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Aylık Haber Bülteni
"Şuna kani olmak lazlm ki, dLjnya yüzünde
g5rdüğijmüz her şey kadının eseidir"'

Mustafa Kemat ATATIIRK

SAYI:75

MART 2OO3

ııİr

ıĞİrİın İçİN ıİnı.İr

cumhuybaşkam Ahmet Necdet sezer'i ziyareİ
Burada temsilcilerini ve ortak basrn bildirisinde ımzalarinl gördüğünüz biz Sivil Toplum
KuruluŞ]arı, değiŞik alanlarda eğitim Vermekte
yiZ. Isim]erifiiz farkl1, eğitjm Verdiğimiz gruplar
fark]ü o]maslna rağmen, farkll 01mayan Ve hiçbir
ŞekjIde tartıŞma konusu yapmayacağım]z orlak
temel değer]erimiZ ve hedeflerimiz VaIdIr;

''Türkiye camhuriyeti'nin laik deıfiokratik sosyaı Hakık yapısı, Atatiifk ilke ve devfirnlerinin vazgeçiımezliği'' konusunda taviz

vermemck.
KuŞkusuz eğitimde ve dğretimde düzeltile
cek pek çok şey vafdır, ama yapılacak]aIın
Anayasamızın 42. maddesjne uygun o]masın] is

Türk KadnIaI

Bi iği

Seyfa: 2

Anıtkohir'e çelenk koyma ve AIoIİjrk müzesinİn gezilmesi
temek heI lC. VatandaŞünln olduğu gibi biz gösteri]erek, kavram
kargaŞasü yaratülmaya,

sTK']arın da en t€meI hak]<ıdlr Ve sorum]uluğu_
dur.

timd e .lça ğ da ş ıaŞ ma'',,d eıno knatİkıeş ,'le" adı alt]nda yapılmak istenen düzenlemele
.'r \dl. trkip,iri otdugumu,,L bildirrril.
son yIIlarda belli çevrelerce,,Cufihurivet',
Eği

d-.nok..\

ı'J

önLnde FnRel. hd'I" kdr\|., gib'

hinlea bulandtrl]maya çalısülmaktadIr.
Hepimiz bilmekteyiz l(ji

.,i

Derfiokfdsİyi en yetkih biÇimde gercekıeŞtİyen devlea biçimİ carnhufiyet'tif. lL|11hl]
riveı. 31.6L Vc d-',li l. b.l LL. -n .\ l' .'\ .lo
ldbilir. lr L,ik \" in,dn 'k
ttdk dr .,n o.LrJj J )..o''dernokfasi'', kendi]iğinden bır sonuc oldıal(
ortaya cıkar.

58'nci hükümetten
bekıentiIerimiz:
T.B.M.M,ye sundugür
muz Ilükümet progfamrnın,
eğitim i]e ilgjlj b rj 1ıitllıind e
yazr]dığI gibj:''Diiı1yddaı<i
yönetirr1 anıayıŞmdq hey
ılana gelen değişirr'e pardıel olayak, eğiİiı'' politika.
lannln heıirlenrr7esinde ve
hizmet sahamlafınila yerel
idğrenih, özel sekaör ve sivil To|,ıım Kural.ıŞlar,tnn

iı1isiyatif ve katııımlarl

Yğlg qy Bğ'sqv.ıs ı Sahih Kanadoğlu,nU ziydreı

sağıanacak; eğitimı|e yönetimci, ıIehokratil. bil ablayı Ş s erg i lenec ekıiy'' Nl a(] (1.
s'ne uygun olarak, eğlt]mdc

yapı]acak Veya yaplımas]

düı

Tijrk Kadlnlar Birliği

Safa: 3
ReŞit Pasa (ültür [Vi
sokak Ço. Koruma

Çoc. CeleceğimiZdir j]erlrcği
(lzmir)
sTKB Derneği
Türk Eğjtim Vakft
Türk Kadln1ar Bir]iğı
'I
urkjye YardümsevCnlcr
Dcrncği
Türkiye Yayıncılal Brrlıği
lJmu1 Çocuk1arı Ca]nul]0]eı i
Derneğj
lJniVersi1eli Kadünlar Derneğ]
wjnpeace Crrıp
Nor: Lrkinlil. kapsa

mında Milli EğiLiıl Bakanü
Erka]l Nlunlcu liy:ırct cdi]

Cumhurbaşkanı'nın eşi Semra sezer'İ ziyaret
sLınulen lreı tüIlü }'eni düZen
lenrelerd en once:
. Konu ile ilglli bilimsel
al

miŞ' Cl]P ]\1j]]eıVekilı aü1sün
Bi1gehan l okcr kol]uğrımüZ
o ]mu ştuL

asttrma]ar yapı1arak bilim

sel \ eri iabanı oluŞturulmast.

\

. Llniversitelerde, ST(
!'e ()7el 5el(törde Ço]< sayıda
to p InntıLar yapıIaIak, l(oıu
İun tartl]lsmaya açLlnıasü, so
ü]u.ların toplumun Çağdaş ge
lisimi .l.tsündan değerlendiri
lelek gclçck değiŞim ihliyaÇ
1aııı|n tesirit edj]mesi,
. Cunrhuriyet ilke vc gelencklerine I aik, Demokratik
so5-\ nl Hüükük Dc\.le1i 1anımI

na ters dLi5ü]memesi,
\ ul(nl ıdaki basamak]arı
\ e gerceklel i dikkate almaksı1l| ''refof''1'' \'e "cağdaşılk"
MGK Gehel sekretefi orgeneral Tuncel KıIıhç\ ziyaYet
adl a]tında rapıla(ak heIhan
gi blI girişinliıl top]Lrn]un cağ
das medeni}'et]er sa\'i!'esıne 1asın]nas] yo]uülda
,
o., bu ıl .,. - .| -.rr.ll . ri}o._..

