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Baskentte,kadin kuruluslarininçagrisiüzerinetoplanipyürüyenbinlerce
vata"ndas,
seriatave \devletçetesi'nekarsiÇikarak, hÜkümetiistifayaçagirdi
-

Çagdas HuANKARA
kukçular Dernegi ve bazi kadin, kuruluslannin çagrisina
uyarak dün Sihhiye Meydam'nda toplanan 56 sivil toplum kurulusu üyesi ve diger
bazi vatandaslar, Sihhiye'den
Tandogan Meydai;i:i'na kadar
olan yürüyüsleriJ;fde, seriata
karsi durduklari mesaji verdi. Yürü "se'"
partilerid. " Cu
'
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destek verdi.
Sevket Kazan~~nçanak çömleklerin birbitine vurularak
istifaya çagrildigi yürüyüste,
Basbakan Yardimcist Tansu

Çiller için de "yuh"çekildi.
Yürüyüste "devlet çetesi"ne de tepki gösterilerek.
Çiller ve 'Mehmet Agar'in
Yüce Divan'da yargilanmasi
istendi. Tandogan Meydani'nda yürüyüsçüleri "Demokrasiye hosgeldiniz"diyerek karsilayan Çagdas Huktikçular Dernegi Genel Baskani Senal Saruhan, demok-

i:J~

ka. din ~*ek is~~rli- i
ilh önlenem~e~egini
~9Yedi. Sanal Saruhan, "Kadinlar ne seriat ne tank istiyor.
Kadinlar demokrasi ve baris
~stiy()(.~~~:
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Karanliga karsi

kentlikadinlar'
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Yagmur

og
"yftrövüse

katilan

TBMM

Baskanvekili

Uluç

GwIcan

"Hep

Ic..din1..:i:

1:>i~e re(ak..j:

e-

altinda

akin akin yÜ-

rüyen kentli kadinlar...
Bunca kadini tedirgin eden sarisin
çirkin kadin ise sahte si ritmadolasmaksi ile hala ortalikta

Yürüyüs e katilan TBMM Baskanvekili Uluç Gürkan "Hep k~dinlar. bize refakat eo;
derlerdi. Simdi biz retilit ediyor, destekliyoruz" derken; kadin parlamenterler
Birgen Keles ile Oya Arasli "Türkiye'de kadimn sesi kisilamayacak" diye konustu.

.
HERKESIMDENDESTEKKadin kuruluslannin

~

agirlikli olarak katildigi yürü~
yüse, diger sivil toplum kuruluslannin katilimi dciyjiksek oldu. Hükümeti olustu'"
ran RP ve DYP ile siyasal Islamci çevrelerin "bölildilük" diyerek tepki gösterdigi
YÜriiws toplumun,ç~~n1ugunu
olusturan temsilcilerden «!ebiiyük destek gö:rdü. :
.
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1<ent

e lai1<1
i 1<uyarisi

Binlerce kadin dün Ankaraida bir atj1.yagelerekseriata karsi gövde.gösterisiyapti. CHP ve DSP/den
milletvekillerinin de katildigi Sihhite Meydaniindaki mitingde kadinlar hükümeti is,tifaya çagirdi
ANKARA- Dün sabah mitingde,
baskentAnkara'cia töplanan binlercekadin seriatçi gelismelere karsi laiklik çigligiatti. Kadinlar
Refahyol hükümetini istifaya çagirdi. Bazi milletvekilleriyle erkeklerin
de katildigi' yilrüyüs ve

DYP Genel
JPaskaniTansu Çiller özellikle hemcinslerinin
hedefi oldu.
Çagda~ Hukukçular
Dernegi'nin çagrisina uyarak dün Sihhiye Meydani;nda toplanan 56 sivil toplum kurulusu üye-

leri Tandog
ni'na kadar
yüslerinde li"
riata karsi du
i sajini verdi.
leri üyelerini
zandigi yürü
nerdesin, sen
misin" sesl~

Meydalan yürü..mete, seuklan medin örgüt- i
agirlik kaste "Tansu
din degil
yükseldi.

