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Tu[l( lilDıtıjLAR BIıLI0ı
Haber Bülteni

"Şunc, kanİ olrnak ıazırn ki' dün!ıı yüzünde
giir.Lüğümüz hefşe1ı kadınıı eseridir.''

.flnslora KPnüal l I A n'R^MART 1 997 SAYI: 3

Dünyu Kqdınlgı Günü'nü Kuİludılı
Türk Kadınlar Birliği Genel Başkant Av. sema Kendirci: "Kadınr

ikinci sınıf gören, demokrasinin ve laikliğin karşıtı olan
şeriatçı akım sistemli bir tırmanış içinde''

Lrttj Bu çallşmaariçln K.ymJ,im Ü]ıııet Kandcğan !e B€]edi!'e Başkanı
Eİo] Dcmirhisaia t€şckkür eden l,l6atoğlu. defi€k .larak çahşmalanna
ae!aİ] €d€.eü€riıri n zl€rin€ eü€di.

'l'ör€naen $nia fiB ül'€l€iimiz v. Iqudmyah kad]nLar Mütaİer€
MüFri'n. kadar.le]. m.r5l.r söVLeV...k vüriıdül€r'

s-,:ll#J,i,lş*Ji.*:;$:tıt*:iı1l',ilii:riffi
h€İr.. tno şub.l.rİnizden baikan !c üleLerimjzjn kaı]dlğü MLaan'adak
tör€n öLağan.nn gi'f,] Ve an amlD'dl Kaynrnkm]'k !e B€]..li'. B.s
ü." ol '.n d. L ö| L. T't K"d'l{ B'].ğM d..'. 'Uü 'l ]./'l d,o'o. 

"'9. du u e "p L . lrr LL' l'", ." ' " ".lJGe.€l Başkan'nız A! sana kıd'.i törand. lhptlğü li.n!şfa.]i
Dıiny. Kadı]lar Giinü'niır t.vih!esi']imL.tlklan s.nri Atatiirk ijür kUldığu
cumhuii!€tte j]ad].] ila.ci 

'n]i 
Eötr' c.m.lj'an |. ]aıı]ik ka]in] nİ.ai

aküıın sistenrLi bi. dnıa! içi.il€ .dUğLnı sö]'Ledi
E M.rtD .şitlik !. l]ak]ai içi'r İrii.ad.le .den kadnıı toPluİrsa] kG

DUİ1uıun d.ğryL..dii]diği iü!.]alml. talt6ıld|ğ] ve lrei] çöziim].rin b.
hkndiği Ullnail.$.]üze!t. dalanı9ma giinii olduğUnU ifid..ie. G.ne]
Baik.nnnüz K..dir.j d.moiJ6i iL€ ka,:lı] ha}J.nnm'içi9.liğinin i.kal €di]
nrez tr' g.l.ekol(]uğUn! b€lilttj.

Törc.de biI konUsnra -!.F.n il.e K.lisakamı LJn'ı.i Kand.ğan da
Mudanr.nl.9ercekt taribte ön.m]i bir reri oldUğUnU b€]'ter.k. Türkire
C!mhUriyeti'niir iiLk6i |e ınil]etill. üiİ bütü. olduğ!.! j.san].nıln kaid.9
olduğu.ü ifade 2tti Kadın. enr€ği.d.n daima bil a.]D] dnde olduğunu
sölley€n (a.doğan !ö!]a Jeva'r .tti]''cumılriletjI kurulüşu]dak
.lkin nü.ade]es]ni Tiilk La.]ırl blgiin de sijrdiim.Lted'' H.l a]andaki b-
,ian]]k dmlaımüzbununörneğidil Bizj.rd.ka.]ı.]aüünh.kla]]nüa]ma]alıv.. l.' .1| ]o. n,l ' '.'i.o 

