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"Şuna kani olmak lazım ki, dünya yüz|inde
gördijğümüz her şey kadının eseridir."
M,],la|a kemal 4l AI ÜRl\
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iü4ART 1999

8 lVlart Dün5ı.a I(adrnlar
I(rrtlır Olsun
8 Mart'ta

Gürrü

Trabzondaydrk

8]lııt Dü.Iı KadDlil (;abii' cşiüsizliğc ve ıyrı.rcı]ığa
karrı. ka.llniaIxı to1ılunsal ve ekoıoİlilr soIü.la.rnr
ha]'kırdığ]. !öziin içfu biI].şmeıin zortr.tulDğunu !trrgu

lıdığl lrit giiıdüL
8 ]l'Iart..şiı[k vl] haklar iıjin Drii.adcle edcİ kadııın.
ı1nuıısat konıııuıun dc.ğcr].ndi.iidiği. soıunlannıı boIıt
1aIınln tiıltyldls ve )-eni çöziim]crin b.1iI].ndis uhıs]araıası
ı]iizelde bi. daIanuma gü.iidiir.
]lnc.k iillrenfz{c. Laılrnr ikiD.i Jnü{ gölen.
dcınokİİlinnı rüj laikliğin karşttü otan bazı akrnla.. sistem]i
lrir tıIınanlş içe.isind.di.. B! bağtan a 8 Mart, bn.kal daha
ij.enı kazan.raktadtt. Çintkii dcn.krasi olmıdan 8 i\'larllar
DentoLrırsi ile kadın haktarınn iç içeliği ntkır edilc
.rez bi. gerçeküif. Bu dDıınıda. krrda re kentre. tiinr
kadrDlarnıızln. il.Ii. çağllaş ıe katı1ımcı tiI kontrna
gc]ebihıtle.i için laildiğnı ve denok.ısinin savuDuc.ı]arı
.lİıalaIr
gerek yasalaIda' gerekse kadınD sosyat
'e
statiniünle )aPl]ııası g.reke.. heı tiir cşn]iği sağIaIıcI gelişne
365 giin ])o}unü]a mü.{d.]e
!crmelefi g€rekmektedir'

tnt. Ialnz 8 Mart'lafda değil

Talih 8 Mart 1857' New York. 40 bin doklm.
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bağ]ü ileric] kadlnlar top antl5lnda A man sosyal t]emokit
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Ve yang]nda olen kadn iiçiler anlsnJ 8 Mnrt,n Dünya
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8il eşmiş Mii eller Ölgijlü, 6 Ma]1'lı liim kadln.,l içiİ
Düny. Kadlnlal Cünü olarak k!l lnma5ün] kanüia$iı yoü'
$e 8 Mnrtböy esibirsaleç clüm aanva kadln aın n, 0t
ladlği ente.nasyonal bil gi'ne döDii-çüy.ı
]857 yi ü.üli New Y.rk'lU dokuma işçis] k.d nli. n .J.jhJ
32 çallşnra 5ürcli jneye.ek e5]ıçil ik]ere k.r! siildiidağ!

nsirca yaşam kavgas a(ik t|im k]taIiiJkj kJdna

el -"rinde dilCalanJn bi, biyrak o !vor.
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Türk Kodınlor

Birlği

5oytcı: Z

nc] BaskİnInı'z Av' s"-J K.n,li"tlılin
'l'rabz0n'daki konuşDa ınetın:

DüNY.{ KADINLAR CüNü
Sa1ın I(onukiar. l]eğeIti üyelerimiz!

8 MART DUNYA
KAD|NLAR cÜııÜ'ıııÜ
TRABZON'DA KUTLADIK

B I\IART

Sevgili

ljtrüdaı tam l4z yI] ö... New Yolk'ta,40 lriD do]oma
işçisi. l4 saaı]ik laltşma siiresinin kısaltılmasl re iısanca
\asamay.ı .!elee.k }ir ücr.l için gl.v. giitil.r. Bu gl.v
'!ra nda çlkaı çahşn'ı ve yangııda, kadu ve çocuk l29 işçi
Biılcşmiş Milledcr, I9?7 1ıJıı.la, bu güıiirı ancDa,8 Maır,n.
Dir}a ]Qdnrtar Giinii o]arık kud ına$Da karar verdi.
Bugüıii.I(alad.niz Bölgenizin tnt güz.] keDtnıde kut_
lamala getitik.
çilı]kii Tlalrz('t, ]rıadolü uYgarlıkları içi.de zengiı
bif ikiıiiy]. kiiltliı hozayiğinizin eıI I.Dk]i
şehi.lernıin
lraşDılı ge]mcktedir.
tsünIesinde harındıIdrğl. doğai ı'e tarihi güzollikl.tiyle, s.!ecen, ça]lşkan' dijİiist v. .esur insatrla.lyIa,
Trahz.n şchıi fu lıu dayanışna giinünde iriz]ere aynı
ı .kııl l'ı ı.rntnı''l-sın!l ..FlJ\a''lır'nJ ı ırıkı*ıı ı',rııı1,ruz.
'ftp]ımuı diğe. Yalt nı temsi] eden biz kadmla.ın.
çağdış hak]ırıııı hayata geçirilm.siDin gcleğinin bi. kat
,]Jha .rll'sl gunümü/'lr. 8 'u,Il'la.U ADllaUnlg.l ıJihJ ]Jir
öıeoti hale gclııiştir'
U]u Önder A.atüIk,iin karlıı]arınız için önı.i'r.Iüğii.
l"r.rnll.'r d,'!rllIlu.un.lJ. (ı'ıun ci7.ljii 1olda 1i'rı''i1,.
{)'ıuD gösterdiği hcdefe utaşnak aznıi ve çalıası içiıııIeyizciiDkii biz kadDlar. Lugüı. diinden daha çok, söz hak'
kı isıi)oluz- Siyasal katılıı istiı'ofuz' E]..ğnnrin n.ğeri ]ri
linsiıı i'.tiyo.uz. Ktsaca top]u m5 al s. ruD]uluk]alİn pay]aşImı
na tulibi, ve eİkesnıizle. oinız o,nrza !e e:ril koıDnda olhak

