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SUNUŞ 

1990 yılında kurulan, Türkiye'nin tek Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi, kadınlar tarafından ve/veya kadınlar üzerine yazılmış eserleri bir mer
kezde toplama, yazılı ve görsel belgelerle bir arşiv oluştunna çalışmalannın yanı 
sıra, konusuyla ilgili çeşitli konferanslar, paneller, sempozyumlar da düzen
lemektedir. Bu toplantılann amacı, kadınlarla ilgili bilgiler derlenirken klasik 
kütüphanelerden biraz farklı bir yol izleyerek yalnız varolan malzemeyi topla
makla yetinmeyip bilgi üretimini özendinnek, hatla buna doğrudan katkıda bu
lunmaktır. Toplantılar, kuşkusuz izleycbilenlcri zenginleştiriyor ama, izleyenle
rin sayısı her zaman izlemek isteyenlerden az olacak. Bu nedenle bu çalışma-
1ann hiç değilse bir bölümünü yayın yoluyla daha geniş bir çevreye aktannamız 
gerektiğine inanıyoruz. 

Elinizdeki yayın, 8-10 Ekim 1991 'de Kütüphanemiz tarafından, kendi bi
nasında düzenlenen bir uluslararası sempozyumun, "Uluslararası Kadın Kü
tüphaneleri Sempozyumu"nun tutanaklandır. Düzenlediğimiz bu ilk uluslara
rası toplantı, toplantı sırasında öğrendiğimize göre (1), aynı zamanda konusu 
kadın olan kütüphanelerin de ilk uluslarnrası toplantısı idi. Toplantının bu tarihi 
ayncalığı, tutanaklann yayınlanmasını bizler için bir vecibe haline getirdi. Yine 
de, toplantıya kalı lan tüm konuk kütüphanelerin yetkilileri ile bu yayın projesini 
yararlı bulan Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu , yayını maddi olarak destek
lemiş olmasalardı, kütüphanenin sınırlı olanaklarıyla bu yayını gerçekleştire
mezdik. Dolayısıyla, yalnız bildirileriyle bu sempozyumu varetmekle kalmayıp 
yayına maddi olarak katkıda bulunan kütüphaneci dostlanmız Annie Dizicr, Da
vid Doughan, Patricia King, Marieke Kramer, Johanna Kootz ile Hollanda İs
tanbul Başkonsolosu Sayın J. J. Roclants'a şükran borcumuz sonsuzdur. 

Toplantıda bildiriler İngilizce ve Türkçe sunuldu, eşanlı olarak çevrildi. Bil
diriler yayına hazırlanırken, konuşmacılann bize ilettikleri yazılı metinler kul
lanıldı. Johanna Kootz'un bildirileri dostumuz Deniz Ülgüray, diğer metinler, 
yayın sorumluluğunu taşıyan, kütüphanemiz gönüllülerinden Lalepcr Aytek ve 
Şirin Tekeli tarafından çevrildi. Fatmagül Berktay ve Şirin Tekeli kendi bildiri
lerini İngilizcelcştirdilcr. Bildirileri izleyen tartışmalarla açış konuşmalannın 
bant çözümünü dostumuz Yaprak Zihnioğlu gerçekleştirdi. Yayın sorumlulan, 
adlan anılan dosllanmıza içten teşekkür ederler. 
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Son olarak, Kadın Eserleri Külüphanesi'nin yayınlarını başlalan, iki dilde ol
ması, görsel malzemeyle desleklenmesi gibi kimi zorlukları bulunan bu çalış
mayı yayma hazırlarken göslerdikleri lilizlik ve özen nedeniyle Melis Yayın
cılığın yöneticileri, Müge Gürsoy ve Semih Sökmen ile bilgisayar işlemlerin
deki yardımlarından dolayı Perka'aan Can ÖzLürk'e leşekkürü borç biliriz. 

Kadın Eserleri Külüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 

1) Bkz. Marieke Kramer, "Uluslararası Kadın Hareketleri Bilgi Merkezi - iTA V", ileride 

s.82. 
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AÇILIŞ KONUŞMASI 

Jale Baysal 

Sayın Bayanlar ve Baylar, Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Hollan
da'dan ve İngiltere'den gelmiş değerli konuklarımız, İslanbul Büyükşehir Bcle
diyesi'nin değerli temsilcileri, külüphaneci meslektaşlarım, Kadın Eserleri Kü
tüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin düzenlediği Kadın Külüphanelcri Uluslararası 
Sempozyumuna, KüLüphane adına hoşgeldiniz diyorum. 

Kadın harekeli, dünyanın büLün ülkelerinde çok önemli bir hareket. Ve bir 
yüzyıldan beri oldukça canlı, önemli bir hareket Türkiye için çok özel bir anla
mı var. Çünkü Türkiye bir yandan anayasasından çeşilli yasalarına kadar laik 
olduğunu vurgulamış bir ülke. Bir yandan da Müslüman bir ülke. Yazılı yazısız 
kurallarının İslam geleneklerine göre biçimlendiği ve yüzyıllar boyunca sünnüş 
olduğu bir ülke. Türkiye eğer gerçekten laik olacaksa, gerçekten çağdaş dünya 
ile büLünleşecckse o zaman kendi ikinci sınınığmı onaylayan, toplumdan kopa
rılmış ayn bir yaşantı sünneyi onaylayan kadının kafasının içini değişlinnesi 
gerekir. 

Bizler, yurtdışmdan gelen meslcklaşlanmızın konuya ilişkin deneyimlerin
den, kadın araşllrmalan ve kadın harekeli konusundaki uzun sünnüş çalışma
larından yararlanabileceğimize, bizim çalışmalarımıza, bizim hareketimize bü
yük bir katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Yaşadığımız çağ bilgi çağı olarak adlandırılıyor. Her eylem, her hareket, ba
şarılmak istenen her iş, günümüzde mutlaka bir bilgi lemeline dayanmak zorun
da. Kütüphanemiz de kadın harekelinin bilimsel lemelini hazırlamak, bu konu
daki doküman ve araşLJmıalan bir araya toplamak, kısaca Türkiye'de kadın ha
reketinin kalesi olmak arı:usuyla kurulmuştur. Ve biraz önce de söylediğim gibi 
yurtdışındaki çalışmaların bizim çalışmalarımıza ışık lutacağına inanıyoruz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi gördüğünüz bu çok çekici tarihsel binayı ar
mağan edip, işletme masrallanna da katkıda bulunarak, hareketi büyük ölçüde 
desteklemiştir. Belcdiye'ye bu bakımdan teşekkür borçluyuz. Ama aynca gö
nüllü çalışmalarıyla, özveriyle kütüphanenin işlerine katkıda bulunan, çalışma
larına yardımcı olan büLün kadınlara ve erkeklere burada aynca teşekkür etmek 
istiyorum. 

Bugünkü toplanlmın düzeni hakkında da açıklamalar yapmak, konuşmacıları 
davet etmek görevi bana verildi. Fener çevresinde yemek yenebilecek yerler ol
madığı için küLüphane burada bazı hazırlıklar yaptı. 

Şimdi kütüphanemizin en önde gelen deslekçisi İstanbul Büyükşehir Bele
diyesi'nin Küllür İşleri Daire Başkanı Sayın Hilmi Yavuz'u davet ediyorum. 
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İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ADINA KONUŞMA 

Hilmi Yavuz 

Teşekkür ederim Sayın Baysal. Günaydın. Değerli konuklar, İstanbul Bü
yükşchir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı olarak, Kadın Kütüphaneleri 
Uluslararası Scmpozyumu'na katılan İngilterc'den Fawcett, Fransa'dan Mar
gucritc Durand, Amerika Birleşik Dcvlellcri'nden Arthur ve Elizabcth Schle
singer Kütüphaneleri'yle, Hollanda'dan Uluslararası Kadın Hareketleri Arşivi 
ve Bilgi Merkezi, Almanya'dan Üniversite Kadın Araşurmalan Destekleme 
Merkezi sayın yetkililerine, bu ülkelerin İstanbul'daki kültür ve diplomatik tem
silcilerine, Sempozyum'un yurtdışı ve yurtiçi kalllımcı ve destekçilerine, Bü
yükşehir Belediyesi ve şahsım adına hoşgeldiniz diyor, verimli çalışmalar dili
yor, bu uluslararası sempozyumu büyük çabalar ve kısıtlı olanaklanyla gerçek
leştirmeyi başaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın E. erleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı'nı içtenlikle kutluyor, benzer kurumlara örnek gösteri
yor, Scmpozyum'un tüm kaulımcılar için bu çok özel konuda bilgilendirme, 
bilgilenme, bilgi alışverişi ve olası işbirliği açısından değerli bir fırsat oluştura
cağına inanıyorum. 

Toplumların büyük bir kesimini oluşturan kadın nüfusunun özellikle geliş
miş modem topluluklardaki rolü hepimizce bilinmektedir. İstanbul gibi, nüfu
su orta büyüklükte bir devlet nüfusunu aşmış, çok sorunlu bir kent komplek
sinde kadın sorunlanna arka çıkmak ve çözümlere destek vermek sadece bir po
liLika değil, gerçekçiliğin ta kendisidir. 

Bu gerçekçiliğin bilimsel yönü kadın sorununun gerçek tanımını yapan, çö
zümler arayan kadın araşLıımalanndan ve kadınlann kültürel mirasının ortaya 
çıkanlmasını, yitirilmeden saklanmasını sağlayan özel amaçlı kütüphanelerden 
geçmektedir. 

İşle kurucu ve gönüllülerinin çabası, özel bağışlar ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin desteği ile sürekli gelişen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi, kuruluşunun daha ikinci yılında bu uluslararası sempozyumu düzen
leyerek çalışmalanna evrensel bir boyut da katmış olmaktadır. 