'"q.n,. . . .q ö. L. ..
kesind€ki' kölrl€tnıizd.ki ].nrln'ann k nd]leİiıriilade ehne].ri!e ek n.mik
od"l.9u 1", F,n "q.!. . . 8 .. .' " .o'
l.ndmlaın Dü.ya ltadm]at Günir ü]ü klnLul'oium ''

i\'Iı'aan!r. ŞUbenrİ B._lGnü Eüı€]Y Mait.l]lrr in. aıae].nndan b]

rinin k.dünl.fl .konomik !ö.dan güç].ndirünek olduğünu sayl..]]. BUnUn
için .]erj.t. !r€l.l !ö..tiünl€i !e sjui] t.plUİr öign .iiİin tillikt€ çal!İjan
g.rektiğjü]i li€.djleriDiı] ilç.d. LU.u g..ç.lilest'riin€lini sö!le.i (a!.
mak.İnığl. a.lteğiyl! çc!r. k.jrl.l,l. aikii na]ürş ıUrlan açİklanİr. B€
l.di'eni. d.st€ği!L. B.L.di]rd ıaran.Jaı k.ndı].ın. !.ılonbiıs.k.kta.a]şı
a.lktlk]aıün' tüj'l..e kadın.nl] PL.nr.1i]e]iü]iJr satlLJn.sın] s.ğiad'ü.]nn b.

DeğclliüyclcIiınil;
Bi]diğnriz gibi, b! ay içirisiı<le' Dibt. K.dıtLü Güİühü biI

kcz dlha, ççşi1li e*n]lklerte' ütkeıria !e ıiıı dünyıya. b ış rc
.e.B a.l(kler '):, i ,le.d r .u liJ't.

B.Il., 5 Mi''.ült1li lr77\llnd,.EıI_IIlIl D llv/i(-
o .1l.:U; dl.l.'l k-l ".l'-.,'.l ıi..1l \ ddleil'.'.-. b!8. a l'|d'tr
< ! 1. b. (U)l,U ge .' |'ir J|n.. L Lel'i/d'.,]".ln' 

"l,l]d,ı.8 M''ı DU.}J KJ,lll'l]l CU'U. İiı / lj. ve '.)' m- I'3i
. lrl. \'.d 1'd, l"ıL_. \. . \o||oInil son ||l' l.l'| ıf)\lldlğ|

{o/u._ :J;nb.,L.)ln.l,i' /.ıUl'ldlJE 
'lIJİg'l.Idlğl 

hu Ejl,.U'.o Vdı. () ü l. ln_' dcle Pde.ı lxo'n.j . I.p
lüısıl koıuDuıuı değe.leıdiiildili. soılnıınnıln ıırl$ı]drğl
ve yori çözült]icrır bclnlcndiği ulUsl.Iİag diizcydc bir da

Anc*. bUgün. Al.lıi.k'inr ku uğU Cümliuriycıdizde. kadını
jki']Ci slııl Eören..ıu. (osy.l !c siyasıI y!ş.!rdan çckıreye ça-
lı\ıj. demok.snrnr Vc lıil]iiin kal!1ıl ol,ı Ş€riıtçl .kım. sis
leın i bir tüıı.ıış içelisi!ıdcdn' Bübı!]ınrdı 8 Mırı' bn kıl d9ıa
.''P'|' l './1 .l .ll 1 ll. Çıi.'| :'. do''.,l.'. |.'l' 'a 'cLi o j '' ]]i].liI
l\(.. ..''l l'.'_ \..1a'. , d-üU.,. d...',. b./k'o..l]'.:'''q \4..ll_1 , ı J' ) l l. '. 'l Jnl' .u .lL.lel]'. yol' . dhn' .jn.

k.]r'| ]nUc trlek, \ e llIekt.i ecç]İtkItül]r.
Denıokasi ite kıd ) h.khnn 1' bi büıüD oldüluiü, sürckli

vuılulfunaktaD !ıZgcçırcnriz. ıslı ıııınkiır deii]dil. Bü' dü
lJ,, Jx. lillLl .İ l'rl.| . ' .l,' \x' '...trlln|/ n. |e l. ! ,id a .c ]'1
|'j'.ı. q' ['|. Llı f..,b....(l.l. ,. 'ill.'''. \"de1.oL x!|'|n
...\ 'n . '- ol,..ll' |\..!.le.}'\' trd'.!e..l."^J_lı.l\'}.l
..l.''..|'J.}.nl|'. jl PP|.l-||.h(..üI ftilliğ: .ğlJl lP.'l.>me
içiD. yıİız 8 Maı']ırdı değil. 365 riiı boyunc. ırücadele vel
meleli 8erek iekıcdİ. Çünkii:ıiz kadlnlarm desteği !e selgisi olmaksızlD' il.rteme

