bulundu. Türkiye'deki ilk kadın müfettiş sanını aldı. 27 Şubat 1923'te
Kandilli Kız Orta Mektep Muavin ve Terbiyei Etfâl Muallimliği'ne, 8 Kasım
1923'te İstanbul Kız Muallim Mektebi Muavinliği'ne, 15 Eylül 1924'te Bursa
Kız Muallim Mektebi Müdürlüğü'ne, 27 Ekim 1925'te yeniden Kız Muallim
Mektebi Müdür Muavinliği'ne, 12 Aralık 1926'da İstanbul Mıntıkası 3. Sınıf
Maarif Müfettişi Umumîliği'ne, 15 Ekim 1928'de İstanbul Selçuk Hatun Kız
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Sanayi Mektebi Türkçe, 1 Eylül 1929'da aynı okul terbiye, fizik ve kimya, 6
Aralık 1930'da tabîiyye öğretmenliğine atandı. 1931'de Şişli'de açtığı Yeni
Türkiye adlı özel okulun müdürlüğünü yaptı.
Seniha Hızal, seçim öncesinde bir ankete verdiği cevapta şöyle diyordu:
"Cumhuriyet Hükümeti 'mizin her alanda olduğu gibi siyasal haklarımızı da
tanıtması, yüreğimde engin sevinçler yarattı. On beş yirmi yıl önce düşümüzde
görmediğimiz değerlere erdik Büyük önderin gösterdiği ışıklı yolda yürümek ve
yurdun dileğini ülkü yapmak, şimdiye kadar kültür yolunda olduğu gibi, bilgile
rimi yurda faydalı gördüğüm şeylerle bezendirmek ve başarmak isterim....Kadın
erkek arasında saylav olsun, memur olsun, dilek ve güç yönünden hiçbir fark gör
müyorum. "
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından milletvekili adayı olarak gösterildi.
Aday iken Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ile bir söyleşi yaptı ve şunları söyledi:
"Fırkamın ilk kadın saylav namzedleri arasında beni de bulundurmasından
çok memnunum. Başlıca gayem her ne şekilde olursa olsun memleketime hizmet
tir. Ulus benden ne isterse onun vücuda gelmesine çalışacağım. Maarif hayatın
dan ayrıldığıma şüphesiz müteessirim. Fakat büsbütün de alâkamı kesecek deği
lim. "
Bu görevdeyken V. Dönem'de, Trabzon Milletvekili seçildi. 8 Şubat 1935 ta
rihli seçim tutanağı ile 1 Mart 1935'te Meclis'e katıldı ve tutanağı 7 Mart 1935'te
onaylandı. Dönem içinde ilk toplantı yılında Maarif Encümeni üyeliğine, diğer
yıllarda aynı encümenin kâtipliğine seçildi. Ayrıca, vilâyetlerin hususi idareleri
kanun layihası ile hususi idareler, belediyelerde çalışan baytarların muamelele
rine dair kanun layihası, Afyonkarahisar-Karakuyu Demiryolu hususi kanun la
yihası, vilâyetler hususi idareleri kanun layihasını, spor teşkilatı ek kanun layi
hasını, vilâyetler hususi idareleri kanun layihasını müzakere etmek için kurulan
geçici encümenlerde de görev yaptı. Genel KuruFda, 1938 senesi Hariciye
Vekâleti bütçesi dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Arkadaşlar,
Hatay meselesi millî dâvamızdan biridir. Bu meselenin bütün Türkün kalbinde
kopardığı heyecan, bu gün Meclis 'te bir fırtına halini almış olduğunu gördüğüm
den, hiç kürsüye çıkmak ve söz söylemek itiyadında bulunmadığım halde bu heye
canın tesiri ile huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Uzun söyleyecek değilim. Yalnız
şu noktayı işaret etmek istiyorum: Bu da, Atatürk'ün Samsun 'a ayak bastığı gün