Sanayileşmiş beş ülkeden gelen ve her biri konularında daha uzun geçmişe 
sahip konuklarımızdan gerek kendi kütüphaneleri gerek ülkelcıindcki son on 
yılın kadın araşurmalan konulannda kuşkusuz çok değerli bilgiler edinip, tartı
şarak ufkumuzu açacağız. Konuklanmız da bu Sempozyum aracılığıyla ülkele
rine Türk kadını konusunda yeni bilgiler götüreceklerdir. 

Konuklanmıza ülkemizde güzel günler ve çalışmaların hepimiz için verimli 
olmasını diliyor, hepinizi tekrar saygı ve içtenlikle selamlıyorum, teşekkür ede
rim. 
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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
ADINA KONUŞMA 

Hasan Keseroğlu 

Sayın konuklar, ben de Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi adına, 
yani bütün İstanbul'daki kütüphaneciler adın~ yerli ve yabancı_ konuklarımı7:a 
hoşgeldiniz diyorum. Aynı zamanda böylesıne uluslararası bır toplantıyı bır 
yıllık geçmişine karşın gerçekleştiren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer
kezi Vakfı'na da teşekkür ediyorum. Ben size kısaca, Türkiye'deki kütüpha
necilik konusunda bilgi vennek istiyorum. Bu bilgileri üç başlık altında topla
yacağım: Bunlardan ilki, Türkiye'de kütüphanelerin tarihsel geçmişi, gelişimi 
ve kütüphane türlerine göre örgüllenmesi, ikincisi Türk kütüphaneciliğinin te
mel sorunları, üçüncüsü de bugün kütüphanelerimizin verdiği hizmetler ve ge
nci durumuyla ilgili olacak. 

Türkiye'de kütüphanecilik tarihi Türkiye Cumhuriycti'nin kurulması ile ge
lişmeye başlıyor. Altı yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğu mirasına sahip olan 
Türkiye Cumhuriyeli, Cumhuriycl'in ilanından sonra bilimsel anlamda kütüp
hanecilik çalışmalarına geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kütüphaneler va
kıf kütüphanesi olarak kuruluyor. Yani vakfı kuran kişilerin amaçlarına bağlı o
larak hizmet sunuyorlar. Hiçbir zaman bunlar için ortak amaç belirlemek olası 
değil. 

1850'li yıllardan sonra Bali kütüphanelerini örnek alan ama yine amaçlan belli 
olmayan bir kütüphane kuruluyor. Bu kütüphane hem üniversite kütüphanesi 
hem milli kütüphane hem halk kütüphanesi hem de özel araştınna kütüphanesi 
olmak isliyor ki, bu da hiçbir kütüphane türüne girmiyor kolay kolay. Devlet 
eliyle ilk kütüphane 1881 yılında İstanbul'da kuruluyor. Bu kütüphane sanıyo
rum yann ziyaret edilecek: Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Cumhuriyet'tcn sonra 
1925 yılında başlayan kütüphanecilik eğitimi 1925 yılından 1954 yılına kadar 
otu7. yıl içinde kesinlilerle sürüyor. 1954 yılından başlayarak kütüpha~ecilik, 
üniversilc düzeyinde eğilimi verilen bir dal oluyor. 1954-55'te Ankara Univcr
sitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1964-65'te İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi, 1972-73 yılında da Haccltepc Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilim
ler Fakültcsi'nde kütüphanecilik bölümleri açılıyor. Ulusal Kütüphanemiz 1946 
yılında, Türk Kütüphaneciler Derneği de 1949 yılında kuruluyor. 

Türkiye'de kütüphanelerin örgütlenmeleri biraz eşgüdüm yoksunu gerçek
ten. Halk ve çocuk kütüphanelerimiz Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı. Okul kütüphanelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ki 
bunlar genellikle çalışmıyorlar. Üniversite kütüphanelerimiz bağlı bulundukları 
üniversite bünyesinde yer almakla birlikle özerktir ve YÖK Dokümantasyon 
Merkezi cşgüdümünde çalışıyorlar. Özel araşunna kütüphanelerimizin bağlı ol-
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dukları bir birim yani tümünün birden bağlı olduğu, işbirliğine gidecekleri, 
standartlar hazırlayacak lan bir birim, ne yazık ki yok bugün. Türkiye'de özel ve 
tüzel kuruluşlar kütüphane kurabiliyorlar. Örneğin Belediyeler Yasası'na göre 
belediyeler kütüphane kurabilirler, işletebilirler. Ancak Türkiye genelinde ba
kıldığında belediyelerin bu olaya çoğunlukla sıcak bakmadıklannı görebiliyo
ruz. 

Türk kütüphaneciliğinin temel sorunlannı da kaba çizgilerle şöyle çizebiliriz: 
Kütüphane, enformasyon, dokümantasyon merkezleri ile arşivlerimizin stan
dartları yok. Gcnelgeçer, ulusal düzeyde standartlardan yoksunuz. Külüpha
nclcrin uzun erimli program, plan ve politikalan yok. Bütün bunlun gerçekleş
tirecek, kendi aralarında işbirliğini sağlayacak, eşgüdüm sağlayacak bir mer
kezden Türk kütüphaneciliği ne yazık ki yoksun. Şimdi, özel araştırma kütüp
haneleriyle üniversite kütüphanelerinin kimileıi dışında bugün gerçekten kü
tüphanelerimizin çok iyi hizmet verdiklerini söylememiz olanaklı görünmüyor. 
Bu da, doğal olarak, personele ödenen parayla ölçülebiliyor. Bir başka eksik 
yanımız da kütüphanelerimizin temel nitelikli el kitaplarının bulunmaması. Ör
neğin, bugün makine ile okunabilir bir Türkçe formatımız yok; örneğin, konu 
başlıklan listemiz yok; örneğin sınıllama sistemlerinden Dewey gibi, Library of 
Congrcss gibi ya da evrensel onlu sınıllama gibi uluslararası düzeydeki sınılla
ma sistemlerinden hiçbirinin son baskıları Türkçe'de ne yazık ki yok. 

Galiba Türk kütüphaneciliğinin en önemli sorunlarından birisi de şudur: 
YÖK Dokümantasyon Merkezi, Tübitak, Milli Kütüphane gibi kurumlar yoluy
la aradığımız konuya ilişkin bilginin kaynaklannı uydular ve bilgisayarlarla en 
çok on dakikada elde ederken, Türkçe'deki bilgileri konunun genişliğine ya da 
darlığına bağlı olarak aylar hatta yıllar vererek bile ne yazık ki elde edemiyoruz. 
Galiba en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Sempozyum'un başarılı geçmesini 
dileyip saygılar sunuyorum. 
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İNGİLİZ KÜLTÜR ATAŞELİĞİ 
ADINA KONUŞMA 

Victoria Field 

İlk olarak bugün burada konuşma yapmak üzere davet edildiğim için, kişisel 
olarak ne kadar mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu mutluluğun iki kuvvetli 
nedeni var. Birincisi, yedi yaşımdan beri oldukça kuvvetli bir kütüphane sevgi
siyle büyüyen bir çocuk olmam, ikincisi de yaklaşık 17 yaşımdan sonra kadın
ların yazdıklarıyla çok yakından ilgilenmeye başlamam. Bu iki amacı birleşti
ren bir mekanda bulunmaksa gerçekten harika bir olay. Sempozyum boyunca 
kadın kütüphaneleri konusunda uzman olan 5-6 kişiyi dinleyeceğiz. Ben kadın 
kütüphanelerinin geçmişi üzerine bir iki şey söylemek isterim. Söyleyecekle
rim kişisel izlenimlerime dayanıyor ama bu yüzden özür dilemem gerektiğini 
düşünmüyorum. Çünkü kişisel izlenimler de önemlidir. 

Kadın kütüphanelerine yöneltilen ortak eleştirilerden biri, bu kütüphanelerin 
yaşamın küçük bir azınlık tarafından paylaşılan göıünüşünü, üstelik de yanlı o
larak temsil etmekte olduğudur. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kadın 
olduğu gözönünde bulundurulursa, kadın kütüphanelerinin oldukça yakın za
manların bir icadı olmaları şaşırtıcıdır. İngillere'dc 1970'lcrde yepyeni bir bakış 
açısından yazılmış çeşitli kitaplar yayınlandı. Bunlardan Germaine Grcer gibi 
İngiliz -ki Ferr.ale Eunuch bugün artık klasikleşmiştir- ya da Belly Friedan gibi 
Amerikalı yazarlarca kaleme alınan bu kitaplar, birden, dünyaya bildiğimizden 
farklı bir bakış açısıyla bakılabileceğini gösterdiler. Söyleyeceğim sizlere biraz 
basmakalıp gelebilir ama, kuşaklar boyu bizlere erkek bakış açısıyla sunulan 
matematik, tıp, biyoloji gibi alanların bugün kadın bakış açısıyla ele alınabilece
ğini düşünmek harika bir şeydir. 

Kadınların kütüphane kurmak için kendilerine güven duymaları ve bunun 
için destek alabilmelerinin kökeninde kitaplara ve bilgiye ulaşma istekleri yatar. 
Çağdaş eğitimin kurucularından olan Jean-Jacqucs Rousseau'dan bir alıntı yap
mak isterim. Rousseau der ki: "Kadınlar erkekleri mutlu etmek için, onlara bo
yun eğmek için yaratılmışlardır ve her zaman erkeklerin gözüne hoş görünme
lidfrlcr." Sanının insanlar bugün böyle şeyler söyleyemiyorlar. Ve bu sözleri 
söyleyen kişi de bugün bildiğimiz modem anlamda eğitimin kurucusu olan ki
şidir! Çok okuyan kadınların dünya hakkında çok şey keşfedeceklerini ve er
keklerin bu kadınlarla evlenmek istemeyeceğini düşünen başkaları da vardır. 
Örneğin Herbert Spencer, 1761 'de, erkeklerin kadınların beyniyle ilgili olma
dıklarını söylemiştir. Aynı çağda, kadınların beyni olmadığını ispat etmek için 
birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bunlara göre kadının bir şey öğrenebilmek 
için çok uzun saallcr çalışması gerekmekteydi ve bedeni bundan etkilenmektey
di. Masa başında uzun süre oturan kadınların kalça kemiklerinde deformasyon 
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olduğunu, bunun da çocuk doğururken sorunlara yol açtığını göstermeye çalı
şan bilimsel araştırmalar vardır. Yine spor yapan kadınlann emzirme sorunları 
olacağı ileri süıiilmüştür. Bizler, bunlar ve benzeri düşüncelerle büyütüldük. 

