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"Şuna kani olmak IaZüm ki, dünya yüzünde
gördliğümüz her şey kadünün eseridir."

Mustafa Kemal ATATURK

ARAL|K 2o0ö SAYI: I20

Genel Başkan Kendirci Sakarya'dan Seslendi:
"Meclisin Yüzde 33'ü Kadrnlardan oluşsun"

Tiirk Kadlı1lhm seçme ve seçilıhe Hakklnl
Eıde Edişiı1ih 72.Yrldöhümii sakarya'da
Kıltl.ır1.lı- Tiirk Kadınlal Birliği safulYya

şabesinin iir1ciiliiğiinde g erçekleştilil en ve
Tiirkiye'nin dölt bir aaraflhdan geleı1

yaı<l.lşlk 2oo ı<.ıd|h temsilcir'in kıtıldlğl
törenıeye yesıni ve özel kuruıılslırr

biiyiik ilgi gösterdi.

']_Lirk Kadıntnın sCçmC Ve si](i]me ]li]lt](üü1l

Lıcle Edişinin 72.YıIdönulnll nedenıyle Sn](nü],n

Şubemiz tarafındaİ IKB sakar}a sube 8as](an]
TeVhjde Yağan başkanlığlİd:ı dü./enlenelı .1 (ilı
lik 3 gün boyunca zengın bıı plogram (e]J(i:\..]

sinde gerçelrleştirildi.
Program ÇeIÇevcsindc sakarya Vi:ılisü' Bu

yükŞehiI Ve Ilçc Be1ediye BaSkanlIklaıl ,,ü!.]].ü
edi]irken iZzet Şükrti EneZ']bplLım I'lerkCli'üı.lC
oire.l, i]"r IdldIlnd"a ı d,,l']nndn d. . . n .

terilerj ıZ]endi' sakaİya ÜniVeısiıesi kaıııjlısıı ıt
Reklorlüğü ziyarei i]e Rcktdrlükte dü7.nl(]n.n



pnireI de ba]yuk Lleğelli lopladj' Törell]CI iincesl
lı]]]] ljaslianl.ıüülr kaIlid]ğı Tur]t Kilc]]lial B]liigj
ı,rs]iaJlla] kulıülır t'aü)llnrn](. il !1] i](e eıdeki !o
it ll].ıü ıaül]5]]d]..ozuıl oİellleli uZ.liİd-. durul
,ii

izzet Şükrü Enez Toplum
Merkezirıi ziyaret

5 Alall]r nedeniy]e sztkar\'a'da l]Lı]llnan lra
d]n nl ilk o]alak lzzet Şükrlı Ln(:7 Top]um ]Vlelka
7'lll 7l\,Cret etri' ilde bü}Lil( kaılllnlın o].lüğu
n]er]il7de kadın]arı e] eııcğı üriin]Crinjn }'Cr aidı-
i]r selgi bü\tIk bcğen'\ 1C i7ieüdı. saZ V€ ney gö5
lCıileriyie suren gösıeri]er Va]j Yal.]]mctsl se]cla
OzguVeIr, TKB baŞkan ve ii-vc]eli i]e j(alabalık bir
hn1k 1op]u1uğür katı]dı.

BeIediye Başkanı
Duran'darı Yemek
8ı1,r;L'"1, . Bcledı\.C BaS]ianı Az]Z Duran \'€

Isl \cjlıİ Duran taIalInc]an Reisoğlu lesis1eriül.le
]ırl. ](ad]nla1 BiI1iği üJ,e]eriİe ]rir \emek VerilL]ı.
\'aüıı:kte bır ](onu5]ll.t }'apan Bısknn Duran, 'Ta

ı ihıf Tırk KadIn1arlnın ba5aıt]ar] c]düükca blı\,ük

tair. 8.j\ıe bıl talih } iüllllj! ](1.lürji,r ,İlülr
sCtt. Cjaha aklıı ha]e gC1]rı lllesl l(]].. i]f\ i

nc] BaŞkan (ond]..]i ]s. Ka.]ln]aüüül]ü/üJ, !,'.l.
le katıllnalarl i.in eı nz \'ül,_1e l] ]rı ]rüü ] l

l.]luğüün getiri]mCs] gerektiğ 1r]' i{ade tdrl,l. .
ie .iecli 'Bi,, mec]isl. !,l1 .rz }'lıllLı: ] j ]üıl.