' EĞiTiM içiN BiRLiĞE
LAiK
DEsTEK vEREN KURULUŞLAR

A1.1turkcü DijŞünce Derneği
Çağdas l ğitim \ia](ft
de.r ,, \.' nr, D- .rFl. 6 e Dar a
l]aJnokIaIi]( ilke]er Derneği
Istanbu] Kadın ](ur' Birliği
lstanbul Kı7 Ii5e5i Eğitim Valrfr
Kir.Iıı) Cırjs jmcjIer Derneği
Lioül KLılupl.ri
Marmara Gü ubu \hk{ı jnsan ]Ial(]at
PIaı {o] mLl

1

ü

CHP Genel B.ışkahl Deniz Bayk.ıI\ ziyaret

Tljlk Kadünlar BirIiği
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8 IUIARTTA PENDıK'DEYDıK
alüŞverlŞ merkezi o1an

Tepe
.

Nati]ıus,da u\'e1erimi7i.

c.r .,grdnm,\

,. A)

1 s.

akŞaıı saat 20.00'de BeiedIye 8aŞkanümızın Pen.iik Cu
l]slan soiraslnda verdiği akşam yemeği yenmıŞtir. Ye.

n]eğ€ ]1Çe protokü]ü ve sj\'il lop1um kuru]uŞIarı t€msi1
ci1erj de katIiarak biz1eIe destek vermişIerdir. Ycnlek

boyunca Konservatuvı. oğrencisI o]an Bursiyerin]i7
Mcrve Özbey Ve alkadaŞlannCa tlalk muzigi Ionse.i

veri]miştir.

....Ve 8 Malt Pendik ]\'K'I de duzen]e.]'ğı)riz
Dınya Kadtn1a. Günü etjanijkl€rimjz büyiik bir ka]aba
hk]a coŞkulu bir Şeki1de kutIanü]stır. istanbu] Va]rsj
sayrn Gü]er'jn EŞ1erinin de katı]dık]arl bu gün.ie Il.e
l dnDL \F \l. nola Jnü

Bu Yı] Dunya Kadınlar Gunü Pendik Şub€m'zin
] giin süren etkinlikIerle kul1anmıstl..

dırzeü1]ediğj
I' .|| |p.p

'ed|

'"k

llF"lıli'

1B'

'all!l.oa

)a.

acl]aı The Gleen Park olelde yer ayrrlnrıs ve tiinr üye
lciın1jz programa davet edi1miştir. Ancak 20 sube
.ai ' 41. d a \ rd\\d.\ rd. dp\ .rd. B- oe . B
sa Fetlri},e GümüŞhane ]stanbu1 i] ]znr]t KadrköV K.r
pı.r'...,' . V | |-p" Vp .i| .. |
", l
)4- >'.'' e U rl.
dar) telefon ve faxla biz1ere daha önceclen katılacakla
rıni bildilm'şter, son anda katl]aİ 6 Şube ıle (BolLı Fl
zurunt iskenderun Mal]rara saünsun Tekir.]ağ) toplam
26 şube etkinlik]eriİtjZe kaüImlStarcll.' istanbll1 dısIn
odl
\,.oF Aad, d Aj ,el.d \\a,r B"rgdma D",
Edi.ıle Esk'sehil Kon).a Manisa MardIİ Ve lrabzon] il.
. ro".i ., t.-r)d"k.r1
l',",bJ.8,.ro\
or dr.
mişler \'e ne yazık ki diğer 40 c,varindaki subcden ise
olum1u.''a da o]ufisuz h'ç bjI ceVap alınatrıamr5o..
EtIrIn1iğr]niz'n j]k giinu o]an 6 Mafta ote].]. ka
I :. I .t . ",'n,r . ." )r dn- 8 . o.oF. rAnrar. d

üye]eri i1e çok sayıda srvi] loplum kuru]Lısu temsil.l1e
rI de bizlerj onıırlandırnrışlardır' U]usa1 tgrlüıre Des
tek Kampanyası etkin1'ğj iÇin.le ]5 eğiticıini7in gore!
a1dlğl kurstardan mezıın o]ai l70 civarlnda kursjyer]
mize t.jren]€ d'p1oma]arr VelilmiŞtir. 5ube ça1ıŞmalaiı
mlzIn
Dia göstCrısi sube başkantmız sayın
-sergi]endiği
0/"ll o,.lJ.
\A]
.l.
4ıl _
'i ç'n' '.
(
.r .:r.4 \r. mi r..
\.4rt"r..
/.tP
'
dın.tan 2003 }üj]nda'Turk Ka.]ınl \e1e.]c k.rnLrlu oan

I

'l

-..

r.

