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Ülkemizdehala 8 Mart'in

Tekbir gün kadinlarianlamak,

anlaminibilmeyen

dinlemekve paylasmakIçin
yeterliolmasada hatirlanmak,

kadinlarinnüfusunbüyükbir

aniimakve konularinüzerinde

çogunlugunuolusturdugu

durmakiçin hiç düsünülmemls gözardi edllmesede kadin
hareketiyine de her geçen

olmasindankuskusuz
dqha iyidir.

gün gelismegösteriyor.8

1977yilindaBirlesmis
Milletler

tarafindanIlanedile~Dünya

Martiçingörüslerini

KadinlarGünü,tümdünyada

aldigimizTürkkadin

i

çesitli etkinliklerle kutlaniyor. Son

kuruluslaritemsilcileride tek

yillarda birçok kadin kurulusu,

birslogandabirlesiyor"Her
konudaelelevermeliyil".

bugüne yönelik çalismalarini

haftalikfaaliyetlerhaline
dönüstürüyor.Dünyadaoldugu

21. yüzyila yaklasirken
,

çagdas Türkkadinininda

gibi Türkiye'dede herkadin

kendisorunlarinisahiplenlp

örgütükendianlayisinagöre

çözümyollariüretebilmesi

kutluyor.Yarinda yürüyüsler, için bir araya gelmesinden
paneller,senliklerdüzenlenecek.

FilizÖzmen \ Ankara

daha dogal ne olabilir?
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Türkiye'deki ilk 8 Mart
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"MÜCADELE BiTMEYECEK"
"1897 yilinda New York'ta esit ise esit ücret
sloganiyla baslahlan grev nedeniyle, 1977
yilinda Birlesmis Milletler tarafindan ilan
edilen Dünya Kadiiihir Günü bir buçuk
asirdan beri devam eden bir mücadeledir.
Türkiye' de kadinlaniniz hala, özellikle kirsal
kesimde suskunlugunu ve esaretini
sürdürüyor. Erkegine destek olmak yerine
sirtinda tasiyor. Devlet Bakani Isilay Saygin
ve hanim milletvekillerimiziI1 birlikte vermis
olduklari, tüm kadin1aninizin tercümani olan
önergelerin Meclis'ten olumlu olarak
çikmasini bekliyoruz. Atatürk ilkeleri
dogrultusunda ümidimizi ve inancimizi
yitirmedik. Mücadelemize sonuna kadar
devam edecegiz."

Tansu Tulgar
(Kadinlari Koruma Dernegi Baskani)

"ÇÖZÜMiçiNBiRLESMEliViz"
"Bugün esitsizlige ve aynmciliga karsi,
kadinlann toplumsal ve ekonomik sorunlanni
haykirdigi, çözüm için birlesmenin
zorunlulugunu vurguladigi bir gündür.
Ancak ne yazik ki ülkemizde kadini ikinci
sinif gören, demokrasinin ve laikligin karsih
olan seriatçi akim, sistemli bir hrmanis
içindedir. Bu açidan 8 Mart Dünya Kadinlar
Günü, böyle bir dönemde bizim için bir kat
daha önem kazanmaktadir. Unutmamali ki
demokrasi olmadan böyle günler kutlanamaz.
Kirsal kesimde ve kentte tüm kadinlanmizin
çagdas ve kahlimci konuma gelebilmeleri için
gerek yasalarda, gerekse sosyal statüde
yapilmasi gereken her tür esitligi saglayici
gelisme için 365 gün el ele mücadele
vermeliyiz."

Sema Kendirci
(Türk Kadinlar Birligi Baskani)

"DA YANISMA GÜNÜ"
"8 Mart Dünya Kadinlar Günü, tüm dünya
ikadinlannin dayapis,ggi ~~so~anni4il~

getir~

bir gün.Yasaminher alaninda
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görülen gelenekler, din kurallari ve yasalar
bizi yalnizca kadin oldugumuz için ikincil
duruma itiyor. Hukuk, saglik ve egitim
alanindaki uygulamalar cinsiyetçi
aynmciliktan kaynaklanan esitsizlikleri.
pekistiriyor. Toplumdaki egemen kültür,
kadina yönelik siddeti dogal karsilayip yasal
sayiyor. Oysa bu, insan haklari ihlallerinin bir
parçasidir. Biz kadinlar bu günü dünya
kadinlari ile dayanishgimiz,
suskunlugumuzu
dillendirdigimiz,
belirlenmis kadinlik durumumuzu
sorguladigimiz ve bu çabalari baska
kadinlarla paylashgimiz için kutluyoruz."