Size bir de İngiliz kadın yazar Aphro Benn'den söz etmek isterim. Aphro 
Benn 1640 ile 1689 arasında yazan bir kadın ve bugün hfila hakkında çok az şey 
bilinen bir yazar. Kendisi oyunlar ve edebiyat tarihçilerine göre yayınlanan ilk 
romandan önce, 13 roman yazmıştır. Edebiyat tarihçilerinin "ilk roman" dedik
leri eser bir erkek tarafından, Aphro Benn'den otuz yıl sonra yazılmıştı. Zama
nında Aphro Benn'in eserleri, Yunanca ve Latince bilmediği gerekçesiyle acı
masızca eleştirildi. O zamanlar Yunanca ve Latince bilmeyen bir kişinin büyük 
eserler yazamayacağına inanılmaktaydı. Kadınların Yunanca ve Latince öğre
nemeyecekleri yolundaki en güçlü kanıt da bunu denerlerse beyinlerinin parça
lanacağına inanı imasıydı. Aphro Benn bu düşünceye karşı gerçek bir mücadele 
verdi. Tabii insan, ne Yunanca ne de Latince bilen Shakespeare'in de aynı ge
rekçeyle eleştirilmesini bekliyor; ama Shakespcare, Benn'den farklı olarak iyi 
bir yazar olarak kabul edilmiştir. 

Yaşadığımız yüzyılda bile, her ne nedenle olursa olsun, kadınlann zekaları
nın, yazdıklarının ve yaptıklan bilimsel araştırmalann erkeklerinkinin düzeyin
de olmadığını, olamayacağını göstermeye çalışan birçok bilimsel çalışma var
dır. Örneğin kadınlann beyninin erkeklerinkinden küçük olduğu ileri sürülür. 
Tabii bu hesapça beyni erkeğinkinden daha büyük olan domuzlann da erkekler
den daha zeki olmalan gerekir. Burada unutulan, beynin büyüklüğü ya da kü
çüklüğünün vücut ağırlığıyla orantılı olmasıdır. 
Konuşmamı daha ciddi birkaç sözle bitirirken, Jale Hanım'ın açış konuşma

sında söylediği görüşe katıldığımı, kadın kütüphanelerinin Türkiye gibi bir ülke 
için gerçekten önemli olduğunu, ama yalnız Türkiye için değil, dünyanın her 
yanındaki kadınlar ve kadın araştırmaları için bu kütüphanelerin çok önemli 
olduğunu söyleyeceğim. Bugün burada her iki cinsten bir izleyici topluluğunun 
bulunması, böylesi etkinliklerin yalnızca kadınlara yönelik marjinal etkinlikler 
olarak algılandığı bir çağdan başka bir çağa doğru ilerlediğimizi gösteriyor. 
Teşekkür ederim. 
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FA WCETT KÜTÜPHANESİ 

David Doughan 

Bugün İngiltere'de gerek kadınlar gerekse tarihi ve çağdaş feminizm konu
sunda bilgi edinilebilecek en temel kaynak Fawcctt Kütüphanesi'dir. Kütüpha
ne'nin rolünü küçümsemek gibi bir amacım olmamakla birlikte bu durum, 
1990'1ar İngilteresi'nde kadın araştınnalanna verilen önemin düşüklüğünü ye
terince ortaya koymaktadır. Bir süre önce yerleşik düzenin ünlü yayın organla
rından Times Literary Supplement'in (Times Gazetesi Edebiyat Eki), kadın 
araştırmalarına ayırdığı bir özel sayının ana makalesini, bu disiplinle ilişkisi ol
maması bir yana, "kadın araştırmalan" nın varolmadığına ve varolamayacağına 
inanan bir yazara sipariş edebildiğine tanık olduk. Durum bu olunca, İngilte
re'deki konuyla ilgili başlıca kaynak küLüphanesinin, ulaşılması hayli zor ve ol
dukça sağlıksız bir bodrum katında, 2,5 tam zamanlı çalışan1a, yeni eser alımı 
ve korunması için gereken fonları üyelik aidallan, hizmet, fotokopi, kullanma 
haklan vb. gibi olanaklardan ya da Kütüphane Dostlan Örgütü'nden sağlayarak 
faaliyet göstermesine şaşırmamak gerekir. 

Bütün bu saydığım olumsuzluklara rağmen, kütüphaneye ulaşmayı başaran
lar genellikle çabalarının ödüllendirildiğini göıiirler. Çünkü kütüphanemiz ka
dınlann durumunu paleolitik çağdan günümüze izleme olanağını veren eserler, 
17. yüzyıl başlarında yayınlanan anti-feminist ve sonradan bunlara katılan femi
nist yayınlar ve o tarihten günümüze kadar yayınlanan kitap, broşür gibi mo
nografiler yönünden gerçekten zengindir. Aynca kütüphanede, kimisinin ilk sa
yılan 100 yıl kadar geriye giden 700'den fazla süreli yayın, çoğunlukla 1850' 
den beri düzenlenmiş feminist kampanyalar sırasında çıkmış sürekli olmayan 
yayın, 600'den fazla arşiv kutusu (kişi ve örgüt belgeleri), önemli bir el yazması 
mektup koleksiyonu, gazete kupürleri, el ve duvar afişleri, küçük ama değerli 
bir fotoğraf koleksiyonu ve başta oy hakkı için kampanya olmak üzere çeşitli 
feminist kampanyalarla ilgili rozet, pankart ve benzeri nesneler bulunmaktadır. 
Akademik ilgi alanı politik, sosyal ve polemik konularda odaklanmakta ve bura
da büyük bir çeşillilik göıiilmektedir. Bir ucunda devrimci radikal lezbiyen fe
minizmin, diğer ucunda gerici Kadınsı Kadın Kampanyası'nın yer aldığı siyasi 
yelpazede, geleneklere bağlı, kırsal tabanlı Kadın Enstitüsü yayınlanndan gele
neksel Hıristiyan, Yahudi ve İslam eserlerine kadar her tür eser vardır. 

TARİH 

Kütüphanenin kökeninde 1867'de kurulup 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl 
başında Millicent Garrett Fawcett tarafından yönetilen Londra ve Ulus Çapında 
Kadınların Oy Hakkı Derneği (London and National Society for Womcn's 
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Suffrage) yer alır. Bugün bu demek yerini Fawcett Demeği'ne (Fawcett Socie
ty) bırakmıştır. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında oldukça geniş bir feminist 
yayınlar koleksiyonu oluşmuş olduğu halde, kütüphanenin 1926 yılına kadar 
tam zamanlı bir kütüphanecisi yoktu. Bu küçük ama ilginç demek kütüphane
sini, tam zamanlı ilk kütüphaneci olan Vera Douie (1894-1979), 41 yıl süren 
meslek hayatı sonunda, uluslararası ün kazanmış belli başlı araştınna kütüp
hanelerinden biri haline getirdi. 

1930'larda Kütüphane, Westminister'de, Parlamento binasına yürüyüş u
zaklığında bulunan ve özel olarak yapılan Women's Service House (Kadın Hiz
met Evi) binasına taşındı. Binanın Parlamento'ya yakınlığı lobiciliğe çok uy
gundu. Aynca bina, EleanorRathbone, Vera BriLLain ve Virginia Woolf gibi ta
nınmış kadınların -ki bunlardan son ikisi kütüphanenin zenginleşmesine önemli 
katkılar yapmışlardı- sık sık buluştukları bir yer oldu. Ancak il. Dünya Sava
şı'nda bina bombardımandan ciddi hasar gördü -hiç değilse savaş süresince Ox
ford'a taşınan koleksiyon zarara uğramaktan kurtulmuştu- ve savaş sonrasında 
kendi binası olmadığı için, geçici olarak Westminister's Great Smilh Street Lib
rary'ye taşındı. 1957'de Fawcett Society'nin 27 Wilfred Street'deki yeni bina
sına taşınan kütüphane, izleyen 20 yıl boyunca burada faaliyet gösterdi. 

1970'lerde enflasyon Fawcett Society'nin fonlarında ciddi bir erimeye yol 
açtı. Öte yandan, Kütüphane koleksiyonları oldukça genişlediği gibi bu yıllarda 
kütüphane kullanıcılarının sayısında da önemli artış oldu. Yardımsız kütüpha
neyi ayakta tutmakta zorlanan Fawcett Society, akademik kurumlardan birinde 
yeni bir yer bulma sürecini başlattı. Sonunda 1977 Martı'nda Londrn Belediyesi 
Yüksek Teknik Okulu'na (City ofLondon Polytechnic) taşınan Kütüphane, ça
lışmalarını halen burada sürdürmektedir. 

Bu dönem boyunca Fawcett Kütüphanesi, dağılma tehlikesiyle karşılaşan 
daha küçük bazı koleksiyonları da bünyesinde topladı. Bu koleksiyonların en 
önemlileri, Cavendish Bentinck eski ve nadir eserler koleksiyonu (kuruluşu 
1909, Fawcett Kütüphanesi'ne devredilişi 1931), Josephine Butler Kütüpha
nesi (önceleri 19. yüzyıl sonunda kurulan Ahlaki ve Sosyal Sağlık Derneği'nin 
kütüphanesi iken, 1956'da Fawcett Kütüphanesi'ne devredildi) ve İngiliz Ulus
lar Topluluğu üyeleri ve eski üyelerinin kadınlarıyla ilgili olarak 1939'da Faw
cett Kütüphanesi bünyesinde özel bir koleksiyon şeklinde kurulan Sadd Brown 
Kütüphanesi 'dir. 