Yürüyüse siyasi partiler- ket Kazan'in çanak çöm- tek veren erkeklerin de
den yalnizca Cumhuriyet leklerin birbirine vuru1a- seslerini duyunnaya çaHalk Partisi, Isçi Partisi rak istifaya çagrildigi yü- listigi yürüyüste, seriata
ve Baris Partisi destek rüyüste, Basbakan Yar- karsi direnmenin ilkyoverdi. Sürekli Aydinlik I- dimcisi Tansu Çiller için lunun hükümet üyeleriçin Bir Dakika Karanlik de "yuh olsun sana" söz- nin Yüce Divan'da yargieylemine "mum söndürü- leri atilan sloganlann te- lanmasi olacagina dikkat
çekildi. Yüce Divan'da
yorlar" degerlendinnesini r.mel basliklan oldu.
Kadin örgütlerine des- yargilanacak iU< isimler
yapan Adalet Bakani Sev~
Tansu Çiller ve Mehmet
Agar olarak sayildi. Yürüyüsün her kesimden destek buldugunu gösteren
isaretler de Egitim - Sen,
Türk Tabipleri Birligi,
Türk Mühendis ve Mimar
Odalari'nin pankartiarinin yürüyüs sirasinda yerini bulmasi oldu.

Kadinlarin

KAZAN'A
TEPKI MITIN GI Dün IstanbuI'da
mine tepki gösterirken "Mum söndü oynuyorlar"
... 1..~~
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h~v'le...d..

CHP

da eylem Var Adalet Bakani. Sevket Kazan'in bir dakika k~ranlik eyl~sözlerine tep olarak Kartal Iskele Meydani'nda dün toplanan yaklasik

Genel

Sekretce

~

dnan

Keskin.

esva

olarak

kullan.

lan

'Ie,

n.n

"..':iprp

.:ii..

cesareti

Kadinlarin çagrisina
kulak vererek yürüyüse
katilan Deniz Baykal,
"Kadinlar öncülügünde
bIz de seriattan geri durdugumuzu göstennek için buradayiz" derken,
tBMM Baskan Vekili Uluç Gürkan da kadinlarin
cesaretini söyle kutladi:
"Hep kadiblar bize refakat ede~lerdi.Ilk kez biz
onlara refakat ediyoruz.
Onlari destekliyoruz':Kadin parlamenterlerden
Birgen Keles ile Oya Arasli da kadinlann seriata
karsi dunnakta daha yürekli davrandiklarinibelirtirlerken, "Türkiye'de
kadinin sesi artik kisilamayacak"dedi.
TandoganMeydani'nda
u...; ;.,.;;~~...;l~",
"T'\~~~i.._~.

karsilayan Çagdas Hukukçular Dernegi Genel
Baskani

Senal Saruhan,

demokrasi için .kadin erkek isbirliginin önlene~
i

}

meyecegini vurguladi. R~fahyol'un bu anlayistan u-

zak kaldigini ortaya

attigi
her fikirle sürekli gündemde tuttugunu belirten
Saruhan, hükümete "Seriata karsi omuz omuzayiz"
uyansini verdi.

Saruhan, kadinlann asagilanmayi, siddeti reddettigine dikkat çekerken
söyle konustu: "Demokrasi ve bans için kurtulus
mesajimizi kendi ellerimiile yakacagiz. Köle ve
malolmaya boyun egmiyoruz. Irticaya 'dur' diyecegiz. Kadinlar ne seriat
ne tank istiyor. Kadinlar

demokrasi ve bans istiyor.
Sarkilarla dagildilar
Buradaki
kadinlar,
haklari ellerinden ali~an kadinlar. Bu kadinlar, güzelimgençkizlarimizi kapatma yapani

medeni nikaha l:<arsiçi-

kan, BasbakanlikKonutu'nda kadinlari ezen
zihniyeti agii:layan bu
hükümete karsi geliyorlai:. Kilik kiyafetimizi degistirenlere
karsi geliyorlar. Kadiniz güçlüyüz,
seriata karswiz."
Yürüyüsçüler,
Senal
Saruhan'in konusmasindan sonra
n~_~l.
-,~,--sarkilar
_L söyle'--
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