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1ürk &UbnJar Birligi ise tüm iI ve ilçe örgütlerini Mudanya wa

tOPIadi. Genel Baskan Seml! Kendirr:i, Mudonya TKB ba§koni Emel
MasoJogIu ve kaymokanu Ummet Kandogan. (yanda). .
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Bu yil ki 8 Mart etkinliklert
bilinçli kutladilar "Dünya ~
yil~Türkiye'nin dört bir yan
NIHAL METE

~i

udanya, laik Türkiye Cum-
huriyetinin tüm dünya ül-
keleri tarafindan tanindigi
anlasmaya ev sahipligi yap- i

mis tarihi bir ilçe. 8 Mart i
Dünya Kadinlar Günü'nde ]
Türk Kadinlar Birligi'nin i
(TKB) altmisa yakin il ve i
ilçeden gelen üyesine ev ]
sahipligiyapti.TKB Genel 4

Baskani Avukat Sema Kendirci, tö- ]
ren de yaptigi konusmada söyle dedi: ]
"Deiriokrasi ile kadin haklarinin iç ]
içeligi inkar edilemez. KadinlarimlZlD ]
ileri, çagdas, katilimci bir konuma ge- i

lebilmeleri için laikligin ve demokra- ]
sinin savunuculari olmalaJil,gerek ya- i
salarda, gerekse kadinin sosyal statü- 1
sijnde yapilmasi gereken her tür esit-
ligi saglayici gelisme için, yalniz 8
Mart'larda degil, 365 gün boyunca
mücadele vermeleri gerekmektedir." :
Mudanya TKB Baskani Emel Y. Ma-
satoglu ise, amaçlarindan birinin ka-
dinlari ekonomik yönden güçlendir-
mek oldugunu söylüyordu. Bunun]
için devlet, yerel yönetimler ve sivil i
toplum örgütleri ortaklasa çalisiyor.
Mudanya bu anlamda örnek bir ilçe 1
gö~!1ümünde. Mesela, ilçe kaymaka- i
mi Ummet Kandogan çevre köyler- 1
de,MilliEgiqmDikisveNakiskurs- i
lari açtirmis.iki yilinsonundaortaya i-'el em~~~çinr sayicm~er."..,
çikmis. Bu ürünlerin çeyiz sandikla-

rinda beklemesine gönlü razi 01- '
mayan kadinlar, Belediye

Baskani Erol Demirhi- 1
sar'in da destegiyle i

"Mudanya Elisi çarsi-I
si"ni insaa ettirmis. i
8 Mart'ta açilisi yapi- ]
lan bu Çarsi'da, ka- J
dinlar elislerini ilk i

kez satisa sundul;ir. :
Kadinlar, standlar i

için hiçbir ücret öde- ]
meyecek.Sofralik zey- i

tini ç<,>künlü olan Mu- i
danya' da son yillarda zeytin

agaçlari kesilerek yerlerine bi-

".1



~riherzamankindendahafarkliydi.Kadinlardahacoskulu,daha
KadinlarGünü"nü.H'erkesimdenkadin,haklannasahipÇikti.Bu

~ninda~dinlarmeydanlan doldurdu.Mudanyada bunlardanbiriydi.

"

na dikiliyor.TI<:S, yanan ormanlik
alanlara çam v~ zeytin agaci dikimine
de öncülük}~diyor, Pilot bölge çalis-
masi için bif köy seçen TKB'li kadin-
lar bUraya doktor, ilaç, avukat,veteri-
ner ve ziraat mühendisi götürmüs.
Okulu tamir ettirmis, kadinve çocuk-
lar için okUma ve kurs odasi açmislar.
Maddi YQndenzor durumda olan bir
ögreI1ciyi oIwtmayi hedefleyen der-
nek, iki ögrenciye fon saglamis. Löse-
mili bir çocugun da Ilaç ve bakim
masraflarini üstlenm,isler;<perne~,ça-
lismak isteyen kadinlara isbulmiiya
çalisiyorlar. Ayni zamanda "ThroizBir
Dünya ve Saglikli Bir Ya~",projesi
ile çöplerin geri dönüsürolü olarak
toplanmasini saglamaya~çahsiyor.
Tüm bu çalismalar, halkin, Mudanya
Kaymakami, Belediye Baskani ve sivil
toplum örgütleri,isbirligiyle gerçekle-
siyor.
Atatürk'ü anlamak