KOLEKSİYONLAR 

Kütüphane'nin en önemli koleksiyonu 45.000'den fazla eserin bulunduğu 
kitap ve broşür koleksiyonudur. Koleksiyonda kadınların toplum içindeki ko
numuyla ilgili her konuda, siyasal statü, oy hakkı hareketi, kadınların kurtuluşu 
hareketi, kadın ve hukuk, eğitim, çalışma, evişi, evlilik, cinsellik, sağlık, psi
koloji, din, moda, yemek, görsel sanatlar, tiyatro, sinema, edebiyat, dil, müzik 
ve benzeri konulan ele alan, kısacası insanlığın yarısının tüm etkinlikleri hak
kında her tür kitap vardır. Kütüphanenin bir ilginç yanı da Nefcrtiti'den Maya 
Angelou'ya kadar uzanan ve bu arada Margaret Thatcher, Emma Goldman. Si
enalı Azize Catharina, Sarojoni Naidu, Han Suyin ve Madonna gibi çok değişik 
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isimlerin yer aldığı biyografi ve otobiyografi koleksiyonudur. Bu eserlerin bü
yük bölümü, İngillere, İngiliz Uluslar Topluluğu, İrlanda ve A.B.D. ile ilişkili 
olmakla birlikte, Avrupa'daki eski sosyalist ülkeler, Japonya ve Çin gibi ül
kelerle ilgili olarak da pek çok eser vardır. Malzememizin büyük çoğunluğu İn
gilizce'dir, ancak Fransızca, Almanca, İspanyolca, Yunanca, Hollandaca, Rus
ça ve hatta bir miktar Türl<:çe kitabımız bulunmaktadır. 

Süreli yayınlar kütüphanenin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Genel "ticari" kadın dergileri, 1713'ten başlamakta ve günümüze gelmektedir. 
Ancak yer sorunu nedeniyle bunlardan yinninci yüzyılda yayınlanmış olanların 
tam koleksiyonları yerine dergi hakkında bir fikir verebilecek nitelikteki sayıları 
biriktirilmektedir. Feminist dergiler 1858'de yayınlanan English Woman's Jo
urnal (İngiliz Kadınının Dergisi) ile başlamakta ve günümüzün Spare Rib (Ka
burga Artığı), Everywoman (Sıradan Kadın), Feminist Review (Feminist Dergi) 
ve Trouble and Strife (Dert ve Kavga) gibi dergilerine kadar gelmektedir. Bir
çok eski dergi okurlara yalnız mikrofilm kopyalarıyla sunulmaktadır. 

Diğer yayınlar arasında, farklı dönemlerde açılan, örneğin Bulaşıcı Hasta
lıkların Önlenmesi Kampanyası, Kadınların Oy Hakkı Hareketi, Eşit İşe Eşit 
Ücret Kampanyaları, doğum kontrolüyle ilgili kampanya gibi çeşitli eylemler 
sırasında çıkarılan broşür ve benzeri malzeme ile ondokuzuncu yüzyıl ortala
rında başlayıp günümüze gelen gazete kupürleri sayılabilir. 

Üç özel koleksiyonun her birisi belli bir konuya ağırlık vennektedir. Bunlar
dan Cavendish Benlinck koleksiyonunda, eski, nadir ve değerli eserler toplan
maktadır ve bu, kütüphanenin kilitli olan tek koleksiyonudur. Bu koleksiyonda 
17. ve 18. yüzyıla ait malzemeler, örneğin Mary Wollestonecraft, Bronte Kar
deşler, George Eliot ve Virginia Woolf gibi kadınların kitaplarının ilk baskıları 
ve içerisinde elle çizilmiş renkli moda sayfaları bulunan 19. yüzyıl dergileri yer 
almaktadır. 

Josephine Butler Cemiyeti koleksiyonunda, esas olarak, 19. yüzyıl sonu ve 
20. yüzyıl başlarında, fuhuş, cinsellik ve bunlarla ilgili kriminoloji ve psikoloji 
konularında yayınlanan malzeme toplanmıştır. Henüz sınıflandırılmamış ve gö
rece düzensiz olan bu koleksiyonun sınıflandırılma ve korunma sorunlarına çö
züm bulmak üzere özel fon aranmaktadır. 

Sadd Brown Kütüphanesi, militan bir sufrajet ve İngiliz Uluslar Topluluğu 
Ligası'nın kurucusu olan Myra Sadd Brown'ın anısına bu ismi taşımaktadır. 
Fawcett Kütüphanesi bünyesinde yer alan bir vakıf tarafından yönetilmektedir. 
Vakıf başkanı, Myra Sadd Brown'ın torunu olan Lady Diana Dollery'dir. Ko
leksiyon, İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ve eskiden üye olan ülkelerin kadın
lan konusunda uzmanlaşmıştır. 

Arşivde kişilere ve örgütlere ait belgeler yer almaktadır. Belgeleri korunan ki
şiler arasında Josephine Butler, Emily Wilding Davison, Maude Royden, Tere
sa Billington-Grieg ve Millicent Garrett Fawcett gibi önde gelen feministler var
dır. Elyazması Mektup Koleksiyonumuzda ise, Kraliçe Victoria, Florence Nig
htingale, Pankhurst'ler gibi pek çok kadının yazışmaları korunmaktadır. Ör
gütler arasında, oy hakkının kazanılma mücadelesi sırasında kurulan hemen 
tüm önemli dernekler, beyaz yakalı kadın çalışanların kurdukları sendikalar, 
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Allı Nokta Grubu (Six Points Group) ve Açık Kapı Enternasyonali (Open Door 
Intemational) gibi feminist kuruluşlar, kadın göçüyle ilgili dernekler, kadın ti
caretine karşı ve toplum ahlakını korumak amacıyla kurulmuş dernekler sayı
labilir. Arşiv malzemesi yeni alımlarla zenginleşmektedir. Kısa süre önce, ör
neğin, 1887 yılında kurulan Blackf riars Kuruluşu, eski adıyla Kadın Üniversi
tesi Kuruluşu'na ait belgeler Fawcett Kültiphanesi'ne devredilmiştir. 

Fotoğraf koleksiyonumuz fazla zengin olmadığı gibi, konu çeşitliliği bakı
mından da oldukça dardır. Görece zengin yanını, önde gelen feministlerin port
releri ve 20. yüzyıl başına ait -özellikle oy hakkı hareketi ve I. Dünya Savaşı
fotoğraflar oluştunnaktadır. Fotoğraf konusunda Kütüphane'nin ajansı olarak 
çalışan Mary Evans Picture Library (Mary Evans Fotoğraf Kütüphanesi) ile sıkı 
bir işbirliği içinde bulunmaktayız. 

Son olarak, her ne kadar bir Müze değil, Kütüphane olma konusunda ısrarlı 
isek de, feminist kampanyalarda kullanılmış çeşilli nesnelerin koleksiyonlarını 
da muhafaza etmekteyiz. Bunlar arasında yüzyıl başının oy hakkı mücadelesi 
için yapılmış elliden fazla pankart ve oy hakkı kampanyasından günümüze açı
lan çeşitli kampanyalar için üretilen ro7.ct koleksiyonları önemlidir. 

ÖRGÜTLENME VE KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA 

Kütüphaneden yararlananlar ve yararlanma biçimleri çok çeşitlidir. Yılda or
talama 4.000 ziyaretçi kabul eden Kütüphane, üyelerine 3.000 kadar kitap ö
dünç vennektedir. Bunun yanı sıra yılda 500 kadar yazılı başvuru ve sayısız te
lefon başvurusu yapılmaktadır. Ziyaretçiler tek tek ya da gruplar halinde gel
mektedir; bunların yaklaşık dörtte biri bağlı olduğumuz Yüksek Okul mensubu
dur ve çoğunluk Kültiphane'yi akademik bir amaçla (burada orta okul tarih öde
vinden doktora sonrası araştırmaya uzanan bir çeşitlilik söz konusudur) ziyaret 
etmektedir; aynca meslekleri yazarlık, gazetecilik, radyo-televizyon ga7,cteciliği 
olan bağımsız araştmnacılar, feminist militanlar ve iyi bir kitap okumak isleyen 
sıradan kadınlar da kütüphanemizin müdavimleri arasındadır. Ziyaretçilerimi
zin çoğunluğu İngiliz'dir, ancak Avrupa ülkeleri, Avustralya, Japonya ve özel
likle Kuzey Amerika'dan çok sayıda araştırmacı kütüphaneyi ziyaret etmekteyse 
de, son yıllarda, çok açık nedenlerden dolayı bu ziyaretçilerin sayısında ve kü
tüphanede-geçirdikleri sürede azalma olmuştur. Bize yöneltilen sorularda da bü
yük bir çeşitlilik gözlemlenmektedir. Sorular, örneğin "İngiliz kadınlan parla
mento için oy hakkını ilk kez hangi yıl kullandılar?" türü çok basit sorular ola
bildiği gibi, oldukça karmaşık, "sınıfsal tulumlar Birinci Dünya Savaşı sırasın
da feminist ve işçi sınıfı kadınlarının ilişkisini ne ölçüde etkilemiştir?" türü so
rularla da karşılaşabiliyoruz. 

Yayınlanmış malzeme UKMARC standartlarına göre kataloglanmıştır; bura
da Libertas sisteminden yararlanılmakta olup JANET kanalından ulaşılabil
mektedir. Norm olarak, feminist bir kütüphane için ideal olduğu söyleneme
yecek olan Dcwey'i kullanan BNB kataloglaması kabul edilmiştir. Sistem femi
nist bir kütüphane için ideal olmasa da, bağlı bulunduğumuz Yüksek Teknik 
Okul'un merkezi kütüphane sistemine dahil olabilmek için bu bedeli ödememiz 
kaçınılmazdı. Daha eski broşürler ve sürekli olmayan yayınlar UDC ile sınıf-
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ıandınlmıştır (bu sayede çalışanlarımızdan bazılarının Dewey'le banştıklannı da 
beli ıtmeli yim ). 