D.moklasi
gı]rçekrir.

hak]ahnü. iç içe]iği inkal e.tilmez
triı
tsu durd.ıda. klrda ae Leütt.. liirn
l<adllı]aıııızıı. i]eli. çağdaş Ie k:rtılİn.l irir konUDa
g.]ehi]nı.leli içn]. hik]iğin ıe dcınokıasiıin savunu.Dla.ı
ıılnıa]aıı ve g.rek yasalaI.ja. geIekse k..tııın sosvıl
i]e kadıtı

-lılü-illl,l'' \Jp,lIn.., t.r-t-ll. Il.r liirl,i .riıIiPl .Jil.\l.l
-"l,lln" i\ill. \alnl/ d \'lJrl'lJl(lu ,], gıJ. rni P;' ı'U.u; ,.i
'|'li'..'|-l' \ PIm' |.r' l-|' l,ln-l'l.dlr' çünrll

T'K.B. gencl nterkcli olarak Türk ve Diınya
Kadıırlan içjn öncmli bir tarjh olaı 8 Mart giiniin!. hcl
yıl biı başka i]jmizdc, büıüı şüıbclerin]iZle billikte kuı

lamayl gelcnek haliıc getirdik. Vc bijyle devım Cderek
çcşjtli i]lcrimizi' nrcn1eke1 Coğratalrxzt. ıarjhi]nizj
özel]ik]eriy]c tanlİıaya. tenıt,naya çalışacağıZ.

Geçen yı1

orla AnadoIu'.un

yll, Trabzon
Karadeniz'i.

ŞubemiZin sayreı]i çallş,na]arrl]i.

bu gelişmjş liman kenünde kUt]ıdlk.

Türkiye'nin düt bir }ı.lndan: Istanbul'aa.
Erzurum'a,'I ekrrdağ'dan Lcfkoşe'ye, FCthjye'dcn
KaySc.i'ye kıdar Pckçok Şubemizin katkIlan}la
gerçckleşen bu e1knr]ikler. hcm birbjrlcrin]izi dılra

yakından tanınaya fn'sat veri},o.. hem dc jıem]ekcti
nriz hatklnda düa çok bil8i. gi,rgu sahibi olmamızı
yardİn ediyor. Ne dcmiş büVük]eılıiz?..Çok
}asalü

i'r

l_i

.,

.'
rn/ !c/. .rj."
1.1 saal sü.en on)büs Iolcu]Dğunıul sü.aslnJa

ycmek molası veıdiğnıiz Yılıkoy,dc, lokrrn(an1i
Sahipleri ye ça]lşaıtart Gencl Başkanın]l7 scnra
Kendjrci'),i gdriir görnrez laDıdt1ar. se!indi].I

Te]cvizyondaki konuşmalarünr Zcvkle. ilgiy]e iz]cdik_

lerrr. .oll.rrrer

Den

.t (, r.\ o. D. r- . .

yaptrğl konuşn]a]ar jlgi i]c i1lenip. .le!er]cidi,]]i\oü:
yapil:ın ça]rŞmaıar boşa gilmi'or

6 Mnrt Curnarlesi si]nD T.ıblon S!bcünü/ıi
ıvı'ndc yerdjğü akŞaı] ı eln.!]ne s.]ı\]mj7 ürn
lul gibi dc_!i]di: yo]umuzun uzuılulu }üliinden bjlaz
Poljs

geç kalmtşlık' Biztcrj yörcsel kı}ıfetler içinde ıoft]n
\pe.et kJrıiJ\ ı li\cll kl/l''ül'lıl .|1n. h. l.'a l i/

Biz kadın]ı.ır deste$ ve scvgisi olnıaks]zln, i]erlcııe

ljiz kadıı]arın. ıDuzdış]ğı ohıaksızıı, bırış ıc

ıleınoIrrasiını kazaııiınası ilDk!nslZdır.
_ \'e tıiz kadınlıııı kıtlIımı ve
çıbasi o]maksızın. laik
rP qağdaş bi. top]rünrılı kurıhnası geı.çekleştirileınez'
Tıpkl. Curnhü.iyctnıizin ilk 1'ı]]arDda olduğu
Lugijıt d.. aynı şev]r v. he\ecanlı. ]ai]. v. çağdaş top]lıınu
'jiLij
\lJllilt'llll.
lll.'' \-'J.\riInIPriıj'
-'|||l!
!ı].a.uğını2!. siz. sevgili TraIzon.lula.ın lıuzürun.la tiiz
]eli1(,r v. tünı kadmiarrİızl, hü mü.a.teie için ]iiı'likte
o]maYi çağnıı-oIum.
He!inize ıa} gıla. suna.ın.

gobesinde.

Konya'da başa.'yla kuttadlğlınıZ bu inrenıi günii, bu

Tmbzon şube Başkanl Hatic€

$rac

.

sofu:
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BIZIM IfiDINTARIMIZ
Doğan HlzLAN-

Nazım llil<nıet'in kadırlarrm;za

lrarşr
tavıımızı, yal<laşımımızı çelişkilcriyle dile getiren
şiiriııi çoğunuz }ıiliytırsunuz. 0kurken belki de' bu
mısralan ben de yaşadım diye kendi kcndinizc iti
raf ediyorsunuz.