,,

cr

.t

Ba.

dır.i'n]n y.]netüğı pane]€ konuşmacl o1arak 5aV]n Plol

n I 4. ^e....
A. ld d 4. Kr
rts 6 ve ]skenderLn 2 kiŞi) toplam 32 konrığumuz
otle
de kaimıstı1 UlLısal Eğitjme Destek Kalnpaıyası
ç€r.e
vesrnde Şubenrizce açl1an el işI V€ nakIs Nurslarına
ka
trlan kuisiIerIerimizin yapİklarl el iŞIeli nakıŞ1ar ote]

fuayesinde sergil€nmiŞtir. Aynı gece önce bir koktevl
'1" .d" p r. 'F 'ro. ;e,dt1i,/ . "r.J ,i dd \or dod
l1ce Kayn1akamıı]lz Ve eş]elinınde katı1dIk]arı
bil ye
mek duze]rlennistıı' Yefireğe 36,sr eVsahib' o]an Pen
dik ŞubeStnden o]mak i]zere 97 üycmiz kaı]mıŞhr.
7 NIı1t sabahı otobtisIcrle Pendik'ten ha.ekeı
ed'1ınis, Bostaırcj'daki diğer uyeler'mizin de katltınri
jle saLıp sabaİcı Mtjzesi,ne gidjl]ıiŞtir.
sa)rn SakIp sa
baİcı da biz1eli kaışIlamls Ve tüm Liyelerlnnzin l]ünva
..dl 'd L UrL\,.. , . '.len.ji.'. e Pc üll^ü- e\r
. n \A. J .U.anl- no1. loı]'İ
\J".
'o'"İ..
^ ''

-.o..

rb.or"i. " dt

i-n

"\.p "g,.r.Pp"

dik subesinden top]am 183 kjŞinin kanlımı ile) lstan

bu] Ün]Versitesinin Ba]ia Limanrndaki Tesis]elin.]-. Ve

Ij,l "n . '.l" - ocIlc.8.o

\.1L

lBogç,/
rU ,..ap]larJk su]tan Ahmel,t.l.i Arkeo]oji Müzesi ge7il
ılıişti.' Daha sonra leLra. Anado1u yakaslna gecilelek

(.d o\' c.

'. r\"1, .(air - o

.

Dl. Nürl serler. sa}]n Prol' Dr. Turkel ]uin]bas r'e sarıı]

\ö e| lg Il' r" l'l '5
..' '.
p o
"l.jj'. l' idiizen1enen kermes bıyük
i1g' gijlmU5 \'C Gd1a
J,€meğiİti7 210 u}'enl'zin katı1ln]ı i1t Lro] BıryuIburÇ
da ŞarLIar] t1e reİk kaımrŞlr. sa\üi I'IuJgan Tekjni.
onder]iğinde Pe,ldik ŞUbesındekı arkadaslarııri7.i
hazıl]anan cerce\reler et].iı]iğlmi7e knlllan iiVC .r
.e.
/ öd| ö.
'Jddt.'_
dCstek o]an oZe1 kıŞi \e kurun]lara p1a].et !erllmüslir'
5ube1erim]z ise Ma!i Nle1.k DloJesiıj basan ıie !lirul

."b.o),

aiab'lmek i.in baaısta buiınİrus],tldr1 9 I!].]rl
otclde kalan mIsalir]eümi/ ugur]aııı5lar.lır
sr

sab.]1iü

özen öztanyeI
TKB P€Ddik şubesi Başkanl

Tajlk

Kadhlar

Bi iği

Sat4a:5

Cumhurboşkonı Sezer: "Kodının Yoşomın Her A|onındo
Korşıloşİığı Sorunlorın Çözümünde E*ek de Sorumluluk Üst|enmeli.
Toplum lçinde E*in olorok Vorolmo Sovoşımını Bir Arodo Vermelidirle/
Cumhurbaşkanl Ahmet Necdet Sezer "Dünya Ka

dln1ar Günu" dolayısıyla bir mesaj yaylnladı.Cumhul

baŞkanl Sezer, mesajünda insanlığln uğrunda büyük
bedel]er ödeyerek uiaştlğl çağdaş hükLık, insan hakla
ıl, demokrasj gibi ev.ensel değerierin temel oğesinjn
eŞitlik jlkes! o1maslna karŞIn biIçok top1umda kökeni
eşitsiz1lk Ve aynmcll1k olan soruniar yaşandlğünl be
lirrti.
Ara1allnda sevgi Ve saygıya dayanan dostluk
.ll 5l o ül' nlr".l
c"leke kJdlr vc p-}"gij . t'ı.'Vel
'k
gözetmeksizin
birbjrlerini anlaması ve çağdaŞ
ayrımt
insan kimlığinde buluşması en doğru yo] ik€n, birçok
toplumda kad]n-e.kek eŞitsiz1iğjnin hala egem€n ol
duğunün göz1end]ğine ışaret eden sezer, bu durumun
kadlnı kimlik savaşınrlnın içine süruklediğini ve top
1umsa1 geliŞIm sürecInin de bu çağd1ş] yaklaşlmlar
dan o1umsuz etklIendiğini ifade elti. CumhurbaŞkanl