PERSONEL VE FİNANSMAN 
fawcett Kütüphanesi'nin üst düzey sorumlusu, bağlı olduğumuz Londra 

Belediyesi Yüksek Teknik Okulu Kütüphanesi'nin müdürü Maureen Castens' 
tir. ücretli personel, tam-zamanlı bir referans kütüphanecisi, haftada 20 saat 
çalışan bir yardımcı kütüphaneci ve her biri haftada bir gün ça!ışan bir a~şi~ci, 
bir tasnifçi ve bir görsel malzeme uzmanından oluşmaktadır. Kıtaplann bılgısa
yara geçirilmesi, gazete kupürlerinin kesilmesi, sürekli olmayan yayınların tas
nifi, dergilerin makale indekslerinin yapılması gibi birçok iş, herhangi bir ücret 
almayan gönüllüler tarafından yapılmaktadır. 

Fawcett Kütüphanesi'nin Londra Belediyesi Yüksek Teknik Okulu Kü
tüphanesi'ne bağlı olması, yer, ısıtma, aydınlatma, sınıflandınna teknolojisi ve 
benzeri "görünmeyen kalemlerin" Yüksek Okul bütçesinden karşılanması an
lamına gelmektedir. Tam zamanlı referans kütüphanecisinin aylığı da aynı kay
naktan karşılanmaktadır. Diğer ücretler ise 1957'de tesis edilen vakıf gelirle
riyle hayır kurumlarının zaman zaman verdikleri bağışlardan karşılanmaktadır. 
İhtiyaç duyulduğunda Kütüphane, bağlı olduğu Yüksek Okul'un başka bö
lümlerindeki personelden yardım alabilecek konumdadır (ve fiilen almaktadır) 
ve tabii bunun karşılığında hizmet sunması beklenmektedir; ancak fiilen böyle 
bir talep hiç gelmemiştir. 

Diğer cari giderler (kitap satın alımlan, dergi abonmanlan vb.) Fawcett 
Kütüphanesi'nin üyelik aidatları, sunulan hizmetler ve kopya haklan gibi faa
liyetlerinden elde etliği gelirle karşılanmaktadır. Belirli projelerin finansmanı ise 
(koruma çalışmaları, bilgisayar sisteminin satın alınması vb.) Fawcett Dostları 
Derneği tarafından ya da özel bağışlarla sağlanmaktadır. Buna ek olarak, kolek
siyonların zenginleştirilmesinde yayıftevlcrinin kitap ve dergi bağışlan da ö
nemli bir kaynaktır. Ancak son yıllarda yayıncılann "incelenme amacıyla" da 
olsa yayın gönderme konusunda eskisinden çok daha az istekli oldukları görül
mektedir. 

MEKAN OLANAKLARI 

Kütüphane Londra'nın merkezinde, metro hallannın hepsiyle en fazla yanın 
saatlik bir yolculukla ulaşılabilir mesafede ve University of Landon (Londra 
Üniversitesi), Landon School of Economics (Londra İktisat Okulu), British Li
brary (İngiliz Kütüphanesi) vb. kurumlara çok yakın bir yerde bulunmaktadır. 
Ancak bir kez oraya gelirseniz, "bize ulaşanlar, ulaşmak için çok kararlı olan
lardır" derken şaka etmediğimizi hemen anlayacaksınız; çünkü üniversitenin 
içerisinde kütüphanenin yerini bulmak hiç de kolay değildir. Öte yandan arşiv 
kurma durumunda olan birçok kütüphane gibi biz de giderek yer sıkıntısı 
çekmekteyiz (şimdilik, yerimiz bize beş yıl daha yetecek gibi görünüyor) ve 
bırakın elimizdeki değerli görsel malzemeyi gerektiği gibi sergilemeyi, olağan 
malzememizi bile yerleştirmekte zorlanıyoruz. Depolamada yerden en fazla ya
ran sağlamak için ranan sırt sırta ve birbirlerine yakın mesafeye yerleştirmiş 
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bulunuyoruz. Son on dört yıldır başımıza henüz bir kaza gelmemiş olmakla bir
likte, ikiden fazla okurun aynı konuyla ilgili kitaplan incelemek istemeleri duru
munda oldukça rahatsız edici bir durumla karşılaştığımız açıktır. KüLüphanenin 
fiziki koşullan, daha önce de söylediğim gibi iyi değildir, binada ısı kontrolü 
yoktur ve ısıda çok büyük değişmeler olmamakla birlikte, rutubet için aynı şeyi 
söylemek mümkün değildir. Son olarak personel yetersizliği nedeniyle kütüp
haneyi istediğimizden daha kısıtlı saatlerde açık ıutabilmekteyiz. Kütüphane
den hafta sanlan yararlanma olanağı bulunmadığı gibi, haftada yalnız bir ak
şam, akşam saatlerinde de okurlara hizmet verebiliyoruz. 

GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER 

Geleceğe dönük olarak söyleyebileceğimiz en iyi ve en kötü şey, yakın gele
cekte durumun fazla değişmesinin beklenmemcsidir. Önümüzdeki yıllarda da
ha geniş bir yere taşınmayı ve personelimizin artmasını tabii çok isteriz ama, üç 
yıl önce gündeme geldiği gibi, Essex'in "yeşil tarlatan" arasında kaybolmuş bir 
yere nakledilmediğimiz için kendimizi mutlu sayıyoruz. Ve hele durumumuzu, 
son iki yıldır çalışmalannı tümüyle gönüllü emekle ve Londra'nm Southwark 
İlçe Belcdiyesi'nin şimdilik ihtiyaç duymadığı için verdiği tek bir odada sür
dürmek zorunda kalan Feminist Library (Feminist Kütüphane) ile karşılaştırdı
ğımızda halimize şükrediyoruz. 

Yer darlığının yaraLUğı sıkıntı dışında geleceğe dönük en büyük endişemiz, 
malzemenin korunmasıyla ilgilidir. 20. yüzyıl başlanna ait pek çok belge, asit 
düzeyi oldukça yüksek ağaç kökünden yapılma kağıda basılmışur ve on yıl
larda hızla yıpranmaya başlamıştır. Aynca belgelerin okunup incelenmesi sıra
sında uğradıklan olağan yıpranma o noktaya gelmiştir ki , özellikle eski belgeler 
sözcüğün gerçek anlamında paramparça olmaktadır. Bunlann asitten arındırıl
ması ya da mikrofilme geçirilmesi programlan öylesine masraflıdır ki, bunlan 
kendi olanaklanmızla yapmamız söz konusu değildir. Kaldı ki, ticari mikrofilm 
~anında fa~iyet gösteren firmalar anık sadece Amerika'da yer aldığı ve Avrupa 
pıyasasına hızmet vemıekten kaçındıklan için bu yola gitmek kolay değildir. Bir 
süre sonra elimizdeki malzemenin önemli bir bölümünü ziyaretçilere sunama
mak gibi bir seçenekle karşılaşmamak için önümüzdeki tek çıkar yol büyük ba
ğışlar bulabilmektir. 

Özetle söylemek gerekirse, Fawcett Kütüphanesi'ndeki malzemeyi, gelecek 
kuşaklann bizi ayıplamayacaklan bir düzeyde koruyup araştım1acılann hizme
tine sunmak kolay bir iş değildir. Buna rağmen, nasıl oluyorsa oluyor ve biz 
kütüphaneyi yaşatıyoruz. Tabii burada kütüphane çalışanları kadar okurlann 
özverileri en önemli etkendir. Fawccıı Kütüphanesi'ni ayakta tutan, her şeyden 
çok, birçok kişinin onun ayakta kalması gerektiğine olan inançlandır. 
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FA WCETT KÜTÜPHANESİ İLE İLGİLİ 
TARTIŞMA 

Jale Baysa]: Bu çok aydınlatıcı konuşma için Mr. Doughan'a teşekkür edi
yoruz ve şimdi sorulannızı bekliyoruz. 

Bir Bayan: Kendilerine öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok il
ginç bir konuşmaydı. İlk defa olarak böyle bir kütüphaneyi tanımış oluyoruz. 
Benim öğrenmek istediğim şey, büyük bir özveriyle gerçekten çok zor şartlar 
altında çalışıyorlar. Acaba sahip olduklan bütün dokümanlan kataloglayabil
mişlermi? 

David Doughan: Hayır, hepsini değil. Kitap koleksiyonumuzun Butler ko
leksiyonu dışında kalan bölümünün çoğunu katalogladık. Fakat diğer maJzeme
lerde ciddi zorluklanmız oluyor. Süreli yayınlar için elimizde bir liste var. Arşiv 
malzemesinin de büyük bölümünü kapsayan listelerimiz mevcut. Ancak bu 
malzemenin kataloglanması henüz tamamlanmadı, eksiklerimiz var. Arşivle il
gili olarak da elimizde pek çok broşür var ve henüz kataloglanmış değil. Aynı 
şekilde gazete kupürleri düzenlenmiş değil. 

Bir Bayan: Fawcett Kütüphanesi'nin ziyaretçileri arasında en çok ilgi çeken 
araştırma konulan hakkında bilgi verir misiniz? 

D.D.: Oldukça farklı konularda talep oluyor. Son yıllarda kadınlann tarihiyle 
ilgili konular daha çok dikkat çekti. Bu konular arasında 19. yüzyıl İngiliz ka
dın hareketi tarihi, bu hareketin emperyalizmle olan bağlantısı, Hindistan ve 
Hintli kadınlar özelinde İngiliz feministlerinin faaliyetleri ile Hintli kadınlann 
yaşamlanna İngiliz kadınlar tarafından müdahale edilmesi ilk sıralarda yer al
maktadır. Irk ve cins ilişkileri de kütüphanemizde incelenebilmektedir. Son yıl
larda kadınların spor faaliyetleri ve doğum kontrolü konulan oldukça ilgi çeken 
konular. 