- I}iz kıdınlrrın. oınuzdaşı|ğı ollnaksızm. baf\ ıe .ı€-
mokrasinin k,Zlrfu Imrs' imkıısızdr.

ve biz kadlnıa.ln kaılLm! r. çabıst o]hak9zln' |aik Ye
çağ.laş bir top]umun kurulmssı gelcekleşti.ilemez.

TıPkı. Kxlı!]ülş sıın'lm]Zdı oldUğU 8jbii bueiıt <le. ıynı
rücıdel.'üuhu ve coşküsüyLı. laik !e çığdış Cumhül iyctilD ı7i

k r"|' \ü'l'i(;1. 'üj \c 'l(''ill"c.l'c.,l'iı ]'\ .1! nl/..-
!e.iyo. vc linı ttıdıniİnrlzl. bu ııİacdclc içır bn]ikte oıııya
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MART AYI ETKiNLiKLERİMİZ
J CumhurbaŞkanlmlz süleyman Demirel'i ziyaret Ettik (t 3 Mart 1997)

DemireI: ',Çağdaş, laik Türkiye- Cumhuriyeti gelişerekyoluna devam edecektir.',
.'nlur" fi ' / \i.vm", D, ,.,,,. C,.". B- -d n| A,çnd l{a dn |.. bc.doi Idpn.p.l I dd 

' dp'r k.' n j. o".' lb"?(o1.,bd kJn . i.-,'r(oorl ,,i./ to Bo. dtttn.. t t.tDo
' .i"'.. ul\entr ( , .aroo ..9.r dernoJ" tr de
dtalr gönişlerini tap$yan bn bildni oktıdu. ailJi;e. D€mireli laik-, ki@ (,m,r@iri,."o. ,.",ri" o.,,d".!_^,",r 1_ 

"d.mtrg a f{ o]olJ\ o .d'Jı]. tr'o tr.... C",.lB". G 
' 
? 

^q 
Ji' l, D' .

m.i.td,r l.m, .g.irri8 / ",r."r.1.,J rLo! rnt-o,., .r, r,-r..rv. l"d,n l"nl"' n. ,. .,!J-td. ,br., d,.a. ko.n.. on, trdo.a yadlm dü]eqird. blltnJü
L2iij]ik kon!sundaki endiş€]erini de .li|e qeliIen Kend'ci. öz.l]|jklp

y€rel yönetimleIin kadün çallşaniar üzelindelüi baskr vc lr]]dtrDa pğ
litikalanna na diklat cekti' Kendnci' ]aik]ik konusun.Iaıi güVeı !e;ic'
iavnndan dolayı da Clmhurba:kanına te*kkiif .tfi.
. Cunrhubaş],a!ı o".i'"ı an. ı.uariıu.n hassaslyetl€li.] takdii.k lladığnı ifade eiti Tink]ye CunrhuIiyleü De!,leii nin çağias bnd"ü' o!'J i] .9'öl ,' * l. .. -oou .' "' '.ğp' död)) ih ]"'l' \U"...'"b'. p| i d'v'l.emol'o'ol9ln'.Pbl död. _d.,l''.'' '."' . 'd" "!d".oi.,atr | <",d"n..

. "s'". l"v"n. . n o.q dp, o..r.orq, .a
-."l "ll ' 

]r no na.' .l.' l y' . l o.'.''"' 'ı'.r.'L"n1 Jidp.den
D' m. l. E9a).n b.nim ülkemde hğk6 indnd|ğ| ş.kild€ iba_dptlni ydpmallad|İ d. d.

