ÖZEL ARŞİV KOLEKSİYONU

Nazik Işık
Siyasetçi, Aktivist

NAZİK IŞIK ARŞİVİ
© Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. Tüm hakları saklıdır.

ARŞİV ÖZETİ
Arşiv Mekânı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı – Özel
Arşiv Koleksiyonu / İstanbul-Türkiye
Nazik Işık
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Arşivin Yaratıcısı:
Arşivin Adı:
Bağışlama Tarihi:
Arşivin Kapsadığı Dönem:
Arşivin Uzunluğu:
Arşivin
Nazik Işık tarafından bağışlandı.
Bağışlanması/Sağlanması:
Arşiv Özeti: Arşivde Kadın Dayanışma Vakfı, Eşit Yaşam Derneği,

Dili:
Kimlik Numarası:
Özel Arşivin Kapsamı ve
İçeriği:

Kamer, Uçan Süpürge, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve
Kadın Sığınma Evi - Danışma Merkezleri gibi çeşitli kadın
kurum ve örgütlerine ait belgeler; kadın hareketinin eylem
ve toplantılarına ait efemeralar; kadına yönelik şiddet, aile
içi şiddet, kadının eğitimi ve istihdamı konularında çeşitli
rapor ve yazışmalar; adına düzenlenmiş çeşitli sertifikalar,
kişisel çalışmaları, kadın konulu makaleleri ve yazı
taslakları ile çalışma notları; kurumsal ve kişisel
mektuplaşmalar; akademik çalışmalarına ilişkin çeşitli
belgeler; kadın hareketinin eylem ve etkinliklerine ait çok
sayıda fotoğraf yer almaktadır.
Türkçe, İngilizce
10085
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri dâhil, çeşitli
sosyal projelerde danışmanlık, eğitimcilik, koordinatörlük,
yöneticilik yapan Nazik Işık’ın özel arşivinde, kurucusu
olduğu Kadın Dayanışma Vakfı ile Eşit Yaşam Derneği
belgeleri başta olmak üzere, Kamer, Uçan Süpürge, Mor
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Sığınma Evi - Danışma
Merkezleri’nin belgeleri yer almaktadır. Ayrıca,
Anadolu’da çok sayıda kadın örgütüne danışmanlık
yapması sebebiyle de Anadolu’nun farklı şehirlerinde
faaliyet gösteren çeşitli kadın, yardım ve dayanışma
örgütlerinin belgeleri de arşivde bulunmaktadır.
Ayrıca kadın hareketinin eylem ve toplantılarına ait
efemeralar; kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kadının
eğitimi ve istihdamı konularında çeşitli rapor ve
yazışmalar; kadın örgütlerinin raporları; Nazik Işık adına
düzenlenmiş çeşitli sertifikalar, kişisel çalışmaları, kadın
konulu makaleleri ve yazı taslakları ile çalışma notları;

kurumsal ve kişisel mektuplaşmalar; akademik
çalışmalarına ilişkin çeşitli belgeler; kadın hareketinin
eylem ve etkinliklerine ait çok sayıda fotoğraf arşivde
bulunmaktadır.
CHP Kadın Kolları’nda aktif siyaset de yapan Nazik Işık’ın
arşivi, Işık’ın kişisel tarihine ilişkin önemli ipuçları
sağlarken, Türkiye’nin yakın dönem sosyal, siyasi ve
ekonomik değişimlerinin de izlerini taşımaktadır. Arşiv,
kapsadığı dönem ve zengin içeriği itibariyle, Türkiye’de
kadın hareketinin, özellikle 1990’lardan sonraki
dönüşümüne dair, araştırmacılar için önemli bir başvuru
kaynağı niteliğindedir.
Katalog Bilgisi: Nazik Işık Özel Arşivinin ayrıntılı envanteri İdil Çelik
tarafından yapıldı. Arşiv kataloglama çalışması devam
etmektedir.
Fonun Kullanımı: Fonun üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