Jale Baysal: Ben de bir soru sormak istiyorum. Biz Türkiye'de oy hakkını 
hiç mücadele etmeden elde ettik. Akıllı bir politikacı biz gösteriler yapmadan, 
yürüyüşler yapmadan, açlık grevlerine gitmeden bize oy hakkını verdi. Ama 
bugün parlamentoda kadın milletvekili sayısı çok düşük. İngiltere'de durum ne 
acaba? Kütüphanenizin değerli, zengin malzemesi yanınızda yok ama, oradan 
hatırınızda kalanlarla acaba soruyu cevaplandırır mısınız? 

D.D.: Parlamentoyu oluşturan 650 milletvekilinin yaklaşık 40'ı kadın. Ken
dilerini "300 Kadın İçin" diye adlandıran bir örgüt var ve parlamentodaki kadın 
üye sayısını 300'e çıkarmak için kampanyalar düzenliyorlar. Sizlerin de fark 
etmiş olacağınız gibi, parlamentoda sadece kadın olduklan için değil, yaptıkla
nyla dikkati çeken bir-iki kadın politikacımız vardır. Ancak İngiltere gibi, yak
laşık 12 yıldır başbakanlık görevini bir kadının yürüttüğü bir ülkede parlamen-
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toda bu kadar az sayıda kadın politikacı olması şaşırtıcıdır. İngiltere ve A.B.D.' 
de oy hakkının kazanılması büyük ölçüde simgesel bir olaydı ve bildiğiniz gibi 
oy hakkının kazanılması fazla bir değişiklik yaratmadı. Oy hakkının varlığı, ka
dınların kendilerini toplumsal yaşamdan dışlayan sosyal ve psikolojik zorlukla
nn üstesinden gelebilmeleri, erkeklerle eşit olmaları anlamına gelmez. Geç
mişte siyasi partiler kadın adayları çok zor kabul elliler. Bugün, örneğin İşçi 
Panisi'nin, her seçimde aday gösterilenlerin yarısının kadın olmasını sağlamak 
amacıyla açtığı kampanya gibi kampanyalar yürütülüyor. Ama aday listesinde 
yer almak mullaka seçilmek demek değildir. Evet, bu çok tatsız bir durumdur. 
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İNGİL TERE'DE 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

David Doughan 

"Kadın Araştınnalan" farklı yorumlan olan bir terimdir. En dar anlamda, bu 
başlığı taşıyan üniversite bölümlerinde yapılan çalışmalar anlaşılabileceği gibi, 
en geniş anlamda kadınlar ve toplumdaki rollerini anlamak isteyen insanların bu 
konuda öğrendikleri şeyler de anlaşılabilir. Bu yüzden Kadın Araşllrmalan'nda 
yapılanları izlemek son derece zordur. İngillere'de Kadın Araştırmaları ile ilgili 
en son döküm çalışması bundan yaklaşık iki yıl önce yayınlandı (1). Ancak bu 
çalışmada varılan belli başlı sonuçlar bugün de geçerlidir. 

Kadın Araştınnalannın İngillere'dcki başlangıcı, 1970'1i yıllara gider. Ancak 
o yıllarda atılan temelin çok sağlam olduğu söylenemez. 1980'1cre gelindiğinde 
ise herkes tarafından benimsenmese de genellikle kabul gören bir dal haline gel
mişti. Yine de Kadın Araştırmalannı ders programlarına dahil etmiş üniversite, 
hatta yüksek teknik okulların sayısı henüz çok fazla değildi. Canterbury'deki 
Kent Üniversilesi'nde Mary Evans'ın 1980'de başlanığı Yüksek Lisans Prog
ramı bir dönüm noktası oldu ve ardından birçok başka üniversitede bu konuda 
lisansüstü eğilimi başlalma denemeleri yapıldı. Kadın Araştınnalan bugün bile 
hiçbir üniversitede lisans diploması veren bir fakülle ya da bölüm olarak tanın
mış değildir; genellikle "disiplinlerarası" bir dereceye dahil edilebilen, ancak 
anabilim dalı niteliği taşımayan bir seçimlik program statüsü taşımaktadır. Ör
neğin Londra Belediyesi Yüksek Teknik Okulu'ndaki (Cily of London Poly
technic) durum budur. Kadın Araştınnalannın bu "disiplinlerarası niteliği" son 
derece uzmanlaşmış olan İngiliz eğilim sisteminde idari bir sorun kaynağı ola
rak görülmekte (en azından böyle anılmakta) ve gerek idareciler gerekse hoca
ların itirazlarına neden olmaktadır. Bununla birlikle değişik bölümlerdeki cins 
sorunlarıyla ilgilenen öğrencilerle görevlileri bir araya getinne yolunda harca
nan çabalar giderek artmaktadır. Örneğin Londra Yüksek Teknik Okulu'nda kı
sa bir süre önce, Fawcell Kütüphanesi'nin de katıldığı bir Cins Araştırmaları 
Merkezi kuruldu. Burada gerek bu üniversitenin gerekse başka kurumların uz
manlannın bir arada çalışmaları umulmaktadır. Son zamanlarda, dersliklere 
devrimci hiçbir şeyin ginnemesini sağlamakla yükümlü güçlü kişileri ürküten, 
oldukça ham, "kadın araştınnaları" kavramı yerine "cins araştınnalan" kavra
mının kullanılmaya başlanması göreli bir güven ortamı yaratmışsa da, Zmroc
zek ve Duchen'in belirttikleri gibi, gerçek cins araşltnnaları halen yapılandan 
farklı bir şey olmalıdır. Yine Zmroczek ve Duchen'in belirttikleri gibi, "kadın 
araştınnalan"nın önemli bir bölümü başka bir yoldan, görünüşle gelenekseldi
siplinlerin sınırlan içerisinde kalınarak yürütüldüğü için göze çarpmamaktadır. 
Bu yazarların verdiği ilginç bir örnek, İngiltere, A.B.D. ve Batı Almanya'da 
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yapılan "kadın araştınnalan"nı karşılaştıran bir tez çalışmasıyla kazanılan bir 
doktora derecesinin, sosyoloji doktorası olarak kabul edildiğini gösteriyor. 
Benzeri durumlarla psikoloji, tarih, siyaset bilimi, edebiyat, iletişim bilimleri ve 
son yıllarda artan bir oranda hukuk dallannda da karşılaşılmaktadır. Bir zaman
lar "feminist" kabul edilen pek çok konu bugün artık geleneksel akademik dün
ya tarafından kabul edilen konular arasına katıldı. Bu tür bir özümlenme gerçek 
feminist militanlan rahatsız etse de, halen araştınna yapmakta olanlar, en 
azından kısa vadede bu özümlenmeden hiç de şikayetçi değildirler. 

Kadın Araştınnalannın gerçekten devrimci bir yanı varsa, bu, çoğunlukla, 
hiç değilse yüzeysel olarak akademik sistemi benimsemiş olan tam zamanlı 
üniversitelerde, yüksek okullarda ve kolejlerde değil, ders programına şeklen 
uyulup gerçekte otoritelerin itirazına rağmen demokratik yollarla çok daha ra
dikal yaklaşımlann geliştirildiği yan-zamanlı eğitim kurumlannda, hatta yetiş
kin eğitimi kurslannda gerçekleştirildi. Buralarda uygulanan daha katılımcı yak
laşımlar, en azından bilinç yüksellme yoluyla, öğretmekten çok öğrenmeyi ko
laylaştırmakta, en ileri noktada da kişileri açıkça siyasi tavır almaya yönelt
mekteydi. Tabii bu tür bir eğitimin, değişik bir yoldan da olsa, en az otoriter 
akademik yaklaşımlar kadar baskıcı olabildiği biliniyor. Ancak bu kurslann ço
ğunlukla, öğrenmek kadar sorgulamak isteyen çok ilgili kadınlar tarafından iz
lendiği ve özel bir akademik yönelimi olmayan bu kadınlann derslerde kendile
rini de içeren "İnsanlığın Öbür Yansı" hakkında şaşırtıcı keşiner yapltklan unu
tulmamalıdır. Ne yazık ki bu dersler genellikle yerel yönetimler tarafından fi
nanse edilmekte, dolayısıyla Belediye Meclislerince dayatılan bütçe kısıntıla
rından (şimdilerde olduğu gibi) fena etkilenmektedirler. 

Öte yandan İngiltere'de ("kadın araştırmalan" değil de "cins araştırmaları" 
adı altında yürütülerek de olsa) kadın sorunlarının giderek daha fazla ele alın
maya başladığı yer, orta öğretim kurumlandır. Bitinne sınavlarına hazırlanan 
ondört, onbcş yaşlannda gençler son yıllarda, sosyoloji, iktisat ve özellikle ta
rih sorulan nedeniyle kadın sorunlanyla tanışmaya başladılar. Fawcett Kütüp
hanesi son yıllarda bu tür konulan araştıran orta öğretim öğrencilerinden mek
tupla yapılan pek çok başvuruya cevap vermek zorunda kaldı. Bu başvurular
dan bazıları yanıtsız kalmaya mahkumsa da (örneğin bir öğrenci şöyle bir 
başvuru yapmış: "Tarih bitirme sınavım için sufrajellerle ilgili bir araştırma ya
pıyorum. Bunun için, gazete kupürleri, bildiriler, afişler, pankartlar vb. gibi 
özgün malzemeye ihtiyacım vardır. Lütfen bunları bana gönderir misiniz?") ba
zıları çok zekice sorular sormakta ve ülke genelinde orta öğretim kurumlarının 
feminist sorunlan ciddi biçimde öğretim programına dahil etmekte olduklarım 
göstennektedir. Yine de bu gelişmenin, mevcut hükümetin okul programlarına 
dayattığı köklü geriye dönüş politikası bağlamında, uzun vadede ne sonuç vere-

, ceğini kestirmek mümkün değildir. 