, .qd":.Q-d! 
' o.. ."jr rnlJd,,r,roD,tu"t.y-jod,q..

lı]'ıe' l)"m ". Bay''l A|aI'a d"h. .llllUe l fu. ld" (tir
llİi:-,'*": eg_€İ o loplumu, i(inde yer ajrn@ı'.a oropıum yaİm d€m€ktiİ) !]em]!ti].dve Aoı'Us|u

D.m'e.q r.n7,u 7"n. d"k..n'",,, !,Lropt,i ..ide\or,

otnl@lryr zJ'gı'Gk"UJ.den'c0bnogPLn"'|'ia.|.|nj
4Uo.. -|n' oloeofun!Ld 2J.ül 'F Gdl'o.' loln'..01.'qprl
1,"1. 

' 
i"n r mr rr. .- -r a. " ri ,.". i.i9 .r biJ. rdr.lJrl'opjrr rn' ' b.g, ,.'' I oit"u" g. np..r.,o.l,ir Llxrn

]'' '. , d,b' 'ıd'q..ı "y|' pr ,, '| ''o+ka'. 
.].ı! 

nl
l"r 1' 'i9d b- nil-r oto, q,nu ." , vs"r ot"."k yo ,ndd"v"n,,nlk
..l.aölnib-ljn .U'9orgtr dg.br..' L..l lıa t trv.,.b-Jo.'"i
o]d'ğLl l 'Jde. del ' l .l '.b"l J' ', :, . ". ö'|.].

. ."Egeİ üllc hür !e *İbal i* bir.ok ley Gİ-fislldbil(Pktiİ. Bu tanIficlarddn d€vlel foküyoİ. İclim etdengjdiyor. (jğdar Türki}. tJolundan ayn|vor. IaiktiL 5o;a çnyoİgibi.ncti<el€r . |kdrmak fokdlad. 9unı,"ı". çunı.ı. .nji-k.ndini koruld.ak ledbüIeri alm|5ıIİ. Am; bir ülkede. de!letdc. re|m de k€ndivalandaslndan endiie i(inde .lmaz.
.. k"dl,l"r 

' 
d'l. g"'il. 9l tol ı]"l.' bro9L.tr "l'r '"r.l.-d(_ad'q'''.aö1i1 llgtrlv j".n'n.."de."m.ap

"o, 'i 
1",J, d".. Dq ,,"t ko, ,.. " , d\. ." , d,, t"dr

' 
_Benim v_atand4m ve benim bü!ük loPıumum rag_

dUvU!U.h;kim kılmaUı her zaman basamEltİ. K€ndimile g;_U.ne.€ğiz. Kendimr? güvenmezs.k. d;vklimizin ve İ€_jİmimizin getecğğine güven€meviz.

. H.r se! büyiit' Atdıürk.ü; gösterdiği is'ikamette ola_

il1l," .İğ*': laik iürkiye cUmhuriy.ti 9çli.erek yolunadAam ed(ektjİ. Bunln kin bugünkü rarhşmdldn hür vP*röe.r.lurkrycnin tanl5mal l olalak dlın. Ht kim.e butdni.ma]rdan kolı.u .'k"m"!D. He]€ endi*len. kolkUlan,kabul hcline.getimeye]im' Bu güze] "oıoau u..ı.1e,.ır,guc]enerek yolumUa d€t@ ede@ğiz' ''

Q Devlet Bakanı IŞılay sayg]n Genel Merkezimizi Ziyaret Etti (5 Mart l997)
Kadından Sorumlu.Devtet Bakanı Saygrnı',Kadrnlarıneğitimi için seferberIııı uajıiiiiagız''

' 
K"d'n'"n.or.ü , D"v]"l Baxd r \ )d 9n Le " M"l{o|m,| /.UJp ndp l",]ntln e9. ı,,ı oıi, ıı o' 'o*5"'1,1oalbrmd], .l"di\]prnl.ö.]"a'..d,9.-. qondl.. \-,' J"-ı'"pı."n

üşğ rliğindel ,JUyd''öJ m-m n... ]l d l. n- ".u. .. 
. _, . .i1" nvpor9r np.tplJp uapd .ya a/D. !." ejr B"

i: !9nıroı'|l k-.l'Lt-.'-lL d"," i.o *"o'.. ..
:l!:. 