Gülten Kayan
(Kadin Dayanisma

Vakfi Kurucusu)

.:'
~-~

'..1
i

1

\'t' '

.

"HAKLARSAVUNULACAK"
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Türkiye' deki ilk 8 Mart
ABirlesmis

~

26 Subat, 1977 "Evlat Acisina
Son" yürüyüsü (üstte).
1978, 8 Mart yürüyüsüne çagri.

Milletler 1977

Dünya Kadinlar Yili

ilan edince ilk kez Türkiye' de
S Mart o yil ilk kez kutlandI.
IstanbulOsmanbey' deki 500
kisilik Dostlar Tiyatrosu 8
Mart'in mekam olarak
belirlenmis. Konusmalar,
siirler, dia gösterileri yapilmis.
O yillarda böyle kutlamalar
çok tehlikeli sayilirken izin
almak da oldukça zor olarak
. haliTlamyor.Sonraki yillarda
Anadolu'nun çesitli
yerlerinde kutlamalar yapildi.
Ayricahaftaolarak
kutlanmaya baslandi.

"8 Mart'in Dünya Kadinlar Günü ilan
edilmesi güzel bir olaydir. Çünkü genelde
kadirilann insan olarak haklari asirlardan beri
çesitli sekillerde kisitlanmis olarak bugüne
gelmistir. 1977 yilinda Birlesmis Milletler'in
kadin yilini ilamyla birlikte, bütün ülkelerde
kadirilar, insan olarak hak1anmn savunulmasi
bilincine ulasmishr. Insan haklari evrensel
beyannamesi ve kadinlara ayrimciligin
önlenmesi gibi uluslararas~. bildirgelerle
kadinlar desteklenmistir. U1kemizde ulu
önderimiz Atatürk'ün Türk kadinini
yüceltmis olmasi, verdigi haklarla hakkkini
teslim etmesi biz Türk kadirilan için destek ve
gurur vesilesidir. Umarim kadirilar erkeklerle
esitlige kavusurlar. Mücadeleyi sonuna kadar
sürdürecegiz."

Prof. Dr. Sevinç Koral
(Kadinlar Birligi ve Dayanisma

Dernegi Baskani)
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Tarihçesi 1910'lara kadar uzaniyor
81857

yilinda

ABD' de

~adin
isçilerin isten
çikanlmalan ve düsük
ücretleri protesto
direnisi sirasinda bir
fabrikada çikan
yanginda 129kadin isçi
hayalim kaybetti. 1910
yilinda Kopenhag' da
toplanan Uluslararasi
Kadin Konferansi'nda
birAlmankadin
politikaçinin önerisiyle
bu olayin anisina 8 Mart
DünyaKadinlarGünü
olarak kabul edildi.
Böylece 8 Mart'lar
kadinlarin esit hak ve
toplumda daha iyi bir
statüye kavusma
isteklerinin dile
getirildigi gün olarak
tüm dünyada
kutlanmaya baslandi. "P
Öte yandan ünlü .,
kadin haklan
savunucusu Clara
Zetkin, II.
Entemasyonel'in 1910
tarihindeki kongresinde
yine ayni nedenle 8
Mart'in Emekçi Kadinlar
Günü ilan edilmesini
istedi ve Enternasyonel
bu öneriyi kabuletti.

Kadinlar
yürüyor
'1914'te\
Washington'daki
sufrajet
yürüyüsü.
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Inceveformda
asamal

zayiflamanin rQ~@sl
ola Slim Centerln özel zayiflarna programlari
.

sayesinde aç kalmadan ve saglikli bir sekilde zayiflayabllirsiniz.
Üstelik check-up; doktor muayenesi,

diyetisyen,

pslkolog, kontald termografi yöntemi ve ultrasonla sel1alit tedavisi,
jimnastik hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Subelerimiz
lIefIIiIiif:

Cumartesi
Tel: (0212)

(9.00-15.00) - Pazar (11.00-17.00) saatleri arasinda

236 47 12 -13

BaJOrIiÖY: Tel: (0212) 660 05 53
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"Yeni bayilikler

açiktir.

-

Eller: Tel: (0212) 'LE! 31 77 78
Ankara:

Tel: (0312) 468 17 16

verilecektiL"

-468 71 51