8 }lart DÜnycı
I(qdınlqr Giğnü l(uİlıı

Olsıın

l8j7' Düıya KadInlar Günü'nün ortaya çl
\'.I hdL\'l d" l, d),l gölLş Vd' B'l'ı' l go'Lüe go.
re,]8r7 de Ne]^/ Yorllu do]ruma iŞçis] kadrnlar, dü
sük ücretleri, on iki 5aatlik iŞ g'nünü Ve artan iS yü
} nd p'ol"\lo 6 ma. \|' o'- goi'pr'yur'yu}ü,jp
lıla. Po1is sIddet kullanarak yurüyüŞü dağıttı. lkin
cı gd.üŞe göre, Amerikall kadlnlar 8 saatlik işgünü
!,e kadınlarrn siyasa1 haklaı için mücadele ederken,
Şubat ]908'de Manhattanh ip]ik işçisi kadın]alln
gre! yapmaSt Ve pol'sin yine Şiddet kullanmasıdıı.
U_.'qolL5 'onq'da Ne$ Yoltlu do(lnla şr.
kadııla.ın işt€n çıkarrlİtaLarlnı protesto etmek için
fabrjka-Vr iŞgal etmeleri' çıkan yanglnda 129 kadınrn
ha)ahnı kaybetmesidir. BaŞ1anglcl hangi o]ay o]ursa
o]sun, bu mucade1enin anrsına, IL Enternasyonalin
]9]0dakj (ongresihd€ Clara Zetkin'in önerisjyle,
U1uslararası Em€kçi Kadln1ar Cünü oIarak i]an edj1
di.r9r0 vü1ından başlayarak 8 Mart tım dünyada ka
dlı1ar için özel biı an]am taŞldl. Kadln1arln başkal
dl11s]nr simgetedi, biI likte bj. guç olmanln, dayanıŞ"
manın anlamrnl bugünlere ıaŞıdı. l960'1ı yıllara dek
sosya1ist]elin kut1ad]ğı bir gün o1an ,r960'1t yllIarda
yükse]en fenlinizmin etkisiy]e tüm kadınlarrn, sade
ce emekçi olarak değil, hayaon tüm alanlannda, ya
şanan ortak ezilmiş]iği ve mücade]eyi simge]eyen
bir gün o]alak kutlanıyor. BIrleŞmiŞ MiI]€tier
del975le bu gunü Dunya (adın]ar Gınü' olarak
i]an etti. 8 Mart; kadrnın i[saılık tarihinde en
çok acı çek€n, yok sayllan, isyanın, mücadcıe
istegi ve kaİarlıgının simgesidir. Buguni tüm
8 Mart

düDyada ve Türkiye'de kadln diİeniŞiEin,
kadln mücadelesini!ı en onuİ|u güİudür.

sezeı

mesajInda Şunlan kaydetti:
''Bununla bjr]ikte, yaşamrn her aIanına yansıyan
eŞitsizlikler kabul]enilerek ve kadlnln toplum içjnde
ki onemli konumu gozardl edi]erek, sorün1ara cözünl
le. aranmaktadrr. once]ik]e değiştirilmesi gereken,
binlelce y]lln onyargıll ahşkanllktaı!y1a kadlnl baskl
llndd ILlJn ," ell.egin "5.lio'ard} dlgI dl n"çlna l7:n
"Vermeyen
dar kallp1l düŞünce ve davranıŞ biçimid]r.
Kadının yaŞamın her alanlnda karŞllaştlğt soriınlanı çözümünde erkek de sorumlu]uk üst]enme]i,
toplum içinde etkin o]arak varo]ma savaşlmlnl bir
alada verme1idirler. Kadınlarln top]umsal yaŞama et.
kin olarak katılma hakkınln ka1lcl olabilmesi, kadtnln
geIişimine olanak veren bilinç]enme sürecini etkilive
yoğırn yaŞamasına bağlıdl..
(adınlann bIr€yse1 yetenek1erini ge1 jstirme]e
rine olanak tanlnmamasl bağlmll ve edjlgen kiŞi1Ilder
edinmelerine neden o]makta, bash altındaki kadın'
bIlinçli ve sağ1ıktı kuşaklal yetiştirme go.evini baŞa
ıly]a yeıine getjrememektediı.

TüIkiye Cumhuriyet', kamu Ve özel hLıkük
alanlannda gerÇekleştiId]ği €şine az rastlanrr deVrim
]e' k"dlr n .lJlü<L1J cIkFL]e.le e)'llen c g n>l ll
başlatan 0ncü devlet]er arasında yer almlş' böy]ece
Turk kadtnr, çağtna gore son derece j]eri haklar eIde
etmiŞtir.

EŞIt]ik ilkesi Ve kadının sahip o1duğu haklarrn
yasalarla belir]enmiş olması Ve Medeni Yasa'da yapl
lan düzenleme]ere karşln. cinsleI aras]ndaki eŞitsiz1i
ğin süregeIdiği de kabu1 etmemiz gereken bir geIçek
tir. Bunun giderilm€sine yoneIik girışimIeıin başarıya
ulaşmasıyla, eŞitsiz]iğin kadlnün yazgısı o]madığı ger
ç€ği an]am kazanacaktlr.''
Gü]rümuzde hukuksal statü yonünden kadın
erkek eŞit]iğinin eVrensel biçimde tanrm1andlğlnl be
lirten Cumhurbaşkanl Ahmet Necdet sezer, Şöy]e de

''ü]kemizde CumhuIiyef le bir1'kte g€rcekieştı
rilenatılımlar1a kadın]arın statüler] erkek1erle eŞit]en
miŞ, yasa] esit]iğin tum yonl€riyle topIumsal yaŞama
Ve insan iIişki1erine yans]ması, ekonomik kalkInma ve
toplumsal gelişııe sürecine koşut değerlendirilmiş,
kimi farklılık]aün da zaman ]Ç'nde ]rendı1iğınden or
tadan ka]kması öngö.üImüStür.
Buna karşın, top]umdaki kimi onyargllar, kad1
nın statüsü sorununun çözümijnü zorlaştllnlakta, da
ha larklı araytşlara gidilmesi zolunlü]1uğu oltaya Çtk
maktadlr. sorunun bilincine varl1masü Ve gıderi]Iıesj
yonündeki bilimsel çalışmaların yanı srra, yaplla.ak
merkezi p]anlama, yerel ö.gütlenme Ve sivil toplum
org. ler.n n \Ull'ü AL s ll.lnl P].
kojaylaştlIacak, kadınIn top1uDrsa1 yaşama' kamusa1
etkrnljklere Ve siyaSal karar sürecine katıltmını a.tı.a'
caktlr' Türkiye'de Ve dünyan]n birçok u1kesinde, ka
dınlarln hak ve esitlik ist€kl€rini
dile getirdikleri, ka
dın olmalarrndan kaynaklanan sorunlartna dikkat
çektik]eri, bir araya ge1ip tartıŞtük]all ve çozüm üret
nreye ÇahŞtlklarl Dünya (ad,nlar Günu'nu kut]uyo
rum. Diinya kadınlarınm toplum iÇindeki sorun]u Va_
-o _)u Un' ü.lih .d\l"l"-l' d" l l" dgl guru'
}". n
olmaslnı umut edjyor, 8 Mart'ların' ınsan.a tüm hak
]arlnl kullanan kadının değeIinin Ye kendisıne ozgı,
övgiiye d€ğer niteliklerinin anllnsandlğl günler olma
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Tijrk Kadnlar Birliği

