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Gtıntılltı Kurulu$ar Hukuk Konisyonu TBMM'}'i ziyaret etti

i]rk KaC] nünln scçme Ve Seçilme Hakkünl

eJde cdişinin ), lc]öni]münde kad n]aımız

hep [ı:raber Anltkabirdc ataya 9ükran-

lı' 'ı sınr]ular. Dah,l sonra Kadlnrn St.ttüsü Ve SorUn-

].rl Ccnel Mü.]iirlaiğii'ncc olUştL]İUlan Cönüllü KurU_

lLrslar H!k(lk KomisyonU kadın ııjlleıvekiller] ve kadın

dcr lekleli lcmsilcileüinC Medeni KanUn tasarısı hakk n_

i1a lı lg veı1i.
Ont]nllrldckj tar]hiİdeTBMN4'ye 5unL]lma5 bek-

a.nen tns.ırünın yasalaşnıas halincle, cv n tek reisi eF

kck ıı]nııy,ıcak ve evlilik lrirliğini eşlerden her biri tem

sıl ırlı:r:ek

6 Alallk ]999 gönüllii TBMM'de gerçekleştirilen

ıopl.rnt (la' t'rof'Dl. Afel inan'ln hayatüna jlişkin t)ir bel

ge5!,l ]inl n gösteri]nlcs nin aldından DeVlet Bakanl

Fl.rsan Celİıi. llir konuşma yaptl.

Devlcı Bakanl c]enli.i, tilke genelinde her iiç ka-

d ]](]aİ l)i-ill n, l]oğLr Anadolu Bölgesj'nde ise 10 ka

(lündnn lreşinin oklma - yazma bilmediğini söyledi.

Cenl ci, Pal anlento'a]a yüzde 4.2 oranında temsil ed]_

lcı kaciınlıl n. ycrel yöneıimlerde temsiı oran nün yüZ-

(le l)ilill alı 1la dıştügünai anlalarak, kaclın]arın sorrınla

iİi i (-ozrilmesi, ckonomik vc sosyal hayatta daha aktii

ve a]maları için çalüşmalar,Va,rtlklarlnl bildirdi. Kadln

nlilletvek lIerinin bu çal smalara yeterince jlgi goster_

ııerlikleı iıi savrınan C]emici, kadrn milletvekillerinin

.ükiljl]k]ı]re katllüm nın sonuç almayl etk]leyeceğini dü

jt]]](lü:]k]e ni l)clirlli.
Devlet liakanr Cenl ci, Medcni Kanlln'Lln ckono_

nıik ve sosyal soı'unlara cevap vcrecek Lıir şekilcJc dÜ

zenlcnme5inin zoı'unluluk olr]uğunu sözlerinel ek]ec]l.

Toplantrda (laha sonraAvukat Rabia Il.rlk.rn

Medeni Kanun tasa! sı lıakk nda lıilgi veıcJ .

Balkanlı'nln açıklamalarına göre, onLiİlLiZdck

Deramt 2. \a) Iadr

TÜRK KADıN HAKLARI

tatüİk, Türk kadınJarıyla i]gil olaInk

şun lar] söyleınigti: "Diınyada hiÇb r

mil letiD kadı nü ; IJeD, Anaclolu kacl ı n l n'

dan daha f;ızliı Çal]şt]n, ]1)illetimi ku11ııIıışa va zale'
re götüü'mekte, Anadoltı kaclıııı k,ıdar ga.vrct gosıar

dinı" diYcnıez ve " Siyasi Vl'sosya] hakla-İ kad n L.r

raf ndan kıllanı]mas n n, insanlığın nlutlLrl!ğu .t(r_

sından Çok gerckli oldUğL]na eminim.''
ilk Türk devletlerinde, k.ıdln ve cıkek eşlı h.ık

lar.r salriPti. Erkek, tek kadınla cvlenir, L'V cle .!lc-]l
ortak mall sa1'ılırdı. ÇocııkJ.ır üzeriıde ].ıaban n ol-

duğu kacJar annenin c]c hakkı vaıdı. Hakan n ıııir
lcri, "llakan Ve Hatun cmredi},ol ki..." diy. l].rş]d (lü

Kurııltaylara, Hakanla beİaber nlUtlaka l l.]tUn cl.r kn-

tlllrdl. Kadünlar, deV]et ırlemurlllkl.tllnda g()-cV irl.r_

ı,ıl,'leroi.
Osmanl DeVleti zaııanlnda kadııılaı' birc,ıık

haklarln kaybctti. [VlennlC, lroş.rnma' nı as ı'e c]t'v_

let memuru ojabilme konularınc]a erkekleı'e ian nııl
l-ıaklar n birÇoğı l<ad nlara tanınnıar]l' I]u dıınını

Delımı 2. ş:l! fhdı



Türk Kadınlal Birliği
Sayfa:2

Gönüllü Kuruluşlor Hukuk Komisyonu TBMM,yi -ıyor"t 
"trı.ICvaıİ ]. sa]lad.t

galnJerdc TBMM'y.] sUnulmasl tıeklenen tasarının yasa_
i.ışnıası iı.ılinde,,.EvIilik birljğinin reisj erkektiı, hiikmi]
kaidlılIar:ak ve evlilik lıiıliğini cş,elden her biri ten 5il
ede]ıi]ccek. K.ıc] n, nıesIek ve iş seçimi için kocasınılan
iZrı aJnlnk Zorunda olnıayacak. Kadün, iiçüncü ki5iler-
le hukuksa] i5lenı yapabilccek'

Çocuğa Verilecek ad konusunda karı - koca ara-
sında.ınlasmazllk çıkarsa, kocanın isleği geÇerli o]ma
yiıc.rk, sorunrı hakim çözecek.

BoJann)n vc ayr Ima davalan, kad nrn ikametga-
h n n iıuIlnduğıı yer nıahkemesinde de acllabilecek.

[Vlennrclelde kadinln niifusa kayltla oldüğu ye
ıin ı:vlendlrme dajresine de basvurulabilecek.

Kocasln]n jsyerinde 
çallşan kadın SSK,ll olacak.

-

TÜRK KADIN HAKLAR!
devaırx l. sayfada

CunlhUrj-Vel Dönemi,nde Türk Meclcni Kanunu,nun ka
l)LriLinc kadar devanr etLi. (4 Ekim i 926)

' 
Türk Mcdeni KanunLı, ajle hayatıı-ıl çağdaş kııral-

larl.r yeniden daizenlcdi' Resmi nikah usUlü Ve tek kadln_
la evl]lik esasl getiriJdi. Evlenmede, boşan.nada Ve nli-
r.tsta k.].jün - elkek cİjlliği sağjandl' Fakat kar]lnlar, lıe_
nüz erkekIcrin sahip olduklarl siyasi haklardan vararla-
ı n.ı''Jnı |. Il.lI lr (enui \pnılIni )l\npln.p'|ni -.d,)
al:]n denloklasiyi tam anlamlyIa kırmak için Türk kadın_
l.ıınln d.ı siyasi haklara kavuşturrılması gerekIiydi. Ba_
ğm5lzlrğlm Zİ kazanlJmaslncla, i]zerjnc clüŞen gölevi
. '' ı! <. l''6n '' J L",.l ,J., lc'|.l 1or".ımiıde o. ,r;z

MütKiYETiN SADECE YüZDE
8.5'i KADıNIN

Toplantlda dal-ıa sonra saiz aJ.rn aleİl,]
Başkanlmız AVUk']t senla Ken.]irc] de, yaptrğl ko]]Us
nrada, Medeni Yasanün nec]Cn cleği51iliJmesi gercktjğin]
açükladl Ve Türki},e'deki kadlnJarın mUlkiyL'lin VaIül z.,t
yüzde B.5'jne sahjp olduklarınl söi,lecJi' LJl o]av n lııJe
kadlnIar n ikjnci s nlf goriiJclı]iği]nU olü.]\.a sı' diğini ik_
de eden Kendirci, ,,Vergj Yasa5i,nda eVIi kadınlal ıılıgi
mükeJleii sa,vllnııycırdrl. Yapllan son dliZenlenle il.] rU
nu kanuna koydurltlrk,, .le.li