''

Cerçekten de, kadınlarn uğruna hapis
yatarlz ama sol'ııamızdaki yerini saygın bir hiycr
al.şi içinde düşiinmeyebilir'iz'
Anneıniz, eşimiz, kızrmız, arkadaşlmrz,
sevgilinıiz, ast iist ilişkisini yaşadığtm!z bütüır
kadınlaı.. '
0nlara ahlal< açıslndan bakışımız, kadın
konusırnda lrizlrn parçah bohça yorıımlarınızın,
Ctik jlkele mizin dağınıkltğınt, tutarSızhğını
iizelliklc iki yüzliilüğünü göstcrir. Başkasrnrn krz
kardeşinc yan gözlc bakarız ama, lıaşlralan lıizim
kine balıamaz. Tabular başkaları için geçcrlidir
lıizinı içiıı asta. Relli bir dünya ga'rüşii, davIaruş
lıiçimi içine otürtamadIFmtz l<adın kavrarır
kon usunılaki farklı standırtlar dosyasl kabarıktır.
I3ugün Dünya Kadrn]ar Giinü.
- tsiı'aıahk, bu kofiuda yazmamayr düşiindüm.
0ylc ylldaniiııleri var ki, sjzi bir konıı mengenesi_
nin içirrc sıkıştırıyor ve adeta sizi zorlüyor. Kadln
lıakları, kacJınrn toplunı içinıltki yıti. Süslü ama içi
lioş övgülerinıiz.
Bcn kadının serüvenini daha çok romanların,
hıkaı,lı.riıı tJhr:Imınllırlntlan izl.rim. Cünkü
-|'üü"Li).'d,.
l'n .t'hitı hilgilcr_ cn diirü-t .ümlcleI
edc}ıiyat kitıplarında ycr alır.
Rilim kitaplarrnrn içine kadın kahramanlarr
oturthığum anda makyaj]ar] eriyor. 'Scn. süs
kadınlarrnr sı:vı:rsin'. diye hemen diklenmeyin.
!]vet, bı:n frapan kadıntardan hırşlanırlmülıu,,'\ll.rc,liirLiin olaıılaılnı Ja.e.erım.
oy veren' dans eden kadrn. Bu profil' lıizim

kaclrııa ılvimizde, yanlmrzda gösterdiğimiz saygınrn
doğru yerini tayin ettismizir1 yeterli bir güvencesi
vtl ispau sayılabilir mi?
llayır. diyorum.

Moda Ku]übü'nde dekolte tuvaleıiylc kol
larımızda dans eden kadını, eve gidince kapatük.
Çüflkii iki harekeri de Cumhuriyet'iı zorıınlu }ıir

yansrmast biçiminde gördük. objcktif bir
yaklaşmdı' sııbjekıif bir benimsemc dcği].
Gerçeği ifade e.len kirtii bir ahşkan}ığımızdır.

A]dı' kazandı siizünden'çok, verdik söziinü kul
lanlnz. Ne demektir bilir misiniz? I(afamı
krzdrıına verdiğim gibi alırım da... osmaırlı'dan
gelen despotik bir tUtümla, insan1arın alma
hakkrnl tanrmadığrmrzdan,'verilmez altnlr' Sözü
bizim lugatimizdc yoktur. onıın içindir ki kaılınlar
hakIarınl almımIştlr. biz vermişizdir.
Zaten alma cylemine giriştikleıiode, onlara

erkekli$mizi hatırlatırız.
Balolarda Batılı, evimizde hnln osmanlı'yız'

Simone de Beuavoir, 'ikinci Seks'kiıalında
kadınlara ikinı:il durumun reva görüldiiğüDden

yaklnıyordu.

Ben, lıöylesine a}art ara da lrarşıyııı.

haşin]iğjylc crkek maçoluğunu a1nr te
lazinin iki kefesinde tutuyorum.
IIiç kuşkusuz kadın kavraml anayla

f€mfuizınin

birleştikçe, bcnim için kıtsal iıir anlam taşlyor-'
Akdeniz'e özgn anaya bağırıhhk beni lı.adııılarrrr
inciülme.inJı'n da ima u/al larl lrmlltlr.
Ustelik, gcrçekıen de Cıımhuriyct karlınlan;
bir ülkcnin tarihinin vc talihinin değişmesinde
olağİnüstü fedakerhklar giistermişlerdir.
Bcn' Tnrk edebiyatrnrn önemli kadın kahra
manlarlnr unutamryorum. onları yarataı
yazarlarrn sayg taprnağrmda dc$şmez yerleri var.
Türkiye'dc devrimin, darbelerifi, dcğişinriı
giizel, acrlr, çirkin yiizünii onlar çizdilcr.
Bugü[ haklarla, kadın adaylarla
ııhaşmaym. Güıce]in arabasma bu kadar sık bin
meyiİl.

Ciılin }.ilıpçlya. bir Latlın 1 aznrımızın. ;aıri
nıizin kitabın alrn ve okuyuı.
Giinü böylc kıtlaytn. onları tanıyarak, seve
rek.

Mozart'rı hoppa kadıııyla lıiılikıe denı
siiriin, Putciıi'nin aldatılnış kahramaıl iciı de

gözyaş1di'kün.

* IIiiriyeı, Bakrş, B.3.1999
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8 Mart'ta

T r ab

zon,

d

avdr k

ıkıaıl] edilcİ. yijrescl özellik]c.le bezcnntiş f!ndrk
brba]arlıa
gi,]üklcı ıcşekkür ederkcn, Hltber 3iijteDimizin yan
Situnıında

nll mdll/ln t1| .|ü1|n.' . n hıil.lr kdlJl(. HalR o/. l_
Llln.ıl'JüllI kl b,.n,lJn gbiner.ll_-n.noo)kın'c\aleln'l|_'_
i.e l..lj-,lL.'llL'e. oo8dcian:' l.b1.'e. Kal.deniiil. iı /er.],_
^L

l.aJJ.]

yc esprisi gü.iinün
ncfis örıeklc.inj strDuyordu
7_- 8 Mart gün]erinjn zcngin prog.amlaıy]a
nem çe\rcyi.
.hem de. sümc]a Mana(
Aiatürk,iin i<ijşkiigibj tarihi

İıekin]aI

'

gor-rı.k inrkanlnıZ oldu. 8 Man günü Atatiirk
anıtlna çe]c.kler
koyırı koDuşmalar yaprtdlkta. so.Ia. büyük bayrakla yü.iiyüşe

geçtik'

o:-u

'l'rab7on

Şııbc'niziD, gerek söğütlü Bcledjye
_.
Başkarr osünan AKBULUT'un, gerekse gc.ç ve
cnerjtk Trabzoı
Valrsj Isırct GüIbüZ CIVELEK'in Verdiğj yemek]i
davel]er iCin
L.nJ,,c.r e .p b,. ,n. ..(rr
e...(k .erc"er,,