ANADoLU'NUN ıtK KADıN vAı.itERi KAYSERi'DEN.".
Gunümüzden 650 y]l önce selçuk]Lılar dö
neminde kadın su]tanlar,n vali]jk görevi yaptlk
]arı, elÇi olarak yabancl ülkelere gittikleri bj]di
rildi.
Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih
Arastlrma Merkezi (KAYTAM) okutmanı Mehmet
Çayirdağ' yaptığı aç1klamada, kadln haklarınün
Anadolu selçuklLılar Ve Beyiikleri döneminde,
gi]nümüzden daha ileri diizeyde olduğunu, ](a_
dın va]jlerin gdrev yaptıklarını, yurt dıŞına e]çi
ganc]erdiklerini, medrese, şifahane \'e hamam
yapııarak eğjiim ve sağ]rk alanlarinda öneüli
kaüktlarda bulundrıklarınr s.'ylediMezarı (a} 5eri'nin Melikga7i llçesi'nde Gül
tcpe Mahallesi'ndeki KöŞk N1edrese'de hıllllnan
Doid Hdlun t
'_10 ' ;0 ' rl'"rl ard'lndd I d\
,ei i,i,' oı.. la ^.l'^\ \dplli]n| .ndlnn a\'_
dağ, Şu bilgi1eri Verdi:
"MerkeZı si\.as'la o]an ErenIa Beyljği'nin
kurucusu Alaattjn Eratna'nın esi olan Doğa Ha
rJn. ' \ lbolt .r (d!tp"i'de \rlrliL 8o err \.o
mlŞ. sü]i PaŞe Hatun adüy]a da anılan Doğa LIa
tun, (Doğa su]tan) şChIin güvenliğinin Sağ]anlnasL halkın huzurunun temjn edi]mesi, ticare_
tin gellŞjp yaygrnlaŞması Ve kente gelip giden

..l\"'ldlln }ol gL'r" kl"l._in .Jtsl"nn'.'ı

i' in
ge]en
yapmlŞ.
Yürt dtşından
tam yetkiy]e görev
elçileri kabul eden' yurt dıŞına elÇj gönderen Do
ğa Hatun, mezarrnln bulunduğu Kaşk Medre
se'nin Ve imaretjnin de yaptlr]lmasını sağlamıŞ.'

ıKiNci KADıN vALi MtsIR HATUN

Mehmet Çayrrdağ, merkezi (ahraınanma
raş'ta bu]unan Dulkadjroğüllarl'ndan Nasretti11
Mehmet Bey'in eŞi Mıslr Hatun'un da tıpkı Doğa
Hatun gibi Kayseri'de 7420 1135 yıllarl arasında
valilik görevinde bulunduğunu, daha sonra Mı
sır'a clçi olarak gittiğini kaydetti.
Çaylrdağ, '',Asıl adt Hatice olan Mıs]r Ha_
tun'a, l\4ısır'a clçi o]a.ak gittiği için sonradan bu
isim Veriliyor. Mısır Hatun a}-rıca I432 }'lltt]da
gittiği KudüS te bir medrese yapttrıyor Ve medre
se için Vaklf kuruyor' Kayseri'de bulunan Hatu
ı]iye ]\'Iedresesi'nin de Mlsır sultan adına yaptı
rlldığı bi1iniyor.
l(ayseri'de brılünan tarihi eserle11e ilgili
a]aStIrmalar yapan Ve basılı eserleri bulunan Ça_
yırdağ, Anado]u'da kurLı]an ilk tüp fakli1tesi ola
rak kabul edilen Şifahiye Ve Gıyasiye mcdrcse]e
üinüo !'e\h' \. 'b" H,lJnLn'J'l}"I| |./' rin'
kardeŞi Güyasetüın Keyhüsrev tarafından, Gü]]LıL
Camisi Ve Medrescsi'nin AtsıZ EIti Hatun, HL]nat
Cam1si' Hunat Medresesi Ve Hunat Hamamı'n]n
da selçu1.lu Hükümdarı l. Alaattin Keykubalın
cŞi Mahperi Hatun taIaflndan yaptürlldığınr so}
lcdi.
Ça-Vtrdağ' kadın vaıileİ \'e sultanlar tarafıı]
.lan yaptrlı]an çok sa,v]da medrese, hamanl, şiIa

hane, imaİet, cami Ve diğer hayır eser]eIinin bu
yük bölumünün ayakta kalmayı basardlğınl !'c
turjsllerce Ziyarel c.lildiğin' de Sözleline eklcdi.

iLK KADıN ADALET BAKANl
PROF. DR. AYSEL CELI(EL
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ce cocukIiı ım... orlla11 i\'i -!'etlŞtırmCüı gereki] oldtl,

b|1lod. 4
'porr,i
'J.laa

B o|'.)aq.,"-" bü '