AVukat N1t]nise Day da yaptrğl koıuşnıacl.ı' n.ı
iakada oüomatik dü:izCnleme vap lnıasl, lıoşannıa tl.ıı.a_
lar nın da bir tarafln tajebi a]zer]ne gizJi yapıJıııaslnln
5ağlanma5] 8erektiği üzerin.]e c]LIrdU.

sahibi oJmnl ş'rll' Tiirk kadlnı, bjlgi5iyje gorgai5üvle deV-
]' ' ,'.l'J'.' öl . 'm'n,l_ 

8oı", "l",ı l", "L ıe'en' g. t" 
'r-üj. BLi gerçckleri göz öni]nde bujundııran Atatürk, Tüİk

kaclınlarını sly,asi haklanna kavuşturdu.
lJk olalak 19]0,da Türk kadlnlarlna beJediv_^ çe-

' .'ıl*i.r-,.ı'Jnı'' hlll'\.ilü]. - \ralı^ lq l4 l'I nd. ''e\' \' l'll \'ılj'j. J'irL].8|.-J'JILlpt"d ıl"r.mızmjlJeı,.c_

: 
I ^" ,"'- lr^rrd\L 1a(,\Llr,.ldr.Bo\lp,.Ldorn.

., ı']ı, 'iıı' ..,.elin'le lız.nd'llaı Lu ,o.-
üı |L ll .]l loplum l\ indc .a\ 8ln bir ) 

pı. iJL] ld.il,''. _nı.ın,l'l llleJ''ıi Ulj\.Ip.i|| l."J nl-r'n" hdİa biiLUn
clrinya kadıniaı ın.r önıek rıldıl;ır

GöKBUKET,i KAYBETTİK

Türl( Kadlnlar Birliği Adana st]besl Qnu15a]
Başkanllğl göleviıde de bu1ıınan süheyJ,r Gijkbü]iel
Vefat etti. Cökbukefin Veiatl AdaIa'aa l]l.nlüVle

Türk Kadünjar Bi.liği A.iana sube Ba5kaıl Cültaç
u/Krr uo,uJi., i1 ot i,lr I r-.t,.r.\' ti nr,.,r

özkan, şöyle dedi:
"Türk Kadınlar BjIiiği onUrsni başkanlnl k.rylrelli

CUmhUriyetle yasll, Atatürk ilke Ve.JcVlinlJcliİe balj]l,
çağdaş bil kadln olan slıhey]a Cökbuket A.lallJ,.]a ]J

Cenej Mecli5j üyeljği yapnllş Ve politikada.]a ka.Jlı]arJ
aday adayl olarak öncülük etmi!lir.

|,e z' ıı"n t"oın ''' -r|'I el.'| ]iı l .ı. 'ıl'jüfkiye'nin aydün Ve çağdaş bil üJke o]abi1nl(.5j,
kadrnlaın lopJunlda .]aha a(tif ro] alnlalarl icin
,ilrrrrtt'.

CUmhUliyetin 75. yljnda 29 Lkiıl.de oı'rı\.]l
Başkanlik ödülünü alan, aynı zanıaı,:1a \ü]rn iİn'"ii de
seçilen Süheyla Cökbuket n)edenj \a!a]]aki değisiklik_
lelin debiran once, üeclisten c'tnla.ı L]ıJjUİda, h.rcta
yalağlnda bile ilgisiıi ka\lrElı].j-" ;z::Jj. Cağüja5 Türk
loplunıunun ba5ü !:ğo;!J_
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TKB Genel Merkcz Deprem Bölgcsi Yaldım Raporu

KB '""l Vp 'p. 
l'. .1nlpn l0\"'l n...J,ı-T' . "J""r:, '. ,' . , od qu ı y" lın

I ", lı...i.ı"'"^ 2Aı.ıl9!9oj i Bo( V"_
k.]zi ne Ulashk Daha önce tespjt edilen d€prem bölgelerine,
befab€r gjı.ek i]zele TKB Bo1ıı Başkanl iie buluştıık. Yapı
i.ıl plaıl uyarınca 2 cadrrkent zi-varet edjld] Gidi]en bıinci
ça(]ırkeıI !r.tkh]€ri şeker Ve çay dtŞlnda bil ihliyaçla. olma_
dlğm] belj]1tileI lkjn.i Çadtrkentte ise yardlm ihtiyacı daha
iazla ok]ı üğı ün.lan yiyecek ve giv€ce]( yardıınl yaprldr.

Programınıızın ik]nci bölüününde ise Bolu'nun Kay
ıaŞlr ilÇesiıe gi.tildi. Yaptığıml, aİaŞtırmalar sonlıCunda Kay
ıasLr'ıln aağl]k kesiminde bulunaıı ve bulunduğü yer nede_

niy-]e .7 yaı.lm a]ar]. Çöp torbalar]ndan !,apılmlş bjr Çadır_
keılt€ gidilmesj ulgun bullündu Blırada da yin€ yiyecek ve gj

yecı:k yaıdıınl yapndı.
ProqramnIrzın 5oır bö]r:imünde ise Düzce j]çesinde gi

dildi olada 1500 cadür]]k bir cadlrkentte. yardrm dağıtmak

iÇjn görüştüğürrüz sonımlular ve jandaıma. bi,e. en sağlrklr

dağ]tımm k€ndileri tarafrn.lan ya]]1labi]eceğ]ni söylediLe) Bil
de. ayndrğmı, yardrm ko]ilerini oIadaki görevhlcr" t€5]i:] et

.iR tqr ,ko .;a.i,r '. ^ O:
orada açılan yardım defterinj TKB adına imzaladı

Depremzedel€rle yaptığ!mı7 sohb€t]er sıraslndn cadı.
k€nt]erde h]çbj. iş lapmayan çok sayıda kadln bulunduğunıı
ve bunlar için ç€Şitli çallşma ve lraİdrm ist€kl€ri olduğLü]u oğ

rendik Bağlanh kuimak ist€dilülerinde onlara ynr.]lnr.] ola..]

ğrm]z vaadi ile tele{on numalarİılzl ve adreslernıiz] bırakhk
H€r lür1ü ihtiyaclar]nda yardııc] olacağımı/ı bildirdik
Deprem bölg€sj için yaphk]arımrzdan dalıa fazla,slrı

!,'apacağız 17 Ağtıstos ve 12 Kasın'l asl.ı u.uhna!,acaqıZ \."

Sayg arımzla

(Demet Duİal, Aysel Öncel' N. Bactnoğlu)

Deprem Seferberliği ve Şubelerimizin Faaliyetleri sürüyor
ADANA şUBEsi

7 
^ğl 

stos! lnl tr]ılyi.ağ z' o n.l do ! g!.|iı l l] r\ğusto

n]](l.ı !.n.üi] k!r! !i)L7! hcnren toplayarak de.neğimiz adlia
]]0 000'000 TL Zi.ıJt 0anka! S!b' ynü ldü. .^y.c. Apaltman !c
(.V. d]g!ılen. (][ a.!nr eV nikn yaldlmlann krs;l s|ilede yeline

A.lin,] Ki aıi| balgeüıizc ver eşli ] ci de|İemzcdc n]le]e e

e zıL lc çorlkııa oyııcak' kl tasiye' 8iysitcm. ed ld]' Kaliüa'a

!.] .] ' A e e l.. 3ii !!! dü i]lctime g(|çilcb lnrek (jn bayaılır.
(]ı ] e jjlI klcl ' cl ılı ar goılılrlı' Bu üj etjlcnlclin d€'.eğimizce
\iüi r pa ayn 1,evlilİrcsine ka.Jü Veü k] , !yg!laDar. Y]yecek giye

..k m!nünzınıl. i]ötürakJn' Riünnznn İcdcıiy '", .]ernekçe gnJ l

e ek ikikl']an kesj]dj, dağIl ld. Yiyccek y;T]m tekla.landl.