Eaşkani saytn
şaşI

!.\cn.!r.
Ycmckl] gecc]e.d.. ünivcısitcki
PaneIde .Icğerti
,
,,', ''..\_ )d'1l? \'lJ^nl'.'.
,.'
lrıb/.'ı
ll nl ldlj,ll
]']
.',. '1,ül'oll". .JriJ (Jl
deJl/
re.ni^
1\c\llLJ
]',ı,'a,
\,lnar,LJotitnJner..
r,u)ejcr nd.. pnJ D- s neJ O)mcn

r

baş1

Trabzon

iL R c rerckt rrtu bir botu hit r z

Va]] ismet CüIbüz

CIVELEK büüı T.K'B. işıi.akçileri

/-l l "l:l ll s: l."b/oı L |.r| ]ı Lalc e. olo'Jr.
]|nl] . ]J.1. !kellj
^j 'p'.l
l b/! e||ei \e(üllIc. \cıdIcrnenü'P,ciki

Çaldm Başina Boya
telcih lttiı sari
DoIdurdun Tİabzona
Habu kadaI KaİIy]

Tn'oı Şubemi7 baskanr Harice SARAç ve
' ' _
.."-rtr iit,.m. ,r a_. ru.re.J.lr.e.. va(rntr\.
,,i:
..
\liUL \e ik]Jnr]Jnn
ınuımıı''cıo,,

"sla
ÖıümüZdeki yIl ]tlhiye,de bııikte o]mak
üzere hepiııiz

' hcpini7e selgiIeI.
dcn

eı iyi d'lek]er

sayln
havası.

misket

Trabzon -{1.ATüRK Köşkü:

\

rn a i..
".. rn J gu/ei !t.p.i.te ier /iyd_er .n!rr.
-g ı'.ün'ü./Jn:-|.
lolı RLllJr' 'ol K\BA\lNl t,cnJlı,n
kajşküylr)üş AlıtüIk T.abzon.ü ziyarctinde
bu köşkü çok
bclenj.cc, T.ab4nlulalca suın oı,no.aı.
kcndjsıre hedi!e edii
.l. .\ı..o. ..ün l.l|o(ı ,"c.
\d üü.l ıal e'lrj tJ |rJ.]"
İazüIla!a] Atarürk' iüm rar]ığün Tiirk
Mil];t,inc bağlş]arken, bu
koşkü b:]iiŞtımayl uıü]hnuştur ölümünden
.l'1\..lc l \4'k0 l. \l \DAN ( lnl.ll'.l sonra köşk. varjsi
.l|./on Bü'.Jl\_.
,'L ıo.üa }enll.;,
oel .al.n ala. lt n l/e ı,pTl' "
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Tij* Kddın]o. Bhliöi

Prof. Gürlrarr:"Atatürk
Sorrrasr lıadıır ihrnal edildi"

en

\nLarı L;rjı.rsircsiH(kııl( Iltıkülteii ()ğrclnn
'\i.ti Pr.f l)l i.]kel Gii.knn. Aratiirk (lötreırinde
kıtlınlatia ilgili olnrik !omut ıdıılat ıtı1ıııııa
Larşuı soııaki ninıeııleId. kadınxı ittlna] edildiğini
sit\l(li.
'Dı:rternı Kadrırı Yinlelik fiıılüuk Politikasl'
konusuıu iıılclc,ıcı [iiiıkan - Cuıılı ıııi-retiır ill<
rtlırııı]ı lıaılıı l.ğitiııin.j \ cri]ex ihü,niı. döıeDıI
'
egitil.(illJ'i laİa1indalı..inldikjııileı daha çok iniemıııliğiı] ıııgıJadı. Ciiı]ra ll.jIleiin eğiiiİı alanr.dı
'ııiı.,lir -ıı-Luı'''l'lll'lll''l
-:l'.,i.'l-L.'T,!iıi']i
led.isal lia utlıı çitsıcni\ l'f^ hnaııı hı.ıJl.I !e Ruıııı lrıı'slıır 1ıllr çoL lrız ço.nli ilin ıazgı oluıoı.
Cnısi'criıI.lü'rı ırla.ı't^ CıılDtrııIi'e1iı killdisiı1c
ıaındığr tıılJa.l 1ııılsrı aıı ecıç kzld t.k ijzgii.lii$1
tiirha . dılı. da ı alıiııi liiıbaıri' islıının 6. .attı'
saıııcı': enı]eıe. peıileıe iııaıı1ı krDtıı\ı..il ı]n1(;
hocıiatrla. taıikıtlarıIı urııııı çc d.\lernıiz lrila
ıe1ı'ediıılı'' dcıli.
Dcıkltnı kaılııa liııeLik lidd] lliı poJitikaııır
]ıılıınııaıhğını !a\uxaD Giillın- "Dc\let. harta

.tıış$a

oLDJ< iize.€

özelliiıle Tin'k }Iedeıi

lı.ıuıııı.

l -/ı h:.ı'l|ııl .l|,ınl üz.r. riuıl \l-.ı]rrl rö/'L
.]eç;rll'eli. 2000 -ııIına kaılıt' giııctti degişillilJtıi

ıır1ınırlı. ıılııslıırarası sözleşıı'lcrlil ıiilleıdiği

\'iilrii')tliiIiik]eİi

I

(

)

o'nrc setinrcli.lnJ' l].di.

Mülteciler Yüksek Komiseri ogata,
Kadln]ara Yi'netik şiddeti Kınadl
' r 1t..r 1u/-e( (oi, "- <"d"\o ga

Türk Kadınlar l(on:c;i Dtııleği ıc 'I'iiılı
l(ailrnlaı Rirliği. \'1ıdan1a ilçc,liııIc 8 IVIarı Diıııa
Kadınlır Çiiıü Cd.rrirlc ].alitıklaıt oıtal( t0p]anlüil.i.
düıva kıırlınlarına "terörle oIrak ııiicaılelc"
çağıısıntta bııJınrloJar.