'd I tl

Biitiiıl sü}'ls] p.]lt]laü or LrInle) a ]!.
.-l:...
ctle.e i \ el]crde l.n.lı1] ] ()l. !!\,,s l.ıl :.tı . ,;ll: l .

degiŞüiIi]erek, kadırl]itl se.iil]]riü.( e].i ., ı] l ,] \

al]ıalü.

Şehitlik ziyareti
lJrogram çerce\'es'n.]e s.rki]\ J !i] ]ü ]l! . ü]

Zivarcl c.|jldi. a;enel Baskan Keİ.]ül! ]Lü 'l'ü.r i
sa i]i] koırırŞİl.1 }apal.tk. Bl lllli.]llll 'ı üıll l.ü
da, aydln]ı]r ge]ec.ğ]nin kı]ltılnl.!ln.in ha]J]],]
nı fc.Ia edcn 1iim sCbıl]erjmi/C lUlk lia(irr] '], ljl.

Iiği oiarak nlinnet '''c Sır](fan]arılİr7l 
']elüll{:l( 

\ 1

it7lz ruhiarüİlll dİüıdc egiiıı.k iciıl bLrl.]a;]\ ül
djyerek, 7i}aletcı delterini iırl.] n.|I \,ı] se ]i]].]1
çj(e]i bllakt]'

Çark Caddesinde ,,5 AralıI(
Atatürk'e ve cumhuriyet,e
saygı Yürüyüşü,,

5 AraiIk gi]nü tdren]tle sakar\;ı \iılüsr \ı]ll
oku1an a.Ilna Vi]]i Yardlmcüslnl Zi}.aJfl]e ]jnj],rİ
.1]. Vali Yaır]ım.lsı . ıaraf]n.]a]] liabırI e.]il.İ (,l
ne1 Baskan bas](irn]rğündakı he\'elc lıınl ]r.]s]iilı .l ü

kat]]dt. la]i YaIdlmcüsı \ aptüil Iioıu\nlı.]a ı ('i]]_r

dc kadıır1alı ağ]]amaktan bir\'Ul. İl|üI)ü]ı|İl\.ü
cluydU](larInı. Çünku kJdrnlarrn gi]ü ijne ilt.r]l.lri
laıını ve gx1,pn,-111*1".inı belür1l]' Tüın k.].l ll]j iii j



|üjil Ked rlar Biliğ

Epözdeİlir TEN{A V r Sakarya 5Lı Lre bit5](aı] NJnh
lJz au,fiıuk!uoğIu l o lL 

'macü

(iıln]llııi}|tj'nln' ]aikl]ğjn 1,e ]\tatürk i1ke \'e de\'
Ij]llleriırün gCIçck sahipleIi o]duğL]na inandığıilı
.l.ı sö7l..line,:liledı. (;ene] İaşknn ise liendil€riİe
g.]sl.]ü]]Pn ]gi}e tesekküıl .dcıc]i ü:Y sahip]iğin
dIn ı e d.slIk1,J.in.]en dtl} dUklarü nrClnnuni,veti
djle Jr]ildj Bi]}'u](sehir \.e i1ae beledj\e lraşkan
la]llll zı}.]re1lt de\.am eden et](inlık \'LilüVLıŞ1c

5 Araıık Yemeği
sakar-va \ialisi Ve esi Iaraiıi1a]aül \'erlii]ül ı ı'

n]Cgc trüm katı]lnrc] başkan ı'c ı]],ı,Jcıın ıı ll ' ;
iiin i]st düZc-v }'önetici]eri de katı]al.ük bü\,ık ],gr
göSterdi]er.

Teşekkür
Sakary;1 şLl5ç5r'.., baŞta Ba-<kan l.\1üi.l.