E zo lm'diki dc nenl ncdcniyle valil k k.nal v n 20 koli
,]j\eIeL !. k l.siVe \aüdlml ga..].rjldj

Yönetim Kurulu Başkanl

Gültaç Özkana

cÜMÜŞHANE şUBEsi
l]]kcnril . uğ ad ğl büyük deP..m felikctinden doliyü

r] z c .]'- (oı ızglnlz Biz Ciimuihan.l lel d_".]cplenrde. en çok
.tijle]er ill.ü.].n bi yjz. Gan şhanc d]ş.rnya cn çok 8öç Velen

krll.ı h i.l (jöç cdei b! insanla1mlz d€plem böl8es] o]an

Ll! (i Yaloli. Ko.ae]j' 
^daPazil 

!c C.' ciklc otu !yo.laı.]l

!]. 
'.mdcr 

soIa brivik l.li !. nrİId kayba Lğladılar' Hems.r]

. !nriZ ge]iaüjnUp' r j çe!ckdylelineü'cr.$ilel. 8izCüma!hanc
T(E olal.tk ıcid] r.lji .]1m 7]a dep.Cnrz.r]elele 8 yc(ck, yjyecek

titüdınr okL J 3klcn .]eP.e.]zcde ağ.ei. lclinrizC kjtap' defter'

.lVilkıb v..jn n( Va d niü y.pmakliylz.0! çnlls ala. mrz devanr

.tıı.ıt..ll. Ko.ıer. s.kaya. YJloVa şlbce.mizc 8eçnr]ş olsun

ie t/tlLle. Parl.]şlü z
TKB c0müşhane Başkant

AynUr ÇubUkçU

ÜsKÜDAR ŞUBEsi-lü'k Kad n ar ı]]lliği Üsküa.ı Ş!b.s o]i]ik b], e r ](..i
va aiayın dcPıcm]er do;y sl jl. bu ba g. clc .klen g. dğj tini
yar.J m gaj(lmc}. çalllk 'l7  ğlstos.].Prcmii ] ilk halt.ı!|..li
yiyec.k' 8iyecek, çoc!k m.lzcmcle.i' t lrbü ma 2enre

gönde.ilm]$r. Adap.z.] , En]i.dilğ. 8ol! (.\'İail ('.].i](

hsı. yc bdlge]e in_- g]din]]ş lok kta da kii ]. y]yel:ek !ivc(ek
ve ]a! v.r'r] ün yaplnşü'. Diiz.c de)'.n]]ıde]] i.l]! inJ]ı!
Nlnllep.'yc },e leştir k'. .! yeni ıicgi o]i. bj J 

'ır 
] ı n]

ihı yaq]a ıka s] ].mlitlü'
TK8 Üsküdal şUbe Başkanl

. selpilGürcy
sAMsUN şUBEsi
ilk aşamada' V,rli] krc n( ]i]. hcsaba ]e.n}.lr])ll]'a ]r r

o. YatjImak s!'et y]. n]add destcii sağl.]İa .

Orsan zel ç.lişmJ soıu.ıl L.mii etl ğin] 7 he ! ! g l\ '

!,o.g.n, battan ye, çocuk bczj' ço.!k ma.]i5 ' (anJJl'l t] e,Vil,iü

VjlayeLe les im cd ld Ha.n üo]r].ma ça snr. a ünr / .].!i]n

Seh']mjz n sağl k v. Kay Hizmctleli hnrP. üni !. e\ i

ilenvesiylar (b rcy ol. ';kl 4u0 olrn dcp cnr/edclc i(,inv.nci
i sohbetle. dnr.nlcndi

Yöİetim K!la]u Üycmiz Gi]k.ıeo tJ,]](i' do.l.l.ıien/ra'
aiey ya7llk e! re y.llcştjftlj Hi] t!]l! htiyi(lı ton]n edik]

Snğ ]k kanrp nda ka ai' de]]..nrdc h.lcyle ni kivbeıün I

A.]i]oa7alll,8 iiiusl!,SJü oğl! i lcs n r kl7 ( ğ(l$)' Gma (.'],ğlil

a.]l n]arangoz gençlc 5 
^R^LlK 

l'azn. g|]nü "fur( (n"lİ ]

s]Vasa] Hakla a kavulfuğ! gar "Siğlk KJırp sos\'J lcjj! e r'ıl'
coşk!]u bj. tö...]c cV en.li.ik] .

TKB şamsun şUbe Başkanü

CönğITanyei
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l(şlalı'nın Çağrısı Değiştirilmeıneli!,,

t-]kım 1999 eünii allr
2 1 ııız,l.,ı ı .ı.ı, ],p ,Lı

L L,,,,l'rot I) Aiümcl
lxne. KlŞLlılinüI] lıcısı derinleşcıck
silrti\1rı;

liıslıLı nm Cül ıırci: hesıpLaı'
,:]:ın sıın;:ı krırlııı sccildiğjne kuşku
]ok: (.'ülll(i] o. 1990'lar 'l iilki\'c'si
lljrl _llkl1nlıt5 si}'esal }']şaııxü3 -\'rDi
l)il .1lü1ş )olu'. kırşü dc\'fiın.ilerjn
kttrııtüğ1 Orı3r ü '\'cn] l]ir r_sık''.

lümLrlsU7lLığı .ja]şColcrc''}'en] lrjr
lümLrl" !]eüiüııC 5iıvışümmr sorıluü l)ir'

)i.1nlie 5i]lıl:ircn. Lru Cloğrr tlü.]:ılüi

.:ı]]:ıslndxn.la en kı]çLik bir o.tıin
ı eınleı,en t lir ıyrlııIıımıcı1clı

O. Tlılki\ C'ıin L]r.t ort]mdx
den1(]krısr .I]Jiü (:öziinr erx}lşlxrrna
kiürŞr'.]Cüılokl ill]Ii l]]r çılrış rclrı"ıru
,;rı:ır'ı jrrıl'ııı'Dcırrokrıajlr'lbP-
]üınl.u (]"ğf1'\ı lrrr scçcnclr olxrali

s.liiz lllxddc.leı olUşxn ç.rğ
lıürrü aZıü]d. l ).: l]ı] kıxsil.i !C 1I&
Çir pı\'Litşüıır siğl:r\'xll l)il di]Z.'nin
liıü ü]lll:ısı,v]İnxküadll (:xğr]]'UIc
t.r fc hxkçe ]ıı\lıŞın lıiı ıoPluırrı
ı'.' o R]Plu]ıLıı koşuLLaııra u1'gun
]]ı]' sos\'iL llr.t]<ırlr clerleli"ııi ımoÇ
( )]ıliı]i b.']irl('rn].stjf I]ij}ıece "toP
llünr.l]' i s(.]sl'i lisı ] ıeıneIe rla1.ıııın
l,ıı ıı]usum'r]cınrılcısi" ]]c l]illik1e
.lenlo](lxüik 1(]PLum.lı" bir r_crçer'e

ııJrışırıılrııJ<t-ıı1ıı sığlük]1 hr.üzrrllu.
in]jiln otıü.trni } ]klşlr lrir l(rpltıfi$:r]
ist]sl i1L) .iijzcnin ijnkoşLılunLı ü]rta

\'x lio\']ll.1i(l]dl. iştc l\r5la1ı bLı.üna
.] L]irsIülr o]irık liüüLLeınıış ve tı1lrLiıi

l'ü:' ']].ırloknlik 'l'oPlunl.u CxğIl '

lüdlül| \ erııislir
tiü.rlxl]. (]ağıl]lo i.leol()jisini

r]c 'Kcnıılizm" olarık saptamş, a\:

n.:ı Cığı'nln geıek ikliclaıcı gc
..](sc ı]Plrrılca Lrcnimscnües]ni
s:ığ]]]'x.ık :ı.:t. ()1xr:ık d:ı l]eşıe si'

vil ıoplurn ij.gr:]tlerini kxbu1 etnliş
t]ı.

