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Bu sene dünya kadınlar günü 100. kez kutlanıyor.Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Schleswig-

Holstein ''Türk Toplumunda 100. Yılda 100 Işık'' başlığı altında bir program düzenlendi. 

Dünya kadınlar günü kutlanıyor, kadınlar günü 2011 

Bu sene dünya kadınlar günü 100. kez kutlanıyor. 

Tüm dünyada kutlanan dünya kadınlar günü 8 Mart Dünya kadınlar günü 100. kez kutlanıyor. 8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tüm dünya emekçi kadınlarının kutladığı uluslararası bir 

gündür. Türkiye'deki sosyalist çevreler bu günü "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" adıyla kutlama 

taraftarıdırlar. 

 

Dünya kadınlar günü tarihçesi; 
8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları 

istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin 

fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 

çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. 

 

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası 

Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil 

fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya 

Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. 

 

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak 
saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik 

Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 

1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler'in sitesinde günün tarihine 

ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır. 

 

Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; 

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Emekçi Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 

1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş 

Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi 

yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl 
çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor. 

 

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Schleswig-Holstein Türk Toplumunda „100. Yılda 100 Işık“ başlığı 

altında bir program düzenlendi.  
Etkinlikte Preetz Belediyesi Eşitlik Dairesi tarafından yayınlanan bir yazı da 10:23’te okunarak düzenlenen aksiyona katkıda 

bulunuldu. Yapılan canlı müzikle eğlenceli dakikalar yaşatılırken düzenlenen ücretsiz çekilişle kadınlara küçük hediyeler 

verildi. Düzenlenen kahvaltının ardından kadınlar biribirleriyle sohbet etme imkanı buldular.  
Toplantının açış konuşmasını yapan Dr. Cebel Küçükkaraca günün anlam ve önemine ilişkin olarak şunları söyledi: “Bugün 

Dünya Kadınlar Günü 100 yaşında. Dünya Kadınlar Günü ilk olarak 19.03.1911´de Danimarka, Almanya, Avusturya-

Macaristan ve İsviçre´de kutlandı. Bu günün kutlanmasındaki ilk amaç kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanma isteğiydi 

ve bu da onların bu 100 yıllık geçmişte ilk kazandıkları başarıdır. 20. Yüzyıldan sonra bu hareket daha farklı amaçları 

kendisine hedef almaya başladı. Kadınlar kendilerine mart ve nisan aylarında belirli günler seçerek görüşlerini ifade etmeye 

başladılar ve bunula birlikte savasa karşı olduklarını, çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve kürtaj yasağına karşı olduklarını 

bildirdiler. Dünya Kadınlar Günü 60´lı yıllara kadar bir durgunluk dönemi geçirdi. 60´lı yılların sonunda ise feminist görüş ile 

tekrar harekete geçti ve sonunda 1975´de Birleşmiş Milletler 8 Mart´ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya karar verdi.  

 

Bugün bu hakları kazanabilmemiz için yıllarca savaşan cesur kadınlara minnetkarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış 

bulunmaktayız. Daha yapılması gerekenler bitmiş değil. Bir çok 

kadın halen işte olsun, günlük yaşamda olsun haksızlıklara 
uğruyor.  

Daha sonra hep beraber yapılan kahvaltının ardından düzenlenen 

çekilişle katılanlara küçük hediyeler dağıtıldı. Etkinlik bu hoş 

süprizle sona erdi. 
  

  

 

 

 

 

Kaynak: http://www.kielinsesi.de/haber/haber_detay.asp?haberID=672 
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