DİĞER FEMİNİST KÜTÜPHANELER 
İngiltere'de Kadın Araştırmalarının, resmi olmayan, yapısallaşmamış şekli en 

az resmi şekli kadar önemlidir. Bu gelişmede kadın kütüphaneleri ve kitapçı lan 
önemli bir yer tutmuştur. Ancak Mullan-Feroze'un belirttiği gibi (2) daha da 
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önemli olabilecek olan bu rol, gerek coğrafi gerekse diğer ülkelerin gerisinde 
kalan mali destek gibi nedenlerle giderek sınırlanmaktadır. Fawcett Kütüp
hanesi'nin dışında İngiltere'de (özellikle Londra'da) iki uzmanlaşmış feminist 
kitapçı ve kadın araştınnalan alanında çalışan birçok başka kütüphane ve arşiv 
vardır. Bunlardan en iyi bilinenler: Women ArtisLı;' Slide Library (Kadın Sa
natçılann Eserlcriylc İlgili Dia Kütüphanesi),Women's Health and Reproduc
tive RighLı; Information Center (Kadın Sağlığı ve Doğum Kontrolü Hakkı Bilgi 
Merkezi) ve adı daha önce Kadınlarla İlgili Araştırma ve Kaynak Kolektifi olan 
Feminist Kütüphane'dir (Feminist Library). BüLün bu kurumlar, özellikle so
nuncusu büyük bir mali sıkıntı içindedir, ancak yaşama iradesi yeterince güçlü 
olduğu için buna rağmen yaşamlarını sürdürmektedir. Bunların dışında, kendi
lerine feminist dememekle birlikte kadın araştırmalan uzmanlannm yararlanabil
diği başka araştırma kütüphaneleri de vardır. Bunlardan ilk aklıma gelen birka
çı, Tıp Tarihini Geliştirme Enstitüsü (Wellcome Institute for Lhe History of Me
dicine) ve Londra İktisat Okulu'dur (Landon School ofEconomics). Ne var ki 
bütün bu kurumlar doğalan gereği ilgi düzeylcri yüksek olan öğrenci ve araş
tırmacılara yöneliktir. Dolayısıyla hizmet sundukları kitle sınırlıdır. Buna kar
şılık feminist yayıncılık için aynı şey söylenemez. 

FEMİNİST YAYINCILIK 
Bundan yirmi yıl önce kadın konusunda çok az araştırma yapılmakta, on yıl 

önce ise yapılan araştırmalann çok azı basılmaktaydı. 1980'lerde bu durum, i
rili ufaklı feminist yayıncıların çabalarıyla ciddi biçimde değişti. Bu bildiride 
olağan kitap ticareti kanallarını ku1lanan ve örneğin Lilian Mohin'in Onlywo
man Press yayınlan gibi birçok kadın yazara yayın piyasaı;ına ginne şansını ya
ratan yaymevlcri üzerinde duracağım. Bunun kaçınılmaz sonucu, son 20 yılda 
İngillere'de mantar gibi çoğalan, çok uzun ömürlü olmasalar da kamuoyunun 
kadın konularında bilinçlenmesinde önemli bir rol oynayan küçük feminist ya
yınevlerinin ihmal edilmesidir. 

l 970'lerin sonunda kitap piyasasında görece ciddi bir yer tutan tek feminist 
yayıncı Virago idi ve 1980'1i yılların başında Women's Press, 1983'te de Pan
dora yayınlan bc1li bir iddiayla piyasaya girdiler. Virago kısa sürede, haksız 
yere unutulmuş, piyasada aranan, yayın hakkı ödenmesi gerekmediği için nis
peten ucuza maledilcn kadın yazarların romanlarının yeni baskılannın yapılma
sında uzmanlaştı. Yayınevi bu yoldan sağladığı gelirle, yalnız Ray Strachey'in 
The Cause (Dava) kitabı gibi klasiklcıin yeni basımlarını yapmakla kalmadı, 
feminist açıdan önemli yeni eserler de basabildi. Bunların başında Liddington 
ve Norris'in işçi sınıfı sufragistleriylc ilgili öncü çalışması, One Hand Tied Be
hind Us (Bir Kolumuz Bağlı) ve Barbara Taylor'ın, 19. yüzyıl sosyalist hare
ketlerinde feminist konulan elc alan önemli çalışması Eve and the New Jerusa
lem (Havva ve Yeni Kudüs) sayılabilir. Women's Press yayınevi her zaman 
özgün romanlar ve sistemle uzlaşmak niyetinde olmadığını başlığından belli 
eden-örneğin, On the Problem of Men (Erkek Sorunu Üzerine) gibi- radikal fe
minist metinler yayınladı. Pandora'nın çizgisi de buna yakındı. 1970'lerin so
nunda onlann açtığı bu yeni alana iki genel nitelikli yaymevi daha girdi. Bunlar-
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dan kadın konularında daha lularlı ve sürekli bir yayın politikası izleyen Rout
lcdge, 1980'de Dale Spcnder'ın erkek dilbilimcilcrin an kovanına çomak sokan 
ve kadınlarla erkeklerin dili kullanma biçimleri üzerine yürütülen bir dil sosyo
lojisi çalışması olan Man-made Language (Erkek-yapımı Dil) kilabını yayınladı. 
1980'1erin ortalarına gelindiğinde önde gelen hemen her İngiliz yayınevi bir 
"kadın araştınnalan dizisi" başlatmıştı. O yıllarda gerilemekte olan akademik 
kitaplar piyasasında yayıncıların yüzünü güldüren yalnız iki konu vardı: Bilgi
sayarlar ve kadın araştırmaları. Feminizm, ilgi alanlan daha genci, yani belli bir 
konuda uzmanlaşmamış yayınevlerinin ilgisini çekmeyi başannıştı ve o günden 
bu yana her yıl pek çok kadın araşurması, önde gelen İngiliz akademik yayınev
leıi tarafından yayınlandı. 

Ancak son yıllarda İngiliz yayıncılığı ve kilap piyasasında yaşanan kimi dö
nüşümler feminist yayınlan da etkiledi. 1980'1crin ortalarında Virago, büyük 
bir yayınevi tarafından yutulma tehlikesiyle karşılaştı; bu badireden yüksek bir 
mali bedel ödeyerek kurtulabildi ve sonunda toparlanmayı başardı. Pandora, 
Virago kadar şanslı değildi. Başlangıçta Routledgc'ın bir yan ürünü olan Pan
dora yayınlan ABP yayın birliğinin bir parçası oldu, ondan sonra sık sık el de
ğiştirdi ve en sonunda, Rupcrt Murdoch'un denetimine girdi. Bu tatsız geliş
me, Pandora'nın Sky TV kanalının borçlarının ödenmesine katkıda bulunma 
uğruna satılmasına yol açtı. Bu gibi dertleri olmayan sağlam ve radikal Wo
men's Press ise bu yıl bir iç çatışma yaşadı ve hala bu sorunun üstesinden gel
meye uğraşıyor. 

KADIN ARAŞTIRMA DERGİLERİ 

Kadın araştırmaları alanında çalışan kadınların karşılaştıkları önemli sorun
lardan birisi fikirlerini, kendi yakın çevreleri ya da sınıflarının dışında duyura
bilmekti. Burada dergilerin önemli bir rol oynadığı açıktır. Feminist Studies ve 
Signs gibi Amerikan dergilerinin önderlik yaptığı bu konuda, on yıl önce, ka
dın araştırmalannda uzmanlaşan İngiliz akademik dergilerinin sayısı çok azdı . 
Başlıcalan, hfüfi yayınlanmakta olan ve kendini, "sosyalist ve feminist tarihçi
lerin dergisi" olarak tanıtan, History Workslıop Journal (Tarih Atölyesi Dergisi) 
ve Women's Studies lııternatioııal Forum (Kadın Araştırmaları Uluslararası Fo
rumu) idi. Bunlardan Tarih Atölyesi Dergisi yerleşik sisteme alternatif getiren 
bir radikal dergi olma iddiasında olduğu için, akademik düzeyini yerleşik kural
ların ötesine taşımak istemiş , bu mükcmmeliyclçi yayın politikası gereği der
gide bir yazının basılması yazarın editörlerle uzun uzun tanışıp yazısını gözden 
geçirmesini gerektirmiştir. 

Kadm Araştırmaları Uluslararası Forumu ise bilerek Lam tersi bir yayın politi
kası benimsedi. Başlangıçtaki amacı, kadın yazarların yazılarının gecikmeden 
basılmasını sağlamaktı ve cdilörleıin denetimi elden kaçırmaları tchJikesi gün
cellik ve çcşillilikle telafi ediliyordu. Aynca bu dergi, İngilizce'de çıkan bir der
gi için olabilecek en geniş çerçevede uluslararası olmayı da başardı. Bu arada 
birçok başka dergi çıku ve kapandı: Ne tam feminist ne de tam Marksist olsa da 
çok ilginç bir dergi olan mlf ve karlı olamadığı için kısa süreli bir deney olmanın 
ötesine gidemeyen aylık, elcşlircl feminist dergi Women's Review (Kadın Der-
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gisi) gibi. Daha sonra yayınlanmaya başlayan bazı dergiler ise yaşamlarını sür
dünneyi başardılar: Sosyalist feminist teori dergisi Feminist Review (Feminist 
Dergi), radikal f cminisl Lcori dergisi Trouhle and Strife (Dert ve Kavga) ve daha 
uzmanlaşmış Feminist Arts News (FAN-Feminist Sanat Haberleri) gibi. Dergi
lerde yayınlanan kadın araştıımalan makaleleriyle ilgili olarak bir de Studies on 
Women Abstracts (Kadınlar Üzerine Araştırma Özetleri) adlı süreli yayın yayın
lanmaktadır. Son yıllarda yayınlanmaya başlayan iki yeni akademik dergi, Gen
der and History (Cins ve Tarih) ve Gender and Education (Cins ve Eğilim) olup 
1992 Mart ayında onlara Women's History Review (Kadınların Tarihi Dergisi) 
kaulacaktır. 