çağrr'nrn amacrnr olLrş1ur.tn

özti kısaca be]iftiktcn \.e i.leoıojisi
]le lxkipçisini de annısaıııklaıı soıı-
re, ljeğrl'oın gihiinli]zc dcğin eldl

ğılolLı da k$aca xınısım3k gerell

Çxğıhın fictni daha tlıshk
duü-umundıykcn ,A.nkara',:lı ve ]s
tanbuL F]on?'.la }:ıp1]an lopllrn
I'Jrdı okundu. 1'oplııııılaıı kaı]ln
e'Vd]nlarün' yazar].ıı \'e sn.il ı(]p
lLıü örgi]ıleri lcnısilcilerİ]iı .]e gi;
rüşLeinj.likkıte alan Krş]n]l' 5o
ııuııcLı tı1lciiı\ i bi]incn llxşlI1r \'e
içeriği}le kllenle x]]P sundLı

Çağr1i1k kcz 22 Ocek 1997'de
IKKB'cc (lst:rIrbrr] Kac]ıı Kııı uluşlı-
11 Birl]ği) kal]r.tl ed]].11. AIdnı.Lin
IKKB, Çiğr] için imza kxn]p:ın}'xsı
1)esiatı Ve Çağrü mctninj l(üliik bjr
](itxpçlk l)icifilİldc bastlrd1

(-]ağİ' ]n. ç\'DD'cc (Ç.rğdas

Yeşarnl Desteli1emc Derneğj] ör-
gütsel tx)}L(lx I)ir ar3da ele ı1ıı]nra-
s1. sLıbal ]998'de 

^nt.]ya'da 
1.a1ıl1ın

I]ir t(rpjantı.ia gerÇck]eştir]]d]. ü\Ie-

iin iki görevli larafın(]:rı karslllk]ı

Ne \':rr ]ri. l)Lı du\xruşli1 !]xğ
rü met]li..]e bll .]eğişjlrlik l_xP]lİ\:.
tllclindcki''licmal]lnl" k:]l'ranı
\ erüC ''AllıtlirlrÇi]" lia\reİlı geç]l
erek okUnmuşlu. O\'sa Krşlx1r.
'Kemelizrı"] ne.]etr scçtiğnıi Çnğ
rı'nrn il(inci ııac1desinılc ıpeçık
]riç]mde dile geıimişri Top]an.dx
]ı1 değisilrliğe itila7Lar O]muş \'e
öz,-'lli]<l--. cı txrihte Genel \IerkeZ
)kinci Bışkınl ohı-ı Prof' DI Nec]a
Aret bu hatanm gi.lerilmesi jq:in

geleke0 Lı]'al1,vr yxpmrşİ'
''Dcmokra.jlü'l'oplumcu çağ-

ıı"ııı daha soırı ADD'.C r^lxtiilk
Cr:] Dl:1şr:ince Derneği)dc bcnjmscn

Meriç VELiDEDEoĞLU

.liğjnj. Kışl1l1 \ız it rr].l|ı l).]ı]1ıi
Cıtn geçt1kçe lrıLlr ıxl:ıljİ(]l'r,l:ı
L]cn1rnse.Jiği. lı!ü]iün ]In1 k:tüıüıiı üı

ü,ı].rını gijsıeı ]]eır 11ij]dcn :ıll
laŞü]ü}'ordlı ]iıs]ıl1 i]ıı rL']1\ r

\'aZ1lxr1nax bii\-i|li l] r] İr|ü1ıılılili,
.j]ıe gelil.li \ C ]t.r sdi-liıl.]l .ıal \ ü

kalıul erLeı i]. si1'il ü()ıllüı]r a]l

gr:]ıiinr] rjliltB. (]l1)]) ADD ' .t( iırr

itrdx -\'.lzxlık kxnlLıo\ rüü]il .tıı1 Lıl.]Lı

]1 Ekrnr l999'.Iiı Krsl:ılı n]n

lırınızdın ı.r'nlnıısıırl:ııl !(ı]liı .]i]

ılıpllılrlı krır(tiliğıııd$ C1!lü i(iır
iıll/:ı k1nl]r:iİ\ iüs1 l)15]xııl,:]] alüİl
hLı.i)'eı ]n i]:in1lltıı '0 \'rlrnLl! /1)

F.k1Jn giinii (lc Ç1ğ.ü' (.ılmlılrı\c
Gxletesin.{e Ç\DD (;enel tJlü5

kını'nııı Lıir forumıı\ ]x l]1rlik1f
ı ı1ın ııdı.

Nc \']l ](r li]5llılr'Jrtll .xİ
ı lsııııı Lıu l<c'z di-.1.ll d.gj!l]l!lrırs.
_Demokrıtik 1'oplııııt tü Ç.üğla l]:ü5

l1ğ1. 'DCüolrri1l]li si\ 1j Tl)llüı.l.ıı
Cağrl' xdrıüt irln]ı!ıı ()\5iı s()lj
giiılr:lne d.1r lic..1ısr ne ı.r\'!.'5]]Cl]ll
Je nC ,.IC giinjLili \ ıl1]iır]n.t:1 l)ijfie
triI .]eği!iltlcl.I) sö7 eıınisti' '\\'rr.xLu ıeııi Lıllş]ıkla hern Küs]llljl']
seçllği xİhnld.rn uzxkla'sılnııs. lıtıı
]ü.kçen1n kLıl]xüın)l ri].uı(].1r
r'anJışlıli ı'ıpıIııış. ]ıcln c]c lııı ].lıı
ram keışlk1ığııııl r'ıılı ı,:ı]ıllıııl
Da] sü jL(j x\rr trxŞllk i]ir 1ü1Iı (]iıiıü
izl.nimi.lc l'xrxlı]]r]1l

Ylızxnn l]ıj]n.{:ı |]iü bclrl!
tiğirniZ gilri, "loFILı.].Lı JoZı]üra]

Kşla]r so.ixlisi'i1l Tuıli.e Lıış1l1gl
oLarak krıllınııı:ıri]rı l)cİl()kl:ııilr
sos}'3]ist'' }'ı.r rJr nıı-'lrrıılk ılp
lun]cu" l]ir' .liilr1r r5ır1(]I.iLü

Dol]'lsr'vlx'i.rDLlııl..l' !ozilni]
_sociele ci\ j]' r lını siı i1 ııplııır
teraftarı" .]xlr] doğrus,.I ji\ r] l(4]]üıl1
i;IgLitti txrıtien. iI]lxm1n.iiı ktıLiın

devamı 5. sayfada
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Kurİulus Sqvqsı'ndo erkeklerIe
omuz omuzq sqvqsqn kqdınIqrllTllZ...

ird I saVJrç lal, talihçilerin Ve gizenl]i olaylara

t 
" 

1 ı ).r' . /l 'l i'i.il \"l l.'-
nellri]' dlrti< çağla1n korkıısuz k;d n savasçıJa

PALA BIYIKLI EFELERiN KoMUTANI KADINLAR

Milli Mücadele'de bo},ilnda ii9ek _.r' el nce s ıhl.l
]a savaŞan kadln]ar n, genç k ziaın kirls srnl]n "Pa n büllkl

ciclelin esaç d!luşa geçtiğinj" an al.n Ydk]n"'BuIu t.ı5.r!ül.

etn]ck bjki gi]nünlt]zd'. çok zor'.Milli ML.idc .'(]e k.dln \.k-

lallml Vardl? Yasal glivence nliValdl? ]lu' ürclinl]-" ig ]i !e

labij bil dc kanüİln ki5ijiği ile ilgili bir dur(]nıdU'' dedi'

Aynca lojistik destek 5ağlıyaıı, cephan-" ta5ı'van k,ld ıı

lJl n Vall]ğ nl da un!tnlJmak gerekliğiIi be]ilıııl Yetkin' k.1-

dlİlalün Milli Mücadcle'dc öncnll] L]iI yeri o].]t]ğu lU 50|lıI

"FAIMALAR"
Prof. Dr' Yetkin' Mi]li Mucade]e y J;ıınılı du;ılaıı

kalş siiahla savaşan yüıekli kad n]ann araslıı.]. "Kara F.rü

ma" potcsjnin çok ça4llc oldUğL]n! .]a Llelirterek, 5Un.lüü

an lattri

"Kara Fatnla 20 yaşlarlnda' 8eıCeCik V. gi]7cI l)iı llZ
dü' Fisek]cli boynUnda, elindc si ah]a elı:l-"ıe ve erkek sı ııı'
ara ko utinlrk eiti.

