
i Dünya,l<a.inlara al~iyorb

~ Mart Dünya Kadinlar Günütüm dünyadaoldugu gibi Türkiye,'dedeçesitli etkinlil~l~rlekutlaniyor.
pokaga çikan kadinlar; bedenleri/ kimlikleri ve emekleri,üzerindeki denetimin l(aldl'hli11asinlistiyorw '

I, DENIz GöKÇE dinlarKoluDünyaKadin- ~ikakadinkollaribu gün dinlar özgürlüklerinin ,larinda yer atamamak, lepleriyle 40 bin kadin
l"""""""""""""""""""""""'" ,lar Günü'nü, kirsal ke- istanbul'da Abide-i Hür- yolunun açilmasi için ge- çocuk ve ev isleri nede- eyleme basladi, "Sekizsa~
. PERVINKAPLAN simdebulunankadinlarla riyet Meydani'ndabulu- rek yasalardagerek top- niyle çalismahayatindan atlikisgünü';"Esitiseesit
~ iSTANBUL- 8 Mart birlikte kutladi. ~suyorlar. lumsal yasamda aleyhle- uzaldastirilmak, salt cin- ücret" sloganlariylabasla-
t;?ünya KadiI)lar Günü, Kadin ve Aileden So- . rinde olan uygulamalarin sel obje olarak görülm~k, tilan grev fabrika isgaliJle,
(tim yurtta çesitli etkin- rumlu Devlet Bakani lsi- çozumsuzlul<suruyor kaldirilmasini istiyorlar. aile içi siddete maruz kal- polisI e çatismaya kadar
~klerle kutlaniyor. Devlet lay Saygin,8 Mart Dünya Türkiye'de her yüz ka- Kendilerinikamusal alan7 mak, esit ise düsük ücret gitti. 8 Mart'ta yaptiklari
~akani Isilay Saygin, bu- Kadinlar Günü'ne Sanli- dindan 94'ünün çesitli dan alikoyan, gelisimleri- almak kadinlarin en bü- gösteriye polis müdahale
~ün Sanliurfa'da baslik urfa'da düzenlenen etkin- sekillerde siddete maruz ni engelleyen egitim ve yük sorunlari arasin,da' etti. Olaylar sirasinda çi-
~ar~sinin önlenmesi ve liklere katilacak. Devlet kaldigi ortamda pir 8 ögretimde, is hay~tinda yer aliyor. . kan yanginda yüzü as1bp
r,esmihikah için kampan- Bakani Salim Ensariog- Mart daha kutlaniyor.Ka- firsat esitligi saglanmasi ? isçi kadin yasamini yitir-
ia baslatacak. Adana'da lu'yla birlikte Sanliurfa'ya dinin toplumdaki yeri de- talepleri arasinda. Evde Neden8 Mart. di. 1857 yilinda yasanan
kadinlar günü etkinlikleri gidecek olan Saygin,Sag- falarca s~rgulanmasina "ücretsiz köle" olarak ya- 1857 yilinda New bu direnis hareketinden
Genel - Is Sendikasi Su- lik Köyü'nde, resmi ni- ragmen kalici çözüm bu- samlarini tüketmek iste- Yorkludokuma isçileri is- sonra, 1910'da Kopeh-
besi'nin, belediyelerdeça- kahlari olmayan 50 çifdn lunmus degil. Bu nedenle meyen kadinlarin, kamu- ten çikarilmalariprotesto hag'da toplanan ll. Sos-
lisan bayanlara karanfil toplu nik&h törenine ka- kadinlarin acil talepleri a- sal alana,çiktiklarinda da etmek, günlük çalisma yalist Kadinlar Kongre-
dagitmasiy}abasladi.CHP tilacak. Bu arada kadin rasinda yillartli~degisme- sorunlari bitmiyor. süresinin kisaltilmasi,üc~ si'nde Clara Zetkin, 8
Antalya il Teskilati Ka- kuruluslari, parti v,esen- yen birçok madde var.Ka- Yönetim mekanizma- retlerinin arttirilmasi ta- Mart'in "EmekçiKadinlar

Günü" olmasini önerdi ve
öneri kabul edildi.