, 
:k"l \a ."orrk oa.Jo."n I |..r d.qdu bar-"n>vqln.'onü-ü/dol 9 .]"l.]e ooıim t 

"" .""" 
",,;" ." "'"" o.

" 
S",q,n. od .[,i r.n,u.,d.a ."ncn hj/m,e." ."t- ott.nü ' !|k]'qD| ı,.udpcP/Pk. An ' n/ I- n"llı .oödo. pq..m

ef}€ril Uü^p' '-lL.'' di J\,l lli lğl(.m B"""n,]' -" "p.'..;i rorocol .ar."vc.ndet"/L dp ,"d jn 
"ra \d .a .k oqr n \,..

:ıI:m (]]]lm.]ai l Ji _Iii/p|| l an",.n.*1gn.5i..l," 
"oınalln sİhdamnl.]a s.q|av.c.Lla.nılü.!.]PHl

' 
lyja,,Sıqı . /"o \p A ]" M .-ı_|ıq n ı ^ ru' ",l:" o"nu-!n l e' d@ p.,iLa lo rmoy" 9 d. ".l. i. | .o/le. n- "k .ü

. .:-"1P"-.m.q. q.n"i"d,..-.rt 
u"n auydueTomnun v ıi die 9.l.ld'r.P n.o kd'' \a \o'Lk ü,on-,Un"

f ikinci et satış gerçekleştirdik (2o-2l2 Mart l997)
Dr
Dr



Tiiyk Kadlhlar Bırıİği Sayfdt 3

MART AYI ETKİNı-irı.rnİı,ıİz
E Basın Yayın Ve Enformasyon GeneI Müdürü Büyükelçi Aydan Karahan'r Ziyarett Ettik (l2 Mart 1997)

Genel Müdür Büyükeiçi Karahan: ''Birlikler tek çatı
altında toplanmaIı"

f Eğititebilir ÇocukIar (Özürlüler) okulu'nu ziyaret Ettik

Genel Başkanımz AV. Sema Kendirci başkaıilığında Basın-
Yayın ve Enlormasyon Genel Müdnrü Büyiikelçi Aydan Kaİahanı
ziyaiet ettik. Karahan, ziyaretten duyduğu memnmiy€ti ifade ede
rek çok sayıda birlik' dernek bulunduğUnu. bun]arın tek çatı altrnda
toplanmasıftn, mücadeleyi daha da başanlı kıla.ağııı söyledi'

Genel Başkan Kendjr.i, Defneğimizin iarihçesini anlatilktan
sonra, günümüzde de ülke ginrd€ınini oluşiuran konulardaki dU
yallı1ığımı2ı belnü Verilen mücadeleyi desteklemeleri için çeşiili
kamu kurum ve kufuluş yöneii.ilerini ziyarei ettiklenni' bU çer

l987 yılında l$nıUlu tfuaJımzdaı gelçek]eşlirileı ve haleti
hima!,emiz al.nda ölan Eğiti]ebi]il Ço.Uklal (özü]i]lel] okuluı]Lü
Genel Başkanlmı, Awkat S€.ra Kendilci baikaD]rğında yöneün
k!rulu r:iveleri !e diğer üyelenmizl. bnli].te ziyarei ettik ziy.ret sı
ras|nda öğ.encilğle göruşüp, snıJ]arda oılal]a bir süIe bİlikte
olduk ve ailelere yön€li]< hazülanan armağanlarümzı tes}im eitlk

okul yonetiminden çocülaın gel\nr€leri ve e]becelilen ko.
nuıannda bilgile. alı.arak 4bİliğine devan edilresi] bU konüda
öğrençilelle siirekli gör$m€Iein sağlann]ası' jhtiyaçLann tcsbit ve
temin edilmesi konusu ka.alaştfıldl