BU efe]erin Ve elkek 5ubaylıııı hıpsi ])i.el l)al)a! g]t

r\nla onlar' bu gencecik kızın konrUl.lsj ir t ]r(]J haI-"ket e.i-
\'oiu. Kala Fatma' irl]klal Madalynsü alan bil k.ı|.d. Mi ]i

Mücadele'de çi].r]rl clinC nl!p düsılana ıle-vdnn okt \ı] r ](n

ra Fatma, Nene llarun, Bitlis Deilerdir'n n Har nr. llnti.e
HaI!n, Ta15Lrs]u Kala Fatnla, (]nziaİtepliYirik l'.ıtl]]i. \:ıliie
Kadln, (]ör.lesli Makbule, Ayle Han m, A5ker sirinı] H,r]]üİl.

l la]ide [dip Adlvar Ve Tay}'ar Rahıri},c, aal]i n] lr.r .]'üz'" l i

ordu içjnde yer alldllar. Ba5lnda i5e Milli Müc.iel']'},e y.rz -

lanyIa, lla]jde Edep AdlVar Ve Müii,:]e leljt H,rü]lnl .lejtek

verdi.

'ı l]J/ü)nllr l] l(ilk kez konL edindi

1..ld.]l! i5. iZılir'i kuran AnrnZon K..tli(.]s

\ın!rnadal' K!ze_V Anad.rlUi]:lki kadın savaşçllara kadar

loli say da eilaİe Ve Artenlis kl:ilLürü ile n_.redeyse kad n 5a-

!Jiç ]nl!n ;]llnv.rıan konunluİda.
j(L n(]lU5 savaşl 5 ld5ınd.], dağlal.]a dolaşan nlilis kt]V-

V!,ll.]ü'n]n içeli5iİde' ''PaJabıy kJl, (o.i ko.a efelerin karş la-

nIda -"5as d'lr!sa geÇerek' (Başüstijnc) dcdiği gen.ecik kl7

".1- I lrl,.,,\,r.rlpl rrp,P.o' .\.ir.^, I \.1r1-

i 1li.:ldc].]dc. b! kadın savaşçılar' erkeklene onıuz on]uza

,ONLAR, KENDi KONTENJANINI YARATTI'

A(]('ü]i/ i.i]i|.6 lcqiAtaliirk A.ait rnlalalü Merkezi es-

i [1aduüU !e \1!.aiaai Hı]kuk Dclgisj Ccnc] Ya!,rn Yönct

nıeni lrroj. Dl qetin Yetkin' )/aptüğl açlklamada, şuİ]aı 5öv

ed i:

''L]! kad n .r a..5lnd. Vaknlan p işkcn.eye Uğrayanlal

- -'' l 'l .|. .oı s'.n].'"eovı.ı..ıl-_
l.,riİ]n ncl]Cni !Ult5eVclliklcrjyd. Milli Mücadele'de kadln-

]ır' k z]aı eıkek eıle biıljkte yan yana savnsılar' Cününrüz-

de ltrki!c'aü] !e dün},a.]a, (Kadlnlara, siyasette daha Çok

konl.itrn a] rrl nr) .lenilirken, o vrllarda bu kad nlafl r birer

!eie leisi olarak 5iIahla savaşmalan btjyük önenl taşünrakta

.]lı. Ol]lnr' kcnd] kontcnjanlar nl, k_.n.]i]_.ri yarattl.''

(lslalirı Çağıısl Değhtiihemeli|'

rıır\()r.]Lr DOlx\'Is1) Lx lıİlxc1 geIÇekleŞlircccğtü]e intın
Jığr iürxcü .lcğil, C_.ığrl'nın IemC] ijzılırı] birşlrk ,v3pmrŞtl
\\rü.x KlsLıLü lıu bışllğl seçnrcklcl .]cmokratjk sos\.ı]
.]e\]eıj. licmalizmi ı-c onun allr illrcsjni benimseycn.
sı\üıoen. kJbu] CdCn 5ivjlloPlum örgüt]crini göIcVlen
dirıiş.]]u\_oraU .

hı l]1şlılr .lcğjsikljğiırin yeP]]ması ve buna kırşl
|] ii t]1r s.s gc]mcıncsj. Çığrr'fun leme] özi]nün ılg1lxnrP
irülLısr]mes] i.in gcnis bl]-l'1r.Iu yaygıı bir çalışnıanı]
gereğini o.ıe\? ]rol'makladll Bun.1an başka, bugün

Baştaralı 4. savfada

I)ıs]ük dcğistiril.üğin.lC hiÇljjr lCIJki gclnr:zst ı ıl ııl
iÇcrik dc kcnxrülr.hıI lroscsı].]cn dcğls1kl1ğl ıır
ra}'abilir. Nitckjm bövlc bjf C]cğişr](liğe l)xş1LırLı1

duğuıLü yıüal1da lrelirtlik.
E]bcttc }'ePıIan bU değişik]iğxl cli]< \'ijı.{en dc

içe siır.lirilebilil olmxd1ğ1n] gi;7 xr.]1 ellıcdı!ıi} il
.{rimlzdan ayıılışı]ln 8. !]t]niül.]c kcndis1n1n ç()k
i]nem vel.liği Çağrr'.]x l)i]} le 1)jl .leğiŞik1iğc gii]]rnes]
lrir]7 ]]ii7iır Veri.] olıı1,.f
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YENr wZnLDA w[iİ ınonliİzuUj\i
'I'i' k lI..Iejıi l(ıllııı'il.la dı.ğiiikiılrlıjl ijıgin.en tıia.ı Ba

.1lriı1 l\ıJ ]] '''.i ı.ll]I]l I]ı\ltaD]ıF.ııa iıı]l.lıı. l0sı . na.Int
' ' L .. 1' L '.'. ,...., ,. ,/,,,t.r,. ar, ,,.or .rr.

\.IJ1l'ü Bı]tnDl IlilnnIl sı.'i Tiilii. \ sPtlğ' açık]anrı.la. üasa_

ı]Jüuı üisıIaıüıs'ıı] l916.dı gc.leli]eşü'ileı ]iuk r Dcrınjfunl
ı.]ıı'I n]ll]iİxIl 5i'Ili]i' tsL ıasıII lD 20.'ii,rıl İı], eın.İleİ
'lı\l]{'r,].üüDı]''üı*'H biiyi'li inleıı ıcrı]iL].rn]i l(.lde.]ltr Tii'.1r.
'l-ltİlİtiz ger!a.k]ejii. 'Iii|]ii\. ]]L\iizIt].. }..ni bı.İıedcDi Jr.ı'''j
i]1' !l1.|.I(" iir. k.'Ieştı

Ti]lii \ erll|''i ]isıul' T$gİı. l03o İıılldeduı oI!şn1or.
ln.ar'- l]ıt]aogrç,.. ,-(]ii].'l Hul(nlrı... ..\'Iiı'ıl l{nLilkı.. ri: ]ii}ı
il ]']Ilı'nılıtlıl]nt li,.ır'ı'l.tijltkilaPtın.ltşuüoı'

l\].Jrı 1. erl..ğn] l)eI iI.İlll e;iüliii iILe.nn, dı\ a.ı'' ıı!3rt
ıl') (|i]ı. \nı\ıra ]. *iıjiiDüii, Ti]fkce'nDd 

''1gın hale geıi.i](li'
T 1S.\RI NI.]LER GIj'I'iRII OR?
']'9..ı1rİıı inrginIIiiğii bı/' oı|ı]]i lIiizrı].ıre|0.,rijJl.:
v-rlııli I\iı''ı TıjiıF'.ıd:' ..Ilıll.. .ijz.iiiiIıtıl \e] nre ..I\ı

t]1 ].ııll i!ıiDi ]lı]eı' sad...
Iü'']i.''' ıJs rr]a ka.t!'in ]l''lünıEı

.l\.1]İ"ıı'' 
e]rtr ı.lsi o]ıııs' hiili'tri] .leğiitiil.leL. ey]jlik

lrir]i!n']ı lnıeli ü(le k!.lıt ve 1jileğ.. cşn söz ]'{kt ı üaııırol.Eş
l.,l.ı]i]i]t hn]iğiıi ].ıFi] .ü.'. \.ıkilnı] 5ı]liP lIiac,t(]aL

I.]iIo. bn]iğ'r üdısi] (elt(isnli kıilJD.lıtlaıı ]'allerüle.iiçi''cn
k]ıle1 l liıl şı.lI Dıiit.s.]sileı soı''mkı.la.ılrli1.