1960'li yillara kadar
sosyalist kadinlar, sosya-
list kadin örgütleri, 8
Mart'lari genis kitlelere
yayilan eylemlerle kutla-
dilar. 1960'li yillarda ise
feminist hareket 8 Mart'a
sahip çikti. 1975 Dünya
Kadinlar Yili'nda Birles-
mis MilletlerGenel Kuru-
lu, 8 Mart'i "Dünya K.a-
dinlar Günü" ilan etti. 8
Mart tüm kadinlarin ta-
leplerini dile getirqikleri
ortak bir gün olarak kur-
lanmakta.



.
Is hayatinda

esitiseesitücret
Genellikle ev islerinin

devami islerde çalisma
imkanibulankadinlarin
yüzde 74.8'i tarim sektö-
ründe istihdam edilirken,
yüzde 8.4'ü sanayi sektö-

, ründe, yüzde 16.8'i hiz-
met sektöründe istihdam
ediliyor.

Makro firmasi tarafin-
dan yapilan arastirmada
Istanbul'da 6643 kadin-
dan yüzde 18.6'sinin ha-
len düzenli çalistigibelir-
tiliyor. Bu kadinlardan
yüzde 81.4'ünün çalisma-
digini, bunlarin yüzde
io.3'ünül/- de is aradigini
gösterdi. Kadinlarin sik
sik is degistirdigivurgula-
nan arastirmada, bunun
üç temel nedeninin, ücret
düsüklügü" evlilik ve ço-
cuk oldugubelirtiliyor.

Kadinlarin çalisma;ya-
samina yönelik en Öneinli
talepleri arasinda ise "er-
kek isi" ve "kadin isi" ay-
rimina son verilmesi yer
aliyor. Cinsiyetçi isbölü-
mü olarak degerlendir-
dikleri bu ayrimin, kadi-
nin ezilmesine neden 0-

lan etmenlerden oldugu-
nu düsünüyorlar.çogu is-
yerinde ayni isi yapmala-
rina karsin erkeklerden
daha az ücret almalarini
da ayni bakis açisina bag-
liyor.

uluslararasi Çalisma
Örgütü, (ILA) temmuz a-
yinda yayiinladigi rapor- .
da ücret politikasina ilis-
kin bakisi ortaya koyuyor.
Rapora göre kadin isçiler
erkeklerden daha fazla ça-
lisiyor ancak daha az üc-
ret aliyorlar.

Çalisma yasamindaki
kadinlarin diger sorunU
da sosyal güvenlik kapsa-
mindan da' yeterince ya-
rarlanamamalari. Toplam
sigortali nüfusun 'sadece
yüzde IS.8'ini kadinlar o-
lusturuyor. Aktif sigortali
kadin sayisi 1 milyon 387
bin 96S olarak gözükü-
yor. Kadinlarin en yogun
istihdam edildigi alan o~
larak dikkat çeken tarim
sektöründe ise Tarim Si-

gortasi'ndan yararlanabil-
mek için aile reisi olma
kosulu araniyor. '.

Cumhuriyet sonrasi kadinlanmizdan tarihi bir görüntü. Kadin hareketi özellikle 1975 sonrasinda kendini gösterdi. Birlesmis
Milleder'in 1975'i, "KadinYili" ilan etmesiyle ayni yil Türkiye'de"llerid Kadinlar Dernegi" kuruldu ve 8 Mart ilk kez kutlandi.
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I<utlamal ar

8 Mart için
ISTANBUL- Kadin- baski, siddet ve haksiz-

larla erkekler arasinda liklann agir sorunlanni
bir ezme -ezilme ya da yasayan Kült kadinlan-
hakimiyet tabiyet iliskisi nin özgürlesmesi soru-
oldugunu açikçadile ge- nunu da ülkedeki de-
tiren tek parti olduklan- mokratiklesmenin kosu-
ni söyleyen ÖDP'li ka- lu saydiklanni belirtti.
dinlar bazi dönüsüinle- CHP Grup Baskanve-
rin gerekliligini vurgu- kiJi Oya Arasli, son dö-
luyorlar. . nemde Atatürk ilkeleri-

HADEP'likadinlar ise ne ve cumhuriyete yö-
"Kadininözgür olmadigi nelik saldirilar nedeniy-
bir toplum özgür degil- le 8 Mart Dünya Kadin-
dir" diyor. lar Günü'nün buruk

kutlandigini belirtti.
Birlesik Kadin Plat-

formu, "Ben cumhuriyet
kadiniyim. Ben, laik de-
mokratik cumhuriyetin
teminatiyim" diyen Di-
sisleri Bakani ve Basba-
kan YardimcisiÇiller'in,
rejimi tehlikeye sürükle-
yen Icraatlari ile halkin
büyük çogunlugunun
gUveniniyitirdigini öne
sürdü.