\'lll,lFn." Tiill. Ri,lll'lll Billin ıı.' ', iıı:l|lz' ji.iü"lııl"lıi F.-in hllolxI_lll h' zır','lı ' iı'.'lız''
bililiri\i okıl.van kanıılaı. Itıılıııa bı:lediıe l,anllo
sü ın eş[ğnld€ l0- \il. (ieı1tik ıc tlatl,iıı
ınarşiaıııı 1lirlilıte sij\levt]ı'ck Nlııtıı\e l''ijtıreke

gıüPla. lraiit1de ziı İrcı 0tti](jr.
Bilı]n'ntc. Tiirkive_ıını lelörd(ır ro]r çejrıiği' 3()
bnı kişnıin IışaDııı ritildiği vırgulanaralı "Iillrebiı1aİrnr

ııizde Tiiık ItiiIt dİfıdı roktu. Tiirı tlı,'.ıklıIı
iüılrinıte yaşayaı lıeıkcs lıiı biitifudi . Bia ıfı-ıı
gclcliıı, .roksulluğa, ıeıiiıe Larşı ııiiı:ıdtle edclnı.
Çocuklar ölmısnı. analı. ığtadı&sıı. Biiriik &ıdeı
]\ta|ijIk'ün "Yııııa srılh. ııilıaıılı sulh" 'itkı:snıi
irrn€lr alaİ bir ııIusuz. Celnı Ları'" i1ıiırılıl }ıiılilite

ıaşıyalıııı" denitdi.
i!ıanbul. Rülrsa vc l{ıdaııa'ıJan gılı,rcl, t}
}1ıİt Dinıya Kadıü]ar Ciılii klııtanıasııı tıış}ıtıı
Lıdıılar. da}ıı sı| rı tIğuI ]Tıtn].n l(iiltii.
]leıLezi'ııde diizeıleıen "19Jj'teı
ı 99't'c
lludınıa'ını Dinıii Brısiirıii" koıutıı ınultiı izroı
glrte.isini izledil.'r.

BM

"

daalı]a:a y3ne1ik şiddeti klnaarçe cinsiyetleri }'üzün
d.n su]me ügIadtktal1 için ü]keteIinden kaçan

ladıİLara slğiıma hakk1 çeri]mesj konusuıda
i.-1 . " "- i"groa l-u u o'

ogala, Dünya Kedrnlal Günü doLaytsıy]a CenevIe'd€
.l'g ,o' ,..rüJoi İnij_ıe_i (id'nlatın mğ- j' ia]algı
zuiüm]erjn eİkeklerin yaşadiklarınaan çok İarkIl

o]auğunu s öy13dj
saiak. ogata. "Zuime uexayarr kadIn]aI' sadec€
o]duk]arl iç jn körunmalı' dedi.

an ile
le Çağrrsı"

kad]n

Yeİyüzündeki mülteclie.in yüzde 50'sinden f aziasrnı
kadrn]ann oluşturduğunu be]irl.n ogata' bu grubun
5on aele.e zayıf durumda o]duğunu kaydetti'
BM üü]te.i]er vüksek (omiseI]iği, Afrika k1tas]ıdaki
mü]|eci io!Lu]uk]arl jçind€ .insel şiiideiin ön]enlnğsi
anac]y!a bil !rogram başlatmrştl

ozbekistan'da "Hatun Kızlar Bayraml"
Özbekjstın'da 8 NIat, Dün}a Kıdüül11l giiıüi:
çerçevesinde "Hafun Kr7]ar l]a\'rı r" .jIıfek kLıt
lanrvor \'c bugün rcSmi tatil tapllı}'or
De!let Başkan1 Is]am Kerimo\"üln ozbeki\tın'

]- l]o' .ılıı'ı K... l. ıı]

k l' cl .

.

]\,Iarü dıha .İctl]ş ctkiiliklcll. kırl
lınıyor.
KcrimoV. E Mıll Kı.]nllaI giiİai dLJlı]ısı]lı
yı)'ln1ıdığı mesajdl.'Kad]ıln r\]]ah']n }aıatt1!ü en
bü]'iik nluCi7e olduğıtnU" bclrrlclcl.''Ço.uk]ar.r .ı
.n iz J. şu .ılıı ,C .l . . l .'.ı .l. .'l]<llı'
süliir'1e geçliğfu i" \ör']edi'
Kcrimov. l999 yı]ın]n kadınlar yl1] ilın
cdilmeSindcki alıacrn. kadınlaıı keıdi değellerini
daha derinden hissenne]eli. giiç]elini gijstelffeleli \e
gün]ük hayatta la}]k oldUk]ıIı }€ri ılln!tı nı }ificlik

nedeniye. bu i'1t E

oldırğunu söy]edi.

Soyfo: 6

Tij* KoJ'nlol Biliği

ınıarın hak ettİkıerı
;oyıemel( 2olğuf
Dcı]et Bıkaıı Gcmici.8 N'Iırt Diin}a Kadtnlar (hitrü
JoIJlfırla Türk iş ıatatınJaıi düZen]e..n "Çalışan Kadıılaİ,
Xadınjn sitısctteki vc sendikalrrdaki Yeri'' konulu panclc

Paıciiı açı]lşıxla k.nuşan Gc]ıjci.

20' yü/y1lnr tüıı dünyı

Jl k!,]ji] insaı vc çocuk ]rak]aı ii7cli]]de öıcml' durUldull !' bu
]..nı1aIda €!rcDscl nolmlar o1u$u.u]dnğu bir döneİr ojduğUntr

iöI1cdj. Bu konularda çcşiıli ü1Us]ı.areİ si,Z]eşmcler yap1]dlğmr ve

dc bunlarln çoğu.x ıı.al oldığunu ai1alan (]cnrici'
anü iilıe].Iin in\an. çocuk vc kadın hık]anna lerdik]eıi üjneın

Tnrki].'ıiı

..a!r.da itiba. ka7andrk]aınt ifade etti

Cunrhüny.t'in Türk kldınınır yaraı1ıı bnçok dcğişik]ik

!İtrdilini baı.hıan bxkın Geİrici. Tevhüi T"]Ij!at !' kılık
]n\a]. ı kanun]ar] i]c kad1nlara seçmc !e sc9il're hıklı'ııi