\ 
t..,,,.,\'..,.,,.t...,,,..1,.|.p\, .,\4,,i,il.t.i,,,,J.

,, .,t..,,r,,rtpt,.,,,.,,. ....,..r,,r.n.n,t.!,:. 
l

].] ' IltrıüR iijj.. eilcı(l.n ]ıl.bn'iD ülDr:i] re1liilnti ,şnıın rljva LU
l. Li1i l.ıl]nnnıııa 1.teIsil kıI r.! haL'ne. ü.lDsil] etkisü]n' sı'l.
]i]llhıılnııj ıt] l (ıktıl 

'lıtıj koır]suıl]a k,|aı 
'.|ıIe reriisi Lgki

]ı.lrııi'ı]r\ol'

Ej]. . .lI'.ılıl.lı]' eri bnıiıre n.9ıx.hıL].i glüni]irol.
l]'üqii''liii (ln,.rrlH'LP.l. ise ]'{.L!ro. ko.aııı lrili'.ledjği erde otıt]''o
/ı 

'n 
ı]ıiii bU1üııü\0ı'

\i.li.ıi ]\nı''n.tlaJri . l\.ı'iDi I].aİİjrg.]l'. reıi'le .,tiilkçe
"\ J!ıl lclI.in]' Illl-. jla.lesi li'']loıılroL

Ii]elİıı ıi.lır .ıId,''..l.n üjnı?ki
Lı]' $'a.|l]rl.]! ln]ll lıbi]nck. Eıl.Ck.]..

l]t,jltr|n liı(iDl. clltJnıııleıt iıııj].i s0Ia.lİııkıIJaDıLj]c0ek
B'ü ı)\an'. tıd!!'' laı!ı]lğı soIiı]ı dJ .]ıL]le..t

Üçij""ii J.\ii".ı,, ko,l,u 
"."J!ilı]ii ,J ıia ıl,' ' kıılü'|]' l. ıl

ıiı len'sil.Jc..ği lriihıi] kal.lIrr]I\.1' l'JeJ n.J.ü'i.Il].] .]i JrL i]]..
ii nrırulja. e\iQtlcn ni".]ri1J i]ı .lii.]l ı. i'çıı'.ı ji]ri].lL. [.l j'
]iilrı'kılrjjsl.n'i\aıı]ılJjle(r.ği.lRrJenı]1i]oı.\i]eıi'Irüı]liui''.r

lı)''nİıla nlisra geın!lek].. l I ilıı].ı!ıl' ilı. i]!iIi jj].ı''i0. 1.!,]l
U'dn.lj'leın.n }'c. ]Ji.j. (liğeıj]'jn ı!r]r llu 3Jıı il'ııl. ,,ı ı ''nı .Ii

ljI t.tjN}tf, .l \sli 8

Evl.Dnn] rır'trdJ k,.l'D ı..fk.]r ıl a.ütrı1Jl.] c:rü:iz]i]. enl]'l

I)ıl]a öı.]. eflre]ü 
'ÇnI 

li. ]iı.lıı içnj lJ.la'] .\]|ııl ]ı,n.
lrlr.i]iisi içitı de li ıatür llo].l]]n]üıaJ. liJ \:nnllıı.1ii') .ıliı iır
tDa hığlaıü\or. ()t,İJDdIş! .tııüı]!r.tı l* Ll.lLı .ıln'r ııı.''ı .

li larl ]ra].llDlıl.li l6 \aşı'r .loı|nııli' 1i \ ı\l'ldnn gnı .ll]ı .ltr

1\'fiı'i].'\.lilı \l .ı ık]al İı i)lk!l'ı]tlıiı .1,ruıı]] o]lli'
.ı"ri(.!ililld!']aıJl. ].Lın..;/ü nııı :ı ]ıı1]i ]iü.ıiıili\oı. ıi'rl
'9idel1r.ıt laü] ıa.]ı ':l.1ı. ı'Jli jri 1.ıl r]ı, l . rlüJ \,ı]rJJrr

EşJerı.D lı.I Ljd ıı.Jck r,.i':.çlİlil!i" _l 
'l-_|, ].]'.üi \

.ıir hu nj(üıılc diğ.r .,.ü] 1. .i]ljriı 1ıtrz'l, u Iiiznl]nı.l. ltrı]ıü l]il ü

lıısk' (adİı'D kocaJ ıe]ıi']e i,orç ahıl| 9n'İ.:n]. i]i!LiD ii]ll!llr
]'iknıi'' izl]iılj i.tr] rıılı'l ltiiIrinj' kı]ı]rli]rr.r. li.şleı.lİıl] soi ı' ]tr

hfu l,n.]ikte iışır,.ak. ı'_l.l.lel] lrel bni. keııli lı,r] .ıı].l,, ıloLı
rı ii(inrcii ki\iielij karşı lriiii]D ı]nlı ll]rğl\ l. n)Nnüi'' .t .3uı'

IYli]iI dı,\r 

'ol]]k]ıla 
.la e\]ilili içi q.l] ]kjnl3]ıi .lı lrı]liır

geln.ilj.r' Iliitı Fnıl' e1]i]]]i lj'ir lrl.ıLlnr.lı .\ li]'l i.i .-., üü]']. I i]
Li İtn sın ı]ijt lıakkı i.lııı 0]a.ıl'Iıl.

lI.\L Rlj.Ii]li\t)E l liNİ.iK
Eşlel aIı.'udl soınD]ıla \olaç|İ.']!Isl !\llLığt H.Jnt''' ]ll

da'ah sineİj Je k,khr']ıror. tsl'ıtrı ] e İ]. e\ lili]i l,iıli!iIi') l.:ıı
İüa. ii]iiDr ı.\ı diful nie]r]l'ııe lı.üı.j ]uIiı.]l. 't]!Ii')illilir
na]]ııa k:ııı]rıa'. )ısal ı|.l ı']nıi.lırak kını],.]lli.l)r tr''rr tr.J
DDıla eş]n.. _Mal alrnıği'. ..Pı1 lnllıgh ]ıa \r llııİi' ır . \I r ü ]

tıklıs" lejnı]eü'ile. bni''i. İıaJ reiiDi "ijzle:.'İeı \ npı] nt :e!.bi

I,]dnıiIniş ııı]laIı Jrall]lnnı]a iki itiı n'a] ..ı. li'l].lt ljı,J
gi' 0. -,I!j!nd .İJ. ısl ıeraıi 1ütrnü]ıııülaı 0ü._ l'l/tlıılt']] ıııllaı '

"ınls o]ırit ltazı''ı]ıl] Dıül]ar. l'trıl'ltJl k.z.ü'trlı] jl il.l ]' ul.\
üazİürJt {ra..l]a.t. kişiİ'] .ial]ı ı \.luüe ieçlJü üı.]Ill.. (iJj.]

d'(Pğnı btr] .dtrğtr rc.de -aaıJ
1efd..l. s.Içıı(leşıiriıjbün.si

ıorıı]'lDı ]'ant J.ı krz

nlknı kaI.ı)]! eli'ınt

ınaiI!r o],rat J.a]u.dı
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Jililri]nril l)iilar' "( ıltJıı ile e]de crlile.liızııç. $rr.] gii

ı üJ]1ili' r[\ ı] \ ıj.L''ı \. ktlıl!:lir'ıır ] er a Pelsoıe]e -rıılhı Jı'g
t] nl L ]rr]|nıi liıdnü t.lrtızc.]elnrni lıplıil in]eııe]H.. çalill.a
i'ül iiiliülr ]i.\ lrr ıüİIPtri\ le ijrlencı lızıınııı]ıü. uşi*l ıı llıün gcln.