\.p.
ld'
" op'üı

,'

Türk Kadnlar BhIiği

Sayfa: 7

Kadınlar Günü'nde Kadınların DurumuKAD|N|N sogYAl HAYAT|N| ARAşıtRitA vE ixcıuııı DERNEĞı'NiN ARAŞIlRiıtASlı

8 Mart Dünya

ıüuiyı'oı mDNı.AilN rümı sı'lş|DDEE

!e 5olun1aIı Genel Mridür1uğii
jos)al Hayatlt]ı AraŞırna Ve Inceje
nle l]elne:! \\sA]D] Verilerine gore, Türkiye, dara1(
k.]ıL]sı]ıoa !iizde 5E']ik olan1a. Bangladeş (yiizdC
I(a.]ü.]n siaIasu

(Kss) i]. I\adIı]li

ll]ıJ!!a]\'ıızde 45), HindiStan (\ı]lde.10]\'c
s]r']n \ ll2d. :,1l önündC yer allyoı'
.]7r

l\'1r

\Ji]nlar için sıddelin merkezi.l keıdi ev]e.]
o]usii]nifo!. Kadın1ar] koca]aı], baba1j]ı ra .]J crkek

\a]:de5].rı.]oyüyor Veya aldürii),ol.
Kad]nların -Vtj7de 79'U fizikse1 sjddete \'ız.]e
r]':ii 5oze1 Şidd€te' ytjzde 29 u du},gusa1 siddete }'uz
de ]6 i tkoıon]]k şıddeıtc İıaruz kalı\,or. iırrkjIe de
e\ li]rklerıı]n r1k ] \ı]ında üniVers'le]i lra.jrnlalIn !Uz
de 7l'ır gecCkondudi! fasa}'ıı ka.]ınla.. ru1de 90

siü1deıle ranı

sü\

o].

](adlılal hukuki

ü

a1aı]da birÇok hak]arııı e]de
eı]]lı5 o1ü.a]anj]a .at]ıten, ha1a e!lerine ]laat etnredik

leri g.lek.e:,j11e.]ayak vıyoı eŞle.jnjn le.avuzune
Lg.ır-\o. Turki!e'd€ erkek]erin yuzde 45'i ka.]tnın
lie.dısiıe jtaat €tmeİıesi ha1in.le,'dovnre hakkl,' bu
lundUguna inanırken, yüzde 23'ii d€ eŞine,teca!'uz'

l5
. p, k. d .t" r . o \u.. og-ntug )a
" r .l r, ."om. . , o ur, Ddt rn" ;.b ;o
re!]eri !stleniyor. Bu iSterde solunr]u]uk VLık]enen ;r
l"l , , rdr .-., i, 0t .o-." )or.
5()n ] yılda karrsün] doven erkeklerin saVis]

'.

Kadın olmanrn Bötgelere Gör€
Zorluk Dere€esi
Tailkiye de kadın olmanın zor]uk deıecesi. bo]
ge]elc göre değiŞivol'
l(eürt V. Lürsal vaŞamda kadınlar arasl es'tsj2lik
o. ..o.r r^\" \u, -" D, -.r vp (, In"\oos_ \rdoo.
l,o]gF. r n.j, q l]dp !Jp l"n . o\ü
do. |\adi. J In
d" 8r. ' . e.. .- dt-"o.-r.'nlL/d,' . ,._n
ıoi Ipg rl
.dld" ol'di llg )J,,dP i..'.n,. 5
l. o'| .g|
ı"ı.ogi,.gıl "on.rn
'mı'.' yüzde
\.uzde 8]!nIü orlaokul,
5.8,inii] 1ise, yüzde
2'b's]nın da \'uksekokul mezunu o]duğü] be]jr];ndi'
Turki-Ve ge.eiinde 1ise Ve daha üsiü eğjtinıi t5
_
2.1 ).as gıubunda bulunan ka.linların
vüzde 39.6,sI iq
daki kadrnlarda ruzde,l5.3.

Üniversite öğretim Elemanlar.nın
Yüzde 33.l'i Kadth
'o.."
:'',

L,n'',.''
\-ü:J'\" \L .a.eJll*ıi
nlla.|.dd
c] b l 80 og.e . .|-. ... go-pv .apç'l61,
fi
l c./8' ı,'d'. (do. ogl6 -|pFm'.l
I '/b.(.'r
l"

/ r, o,-r
\u.d"8.,rl.o
d u.., d. -, | \,r,/4e .0.- r\r.ci,. - oo
.. L
" og."r.- go -. . ",,A" ^d.le
.te-ndn
"dr i" F .op r. I os..rii' ,
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,. \or. .k.de. ,t per.o
r. rl o,
o ir.g,r .o "r r.o.or..t"dd
I o

IülARuz KAıIYoR

sağlIk ve Eğiıimde Kadın
Kadrnlalln, sadece }ırzde 29.7,sı
]iaı
1iyor. sağlık Sektonrnde ca1]san1jrüIl yüz.le
'Şgı](Un.
65'r:J 5ınI.
a\'ulat1arıı vüz.]e 65..+'ınu, egi1i !e .)9leLim hız
ıretlCrrnde ca1ıŞanlallı i5c'azde .1J.,1'unı ]iadlıülit1
o]usturuyo.' Kanrudakl kadın1a.ın \liz.]e ]7 2'si üse

I nr a.,

noo

. I \ )o..