çevede Clmhurbaşkanlnı da ziyarei ediP dilekle.imizi ileieceğini
söyledi. Bunun yarannın bıi! k olacağına inandjğlnl beliıten Gene]
Mudlr Karahan' Başbakan 9e Başbakan Yard1mcsln1 da ziyarei
etmelerini. r€ddedenleri ieşhir etmelerini ötrerdi

Gen€l Müdür Kafahan ve Gen€l Başkan Kendirci,
kadıın sorunlannın insan haklaİı agsından ele alınm6ı,
a yJ]rk eğitimin zorunlu hale gğtiriln€si' eşit işe eşit üğet
uygulanm6t ve kadrntn sosyal güvenc€sinin sağlanms1
konulannda heEIikl. olduklannr ac*Jad'lar.

DoSTLUK ÜzrRiNr
Yaşamdaki hel başaılı adımın doğal sonuc! nrutlı]luktur

Mltl olabilmenin zoı!ılu koş!lla.nd.n bni is.levgiyle dolu bil
.r-gp < io o"b,n" rr ,

9alıızlığınl tek başına yaşamak zonında değildi.. Çünki]' dost
luğun an]amlnl yaşayabi]iyordu.' lnsan geıçek dostlııklarında,
kendcini bUIUp, iÇtenliğn1i yaşa.

Bizi seven, di\ünen berabel olma(tan hoşlaDan bizim
dostumuzdur. Bir şairin dediği gibj' 'Dosl' sizi selen 5i.idir.''
Uziintülerimizi. sevinçlerimizi. yaln'zLügım'z]' nklnnLalım[ü ve
kederlerimizi pay]aşabileceğimiz dost]a.jmız voksa Va:ama.n
zevk alınaylz. lısaıın pk cok a.kadaş| o]abıL.. am. dosllaıl
sayı]ıdır ÇoğU k.z doil.rını j.r.Iken. rti elimi2n] pamraRfuı
bize fazla geliyoIdul Dale Ca.neige 'Dosl kazanfuk Fıilols.n
her şeyden ön.e seD bir dost olmahsın" öğiidi]Dü çernrelledj..
Çevremizdeki insanlann diinya]aünda 9işam-!rı bilirlek. .lost
jı]]ilaIla b.zenmiş bir dünvaüz ola.aknr Ak]tasda Göİ_
J,ijziinii seyreden insanın yanında bunlan anlaia..k bn dostu
yoksa. gök4izü Ve yl]dPlar ona gi]z.l gelme|?celtir ' de

lnsanların, dosilaıü tara{ırdan seuloe'e ve hanr].nmaya
rh ,r- vd J ' Bu - ..1 b ' i.': Jllyaşamanjn biı zonınlıılüğur insanın nn]tl! olabü1mesi içiD jkinc1

koş!] başkalarDın da onu se!'mesidir. Bİ d.]irüm bana. "Dost
|uk çok değerli bir meziyettir ve bn e]ektrik nelTesine benrer. ]l(i
teliı bn]eşmesiyle deqe kalJantr ve ıık !e.ir'demini Ve b.n.
herkesin b! üşlğl .raman gereki]ğhe in.nl!-onıı. Alman ş.trj
Gothe. Kardeşte.im] Al]ah !'.lattü, Iakat dostlaıİn ben bll
dum' di!,oI] Sen. b.n o1abjl1vo6an.]onuz demekIİ. Dostl!]Jar

böylesjne içien olmlıdİ' Aynl amanda dosiluklarj devam et
üebilmek de oldukça zorduİ Buradaki@rluk kafşı]ıklü sevgi ve
sonsuz gırvenden kaynaklanr.'lısan, dirŞmanlannı, dost_
lanndan daha kolay affed€r' (Anonnn)'