den beri etrafında ve kendilerinin çizdiği yolda kadının da beraber bulunduğunu
bu kürsüden söylemek bahtiyarlığına ermiş bulunduğumu arzetmektir. Bu
münasebetle Hatay meselesinde de her millî dâvada olduğu gibi, kadın erkekle
beraber olduğumuzu bir kere daha tekrarlayarak huzurunuzdan ayrılıyorum. "
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Ayşe Seniha HIZAL, Erzincan istasyonunun işletmeye açılma töreninde hazır
bulunacak heyette yer aldı.
Milletvekilliği sonrasında yeniden eğitim görevine dönerek, 27 Temmuz
1939'da Maarif Vekâleti 3. sınıf, 6 Kasım 1939'da 2. sınıf müfettişliğine ata
narak, bu görevi 15 Mart 1949'a kadar sürdürdü. Aynı tarihte İstanbul Beyoğlu
Kız Lisesi Tabiiyye öğretmenliğine atandı ve 20 Ocak 1953'e kadar bu görevi
sürdürdü. Okulun adının İstanbul Atatürk Kız Lisesi olarak değiştirilmesi
dolayısıyla 3 Ekim 1954'te İstanbul Atatürk Kız Lisesi öğretmenliğinden emek
liye ayrıldı. 22 Haziran 1985'te öldü. İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa
verildi.
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HATİCE OZGENER
ÇANKIRI (990)
1865'te (1281)'te Selanik'te doğdu. Babası Şeyh Mustafa efendi, annesi
Fatma hanımdır. Cemal (1853-1928) beyle evli; Mevhibe (1896-), Mahmut
Kemal (1898-1943), Fatimatüzzehra (RESNELİ 1901-1986) ve Zeynep'in annesidir.
Darüleytam Müdürlüğünden emekli olup, Rumca bilmekte idi. İlkokulu
Selanik'te, Kırmızı Mektep'te okudu. İnâs Rüşdiye'sinin (Bayanlar
Ortaokulunun) açılması üzerine bu okula devam etti.
14 Ekim 1878'de Selanik İnâs Rüşdiye Mektebi öğretmen yardımcılığına
atandı. 1885 Eylül'ü sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Bebek İnâs Rüşdîsi öğret
men yardımcılığı yaparken 1894 Eylül'ü sonunda istifa etti. 14 Ağustos 1900'de
aynı yer muallim-i ulâlığı, 14 Ağustos 1911'de üstlendiği göreve resim öğret
menliği de eklenerek aynı yıl Kasım ayı sonuna kadar bu görevde bulundu.
Selanik'in Yunanlılarca işgal edilmesi dolayısıyla 14 Aralık 1912-19 Mart 1913
arasında Menâtık-ı Harbiye maaşı aldı. 20 Mart 1913'te İstanbul Dârül
Muallimât tarih öğretmenliğine, 22 Mart 1914'te Süleymaniye İnâs Rüşdiyesi
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9 Aralık 1914'te İstanbul Kız Sanayi Mektebi, 30 Mart 1915'te Kadıköy İnâs
Darüleytâm Müdür Yardımcılığına, 9 Eylül 1916'da Bebek Darüleytâm,l Şubat
1919'da Çağlayan Darüleytâm müdürlüğüne, 1 Temmuz 1924'te Beykoz
Darüleytâm öğretmenliğine atandı. 24 Ağustos 1924'de emekliye ayrıldı. 21
Şubat 1940'da öldü.
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1. EĞİTİM DURUMLARI
Aşağıdaki tabloda ilk kadın milletvekilleri eğitim durumlarına göre incelenmiştir. Edinilen bilgilere
göre ilk kadın vekillerinin 8’inin üniversite mezunu olması dikkat çekicidir. 1 milletvekilinin ise bir eğitim
kurumu mezuniyeti olmamakla beraber millet mektebinde okuma yazma öğrendiğini belirtmiştir. 1 kişi
özel eğitim mezunu, 2 kişi ortaokul, 6 kişi ise lise mezunudur.