Yirğan o]mak i]zere eüneği geaen herktst lajlkkıüü
eajiVoJrız' i(adlnIaIIn irir ala!i ge]nlesü !e .]' ].
Vermesiy]e ııe]erin başarı]a.ağIn]ll güZel lrüü .ü
neğini bile göSterdi1er. sakaI}'a VaL]5j Nıılj 0litü
Ian Ve esi Demet okLıtan. Bu}'ükşehir Be1cdi}c
Baskanı Aziz Duran, Nlerl(ez Bclıdı1,ç51 g;1'1.nu,

süle\'nran Dis]i, ATSo Baskanı Erol a)ztlil]. j;i
kar}'a ÜniVersitesi Rektöru Plo]'Dl' Nlehıne1 l]ıül
nlan' I{ılkplnar Be]edi1'e BasLrnnl Nil.rzj :]nEıl]
Hendek Beiedi}e Ba5kalll Ali Incı'!e ilgl \.. di:'
leklerinden doIa}'ı tcŞek](ür Cdi},orırz Yenj lrIl
'dk.(. lu.r"1 i ..r,r4'1. -l
ğanustLı ga}'retc tanlk olduğunluz ici1ı kendlnlizj
Şanslr addedi}'oruz' Sa-Vgı]arımüzı suı\'olljZ

a.1rk Caddesi'nd. baŞla'an 
^latLıIk'e 

!e
aLüüİhuri}'et'e sa\ g] }'iiru} üsune TiiIki\,e'İin döl t
nlf !in]rldaı \,e KK ]( sut]e]eri]lden ge]en ]iadln_
],]l katüld]]ar. I1lelljndeiij dö\,izLer]'" nlarŞlar soy
le\ el'e](,VL] J u.,'.n ka.lln]ar bij} iık ıl gı Lı-Va]]dılüli.
Ce!ü ede jz]e\ eJl \'atandaŞ]aı laraflndan alk]s]arla

'ü' \l l' |]" I' 'L'
dLr. BL]üada Beledi]'a Bando5Ll taraFIlıdi]ı] ınarslar

' .l"r:1' '. (ı -l . '. o
Cfıe] BaŞkan Kendirci Ve sakarya sLlbe Baskanı
i.\ hi.]e Yagaı larafından Atatülk Anılrıa .e]enk
i]ülakıLdı' heir bırlikte sa,''gı dLılü]Şunda bulı]ıru].
.lu \ e Isti](]aI \1erşı okLındLı.

Sakarya Üniversitesinde PaııeI
sakarya i;n jVeIsıtesinde diı7en]enen panei_

.ie had]n hak]aIı ](oı1LısLı ele alındı. sti]eymaü De
nljı':] L.on1elans sa]onuıda Ve G€n€] ]]as](an
A\..s.]iıa Kendir.i biiŞkaır]Iğındaki gerÇekIeştirj
lan panele.

Bllo Baskanı A]i RlZa A.artürk, A\''Le\'la



St,.l; :

sHP KADIN MEcLİsİ',NİN ToPLANTISINDA
GENEL BAŞKAN KENDIRCI KoNUŞTU

sHP Kadın MeCliSi talafından ''Türk

]<adıı'lıııa secme ve seçilme lıa]<]<ı veril-

mesinin 72' yılı" nedeniyle 02'I2'2006
tarihinde Ankara Büyü]( Aıadoiu Ku

]rip'te topiantı düZenlendi. Gene] BaŞ](a

nimrz Av.Sema Kendirci topiantrya l(o

nliŞmacı oialak katl ldı.

SHP l(adrn Meclisi Baskant Eser Cila-

sun, toplantüda yaptığı açültŞ konuŞıIa
Sünda, SHP'nin, ](adınün hayat]n heI ala

nIuda erkekleIle eŞit birevler olarak yer

a]masını, programlnln en önemlj unsur
]arından biri o]arak göIdüğünü I(aydetti.

CilasLün, ''Tür]( kadünın]n en büyük Şansi
Ataturk gibi bir devrjmciye Sahip olması
dır" dedi

Fransa, ltalya, BelÇika, YunaniStaı.l

ve isviçre gibi bir çok üll<ede kadlnların
seçme Ve seçiIme lıaI<J<ına Türk kadınün

dan siınra kavuŞtuğunu hatüIlatan Ci]a_

Sun, Söyle devam etti:
''Kadınların'yurttaŞlrk' haklarına l<a

VuŞmaSı tüm dünyada olduğu gibi Türki-
Ve'de de onCü l<adınların yoğun CabalaI],

n']ücadeleleri ile gerçekleŞmiStir. Yü Zyü]

lardır oluşan erkek egemen değer yargl

]aıının bir anda değiŞmeSi olana]<sızdlr.