Dostluk v€ selEi birbirl€rini iamanr]ayan kauam]aldtr.
Goihe, 'Bir şeyi semedeı onu anlayamzsnız' der Bir baska
ş.İ ise 'Ne kadar seviyorsanü o kadar yaıyo6unuz' demekt]f.
Sevgi hayat]a baş]ar. selgilerin en güzeli hiçbn karşlllk bek-
l.'neden, aıınenin çocuğLün!. çoc!ğun da annesini sevdiği gibi
sevebiLfiektir' Anne sewisin.]en baş]a!.an sevgi aile ile delam
ener Buda der kr, "Içinde SelEi ve anlayış bulunaı bn diinya,

Içimizde],j sevgi ış1ğ-!,1a aldjn]ık bir dünya yaratn]ak için,
dostlarıİnzla, dostlarlnxzm dost]a.yla el e1e v€rip iek bir aile
olaLım' Dün, ewelki güD \ra da ay]ar önce bifilenyle dosi
lUğUmlzU kaybetmjisek blgİn onlan araya]ım ve sön
diirdüğümüz lş1ğ1ye.iden vaka]]m. Çi]nki]l he. telin bnleşmesi,
alrnj !şığI vermediği giblher t€lin bn]eşmesiyl€ d€ üş1k yanmaz

. ''Dosrluk iki ruhun bir olmastdtİ." (çIÇERo)

. ''Dosduğu hayatian kaldı.mak isteyenleİ. güneşi
dünyadan aytanlara benzert€r." (SENECA)

' ''Dost kazanmk istiyoİsan önce sen kendiı iyi
bir dost ol." (CARNEGIE)

. ''Birçok arkadaşlartmız olabilir, fakat dostlarımız
nadirdir. " (IA FONTAINE)

. ''Dostları olduğunu iddia eden insan, herşe9den
önce dost olduğunu göstğmelldir.'' (RATTUM}
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Neden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü?
Tarih: 8 Mart ıa57, New Yoİk_..
40 000 Dokuma işçisi grevde.
Isüekleri: 12-t4 sa.t siİeı ça]ışııa süresj ksa]nlmall. mutlak

yoksulIaşma ii.letinin insaı).a yaşama!,a -!et.cek bir i]cret li]zeyine

!'tüksellilmesi Bu en doğalisLeİlleIe An]e.ikan Prlisi .ngel .liüyor'
Çahşmal.I sonu.U çıltan y.ngında kadjn Ve çoqu çocuk l29 şçi

Y,l:1910.._
Danimarka'nın Kopenhag kentiıde 2' Eıteı]asyoı.le bağl1

ilerici kadırlar toplanngnda Alman Sosr.l Demoklai Parti'nin ön
d€l]erinden Cjara Zeikin söz alıyor Canşmalarda Ve laDgmda ölen
kadın işçil€I ansln. 8 M.t'ın Diir]!ra Enekçi Kadınlar Güı|l ola.ak
kutl.nmas önerisini getiIi!or'

Öner] oyl]trliğl ne k.b!l enl]i--or.

Yıl:1975...
Birleşnrjş Mi1le1ler oIElt!' Dıılra Kadn]ar YıLııı i].n €dllor
Ve 16 Afalü l977...
Birleşmiş Mi]lel]er Öügütrli. 8 ]vaıiı tüm kadtrılar içır D]n!.

KadlnIar Gi]ni] o]arak k!llanmajıı kalallaİüıyo.
l$c 8 ]!'I.n bollesi bir riireç]e titm diiny. kad]n]annın' klt

İlknur KaIıpçı ve Kurtuluş Savaşı'ndan Kadın Manzaraları

ladlğI llırslararası bir güne dönüiiilror. 1857 yı]ı.da New York'fu
doküma işçisi kad]n]arjn &ha az ç.1ışm. siiresi isteyerek eşit
sirljk]ere k.rşı sırdiiIdijgii ins.nca -ualam kavgal aftrk tijm ki
t.]ardaki kadDLaın el]eirde d.lqalan.n bil b.yt.k ol(Ilor

ijı.k Laül'ıljl l]i. gü l]}ll.. lıj]
(adİr a.İnz elkekLerd.n dalıa aok a!dün rlaha Çok f.ınrli'

dahJ çol lrü]gr i olınak zoru.dad]rlar" (L923)
M. Rendl Atatitrk

1924 !jLınd. h]ruL.ı] Tiiık rüdlnlal Btrliğinır amaçları]dan
btrisi d. Aüiılk'i] iğlenmek r? irği.l6]ek B! amaç]a 8 Mart
Diıry. Krdı.Lal Ci]nı ne:.nü!]. B!:sala Atatürk ve Kadın