Tablo 1: Milletvekillerinin eğitim durumlarına göre dağılımı
Okur-Yazar
Emine
Mebrure
Gönenç
Satı Çırpan
Türkan Baştuğ
Sabiha Gökçül
Şekibe İnsel
Huriye Baha
Öniz
Fatma Memik
Nakiye Elgün
Fakihe Öymen
Benal Nevzat
Arıman
Ferruh Güpgüp
Bahire Bediz
Morova
Mihri Pektaş
Meliha Ulaş
Esma Nayman
Sabiha Görkey
Ayşe Seniha
Hızal
Hatice Özgener
Toplam

Özel Eğitim

Orta Okul

Lise
x

x
x

x

x

1

x
x
x

x
x

1

x
x

x

x

Üniversite

2

x
6

x
x
x
8

2. MESLEKİ DURUMLARI
Tablo 2’de ilk kadın milletvekillerinin mesleklerine göre dağılımları gösterilmiştir. Buna göre 13
milletvekillinin öğretmen olduğu, 2 milletvekilinin çiftçi, 1 milletvekilinin doktor ve 1 milletvekilinin de
yazar olduğu görülmüştür.
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Tablo 2: Milletvekillerinin meslek gruplarına göre dağılımı
Emine Mebrure
Gönenç
Satı Çırpan
Türkan Baştuğ
Sabiha Gökçül
Şekibe İnsel
Huriye
Baha
Öniz
Fatma Memik
Nakiye Elgün
Fakihe Öymen
Benal
Nevzat
Arıman
Ferruh Güpgüp
Bahire
Bediz
Morova
Mihri Pektaş
Meliha Ulaş
Esma Nayman
Sabiha Görkey
Ayşe
Seniha
Hızal
Hatice Özgener
Toplam

Öğretmen
x

Çiftçi

Doktor

Yazar

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
13

2

1

1

3. YABANCI DİL DURUMLARI
Aşağıdaki Tablo 3’te ilk kadın milletvekillerinin bildikleri yabancı dillere göre dağılımları
yansıtılmıştır. 5 milletvekilinin İngilizce, 9 milletvekilinin Fransızca, 1 milletvekilinin Almanca, 2
milletvekilinin Farsça, 3 milletvekilinin Rumca ve 1 milletvekilinin Arapça bildiği görülmektedir.
Tablo 3: Milletvekillerinin yabancı dil dağılımı
Emine
Mebrure
Gönenç
Satı Çırpan
Türkan
Baştuğ
Sabiha
Gökçül
Şekibe
İnsel
Huriye
Baha Öniz
Fatma
Memik

İngilizce
x

Fransızca
x

Almanca

Farsça

Rumca

Arapça

x

x
x
x
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Nakiye
Elgün
Fakihe
Öymen
Benal
Nevzat
Arıman
Ferruh
Güpgüp
Bahire
Bediz
Morova
Mihri
Pektaş
Meliha
Ulaş
Esma
Nayman
Sabiha
Görkey
Ayşe
Seniha
Hızal
Hatice
Özgener
Toplam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
5

9

1

2

3

1

4. SEÇİLME YAŞLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Aşağıdaki Tablo 4’de ilk kadın milletvekillerinin seçilme yaşına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu
bilgilere göre; 30-40 yaş aralığında 11 milletvekili, 41-50 yaş aralığında 5 milletvekili, 51-60 yaş
aralığında 1 milletvekili ve 61-70 yaş aralığında da 1 milletvekili bulunmaktadır.

Tablo 4: Milletvekillerinin seçilme yaşı dağılımı
Emine Mebrure
Gönenç
Satı Çırpan
Türkan Baştuğ
Sabiha Gökçül
Şekibe İnsel
Huriye Baha Öniz
Fatma Memik
Nakiye Elgün
Fakihe Öymen
Benal Nevzat
Arıman

30-40
35
35
35
32
35
32

41-50

51-60

61-70

45
49
48
53
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Ferruh Güpgüp
Bahire Bediz
Morova
Mihri Pektaş
Meliha Ulaş
Esma Nayman
Sabiha Görkey
Ayşe Seniha Hızal
Hatice Özgener
Toplam

46

38
38
37
36

47

38
11

5

1

70
1

5. Milletvekillerinin Yerel Yönetimlerde Görev Alma Durumları
Kadınlara parlamentoda temsil edilme hakkının verilmesinden önce, yerel yönetimlerde temsil
hakkı tanındığı için parlamentoya girmeden yerel siyasette de görev alan kadınlar olmuştur.
Milletvekilliğinden önce bu görevlerde bulanan 5 kadın milletvekili vardır. 1 milletvekili köy muhtarlığı,
4 milletvekili il belediyesi meclis üyeliği ve 1 milletvekili belediye encümen üyeliği görevinde
bulunmuştur.
Tablo 5: Milletvekili seçimlerinden önce Yerel Yönetimlerde Görev Alan Milletvekilleri ve Görevleri
Milletvekili

Köy Muhtarlığı

Belediye Meclis
Üyeliği
Mersin Belediye
Meclisi Üyesi

Belediye Encümeni
Üyeliği

Emine Mebrure
Gönenç
Satı Çırpan

Kazan Köyü Muhtarı

Nakiye Elgün

İstanbul Meclisi
Umumi üyeliği

İstanbul Belediyesi
Encümen
üyeliği

Ferruh Güpgüp

Kayseri Belediyesi
Meclisi üyeliği
İzmir Belediye Meclisi
üyeliği

Benal Nevzat Arıman
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