ır \...]İıilmi. rıı]lıı \.ınn. j,.tıı ıtld1ü" olılık nrJlgniüo..

ti\1.1TLIKL \ !\ LF\\Irati RIjSI\r.iI(Lri IA51It
E\L.ı1ı]Jl d],ıü'ü,]' L..!jı olı1ı( rı.ıl'll'ı)l,.. l)ll]a 6.ce

r] |I!jl]a.tl]l]n]liiılilli IlıJJıı ııixıe!. r1]rxxüe g.!ç.lIı'şDliş

..lj i],] j?rİ ]] rjii\, ]üIı.

ll1'i]n.t3 :.t,eP]elı a..Jnda .'oıur inrcı da\Iııışlıi- da

.l\lLür1]] l],r.anı]n ı]]r.!].ri n.nJı1la'...]nı t.Itd. :iı'. 3 ırJnn
6.]].' ,lLirrjl\! ] P,ııi:nrd. ]1ıleı |] ı\ .0ıııdı ]lıı.ı (,.l'ı'.l.
1 üü!]Lüü]r]i'' ral.l'r rij]of ' bırıuı 1ernığ 6.\ :oıu.lı ihta.ı geıcL lJl
nıxl.üZıı ,o::'ı)üJ ll3ı3s' ıçnri nıkını s.lilili\or

In,]ıilrıJ lüxL''llı' ljld. aili.l'onıİI \..1 .iraJ'ill tnını ktri

']'Il.iı r.]ıııuıl. ıılnııız1ılsı. 1lıkıı-.l \e IoıırlJıl'n -g.]e..
]iüüi ]i'i'j jnr ıl3l.k ıd]l bn. kır.ı t er..ek

\Iitıj h ntlnıldı.ı1ü]' o1ı'n ' ı,ı]l'|trlaL. ]]'il.. htlıltı
rrü'] )'9ll0frDdilii 1ıSnıııf i'4jiilliiİii ]jlı1işl.liliİ.l' -! ğ kali. elnt

](ol''rn.Ji. ]rülıl i'gnıl.'liIal]]Jkl.lna mslınrln,nDii]kilet

lıxl. l|]ıı lıııııı!'ı isl.ı.l'ilı..lt
\.lJ]ıht]( ıİfıültınıı . llı l LanI'' iskİncvüıl.lt t(ıdır re

1 l ]n,l'. '.ll ll ıl'i,.\ r i\ ir.. ]reı ilii:] d. ]rn ıılıLır 
' 
nlenı. il|chnrde

L'ol]]l! !-|L\N l)1 |j}LJl' IjDiü\_EBiLE(tjK

E1iıü ı1i'!lj'e.l. ) dti l rra]Lar gelifiiiror. Erlıl idiıo'cde.o
.ıl.n]l . tl. \.ra ı]1 sotı! o]]''Jı'ıs' jılt] alannıayacak' E'lnı
.tli')r|İ. raı ];'deD ]l0'İ nnliıilni. ç.d]İ'' o]Rl]ll.1J.liğer şıııl '

\ilıı-ı .\]ıl .dirı.Liie.ek' Er]ıı Hh! nl.2 lnl'k lJn.ll.n.me sii-

l._' oıiöı 
'ilii1oı. 

]ji'\ llfl. ljil kiiaiiiii e\ lıt ednııelr isleroı !rilll'in
] J ü| -iil.I]P oıa hı1r]I) eİiı]nFi lırl' lra''slaj. g.lilıgii,cl cI]ıl ednı

ıti lnılılİİr lt n |niçı]Jd' lnnıüılı]ıL.
l)!hı.ı.e d'k.]İe 1ı''ı''ı'' ıl]\l}lı l'nklil. k9J'na.la üıı.ü

rü|' tır.ali 1e.ı\.l sii.lrj .i )']d{'' ı Iüla n]dirili-ro..

Cl\ŞlYlil' DıĞisl'iltM9
lt.]l rit.re..nrsireln]i ı]eiijlnlıı.]...n. (]]nsi1ct deii9ln

]|r i i.'nı' l ı rır]ı' lJrliln]ck. bet.r onı.k. :ığ]ık kın]ıı I:ıI)0 
'' 

3]

r]'ı. \. hıLnı!ı iu İi iı] l1ıl ı a.aıl.lL..
\arıll!r a-eıel ]!Iii.liı 1iiğii'ıl] r. ı]]ğü i1gi]i]ııl. tıırln[ş

,,liı ıalJı' 1ü '''lı',si' .lj3..lliIcn s.bcP]eIi g6steıTeli s''l.üj)ı'
lP1ıl1lı\ .' g'ılı 1r airkl r.nınh.

r rcr r..\ru.! sldLl!1ddINladi KANIiN
'|'iüll \'l.deli Iiıııı''''ı'''ı 1iilii.liiğii !c ıIgllaııl y'Ji

lül lkrılı 1.ınI'lı i3J3ll d. -lB]I]I Bıştıx]ı.İI-ıa ginl]ıı.ikli Btr üı

-1lr' Tn.li uoülcıüi I(''luİ. Tajıı$ı rısı]ı,iııİnılı. t)'' kintrDtrD

1ii.iiIliiği qitdiii tııilrııIı
öı.eki l)lJ)jgl'il hü]nı]ii soı]ıd 1x'ıı l'Jlıgi l.Jlrü ''l

robi.la.aFıı diiz.x]i!oI.

Natoyolu Toplum
Merkezi Sertifika Töreni

Naıol.]ıı T0pl''n' ıl.]l..,' SlI(,]l.]l\' l'l\l] r,. \|il' ıl
hP]e.lit.riıri. jlrirliği il. 2 ]Iat l l999 laf il jııı' !l.'ll'ü':. \ J'ı!(
lnı.iliı.jıc 0jl. Şıhn]lcPe I]r. t..]ıll. \o 1i6 ıılül.nıl,. 1rn';r.l

\'lerkezinrizn] LiZıxı rıı1li'ğü \4a!İlk ilçcsiılı]r vışıırı .:

., oot,.. ..o...1

ailü]]eünı i] ]2 r3l ara$n.l.lii 1l) !odı.!l .!ğıj1[ ı1!nl] l,ii!fl]

llaris''.:i'n.l. !. D0İİtenl Tal \l1'll..?i'ıılı' ii.l.ir,.'iİlıj.inıü]

ılijln'. ,\)l'.l' ııc.kenıiz . ginı\]i nİ'sll,l' .]llnR'llRlI iilJ1r ı,i3r]

U}Eul9''{ı A(:tjP re KIl()l] cğnnıjIc ltilrlRlali ğ!ilnıııi tıııını
1ilaD lo!lnfu 25 L{d,r iireırize .l. ;.l !itlkalrl j 1.l l 'jll'j

sijınet Ie sı,lililg li;n'i ] ırıl]lr l!99 tı.iLnı.lc icı.'.L
].iii.ıldi.'l'ijİ.)de. k'u'un ı.n'sil.jl.ljnnj tonttlı!]itr rtl'l]L'Lütj'

<,ılJ. slla:ı]li ceıc] ]1ii(lii]ii l}ijl.ni ilik iiIann.]!ı .nrıni ,nu,

ço. klİ'! ACEP eİnn''i'ı] l.ll']!ı 3nİ.lını..0ılJlrııtr ]: 'ıli]]

l]a;kg.' Senl. Keı(ln1ji ıl] li'n(laı iaıt lte.Lirüj ,atildı t. uııt, '.
a. +llilikala.ı !eı]lıl\ın. Kl\1)P .ğli|ı re kitrlİ] llınrı] ıl]ı
nılifikaltrın' .i3 Nlanıak tsclğIi\f Bırl.ıl'j \..i]j v ]/11'i1J s \l]l

t,\\.,. t ı.t,.t \-t,,,,,r. t\,. \ ,,,,trl.
Natoyo]rr ToPııı ]li..[.Zl Yiji'lrinl.] I]a lr ı)l'''l ıl] 'lrl]

iıin FiislclisindPD !oı.ı lijll|lı. l.lı'll''lılg' 9lıllr lı'| '] l\ll

talal'.daD ka.şllaıılı I]ill,.ıl avlaı iklar'l'iIaa bn !']ılil. ü.l.'I

Tin'cı sli(jEIi Cotl \Iiı]ii' ii \l çıl'rJlılıl 'l'l(l] Ijl]]'ilü

ı'e iiIelefi. }IıııJt ıl cdrv. lJa5liin \.kilr. ]ldıi.znı,

]ıi2nıeüıdtn \allll9ıan il]lilıt!ı I,]ııl \. ]lıllnl ıoirul I'ıüılxnı rı
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K0NYA KARAMAN VE MERSiN'DE OKUR YAZAR 0IMAYAN NüFUstrN ı'üzun oo.o.sıxı
KADINLARIN 0LUŞTURDUĞU BELiRtENDi