,,., , ., 
^a 

l ,,

llilli Eiıtim Bakan]jğ] I:laIlna.ı At. k a!a:ıidra.ıJ olaIak gö
ü.iL.ı.]İi]mii E0 öğr.Id].ni aLlı aULık bj. j(!6a l.bli hrla. ı4EB' b!
.qIetncnleli Atalür]jçir]ük kon!nlrda eliaJa bjlg! !erInek]e de gö
Ievl?ndİİriş Çoğ! k]şinn] lapmadığl bu işe KaıPçı gönillVeImiş.
'Atatürk. Din ve l2iklik' konu]u ilk araşiı.masıı. 'Atatürk ve
Eğitih'. 'Atatürk v€ Politika've 'Atatürk ve Kadın'ko
.u]arlıdaki araşnrmalai izLenrh' Atatiirk ve Kadm'konüiu afaş
nImaİnın sonü]c].nnl t€atral bir könfer.ısl. E Martta sunün Xa
lıPçı' hiç iarımadüğımz iaiihi kadır P.filğlerinı ..ılandtrd' Blsa
-I"a],!aie 

KnltijI MeIk.zi ıd. lunul. ]] konIer..sı kadmLal goryaş]a.l
içinde iz|er]iv€ .osk!ULa a kl5].dll..

MART AYINDA öNEMLi GüNLER
ı Man 1935 ilk kez lE kadn nnlletlel]li TB\]V'!.e

gİai:
Mebrure Gönenç (Afyon)' satt çlrpan (Ankara),

Türkan Başbuğ (Antalya)' sabiha Gökçül (Ballkesir).
ş€kibe lnsel (Bur.a), Hüriye öniz (Divaİbakır), D._
Fatma Memik (Ediİn€)' Nakiy€ Elgün (Eruzurum), Fa_
kihe öymen dstanb.u, Benaı Arıman (lzmir). Fe.uh
Güİgüp (Kays€ri)' Bediz Morova (Konva), Mihri Bektaş
(Malatya). Meliha Ulaş (samsun), Esna Noyma. (se9_
han)' sabiha Görk€y (stvas)' samilıa HızaI Gİabzon)'
Hatice özg€ner (çankar'.

3 Mart l924 HılaJetıı l.;lılırılması
3 Man 1924 Tevhi.l i Tcd.ilat Kanüıüı!ı lnri]rliiöP

qı!ne,i(Öğ..]( jrr Btrliğ])
8 Mart Di]ı}-a Kadır].. Gİnij
12 Mart l921 istı|lla] \'Iil n n] n kal!].
l8 Mart 1915 C.n.lk.l.7.t.ii
24 Maİt l930 Kaı]lı]al. seçDre' reçilme hakklıün

ŞUBELERiMizE DUYURU
Haber bü]tenimizin 3- sa}'lsı}ıa karşınızdaylz.

Yaz] Ve haberlerinizi beklı'o.Uz.

TüRK KADINLAR BiRLiĞi
tIabeİ BüIt€ni

Türk (ad:.la. Bi.liği A.]ı.a sahibi]
Av. seha Keğ.li.ci (cenel Başkan)

Ge..l \ aİın Yonetnrenı]
zeliha DoğaD Y€şit

Diiek çiftçi
Ad.es:

6MK Butvaİl 94l 3
MaltepĞ/ANKARA

Tel: (o312) 23ı ı6 40
Faks: (o3ı2) 23ı 56 53

a]izgıBaskı
Ühit Yayın.rltk

Könur sok 27l'r Kızıa!/AN(ARA
Tel (0312).119 l8 2a 2/
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