KadınLann çal!şma hayatında da ycl aİ]ı! getktigıni
savunan McIa]. ça]rşın kı.lın]n dahı i\i bn.ş. dıhı ıı i b]ı ınn'
olacağIi1 ifadc etti ]V1cIıl. buna kars]l1k çıl]ı.u] l'aü]ınLi]!r ct'

baz1 zor1uklır !c İk1nılarla kıIlr kıIiI) l l 1lı:U'u
hatıı1alarak. bu s(nnlann hcl ]\kolıın(l]ti üi:ari \. J^rİ]'ri'
biIljkte çıbalanyla aŞ1laca!lnı sij)'lcı.1i

(]ı:i\

As
UlUs]aralasl çı]lşnrıöIgÜlü 1lLo :::i.l].i:'
i.:::l]i.:'
]'l'İnce
1anle!e dc, ladınla n si)'asetr. \c çı1ı..:'l
teInsi1 cdilcmeİresjnc değnü.rck. lJdü]]j:.r,.'E.]]:J k'liUk.I
l. .n, l.).r ., . rc'' c

'

başa.a.aklnız' Kadlnlı.a hak]aı
i1ne7. siz ahcaknıız. Buiun }olu

ıit

Ji

]':]-.: :.'']nidın rcr

]_,'

:]

]::]

j:;j]oi'di)'c

üı]nlnnn So.u.u TijIk kadınl.ünr. bir a.dı dnn)nn]' en gclişmjş
i]lL.i..Indcki hü1ıra sahD o1auk]ıİn] söyledi

Tü.ltil'c'.lc kad1n]ını. Cnnrlılri!.I s.ı.ısü sığ1anan
.liıakl!. \e dahı soıla keıdı .riicade].1.ri'1e sı!1adıklan
t

azaırIn]ı.a .ağn]en bxgiin için ]rık c(ik].ı konünrdı olduğuDui
a. l.,ü '"d"' Ü.'n '

. l'icn (' ' J

Bir ü]k.Lt. deü]okıelik..]in] içft]e Laltlrnanır o iilk.dc
li LJJrn .rket lüm insanların. toPlunl\l] r. lillsa] lesama cşı
hakiana. .>n nlsailar]a le .ıI İrrufi]1ı]!k]al]l kıılırralarnri bağlü
olitulu.u diişannlckleyi7 B!ıun üçin k3djild]n t.rPlılftxl !c
!\Jlil Iı:am.]a arlu .diIcİ ko.Lındtr \.r ılİ].1ırını sağlımak için

il sağlık Müdı]i Dj 5..1.l --_-l ]'_'.]]ınn.
açışsd.ki koırışman..]a. Dijn]2 Il::. :. a-: j : ... ı.ı1]lcl
aoğ!şu !c 7ajnanla b dun ui!i!2!:....,;
likIışt ]50 yn anccsinc ij.!ana]:'. :: r]]i]jjxr]!
r.]j. _ :]1 ']'üal
\'li]ic$ej'iı ]r]j )Jındd b!gün.
'!:.:

anlalin G€mici. Kadrnlı stıtüsü rc srunla Gcne] Miidüdüiü i]c
Ane AIa.nma Ku.u'nu'nun ça]l)nralaıyla kadı taı kcidü sorun_

cücğin ofiağ], ırkınaş rc r.Id]m.\: ]]-" ]. ] ._.] ..Jj !üi'iut
\::]j:-::, :' j jJf..
oİde1 AIaIliJk'e cn deri.
Ay.ı . !a!ie d.!am cfiil 'Lıl.l:].jiı'

!.

ijle11iklc .aü1!m. sağlrk !e di.ğcI
a]rnlddaki hi/met]crin çok 5iirct]. gc1işıiriln]€si gerekir."
Türki-\.'dc kiaınIann yüzdc ]8'injn .kuma - yazma bi1mc
\r
kadrn]ann işsüCiine kıtljıra ..anlınr yüzdc 25 o]dn.ğnnn
di!ıri

.i..]i}i1. ]ır:rl d..ğisiklik1erii

jİ'] koıuSuıda bi]iiçlcnıjirnleye çılı)tık1afi .l sijy1c.1i. ceIlrici'
.7.]]ik]. Dolu \e Güncydo!u Atradoltı'daki kıdınlaüD okur
}azar]ı]' oran'ı! altrnraya v. bU b.jlge]e.dc nikahJz }aşay'ı
Iidrn]lrl lo!]ü nikahla.la lrüluki statriyc [avuş1urmayı
rıL!trklanıı sö!ledi.

"Kadınlar siyasi alanda engelleniyor"
Iürl _ is (]cncl Başk.nl Ba}ram ]\']cIal d.' Ataüürk'ün
ıtlrnlıra sradaş hakl.tn AvruPa ii1kel..inin bil ç0!Unülı önCc
laıü]arali. \cçn. fc scçilme hakknn \ e iğinibclİlerek. "A..ak n.
]i/üt ki. Aıalürk'nn kadrn]ara bxkış aç]sl giilriııÜZ !i].]selçilelindc
Kıirnların si]'asi alanda !..ckcı

),ere

g.lı.clclnrin önlen

Mc'l 'HJ"L' r,. r' 'r , '' "'e " . r\ ' I i
.]Ulau:u:üıcnsiz]ik !e bU ılandakı s.linrsiZ1iğın ına trcdcni

}iadni1i.m]7ıi si}'ase(e yetcınCc ıenrsi1 cdilnrmesidii' di!c

l.nuşıu \tcra]. lıdln]aın sendikalın. direniş].findc'
r ürü!n|]criıd. !e eylcmlcrinie beP .ı inı salta bu]Unduğunu ve
rrli.k].ld.n

dana

lr]a katk

a bı]undığrnu !ur_qüladı.