Esitsizlik
HAK - Is Genel Bas-

kani salim Uslu, Dünya
Kadinlar Günü dolayi-
siyla yayiinladigi mesaj-
da, kadinlann her geçen
gün çalisma hayatinda
daha çok rol aldigini ve
buna paralelolarak da
sorunlarinin arttigini
belirtti. Tez Koop Is Sen-
dikasi Genel Baskani

~ Mustafa Boncuklu ise
yayimladigi mesajda,
toplumsal ve ekonomik
alandayasanmaktaolan
her türlü antidemokra-
tik uygulama ve baskila-
nn çalisan erkekler ka-
dar emekçi kadinlari da
ayni ölçüde etkiledigini
belirtti. Demokratik
Kitle Partisi (DKP)Bas-
kan Yardimcisi Niza-
mettin Maskan da ya-
yiinladigi mesajda, Kürt

kimligi nedeniyle çifte

Üniversitedekadin

Çukurova Üniversite-
si Kadin Sorunlan Aras-
tirma ve Uygulama
Merkezi (KADAUM)
Müdürü Prof. Dr. Gaye
Erbatur, AA muhabirine
yaptigi açiklamada, ka-
din akademisyen sayisi-
nin, Bati ülkelerindeki-
ne yakin oldugunu, hat-
ta bazi alanlarda ileri
konuma gelindigini ifa-
de etti.



Türl<iye'deI<adin
harel<eti

Birlesmis Milletler'in
1975'i, "Kadin Yili" ilan
etmesiyle ayni yil Türki-

i ye'de "ilerici Kadinlar
Dernegi" kuruldu ve 8
Mart, ilk kez 1975'te
Dostlar Tiyatrosu'ndasi-
irler, dia gösterileri ve
konusmalarla kutlandi.
1977'de TsIp'li kadinlar
bir araya gelerek Dev-
rimci Kadinlar Birligi'ni
kurdular. 80'li yillarla.
birlikte kadin hareketi
canli bir döneme girdi.

Birçok .feminist kadIn
kurduklari yayinevleri,
dernekleriyle ve eylem-
leriyle kamusal alanda
kadin varligtm ortaya çi-
kardi. Mart 1984'te Ka-
din Qe~re~Yayinevi
resmi olarak kuruldu. 8
Mart 1987'de "Feminist"
dergisi çikarilmaya bas-
landi. 10 Mayis 1987
Anneler G~nü'nde An-
kara'ya "Annenizi sevip
karimzi dövüyor musu-
nuz?" yürüyüsü yapildi.



Yilda600 bin I<adindogumdanölüyar
DIYARBAKIR - UNI-

CEF tarafindan yapilan
bir arastirmada, dünyada
her yil 600 bin kadinin
gebelik ve dogum sirasin-
da öldügü belirtilerek
"Her yil 15 milyon kadin
da, gebelik ve dogum ne-
deniyle çesitli hastaliklara
maruz kalmaktadir" de-
nildi.

UNICEFin 'Dünya Ka-
dinlarimn Durumu' ile il-

gili 1996 yili sonunda
yaptigi ve yayimladigi a-

rastirmasinda, ilkel yön-
temlerle dogum, kendi
kendineçocukdüsürme,
saglikli aile planlamasi-
nin uygulanmamasi, ka-
dinin dogumdan sonra
zindeligine kavusmadan
yeniden gebelige zorlan-
masi, kendisine uygula-
nan siddete karsilik sus-
kun kalmasi, kocasinin
kendisini doktora götür-
memesi gibt nedenlerle
her yil 600 bin kadinin
öldügü ve 15 milyon ka-

dinin da yasamlari üze-
rinde derin etkiler biraka-
cak hastaliklara maruz
kaldigi kaydedildi.

