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2000/e3 kalaTürk Parlamenterler
Birligi "21iinciYüzyilin
EsigindeKadinaBakis"konulu bir
sempozyumdüzenledi.
Konusmacilarçözümbekleyen
kadinsorunlarinianlattilar.

-. ELIFERGUi

Türk Parlamenterler BirligiBaskani
Zeki Çeliker sempozyumu açis ko-
nusmasinda, "Türk kadini hiçbir

zaman Iran kadini, SuuidiArabistan kadini,
l\fganistan kadini gibi olmayacak" dedi. Çok
sayIda dinleyicinin katildigi sempozyurnda
Çeliker'inbu sözleriuzun süre alkislandi.

"~"'Türk Parla~en~rler BirligiYüksek Da- Toplantiya Tarkan Soray, Günseli özkaya, Prof. Feride Acar,Yazg(jlüAldogcin;'Prof.Ayse
nis~~ Kupllu uyesi ve ~adin,~ollan Baska- Ayata. Prof. ÜlkerGürkan, Sema Kendircive AyseÖzgün konusmaci olara~ katildilar,
ni GunseliÖzkaya'ninyonettigiotururolann '.. . ' . o ,), . ,
birincisinde konusmacilar su konulara söyle devam etti: ':Erkek çocuklara (git hak- sutiZlli hakki taninmali, uc~etIiebevey!liZlll
degindiler. kini koru, mücade1e et), kiz çocuklara ise ve 0-6,yas grubu çocuklar'için kreslenn sa-

iMedyada kadin (kavga etme, sesini yükseltme) diyoruz, Bu yisi arttinlmali'~dedi. , ,..' "
,1 '. , ,yüzden de kadinlann özünde rekabetçi 01- program yapimcisi Ayse Özgun, Sosyal

, Medyan~,~adinaBakisikonusundako- mak, mücadeleetmek olmuyor.Bunlarde- Açidan Kadina Bakis"k~nusundayaptigi
\ nus~n Yaz~u Aldo~an kadinlann medya- gismelive kadinlar da her yerde olmali" konusmaya söyle basladi: DYPmensuplan-

da ci~selobjevetahnk unsuruolara~kulla- Kanunlar ve kadin ninTansuÇiller'ebakislan,ba:zibakal!!ann
nildigill1ve kadinlarin medyada yuzde 3 , Avrupaliparlamenterlerebakislari,Guney-
prii;pin~ayer al~~~isöyledi. Aldog~n,"Ka- "Hukuk D~zenind~ Kadi.n"k~n~s~nda dogu'da kiz çocuk doguraillara a!Jlan bakis-
diIl\medyada gogüs, kalça, et parçasi ola- konusan Prof. Ülker Gurkan ise, la~gin.ol- lar, Ecevit'in Rahsan HaIl1m'abakisI, Isilay
rak görülen erkek, kadinla sosyal hayatta madiw yerde kadin haklanndan soz edile- Saygin'in Hülya Avsar, Avsar'in daHakana
karsilasinca onu ellenebilinirve tahrik araci meyecegini vurguladi. Gürkan, Medeni K~- bakisi.,," Özgün, varoslann durumuna de-
olarak görüyor" dedi. '" C n~n ve TCK'da~egistirilm~si gereken hu- gindigi konusmasinda o bölgelerde y~sanla-
~ Prof, Ayse Ayata da Bireysellesme ve kumlere yer verdi. , / ,:"n anlayabilmek için o insanlarlii; birlikte 01-
Y~tan~asli
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~Oray'in soflliil an
: B~rindsayfadandevam

Sempozyumun ikincioturmnunda Prof. Fe-
ride Acar ve Türkan Soray konustu. Prof.

Feride Acar, CEDAW(Kadina Karsi Her Türlü
: Ayrimciligin Önlenmesi Sözlesmesi) geregi Türki-

ye'nin yasalarinda degisiklik yapilmasi gerektigi-
ni söyledi. Dünyada toplam mülkiyetin yüzde
i 'inin kadinlarin oldugunu söyleyen Acar, "Cinsi-
yete dayali ayrimcilik geleneklerde ve yasalarda

: yar. Kiz çocugu okula göndermemek, maddi geti-
: !iSi olmayan islere yöneltmek ayrimciliktir" dedi.

: Sanatçi kadin
Türkan Soray ise, "Binlerceyildir bize ögreti-

len role itiraz etmemiz kolay degil. Bir kadin ola-
: rak digerlerleri yapilan bana da degiyor. 30 yili
: askin süredir mücadele ediyorum. Dönüs film-
: inde yasayan ve mücadale eden kadini oynadim.
-Bu filminyönetmenliginiyapmak benim için çok
:k~nemliydi.Erkek egemen sinemada hem 'bir film
~netmek önemliydi. Settekio erkekleri yönetme
:~2rkusu yok mu? Bu yüzden sete gitmeden önce
~tik kasli bir ifade aldirn. Bu yüzden iki kasirn
...~asinda çizgiolustu. i980'AAyillarda 'Mine' beni
~edi. Mine.:deayaklari yere basan, cinselligini
~$s~y.an bir~Kild'ihvardi.. Ro1l61',beni etkiledi
;;.,mae

.'.; ein}ibir k~L.
8J~:Veripevl~ndiIfX~eyin(j böyle bir

Z'klra verip ayrildim."
~ Soray, soyooi:kanununTBMM Adalet Komis-

.u'ndan geçmesinden büyük~iIiutluluk duydu-
~...' ,u ~da dilegetirerek, "evliligim süresince tüm

:~ürokratik islemlerim Türkan Ünal olarak yapili-
t"ygrdu. Oysa o kimlik benim içinhiçbir sey ifade
>i:$tiniyordii.Evliyken de Türkan Soray adini tasi-
~triakiçin bir kez daha evlenebllirim" dedi.~ ,-