Koır'ı. Kılnn]ın vc Meıaiı'de okul yazar oIma}an niifusuı
\ ii/de 66 6 Sn kndürnırll] o]ırş1ı dııln bciir]endi

so]cUk tjni'ersiıcsl Eğiüiİ1 FıklilleSj C0ğraoa böliimü
.:.Cti.r ii}c5i D.ç l]r Rı.]azın öney vc I)r. Nadjl Çooıak
l'ıIdından Konya. Karıtıın Ie Mc.si.'dckj I3E yc.]eşjD birinrlri
kı|sıIıD'ı!itinı tj3relitrt ıaalj}'cılclinnr gc.e] özc]iik]eri'. koıulı
.üI )llJrrta}]! 6 ! aş ıe iizcrjıdeki 102 bır 9 kişıürjn Jiizdc l7 7,sinır
okUI }'ıza. 01.1ı.Ir-ğü be]iric.dj.,\rışıürnrada. şu sıptaDrılara }e.\.,ildil

okuır. ]'ı7Dra biinrcyeıüleıiı cı fallı olduğı yellcşiı1hi
ıin]lrj yüizdc 2].2']ik bir olın]a Konya ı1 r Bo7kt i]çesi lC çevlc
!üudcki rc]lCşıı }'.lieri oluş rkcn. Mclsin iı Mxl i]cesj ilC
(c\ rcsj \üilde ]J] iLe okuüa rı7nu bj]cn]erin lo]]l niifus iÇinde
'' l. l l...., a '..) ü, rl|l. (tl.'.il

okunra yalnra bj]mcyet1 ıiifus jçcrisinde kadln]au] l.az]ı]]k
g.n(.n]esi dükkaıi çekicidl.. Nitckiı] havzada okunra vaznra

1.- '. 11ü k].lll ]'ll
Eğitinr gö.en ntifus n Cjısrleı durLııruna görc

' l.üi'l'lll ''|'l ll. .:l.\ ..r'lc'.'| 
".., 

,'''.g. .r,...''''.'',

fa$lmrada, ilkokul .]ezunu erk.k \'c kıdıı ııln !ıJi\i 1rrı

biri.. eş]t bu]ı]iiuı.ken bu oranjn ortıoku]dr. iİbırcı ki rn
ülii]usunxD a]e}hine değiştiğj ka]dc|ilni

ol1aöğicıinı korüüı]x.ndaı nrcz!ı ola]ılı. ]ıi!ırJ.ı
kadmlr.tn orannnr sndecc }uza. II ot.lugu di]c grjııil.|
araŞIrInrada. "Ancık }ıiksCkij:reIinr kılruDıürıı bilj1.n rt)ı]ıır
ıiifus içc.isırdc eıkeklcon oran] \rjldc 9] )e._lkoıslıl..(lclıil
di

Eğitin .jğrelinr gi)Inre }'a|jndİlij kıdI]l .liii]'!ı
j]kijğreün ku. nrlaındın son..kı oku]lara ç()k az Jcli]I]ı
ctmesildc ro] o},na}an faklijl]eriı \rt1r\ nrrıliıI jlC kt]çiik
yaştı cvlendiri] elcli ol.jlığunı irelel enil.n arxşlılİrı.]ı. ..|

y ]]k kcsnr1isiz eğiıint u]-gujaııaılnxr iilclIjkle kıdüı üh sU ]

eğjtiın dii7eyinn] yiiksc]n]nıesi röniin.le kıikl san]ıvı.ı!r
ml|' '[ |.l ' g.i .lJ'ı< ..l \( iUj

K].sil kesıırdc yercıi ollıosredrn kıı ünu bulın.ıı
nrastnn] itkoku] lonras! ok ntı}r giic]eşıı.Cı ıci.nl.l.].n h]J
Ji.ğc.i o]dlr8U vurgu]anan ırastırnrılla. !ij.-lC deli]ai

"8 y lrk zoniılu eğjtiİü]e lrru[ bi4 iik i]]çİtl..lilii.]
]cneccktir. Ancak kö}lerdc açIlan i]kat.ğ.ct]rr] ()kı]]ı]rırla (jze]
l]k]e branş öğrcıIneıi açığnnn f:ıZtı otll]xsı \e cı)ğU okuıtiı
sadecc bir ıjlrcl en bu]unnal Cğiıindc ka]rlc (ılr.r]ıı.] ı
önündekj diğe. eıgc]1.rolıl.k ginüeü]ebi1].'

Kr.r\,..,,.,1.. ,,. l. .r . ,

norrıral eği1imtCrini sıl.liiıne]eıin] ijı].İtLı.ü1]. .\ı](L.ü
çocuklalnrü ailc büt.csiırc k.lıkIdii bulı]nnıll.n rırı.l\ ]i
"J\r.'re,(. r.rJ c.i' , \ror. I. i.,.,r ,.,... ."
sahibi edilnrek ii7eIe çe.ridi ]!]e.c lorlcndin].n co(Uklnınr
eğ]ljın seüi'eıi çok küçiik \aş]!lda s(,r. e.nrckledf'

"PRot. DR. YöRÜKoĞı.U:

8ASTIRlIilrI5, çf KiNGEN, GiRişKtNüiK

DUYGU5U OI.I!/IAYAN iNSANI.AR YETiSTiR|YORUZ"

Ha.ctüepc i]ni\C.şitesi oğreıinr Görcvlisi PIof Dr 
^1ı]n'\ ',".':l 1..lk '' .'rl.ll 'l ı ık ııı ı . .. ıl' nı ıc oıı* o-

l B \'C'iı e q.l.ll1l l'}. (Pk,';.' 3', .ı"n' ı
ln. ı j l \c' .li |J' |/ |e |i

(]ankala Bcledjycsj lıIat'lndın sajr 3ij.]eIj Çağdas sanaI
| \4. '(,,i l.( 'ü...ll..e.' ı. '^l\' s'.\ (-'eli".."'''. ''.',Pı' l)l Aüa]ı} Yail.ikoğ]u ..Co.uk Eğiıllıj yc çoc k Ruh sağ]1-

!ı'k1'rU1u sai}I.i C. çocuk,rrrı ruh sıg]tğr j]. öğıtnııc becc.ileri
ilrslıı(]r.]oğıu irlı.11 otduğılD 

' i]i bil eğitinrrı ..ruh sağ]ığ'ü dtş
lı 1uIarık goıçeklcşeücyeccğiıj',sij}ledi'

Tij.k ailc taıısındı aite ballannr11 vc dayaDışmanın güç]ii
.].lU!t]nU i1'adc edc. Yijiikoğ] , 

.!\nra Tiirk ai]c yaplsulda davak.. ,, , | \, r l.r .. \.,.., r. ..,rr bJ, . 
'" b.. ,, ;, i(ckin:tn !irişkenlik .]u)_ıılsu o]m.tyatr gcıç]cı yelişior. Bu gcnc_

Ic' trıkkırl arıyın yatan.laş]al o1anr]yor.. diye konxŞlu.
. , \r ,cL ,.r ', ljtj..i.Jr(",!rt,)r Jnprnt.\on,

kl]i]t Anrcrikaı ıj]csnrdc ]8 raŞlndan sonra cvden avrı]an co.uk
.. .. ,,,rop,:,, L1i-, r.p.ot. \.,1;,.:r ,. ?,i,tu1

"HcI eirtiırin olun'u \c otüıırsi,z yanları var. Tilrk]eijc
(lıralrtşnla, scvgj bağ]ıü giiçlü ama Aırerika,.la bn ka\ran ir
Iok orlda }.üişeı cocük ılaha gCIçekçj. dahı haya.a dijnük. daha
gi.ürkc| .]!\'ürr BjZ ise ıj]cyc doniık bireyler yetiştiriyorıı7.,,

rüır raoıı.ıı.ln sinliĞi
Hober Bülteni
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