DLinya kadInialı bu olrımsuz cıeğer yargl

ların] kırmak icin cok çabalamtŞtıI. Tür
kiye'nin Şansı, CumhuIiyetin önCülüğü-

]ll-i çok aydInl]k bir deVIimci oIan Musta

fa Kemal Atatürk'ün yapınasüdıf. ''

Cilasun, kadınlarln seÇme Ve sefi]

nıe hakkı bulunmasinıı-ı. bu hakkın tanı

olarak kullanıld ığı an]amına gelnrediğini

ifade ederek, Tür](iye'de ı'ııjlfusun r;ırı
sında n lazIasıııın kadın oıma.ın.' '..ı'

men. bugun p.ırlamenrnda L.ıdın n 1ı

de 4.5 oıanında temSil edjlcLiğini ](ayclel

ti. Dünya sıra]amaslnda en gerilerdr: ıı:r
alan bu oranın, sHP'yi rahatsrZ ettigjni

be]ilten CiiaSun, ''Bu, sHP'nin eşit]i]i an

iayışına, temsilde adalet an]ay]Şına Co]<

ters geliyor" dedi.

Türk Kad1nlal Birliği Baskanı ,,\v. 5e

n'ıa Keı-ıdirci de Türk ](ad1nina 5 Ara]lk

1934 tarihinde Seçme Ve SeçiIme ha](](ı

Verilmesinin ardından ] 93 5'te }apJlaıl
ilk seçimlerde, 18 kadın]n n'ıilletve]rjli oj

dugunıI anlm<'aı(ı. I\end;l(i' ıJUgL] l i.p

MeCIiS'te SadeCe 25 kadın millervel<]Ii blı

lunduğunu be]irterek, ''Bu Iakam, iVe(

]iS'te, be]irtilen yıllardaki millCt\ieki]i sa

yıları kıyaslandığIncia, bugliül cok drısulı

lur' dedi. fuı l' .ad'nla R ılıgi nin ır ı' .ı

deleSinin l<adın]arlı da ınııcadele tarihi
o]duğunun a]tln] çiZen Genel Bas]<aı.ı

Kendirci, mücadelenin yine deVanl e lt ]ği

ni be]irtirl(en, çözüm oneriiefiıli sıralaclı

ı e ozcllil.le Loıa uvgulanına ] B '' ';'
nin alt] nü ÇiZd i.
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Uluslararası Af Orgütü Basın Açıklaması
Cencl]ikle korkara]( yaŞarlZ. Baba]ar]-

m]zdan, ağabeylerimizden, kocalaIlııızdan
I<or]<arız.

I(orkaIlZ, çünkai Şiddel yaşanlaktay]z'
Artı]< dcğ]Ş üo]ius cdi]mek, yüZünü görmcdi
ğiııiz bir]yle cvlenmek, hedjye edilmek, eği
tjmsiZ ](alma](, Çocuk yaŞta eVlendjrilmek,
su.Ian sebeplerle cezalandl11ln'ıa](, sürekli
iiorl<arak yaşamak istciniyoIuz.''

Ulus]araras] Af Örgütü kadIna yöneli]r
Şiddct]e ilgi]i hazırladlğ] son raporu açıklar
](en, TLlrkiye'de](i ](ad]nların en az üçte bili
ve fazlası ai]e iÇinde fiZiksel Şi.ldetc n]aruz
l(a]drğInt soy]cdi. Dünyan]n her tarafıncla](i
kadrnlar gibi onlar da dayak yemekte, teca
VüZe uğrama]<ta Ve hatta bazen öldürti]mek_
tc veya intihara zorlanmaktadrr.

"Türkjye: l(adl].ı]ar ai]e içi siddetlC mt].
cade]e ediyor adl] raporda aile içi şiddctin
ardında yatan nedenler incelenmekte, bu tür
Şiddet ](urbanlarınln va]<a]arı anlatılmakta.
srıcluları tespit etmekte Ve ]<adtn örgüt
lerinin cal]Şmalarlndan söz etmektedil.