Kadinlar ölüyar

Ölen kadinlarin çogu-
nun saglikli oldugu belir-
tilen arastirmada söyle
denildi: "Ölenler, yasam-
larinin en güzel ve en ve-
rimli dönemlerinde kü-
çüklerin ve büyüklerin
kendilerinden çok sey
bekledikleri yaslarda gö-

çüp giden saglikii kadin-
lardir. Anne ölümleri ve
hastaliklarIn ölçegi açi-
sindan, zamanimizin en
fazlagözyumuian trajedi-
sini olusturdugunu söyle-
mek abarti sayilmamali-
dir. Bütün bu sorunlar a-
rasinda en fazlasaklanila-
ni, kanamanin uzun dö-
nemli etkileridir. Her yil
14 milyon kadinin da bu-
sorunla kasilastigitahmin
edilmektedir."

Arastirmada,. kadinla-

rin kendilerine yönelik
bu uygulamalara karsi
suskun kaldiklari ve tüm
acilara katlandiklari da
vurgulandi. Anne ölüm-
leriyle hastaliklarinin a-
zaltilmasinda ilk akla ge-
lecek adimin, kaliteli aile
planlamasi hizmetlerinin
ihtiyaci olan herkese u-
lastinlmasi olacagi belir- /
tilen arastirmada, ilk gö-
revin de suskunluga son
,Verilmesi oldugu kayde-
dildi. (AA)
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Yasa vegelenekbaskisialtindalar
AYFER SELAMO~LU

ANKARA - Devlet

Bakanligi'na bagli Kadi-
nin Statüsü ve Sorunlari

Genel Müdürlügü tara-
findan en son hazirlanan

raporda, Türk kadininin
pek çok alanda yasalarin
ve gelenelderin baskisI
altinda oldugu saptamasi
yapiliyor.

Kadinlara siyasi hak-
iarin taninmasi' konu-
sunda öncü ülkelerden

biriyiz. Bir kadin basba'-
kanimiz da oldu. .Ancak
kadin milletvekilini sev-

medigimjz, rakamlarla
ortada.

Raporda, kadinlarin,
siyasete katilma hakkini
~azandiklari 1934'ten
bugüne siyasette temsil
oranlarinin azaldigi sap-
tandi. Ilk seçimlerin ya-
pildigi 1935 yilinda, 18
olan kadin parlamenter

sayisi, 1939'da 15,
'1943'te 16, 1946'da 9,
19S0'de 3, 19S4'te 4,
19S7'de 7, 1961'de 3,
1965'te 8, 196~'da 5,
1973'te 6, 1977'de 4,
1983'te 12, 1987'de 6,
1991'de 8, 1995'te 13
seklinde giderek azalan
bir trend gösteriyor.

Yerelyönetimlerde
Kadinin siyasal yasa-

ma katiliminin ilk basa-
magi olarak kabul edile-
bilecek/ yerel yönetim
görevlerinde de, kadinin
temsili sinirli sayida be-
lirleniyor. 1984 yili Il
Genel Meclisi'nin yüzde
O.8'ini kadin üyeler o-
lustururken, 1994 yilin-
da bu oran yüzde O.4'e
düstü.
. Kamu hizmetinde ça-
lisan kadinlarin erkekle-
re göre daha nitelikli ol-
malarina ~arsin, kamu

yönetiminin karar meka-
nizmalarinda erkeklerin
kadinlara tercih edildigi
anlasildi. Raporda, ka-
dinlarin ataerkil kültür-
den, toplumsallasma bi-
çimi ve siyasigelenekler-
den kaynaklanan sorun~
lar nedeniyle, temsilci
düzeyinde güç paylasi-
minda yeralmasinin zor
oldugu ifade edildi.

Raporda, kadinlara i-
liskin yasal düzenleme-
ler üzerinde durulurken,
Türk vatandasligi yasasi-
nin erkek soyunu esas a-
lan hüküinlerinin kadin
- erkek esitligini bozdu-
gu vurgulandi. Türk Me-
deni Kanunu'nuJ? yakla-
siminin, 'erkegi üstün bir
konumda tutma seklinde
oldugu belirtildi.

Ail,eiçi zorballk...
Siddetin topl~mpmuzda onaylandiginin vurgu-

landigi raporda, kadinin siddete en çok aile içinde
ugradigi belirtildi. Siddete ugrayan kadinin savun-
masiz oldugu belirtilen raporda, kadinin izlemesi
gerekenadli asamalarin zorlugundan söz edildi.
Kadinin bu konuda pasif davranmasi da elestirile-
ref' kadinlahn siddete ugradiklarin,da büyük ço-
gunlukla "kocama itaat etmedim", anlayisinin yay-
gin oldugu dile getirildi. Yapilan arastirinalarda,
kadinlarin yüzde 84'ü. kocalari tarafindan tokat-
lanmakta, yüzde 43'ü hastanelik edilerek dövül-
mekte, yüzde SS'i ölüinle tehdit edilmekte.