Kamuda.a1Isaı l00 l.adlıC]an 5/'si, :4 'l5 -Vit5
grubunda yoğun]astyor vC yüz.]e 4.1 ı]e ilk slra\.ı lıst:
nlezun]an oluŞlu|u\io|. Ikınci sııa)ı yuzde 15.2 ile ikj
yı11t]. -Vtikselr.jğlenınl mezuı]a.ı a1I},oi

siyasal KatıIrmda Kadin
Kadln1aı, i]k oIarak ]9j]

- lloF " nle

V] ın.].] be]..]]\'e re

..' lm" .l

.ı l. l'
seçimleli, kadınlara se.ıne Ve se.i]nc hj]tklnjn VeIi1
digi ilk seçin o]du' Bu c]onem.te 2.] kad]İ iB[lM,!.
g'e'k , ..o .ol, . ',,, r -, i ,0 i..r ".r, .r.
sünda l5 de kadln yer a]dı
(adınlala seÇmc Ve secilme haklarııı. veri1dıgj
j1k tı1ke1erden o]masına lağmen
Turkiye, kad]ı1a.ln
paIIamentoda Ve kaıaI nekanızmalall]lda temsj] ()la
nı actsından hala Çok gerileıd€ y€r nll!or TBı'1M'.]ekI
!üilde l.6'lk l.Jo|n -i| FVp.: oJ ...n4roo\u_
a. i71.lL'|p\
V":
/o-_
d") /d^ ll'.Jdç.
]4, Isveç'te .l0..,1, Po]onya'da yuz.le ]l, Mozambik,ıe
ıse yiizde 2s.
Kadınlar bu hak]arünı Fransa,da ]91.1,de. i1al
)ada l945te, yunanrsran da t9S2de, lsvicrede ise
l9/1 yjlında elde etti.
çalrşma Hayallada Kadrn
Turkiye nufiısunun yaılstn] olırŞlulan kadln1a
ıln yüzde 65 70'i sivi1 işgücli jcinde yel allyor.
Ça]IŞabi1'r kadıniarda. ancak u.te biI ] istIh.lam
'cblı|r<ekdo n \ :|p'
"d
d",e^ or'e i l".'ot\. \" \ .rpinop.lr\r),,
. opl"- c mr .on .,Eo u r. . .,.. dF t/ | ..n
bln lJd'n \ go l,l l.do n \!
|| öı i .l
'..o..i o'
ldn 2.5 , von .enorkd.r '.(i .r y dp . . oF I 0.
bin) kad ni.ldJİ oluŞu\ or.
Dünyada Kadına Yönelik Şiddet
Dünya kadtntarınln durumu da TuükıVedekrn
d' n J'|l. d"g|].. ı]rp) A r .l4a h( U . o. d" l,.
'"\r r rll o"n du.pt i ,)dt
k ", r. " , .. bu
ol. Vl"ı. ! ZdF.]b.I d" el Fl .
' ._ l'
paıristan'da

kadın1arınln yü/cle !]9' , ça1IŞaı
'kadln1alIn yüzde ev77'sj
ko(alarından dayat vCrteİ'
Iransa'da Şiddete maluz ka]an karllnıariıı orılı iço
ABD'de her yül 4 bın ka.]In dovılClek Vısin] nü
vr'i :ror, \rd. .1 n1' \oI t.d
yo.. Aynı üIkede heı i5 dakika.]a ] ]iadlıa le.]n!ırz

Tijrk Kadhlar

Bi iği

Sayfa:

MART AYıNıN öNrıı,ııİ oLAYLARı
Türkiye cumhu.jyeti'nin ku.uImaslnln nzcrjnde. yak
laşık 4 ay geçtikten sonra dev]etin laik]iğe yöneli5jnjn adlmtaD atlldl. Mec]is'in 3 Mart ı924te kabul ettjğiüç yasay]a] Hila
ler kd dr.. or, oejp.rTop o.tt .Btard. ) Irp,tv\ot B"tdrl
.'l.|drlo'..U" Pl( l.m.. 8drldı
'c t'_il,:ne'l"r"\l.ld.
saltanatl. I Kastb ]922'de ka1dtrılma9
ve Cumh .iye
hn ilanrnin a.dlndan l]alji€ijğıı kaldIılması gündeme ge]di.
Bazı gelişmeler |IaIifeliğin devi€t iç'nde fa.k]l bır konumda oI

duğunu ortaya koydu. P.ol. Dr sina Akşin, ,'Tiirk]ye nin Yaktn
..lrl
ldj'."ddl""pl
no" fıhd'|'o..rl
U\-}J' la.lld.
I]a]ılelik üzerinde topladIğtnı, Ha]iie Abdülm€cit!n de tanta
nalı ''cuma se1amlıklan'' vaptlğ]nl Ve hiikümetten ödeneğjnin
a.hn]masıni istediğjni belırtivo.. 3 lvlart 1924 te kab!1 edi]en
yasJyia Ha1ifeliğin ka]dıtlJmasına ve osman]l hanedanın sın].
dışI edi1]nesr.e ka.ar verildi. Halife AbdüInecit de 4 [4art sa_
blhl ütkede. aynldı.
Meclis in aynı gun kabul ettıği 'Tevhjdı Ted.isaf'(ijğre
timin bjrleştirılncsj) yasas)y]a da bülün okU]iar lvlii]ı eğiiım
Bakanl1ğl'na bağIandı. Ard]ndan medreseler vc mabalIe mek
E]l baŞka yasayla da ''Şer'iye ve Evkaf ve Erkanıha.biyeı