Aile ilvelirinln I<a.ltnlara sidclet uy
gulaüllası, kadınlaIl ekon omik gereksinim
Icrinden mahIum etmektan sözlü Ve
psijioiojlk siddete. dayak,.inscl siddet ve
a]dırn]eleIe kaditI vay1lmal(ta.

Batr siddet fiillerj ,,namus cinayetleri
ve kucllk )asta vc zorla evlendirme gjbi
ge]ene ]<scl u1'gulamalaıl içeImcktedir. jn
tiilar ctm]s g]bi gorünen bazl kadünlal aS]ın
da }'a oldLirulrıa]s ya da ailc bircylerl tarat]n_
alan i]lrihara ZoI]anmıştII.

siddctin a]ttnda yatan neden. kadün
lara ha)atrn her alaninda erl(el(lerle esjt ol
malaIınt enge]leyen a-vrImcı]ikt]l-.,,

"sjddet kü]türu ](adın]arı. hem sid.lel
|. ı1h' 1' '1.1n c] 'ı.|ale o ''ll'i-l ' a )imIPt-nin
cn!Jcllenmesi nedenjyle il<j1i tchlii<eve at
n'ııl<tac]ır.

"l(adIn.] Vöneii]( Şiddet celnaat ander
]Cri Ve hLi](ümet Ve yalg]nin en üst clüZe}.
]crjn.le bü}'uI< .Jranda hoŞ goı.ü]me]<te Ve
ha tta onaylanmakta.]ır. Kad]n]arın sjdclet

sa]dtrıları, cinayetler ya cla sozde i]ıtihır]ı]
]a i]gi]i suç duyuIula11 ü'etkili]et tirratıı](liı]ı
nadiren ]aapsaml] olarak soIusıu rLllrIa]( |a

Mahkeme]er hala teca\'üZciilCIiı'ı cezalıılnl
cv]enme sözü vermcleli hiı]indc' l]ı] t]\

gulamayl sona eldilme ça]ls]na]arl o]ırıısl ılı
rağn]en, indiriyor]aI.

tJ]uslararas l Af Örgutü hLiküİletrrl
Varo]an yasa]arln ctkin o]alal< u}gt]]ın
masınl sağlayamamls olmasından ](a}'gl dl]\
makta Ve },apl]aca]( o]aıı rcform]aılıı da ıı;ih
kcmcler ve ceza yargl sisten]inin dıgar
birim]erinin direncjylc karŞ ı ]asma sl n.lı ]l

](orkma]<tadır.
"Türkiye htikünletit]jn, kadlD]arl sa.lcü]r:]

clevlet göIeV]ilerinin değil, l]ireyl€r Ve grıI]]
laIln da Şiddetindeı1 korumak }'i]l(timltıliü:]ıi
vardır. Ulus]ararasl insan h.ık]art h(ıklll(t]
uyarınca deVlet kadtnlaIıı.] eşit]il(, yiısama.
özgür]ük Ve güVeDljk Vc ayrı]nclIüğa, js](e]lcc
Ve za]imane, insanlık dtsl vc aJnur kIrlCü
muameleye uğIaınama hakiallnı gü\'(nae ı]
arna almaltdtr.

Ulu s ]ara rasl 
^f 

örgütu TLrIl.i\.
hükumetinc aşağlda](i ta\'siye]eI.]e bü]lıln
maktadtr:

. Kadlnlara sığtnma cVlerj, ıclli
mekanizmalar ve uygu]1 saği]]( ]raıl(ıİii
glL].rim \ P 'dlnIn ll ' g'"nlı"iı'l 

'. Savcilar ve pollslcr l(adlna,voncllk
Şiddct uygu]ayan]arı soruŞturmaü| Ve hak
]arında dava açmalldır;

. KacIIna yöneli]i Şid.Iet o]aylar] |(a\]l
edilme]i ı,e istatisti](i olarak iZ]cr]mcli.Jir]

. I(,ld,nldr' koıuıı'(t,r'ıs"..ı"; I l ''
uygulanmalldır;