1924 yilinda kurulan TKB'nin amaç-
lanndan birisi de Atatürk'ü ögren-
i;nek ve ögretmek. Felsefeögretmeni
ilknur Kalipçi,Milli egitim Bakanligi
tarafindan Atatürk arastirmacisi ola-
rak görevlendirilmis. 80 ögretmeni al-
ti aylik bir kursa tabi Man MEB, bu
ögretmenleri Atatürkçülük konusun-
da etrafa bilgi veqnekle de görevlen-

~is~gtt ki§~itiadtgflJtif*~
Kalipçi gönül vermis. '1\tatürk, Din
ve Laiklik" konulu ilk arastimiasim,
'1\tatürk ve Egitim", '1\tatürk ve Poli- "
tika"ve '1\tatürk ve Kadin" konula-
nndaki arastirmalari izlemis. '1\ta-
'türk ve Kadin" konulu arastirmasinin
sonuçlarini teatral bir konferansla 8
Mart'ta sunan Kalipçi, hiç ,tanimadi-
gimiz tarihi kadin portrelerini canlan-
dirdi. Bursa Tayyare Kültür Merke-
zi'nde sunulan konferansi'kadinlar
gözyaslari içinde izledi ve coskuyla at-
kisladilar. Toplantida; Ta.nsÜÇWer,
Meral AAsener, lsilay Saygin; yekta
Güngör Ozden, Ayseli GökSOy;Lale
Aytaman'in gönderdikleri kutlama
mesajlari da okundu.

Ilknur
Kalipçi

Mu4aiiya
Lisesi'nde

felsefe
ögretmeni.

Ayni
zamanda

Atatürk
arastirmacisi

Görsel

konferansiar
sunuyor.

Ku rt~us Savasi 'odan
kadinmanzaralari

. lknur Kalipçi, Dil tarih ve Cograf-' mesaj vermek istiyorum, Thrihi kadin

I ya FakültesiFelsefebölümü'nden portreleririi,kendi yorumumuda,ka-
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larini, "görsel kotIferanslar,"yo- zar Sükufe Nihal'in,Anadolu Mu~
luyla izleyiciyeaktanyor. Kalipçi limler CemiyetiBaskaniNakiye Ha~

sonilanmiziyamtladi: mm'in mücadelesindengünümüzka-
- Bu konferansmçikisnoktasindansöz dimmn ögrenecegi çok sey var, Bu
edermisiniz? kadinlarinmesajlaribugün içinde ge-
* Ben bir atIketyaptim. Gördüm ki, çerli, zaten 97 yilmaatif yapabilece~
genç kizlarimizkepdileriniZeyna ile gimörnekleriseçtim.
özdeslestiriyor... Iki yüz ögrencime - GeçmistekaduilardoliabiIinçüveak-
sordumhepsi de Zeyna olmak istedi- tiftidiyorsunuZ: ,

gini söyledi. Oysa, Kurtulus Sava- * Evet. biz savas;'zorluk görmedigi-
si'nin kahraman kadinlari tüm dünya- roiz için herhalde o kadinlar kadar bi-
yi sasirtmisti. Gençler ise bu kadinla- linçli davranmiyoruz. 1923'te vatan-
rin hiç birini tanimiyor. das dalii sayilmayan kadin, seçme ve-Tarihtenkailm manzaralarmi, gençler seçilme hakkinda elde ettikten sonra
tarihini ögrensin diye mi canlandinyor- parlamentoda 18 sandlliye ile temsil
sunuz? edilmis. 1935'te kadin milletvekili sa-
* Sade~ gençlere degil kadinlara da yisi18 ise bugün 180 olmaliydi.