Siddetkurbanlar.
Mor çati Kadin Sigi-

nagi Vakfi'nin bin kadin
üzerinde yaptigi çalisma-
ya göre, kadinlar ortala-
ma 30 yasinda "koca da-
yagiyla" tanisiyorlar. .

Siddete ugrayan ka-
dinlarin egitim durumu-
na bakildiginda ise sid-
detin sadece alt egitim
düzeyindeki kadinlara
yönelik olmadigi, "da-
yak"tan yüksek okul ve
üniversite mezunu ka-
dinlarin da nasibini al-

diklari ortaya çikiyor.
Basvuru1ardan,her4

kadindan birinin evlen-

digi ya da aileleri tarafin-
dan evlenmeye zorlan-
diklari için egitiinlerine
son verdigi, yedide biri-
nin gecekonduda otur-
dugu, besinden birinin
sosyalgüvenceye ve gay-
ri menkule sahip olma-
diklari anlasiliyor.

Siddetbiçimleri
Kadinlaim karsi karsi-

ya kaldigi siddet biçimle-
rinden en yaygini dayak.
Her 5 kadindan biri tek-

me, tokat ya da yumruk-

la dövülüyor. Dayak yi-
yen her LOkadindan biri
sopa, degnek, odun, okla-
va gibi tahta bir aletle,
her 10 kadindan biri de-
mir boru, çubuk, zincir,
soba masasi, çekiç gibi
metal bir aletle dövülü-

yor.
Erkekler, kemer, hor-.

tum, elektrik kablosu, ip,
urgan, kirbaç, kemer, kiz-
dirilmis soba masasi, de-

. inIr parçasi, ütü, kaynar
su, kezzap ve asitin yani
sira ekmek kizarticisi, va-
ro, tabak, saksi, sürahi, e-
lektrik süpürgesinin sa- ..
pi, kürek, çapa, tirinik,

. tornavida, tava, çatal, a-
gir olan karpuz, kavun
gibi meyve ve sebzeler,
çatal, makas, jilet, kirik
sise, sehpa, sandalye, an-
siklopedi gibi her tür es-
yayi da kadina karsi kul-
laniyorlar.

Siddete basvuran her
dört erkekten biri bunla-
rin birden fazlasini kul-

. laniyor.
Bu fiziksel siddete sö-

zel, duygusal ve cinsel
siddet de eslik ediyor.

Siyasetonlarakapali
OLEYIs Sendikasi'nin aile ile fazlasiylailiskilen-

"Kadimn Sorunlari ve 0- dirilmis durumdii.
luinlu Ayrimcilik" konu- ANAP'ta kadinin karar
sunda yaptigi arastirinaya verme mekanizmalarina
göre, siyasi hayatta, parti- ,gelmesi gerektigi belirtil~
ler kadinlara kapali alan mis, ancak nasil yapilaca-
olmaya devam ediyor. A- . gi konusunda ciddihedef-
rastirina, siyasi partilerin ler saptanmamistir. CHP
büyük çogunlugunun, ka-, de tüzügünde, kadinlarin
dinlarin siyasete katilma- parti organlarinda temsili
sini istedigi, ancak bunu için kota uygulamasi ön-
olanakli hale getirecek görmüs. DSP tüzügünde
herhangi bir düzenleme- kadimn siyasalyasamdaki
ye gitinedigini saptadi. rolüne iliskin özel bir j

Arastirmaya göre A- madde yok. QYP,Türki-
NAP'in, kadin politikasi ye'de ilk kadin basbakan

çikartan parti olmasina
ragmen, tüzügünde ve
programinda kadina, ka-
dinin siyasal yasamdaki
rolüne iliskin herhangi
bir görüse yer verinemis.
RP'nin. tüzügünde, prog-
raminda, yayinlarinda ve
liderlerinin konusmala-
rinda kadinlarin siyasal
yasama katilimi konusun-
dan hiç bahsedilmiyor.
MHP tüzügünde, kadina
ya da kadinin siyasalkati-
limina iliskin özel bir
madde yer almiyor.
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