. Kadin hai(larl Ve diğeİ si\'j] top]ııü1]
kurLıluş]arI, ]<adlnlara ]<aIşl ityIıllrc]]ık vü,]

siddetj yok ctmcye yöncI1k çaIlŞınaialI]]da
dcstek a]ma]ldır. 1Kaynak] h 1tp:',,./rfl\,1\'' anl
nestl'.org_tr)



l] |l K.ldünla] Bülüğü

ANAD0LU ULUSAL UYANIŞ VE DAYANISMA
PLATFoRMU ATATüRK'üN ANKARAYA GELiSiNiN

s7. YILDöNüMüNü
TöRENLERLE KUTLADI

''De'nokratik' Laik, sosyal Hılkuk Devleti oıcın üıı<emizji
Eİitiiı1liiğii, IIIusumuzun ve cumhuriyet Değerlerİınizin
korunnıasını özcLeğer oIarak gören herkesi, Evrensel

cleğerler ve bilimiıı ışığında ortak ak ve ortak eylem ortııya
koyabilınek, topluma biIgilendirmek, kamuoyu oluŞturm.lk
içiıı bir iIetişim ağı kurmaya ve işbirliğine davet ediyor.lz.

Bizimle ııyr|ı ıLiişiinceyi ve aym özdeğerleyi pcıylaşan tiim ki-
şi ve kurulaşlarL ortak platformumazun karuluŞ aŞamtlsln.
C[cıkİ toplaıltllarında aramızda görmekten mutlaluk duyclct]-

ğlmızl bildirir, esenlİkler dileriz'''

\'iı]<ar]da](j çağrt ile b]r \t]a \akln sürC
.]ell ber] örgLit]eü1eı Aı]adoIu U]Lısai Ljya]l]Ş
\o LJa\'antsma Platfornlu Ataütir]<'ün Anka
ra}a geIisinjn 87. )''üldönumüilLi töIen]CIle
l(t] l ]a c]ı.

(LlIulurl(cıl ] 2 sjr'i] Top]L]ın KL]ru]Ltsu
() L.1ı i]l( L].ısla}an Ve bugıin l]üyLik i<atli]ınlar]a

82 "Cumhuriyetiılliz iÇin lIa]]< \.uILi\ ı]

sü''Dden sonrakt en bü}'a]]( e},]cnli Aia lnl7]İ
Anl(ara'}a gel]sjnin 8l. },ı]c]ö]la]n]Lı torl.11]c] j

o lclu.

U]us Atatür]( AnttI]1]n önır]l.]e gc]lis l]jı
kat]lınlla sa}'g] dLüruŞun.li bi]]unaı] pJJı].()ü
mun ü)'e]eIt da]'ıa soııra es]<] 

_IBl'ij\T'\ ] ! 1l



l|]lk Kadüılal B1rligi

lcr. ('rım]iLıIi-vctin I<u ru l uşuna taü]ı]i]lk eden
]ıu kııüsa] ıı'ıckirncla siIa]ar] do]clııra]l p]atfor
İıL]n Lı\'eIerinc. Plaıforıl]un YaırL]tmc I(uru]u
l]as](ant \'e Tür]( l(irclınlar B]I]iğj Gcnci Basl(a
nü A\'. sema Kend]rci bir ](onrışn]a -vaptı. Kcn
.| i ] . j \'i1l] ti.qı konu Şn]a.la, CunlhLtr]yet .] eğcr
ltriüle sahip Çli(mantn, bir ]<urlulLr5 savasl
h.\e.anü, aZmj ','e ]<ar:rrIlIlğı ]]e bugljn dı]n

dcn daha aincmli olduğrınL] \,urgLıla\'arll(, ]],-

.]üŞünce-Vj pa)'laŞanlarin }'aD } ana dLıİü1ıiıjJ
ll' n ...91!l-ti 'hi. .ti rr I .n

]uğundan saZ etti' Bu yOlda VLirıüml\.. ,ı ].

'cen]crin 
a]nün.]e hiÇ Iril gi]ciiıl .]LıI.1üIüJ\,t! 'ı

ğln] da ozeI]i](]e bclirteıı KencIircı da]ıı ıllıı
ra csl(i TBMN,I'nin ŞcIef deftcr]Dj clc im1ıl,ı.]