Umumiy. Vekalcde.i (bakanlıkIan)" ka]dın]arak; yeIIerine Di
/rn-r l>, r 8d.... ,gr \d. ror. pn,I v,o.-,.g', .u. ro, Cp
r- /u_ d, B" .. r lg ulJ) Ll
A\ .org. ,n-' , 'd. d.'. d",, u"/. J- j..!oy,.

l

4 MART i923 izMiR i(TisAT xoNcREsi soNA ERDi
M!Stafa Kema] (Alatnrk) PaŞalrı., ]7 Şubat t923teki
o bdŞl \o. l/n l l .i.-l (oIgr^' no" Vi,o^l
l.JJ l"ıJ .' "dl'd.. lLl ."d .eş. bLıJ., ..\-. o"V e .e l'b

'
men teŞebbüsj şahsi (aze] giriŞ]m) taralından de.uhte
ediImeli

dir'' denilc. kong.ede' Loza. AnlaŞması öncesinde dnnya ka
fiUoyuna .ejimin yönünİ gostcren bir mesaj verildi'

5 MART 1924 Jstanbu]da Maalil llüdürlüğü, Tevhtdi
Tedrjsat (anunu g.reğincc medlesciere el koydu'

j"!rd

6 MART

ı925 TJkrjr] sülruı (ahunu'na.lavaDlIa.ak Is.
DokJ r Kur r, \".r\.d k.pd.rl

;..-,"..""

"r ...n ] jkJl |..|.id.
.ü
" L'i"'d
raf, Aydınlık, sebiln].esar Ve orak ÇekıÇ.
7

o. |' o

MART t99o EMEç sUlrAsTI
I i/, '.

vo

n
I' I I \F,.. s. . ". .. ,i/".
l."
Jg...ıl|'|
'iı..Ai
tdci n d.r. \.r or'"-. pL. r..!o\, t" Ld.",dad,.,
'|..|,ald r.
,rdd
")p
vo'. | .r.oi j("r.,r bi ,rt"..otdurr
.ilo'
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8lld''.g'ürl d' '' nb.'o" ...] |roddosd..n..
lasa.ay aisesi
Ve lsranbul iJnıversitesı

La,..

Lluk k Fakü]tesi'ni bıti.

di. Emeç, gtzerecıl'ğe, babası se]im Ragıp Emcç,i. 5on Posla g;
zet.sinde başLad] Hayat ve ses derg'lcün.]e
ça]ıŞ.
.

_

Hütriyet grlbunun yayınladlğı Hafta sonu gazetesinın,
Mıdü uğü Ve ce.e1 Yayın Yönethenli.
|e. ol. üa84''" v
.n_
j

1972 yı]Inda YazııŞle.]

B nl '
\"\l lor..
'
n^- ı8lp^.\.r'
Ii l ]".-ooıdJ
Ve gazetenjn CeıclYayın koordinatörü o]du. Cünlük vazıla na
üoütod'

devriın].ri
fiekr.v.lr

iTe

.'."bo_l \.|.cl..m-\'
l.d'a'Il j .\
laik cunhunyel yanllsı lazllarl .]ikkatle.i çek

ıa57 KADINLAR GüNü
kadı. jŞÇilerin 8l\'lart ]E57'de yaptık]a.ı yürü

a MART

yüŞ, Kopenhag'da
^BDde
]91oyl]]ndaIoplananDünva(;drnla.iongresi'nde
. "Emekçi (adınlar Günü'' ola.ak b.]ülendı. 8 ]\4a.t, t9/5
yı]Inda BM taraflndan 'Dünya Kadınlal Günü'' ilan
..lildi.

ONLAR DUNYA KADTNLAR
GüNüNDEN HABERsİz...
5i\erekt" dl _enle.lp-r oil dnkel ," l)ü. d.
rle l-db-o-r'o"k p".,dr t"dr.rtd.J d rnad
)apr
]an küÇük bir araŞtırma, kadtnlann' ',DünVa Ka
d.nl"ı C.nu'roP l doe .l,, old_kldrünü o l"\"
'
koydL.
( ve.eI, B.t.d \-\r ite r

ok amd!t top,r.m
Merkez /(AlONI.. oo ie tidr.
nın araŞtırtlmasr amacıyla yaptlğr anket callsma
\'rdi' k"ol-|d.d 8 ıı1"' _ac'n.,
ir"de edp " \or, ,-nL o" \onel rl
soz konusu ku'rumıardan 6 pe.sone1in,
klrsal alanlar Ve ılce merkez'n.]ekj çeşit1' yaŞ

gıup]arlndan 3r5 kadrnla -vüz yüze yapüğt anket
ça]1Şmastnda, kadln]arın vuzde 59'u ''8 Mart'ın
kendi]eri açlsından bir an1am jfade etmediğini'',
} ı.,dc lq'i 'b I\4o.''.a....a tdorldl suljuolo
ğuau' a1, dt bo]ee 'dd nl"'. l.'" I dJ. b. nmesü
nin bi. değeı taşımadIğrnı'. qeliye kalan kısıİt
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TüRK KADINLAR BİRLiĞİ
Haber Bütteni

Türk Kadlnla. Bir]iği Adına sahıt]i
Av. Sema Kendirci (cenet Baskan)
sorumlU Yazı lşlerj I1uduru

zeIiha Doğan Yeşil
Adres

Tunus caddesi, Çim Apt'

8ll2 Kavaklıd€re / ANKARA
Tel: (O3r2\ 467 t7 70
Faks: (O312) 467 93 05

Dizgi

Baskı

ümit Yaylğcıtık
27lr Kızıla} / ANKARA

Konur sok.

Tel: (0312).119 38
Faks: (0312).117
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