,.Tüıkiy.'d. lrıdlniırn, .i!r::r .:/.l ]j:i l'rj te
yüzde 9 E, bugıin :\c !ı7d. i'L:I. Jaljajlıı:il. P' ,'r],rİ]
rltdkle]de).zd. 90'lan seçıiği g.zonın. airntr\a lıjliliıiiı
uır halı qok g.ri.lc old!!uıü solle].bilir]l. i]lkemlzd. ıJ .)
sav1sl 5'j q.çtiğı]dc kl1 lo.![]fuün okü]a silme oLa$]rğj ıllja

Kadln!a|ln hilfieı 9i]füna göle dığlIıfuüna
baİlığımızda i]k !I!}1 sığhk s.kli'ü !Iıyo.' Kadııla....n c.]r

.,ptl,'r'...e

katı]nxLail ko.us!nda

d h.'dr lJ
n.üalci biı eng.]

brrlUnmatrrıslıa

nğmen. lallllm o'aı]dııa bdıj]dığ]ndı, 1935'ü]e TB]\{\1'd.Ii
395
]

ijye!]. 18'j tndü ikeD. l99_5'de 550

]'n kadındı_"

'nilletrcli]inii

Aııe öiiirılcliıi lğtr]aşlı..n ğl(iı]erjır

9i"'

baş]nda,

anıcnin d(üün .ncesi b.k]b }eie$izLi.ğjniı geldi!.r| ilr.lc
eden G.itme , eğ]tiDTjz t'ad]nıaıD sığl]ı h,Ineı].liıd.ı lctc
iince yılırlan.madı!iır. !)I]edi.

wo:7

Tü* Kodınlol Bhliği

T KB B

ey o ğlu Ş ub

emiz kuruldu

dl ktrg!n1klını1 !ü.gulad1]ıl
FemrRUm oıtodoks Patdkhıncsi'nin Bilans döıemjn. d.]"]n
öncmj kclimc]cnc anlalı]amayacak kıdar sü/CliikE
oltrF taçİk bir Vatikaı']a ynz yaze kaldığln1z 0hı yaşl'o.sunüz.
Her )]] ]l] Kasüm'da resrri konnk]aınln kıüIIlnldü ile ilsi]ü
geiüreİse] tesepsiyoılailnır oldleunu vc bt P(İo(olda buıdın !]nfl
T.K B B.yoğIu Şubcsi'nin de ye.ini ala.ağü b]leisüyl.. i'/cl kJem
ıü0l]_!]ı ile kaydlmll yapllnışülr ozet Runr Kilifsj ve ilk aÜelint

l.ıihi vc kü]ıürcl

okUII.i|n.la gore! lapan Ruıı H0nı öğIctmcnlcr ilc ona( çaılsma].r
yapı]n]asna !e üyc o]malann]n kara.ı iki heyet traİnda allnnIş!.
3*

Ilahı6baş]

üIe

T K'E acloğlu subc5i. {].1'()l I999 1esİr] k rulul tar jh]i vc ]]
92]0'] ploıolo] nu'ııl.sl il. hı!ila scçnrüş cn genç'f K ts )Ubenudir
Başkan Güınıi Siil.kin vc Yajnct]rn Kufu]u nre]erj,ıjz LUjl \ıhçü-"_aı.
o!ı
Ilül}a i,.ünJüI ve ze]ühı algür o]ınusL]j,lrj' (icnc I.
'
^]nİj"ıLdr/.
ljiia]ıjk..rIüca
çağdas bİ ın].'rş ilc }.lı çrkara]r h€I Zenrıı I' R B nı
' l. 'J 1 t. /.J. ı

'..

Buradan yola cıka.akI
Ş!bcn]ıİ ku]ulı]!ğu i]ç.nin ''Btl'o!]U Jdi !eIa'' olu!u gnl
('ıune x]In]]ak b(ilgenin tajihı. kUIt|i \e eijz değülcIi iLe ıar bi.
iıVıik o duğ! orlcaa|jı'
BII]!lmvin ıulU]uşliu i]irjdelcmclr a.]ı.ü ne osİlaı]ı'dan'.!
t,]i. Du b.l..ı. ].l .liı.Z]ıL1k cedldıa.liııı ırcük.zl..j Yc kıls.L

E.mcni Pı1rikhancsi

Patlik sn. MüyoP Nlutaiydn Hc.ü7 42 yayıda. ge.c djnamjk.
çaadaş. mdikal bil paüi!ıibu ccmaatin bı,\Inageçıji! oj!!üü hi7 T K R
BcyoE\] hcyct]ni o]!nıU yöndc çoı |]Jlnll !e ıfuIlü .ılr Tn.ıiıl.
topr!klan.da 'l C Yatanılaşı ojJ. lr! a2ınlk ..nrAınnrı/ü. ]1) bnl

nındıt Iki .rnJıı
çaI]'nalaııı henen baJliftüt
Değcrli ıyenil sn Lusi Nllhç]yın'nı bu çıl1ııadaki d.\l.k]..]
o]ağııüs1ü olup tekrü lüfi 'ı''K.B ıezdinde Ieşektaıu bo.c biiin/
ne kendileInri küı]adlk. bışaı] .lül.klcIin]izi
alas]nda dayaİrşmı vc tıldInnaşn]a

4* [tuseri Cenrart,
say]n Rav. DcYıl

Tiirk]tc \4u\c!ilcj i Haha ıb.sIl

']'.Kts Beyoğ]U Şubesi
^ssco 1le]eıi kaı]nıc]]ıı' C.İrıai ı]Jsiın
Ya,d m.6rI-im I]iliba s' Hıhaııbışl Rı! D.\idA$co\.\oı.ıjnr

\
Run Pıtiü]ğı ].
n]ct.niaı oLıı (üLi\tl.ji. \ü.c!.sl{l|. iıürijı]ü&1ıı l.sL]it cdiIer.(. ]!n
.].\ıll .LtlıtluLfık b,Jı /i\aücnc] rııIIİ]üş !. ecl.k]i ı]r\ajllj

Bı !nIü!İr.]eıı]eı kisacı ijl.ı]..:
1* sür:

!ıi

Patrikhan.si

llntiI Nın Fi]ok{nol Yu ]l Ç.Iiır N]rtfupoln ve Paı.ık Vcırli
strnıic]AideniI
siı'\adü Ceıraaıi L]d..ı \'Nctiii Kul!] Üy.si Kcnın Ak]!rk
Sıjl!ııi Ced.ltü' ı )!ıd!.ru7nıkı \r\]l(İnıi l] biı o luğU.
Anr]]i]ı'ıjn
.ltiıl!tr. ]yüzr]ld. doairUş biI d]ı.l!ı'
']eIlel].Ii
l])üiür i. Drntlliş
lJ]ihr i].!$. lıirı] b1ü ki]ise \e ı]ııı(lı bul0]d!!!
tr]. ri ıı büL!ırId.n Tiı(uc'd. dıhı ..k dea.i]Ik. !İı]I],sçılı]k 1.
iij\ u!r.u]uı seitü().Uid. J.r ılıralıı]a1
2* f.ner ttu.r Patrikhancsi
Pa.ik tJı[!]oııeos I Ila..t]. ] !. Yckili01Iodoks l,lı.ü!r
'I'u]]'ı.'dc \ıs.l-.ı lt(h al]nl]]' sl}(nnD ] bjD \iŞi k.lJığ]ü!.
lran]'ü]ıı son.a YUnan ldlr]t.Iiı.deıjüle l.1b]n Run] \!üandası] der]cı
ı']Iikx]]r] iIc _r]P]ıı]lp !(i..l.r.k
\ı]dik ıüü \e b!ıdJr dolı!]
^ıt:1.ı

Eııcnü ]ıı.iğı

i]e

Kıfulu ü\csi lak Si ueo'dalr o]lş0 bir 1lc!8ı ta'al]nıl!ı iınul cJil.i

lel ikj

ilbDdj ial]hlcD bU !a.x geled dolıİ[ \. nı].n]..J]!l
'lir[ı).'ül. ]8!0! Nlus.\i lııaıaaıD]/0 l!şınril \c

lle}el

konuşu]du

sos}o .konoİ!tl \hnJ!.tlalrİ] co\

üy bü ıokteaa iıl]rıi]za.liik].]I
beIiltil1h. Şubcİriz. ül,. o]İrat Izc]. (].Ii]ıi [\.
ada} li5t.sj oIUsfu.up tırJltrnı1a llcnnc cılrJnrasü \dDıcn]i ıınr b.|]I1

kctdi]cli

lıIalı]dıı

.le.. Cena!r kadı]laır i]e şub.ı]il arı\!.Ja .nx]i bi. konn\]rn
o ,rt 1 UJ t,r.
I'KJ.'nin lrrih!e.inl i!elell bir ıa
,

silısi ağırlığı ı.deni

ltın! }J/G!. Iilnlln

il€ latan haiııi Apo'Düı, 'r'.K'a. Be\oğlıı
Şubcsi tarafnıdan hnztİlaoan hiinlik 1ablosu içcrcn. rcsİıli
dosYamlz! ve biı deııet çiçcğiDizi takdim ederek. bı.ıIırdın

böyle cemaıl hanımlan i]e ıoolanıılİr

re orhk gahşııı]ır

tapnra karırI alıünüşt r.
Yetri kurulmuş birşobc olarak, yurdrBuzun çcşitli bijlge1erinde laşaYan ama genelliklc mcrkczleri ista.bot'da olın
,\zinlık Cenrallicriılc bu tanltld zi]İrelle.nıizin çok ge.ikDis
olduğunü üzüntü'le tcsbit cttik..\mr "hı1rjı Dereden ]',ık'lar_
sıİ,k:ird!r'' düsün(esiIlc n[tIıı oIduğuİtuzu beliclitoruz.

Tii* Kadınlar Bitiği

sofo: I

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'' Şafaktepe
T oplum M erke zi' nde kutlandı

[J l\lart Dijnva Kaılıııla. Cijllü.
şafaltepl) ToPl.ın Melkezi'D{le.liizeıJencİ lri. tijre[]e kutlaırdl. Toplaıtıda.
giiDiilı an]aİı v. ij emi üz.rnıde dılruldu. Ccnel Başkaı
ıe tıazı iiyeteıimizin Tıa]]zon,daki kDtlatnada Irutırınasü
ıed' i}ll). ıollantrıü ıIac;de iizbakıı'diiz.Dledi. Toplllm Meİk(jzi'ıde çcşnlj kuı.s]aıa katılaı kaılınlarıı kanlrlığı
fuPtaİtı. raJ]ı. üniizikli ])ir eğlen..üle sona CIü.
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Gijlrküşağı'e ŞafalrePe Top1Dn Metkezıeİimiz.teı'.ohra
U]idiı!aşa'lbplunı Merkezimiz .]e 2 Ma.ı t999,ıla yap ın bil
(,]cvre

salnrlc.i.in .lc lriiyiik coşI(uyla kaı1t]ık]ııı bu
açılIşt!' ça]lyıalarDı şiiktaıta aırdüFnrz Maınak tscter]iıe
llj_LJ.l DL l-mJil tJFCFHL| -Hı LR C,n"l ı1il'lillii Riihİl
Il.lI(. clnel [{üdürlük lüiiny.Si.de gcrçekı.n .an]a başla
Çalrşan
'!l'( '.l.l.inl.ll .'. 'lP D".n"sinüi e,'"ı a."ı'.n' ı'.
",,'',
Kc..]ilci giirıüj ahlam ve iineınini lreliİk]n. he.kesi ça]IŞnıaya.
]].rab..]i_!e. .tosl]* ve l.arderliğ. ça$.an
çok gnze] konuşnlılar
iru
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BaşkanlmP Açüllş Konuşmasınl Yaparken

ı"nj',.

lıl e rk e zi

aç ıl dı

Me.kezimiz biiviik .oşk lla açrlİ[j. r]aııl
zuına
_ ellck. col.ılü

.şliğihde folktor gösteıi].ri )apıtmıl- ]iadır
ç".U( hülun (etr" l'.lLl.'" .'.,ı .. ,l.l.l"'

' '.r.lr',,.
mekan]arlnda biiıijD
leni
1bntinpaşaı]ara başarı1aİ di[\.Iu?
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