BüYüK KULüP,Tr süyür KERMES
TUli< j(adlnları Bir1]ğj sI5li subcsj

öıl.t]ii .giin Büyıil< KLI]üp'te blr ](erüIes
.lü7.]l]edi.

I.ie.ıl]esten e]de edilen gelir]e cocuk
]eıa ]-.uıs ıc ]<ırsal ](csimdc yasayan
l(a.lınli1Iın meS]e]r edi]l.iirme]( icin ](urs
."i o. i trt\^t. Fr r al oLr-. i\t r.l

l]lli \'ali5] i\1uanlmer Gülel']n esi NeVa]
Ca]lr' ]stirı]bu] Emni}'ct Müdürii CC]alettin
(er]ah'ün esi HL]]ya CeIrah, Alala L]zaD'ın
tc\ Z.si slıhe}']a YaZıC] gibj tanIn]nls
sin]it]ar liatılaIa]t ]<cImese l<ati<lda i]ulundu.

Nur özııemİr İstqnbuı



l934 yılında'Türk Kadınına Milletvekili Seçme
ve Seçilme

Hakkının Verildiğine Dair Kanun'Kabul Edildi

öylece Tür]< lradlni seçme ve

secilme hakkına IJircol( batı
ülkeSinden daha önce sahip

oldu' Atatür]( kadının seçme ve seci]me

ha](l(ına kavuŞmasıyla ilgili olarak şu yo

Iun]u yapacai(tı:
"Bu karar' Türk kadıırınj sosyal ve

siyasi hayatta bütün millet]erin üstünde
yer VermiŞtiI. Çarşaf içinde, peçe altlnda
ı,e kafes arkaslndaki Türl( l(adinını artık
taı ih]elde aramak lazım ge]eCektir..' Me-

deni n'ıen'rleket]erin birçoğLünda kadln
dan esirgeneı bu lıak, bugün Tür]< kadı
]i]nın e]indedir Ve onrı Sa]ahiyet Ve ]iya
l<atle ku l]anacakt ı r. ''

1talya'da ](adınlaI l948'de, Japon_

}'a'da ise ancak 1950'de seçııe hakkını
](aZandı. Turkiye'nin Medeni r'anun'u al
dığl isviçre'de iSe kad]n]ar seçme Ve Se

cilııe hal<]<ını 197]'e lradaI a]amadı' ls
Veç Ve Danimal](a örneklelinde de du-

Ium farklü deği]di.
Trir]< ]<adını, Atatür]( hayattayl(en

}'aj]ülan Son seCimde (1935) ilk kez SeÇi]_

nıe hak]<ını I<ullandı ve TBMM'ne 18 nril
letvckjiiyle girdi.

l(ad]na n]il]etVei(ili Seçme Ve Seçil
tne l']aI(I(ının VerilmeSinden önce de
]926'da Bliyük Mi]let MeC]iSi onayıyla
Medeni I(anun ı,ıilrirlüğe girdi ı'e ltadını
'Seriat'taı'] l<urtararal<, ha]<]arıı'ıı'iade et_

ti'.

TBMM taraflndaI-ü 3 nisan 1930'da
]<alrUl Cd]]Cr.r lıir baŞ]<a },asa i]e kadına be-

]ediye seçim]erjne l(atülma hak]<ı taı'ııııci l.

26 ekim 1932'de iSe I(adına ıILıhtaI,
](öy ihtiyar kurLi]u tiyeliğine SeCi]ı-ı]e \'e

seçme hakkı getirildi.
8 ekim 1934'de kabul edj]cül Ve )

aralık 193.tr'de yürürltiğe giret1 soll )iı
sayla da l<adınlara mil]etvekilj seçme \'e

Seçilme hakkl tanındl.
Ancak 2000']i yl]lalda nüfuSun }''all

sını oluşturan i<adınların MeCiiS'teki tC j]'l

sil olanı yok denecek kadar.ız' Kac]ılı

]l'ıillelVe](ili saylsı, erl(e]( mil]C ü \'C ]i] lle 1]

nin sadece yüZde 4.2'Si oranında.
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