Görüldüğü gibi bir yandan feminist dergilerin akademik yayın yapma fırsat
lan artmış, bir yandan da belli başlı akademik dergilerde feminist konulara daha 
geniş yer verilmeye başlanmıştır. Bunlar arasında özellikle kutsal Freud, Adler, 
Jung üçlüsüne yönelen feminist eleştiriye oldukça geniş yer ayıran psikoloji 
dergileriyle, uzun süredir toplumun feminist çözümlemesine kucak açan sosyo
loji dergileri başı çekmekle birlikte, radikallikle uzaktan yakından ilgisi olma
yan, piyasa ekonomisi konusunda uzmanlaşmış dergilerin bile büyük ilgi gören 
kadın konularına yer verdikleri; satın almaya olanak bulanlar için, örneğin ln
comes Data Survey (Gelir Dağılımı Verileri) gibi bir derginin, kadınlar ve er
kekler arasındaki gelir farklarıyla ilgilendiği gözden kaçmamaktadır. Son on 
yılda, yerleşik düzen yanlısı bir dergi olan Historical Journal (Tarih Dergisi) 
bile, iki savaş arası dönemde feminist polilikalar konusunda makaleler yayınla
mıştır. Yine de kadın araşllrmalan uzmanlarının önemli akademik dergilerde ya
zı yayınlamalannın, akademik kitaplar yayınlamalanndan çok daha zor oldu
ğunu söylemek doğru olur. Bu da üniversite bölümlerinin dergiler üzerinde gö
reli bir ağırlığa sahip oldukları kadar, hırslı genç akademisyenlerin kendilerine 
ref crans olması için hala belli dergilerde yayınlamaya ne kadar önem verdikleri
nin bir işareti olsa gerek. 

DAYANIŞMA VE DAYANIŞMA AĞLARI 

Son değindiğimiz nokta, genç ve hırslı İngiliz akademisyenlerinin kadın 
araştınnalan dalında uzmanlaşmaya pek hevesli olmadıkları anlamına gelir. 
Çünkü İngiltcrc'dc bu dal, akademik dünyada, A.B.D.'de gördüğü kabulün 
çok gerisinde kalan bir kabul görebilmişlir. Buna bir de kamu kaynaklarının kı
sıtlanması eklenince, varolan durumun korunması için bile daha fazla zorlanıl
masının kaçınılmazlığı açıktır. Gerçeklen son yıllarda "bir meslek edinmeye yö
nelik olmayan" gece dersleri bile kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yine de 
en iyi zamanlarda bile pek fazla olmayan kamu ve hükümct desteğinin çekilmesi 
bu alanda çalışanların inancını kıramamışur. Bu açıdan kadın araştınnalannın 
akademik yönden hırslı kadınlara çekici gelen bir dal olmamasının yararlı ol
duğu bile söylenebilir. İngiliz kadın araştıımalan uzmanları iktidar oyunları oy
namak yerine birlikle ayakta kalabilmek için kolektif dayanışmayı daha fazla 
önemsemekte ve görebildiğim kadarıyla başka disiplinlerde olduğundan çok 
daha dostça ve işbirliğine dayalı bir onam yaratabilmektedirler. 

Aynca yapılanları azımsadığını da sanılmasın. Buraya kadar, belki de İngil-
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tere'de kadın araştınnalannın daha çok savunmada kaldığı gibi bir izlenim ver
miş olabilirim. Ama bu her yer ve durum için geçerli değildir. Tersine daha ön
ce verdiğim Londra Belediyesi Yüksek Meslek Okulu örneğindeki Cins Araş
tınnalan Merkezi gibi birçok yerel girişim söz konusudur. Ancak bu tür giri
şimler her zaman olmuş, fakat girişimi geliştirecek destek sağlanamayınca ben
zeri merkezler kapanmıştır. Son olarak, İngiliz kadın araştınnalan uzmanlannın 
resmi olmayan ilişki ağlannın ötesine gidip örgüüenmeye başladıklanna da dik
kat çekmeliyim. Ulusal planda yeni kurulan Kadın Araştırmaları Ağı'nın 
(Women's Studies Nelwork) bu dalda çalışanlar arasındaki işbirliğinin geliş
mesine katkısı yadsınamaz. Aynca Londra'da Haziran 1991 'de toplanan bir 
günlük Kadınlann Tarihi Konferansı, üç yüz kadar kadın (ve birkaç erkek) ta
rihçiyi bir araya getinnekle kalmayıp İngilterc'nin her yanından gelen, her aka
demik düzeyden araştınnacıların, öğretmenlerin, öğrencilerin, kütüphanecilerin 
ve arşivcilerin katıldığı ulusal bir Kadınlann Tarihi Ağı'nın (Women's History 
Network) kurulmasına yol açtı. Bambaşka bir alanda da başını İskoçlann çek
tiği, şimdiden bilinç yükseltme amaçlı etkileyici miktarda veriyi dolaşıma sok
mayı başaran ve çok değerli bir kaynak olduğu görülen BRIOOE (British Index 
and Database on Gender Equalily - İngiliz Cins EşiUiği İndeks ve Veritabanı) 
projesi başlatıldı. Öyle görünüyor ki, İngillere'de kadın araştınnalan eğilimi ar
tık yavaş yavaş, ilgiyi ayakta tutan bir avuç kadının çabalarına dayandığı ilk 
aşamadan ikinci bir aşamaya geçmektedir. Sonuç olarak mali desteğin ve ör
gütlü baskının erimesine rağmen, İngillere'de kadın araştınnalarının varlığını 
korumakla kalmayıp, ruhunu teslim etmeye hiç de niyetli olmadığı söylenebilir. 
Bu sözlerim Fawcett Kütüphanesi için de geçerlidir. 

*** 

1) Zmroczek, Christine ve Duchen, Claire, "Women's Studies and Feminist Research in 
the U.K.", Women's Sıudies lnıernaıional Forum, 1989, Cilt 12, No. 6, ss. 603-610. 

2) Mullan-Feroze, Rachel, "The Funding of Women's Libraries: A Comparative Study", 
Sheffield Üniversitesi'ne Yüksek Lisan~ Derecesi (M.A.) için sunulan tez, 1991. 
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DA VID DOUGHAN'IN BİLDİRİSİ 
İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Fatmagül Berktay: Bir disiplin olarak kadın araştınnalannı diğer öğretim dal
larıyla karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz? 

David Doughan: Çıkar, para; güç ... Kadın araştınnalarının başka disiplinlere 
göre sahip olmadığı şeylerin başında bunlar geliyor ... 

Fatmagül Berktay: Peki, bunun nedeni nedir? 
D.D.: Para bulmak zor iştir. Kadın araştınnalan akademik statü de kazana

madı. Daha önce söylediğim gibi, bu bir günden öbürüne olabilecek bir şey 
değildir. Times Literary Supplement önemli bir yayın organıdır. Bu gazetenin 
kadın araştınnalan konulu bir özel sayı yapmak istemesi cesaret verici bir ge
lişmedir. Ancak söz konusu özel sayıda, kadın araştınnalannın işe yaramadığı, 
aslında böyle bir dalın bulunmaması gerektiği vb. yazılıyorsa, statü edinmekte 
ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı da anlaşılacaktır. İşte asıl fark burada aran
malıdır. 

Bir Bayan: Neredeyse hiç sorgulamadan, kadın araştırmalarının kadınlar ta
rafından yapıldığı kabul ediliyor. Siz de az önce kadın araştınnalan derslerinin 
daha çok kadınlann ilgisini çektiğini söylediniz. Dersleri izleyen erkeklerin sa
yısı ya da oranı hakkında bilginiz var mı ve sizce neden erkekler bu derslere faz
la ilgi göstcnniyor? 

D.D.: Bu konuda yayınlanmış rakamlar yoksa da, kadın araştınnalan ders
lerini izleyenlerin beşte dördü kadındır. Burada politika sorunlanna giriyoruz. 
Çünkü erkeklerin bu dersleri izlememesinin nedenlerinden birisi, bu derslerin 
birçoğunun sadece kadınlara açık olarak düzenlenmesidir. Bu dersleri düzen
leyen kadınlar, kadınla erkek arasındaki egemen güç ilişkilerinin bu derslere 
yansımasını istemiyorlar. Kadınların, erkeklerin ve potansiyel erkek egemenli
ğinin olmadığı bir alanda tartışma, çalışma ve konuşma şansına sahip olmalarını 
istiyorlar. Kadın araştınnalanyla ilgilenen birçok erkek de bütün derslerin böyle 
olduğunu düşünerek çekiniyor. Derslere girenler de bir biçimde kendilerini ra
hat hissetmiyorlar. 

Bir Bayan: Son yıllarda İngiltere'de erkek araştınnalannın da gelişmekte ol
duğunu duydum. Feminizmden ve kadın araştınnalarından ayn olarak bir de er
kek kimliği araştırmaları yapılma.~ını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

D.D.: Evet doğru, erkeklerle ilgili teoriler üretilmeye başlandı. Burada kadın 
araştınnalanndan çok, gerçek anlamda cins ya da toplumsal cinsiyet araştır
malarından söz ediyoruz. İlginç olanı, bu araştırmaların büyük bölümünün de 
kadınlar tarafından yapılmasıdır. Bu yılın başında Leslie Hall'un yazdığı bir ki
tabın yayınlandığından söz etmiştim. Gizli Endişeler adlı bu kitapta, 20. yüz-
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yılın ilk yansında erkeklerin yazdıklan mektuplardan, yazılardan yola çıkılarak 
erkek cinselliğinin tarihi anlatılır. Daha akademik bir planda, özeli ikle kadınla
rın tarihi konusunda çok iyi çalışmalar yapan pek çok erkek bulunduğunu da 
söylemeliyim. Örneğin, Oxford Üniversitesi'ndcn Bryan Harrison ve A.B.D.' 
de Houston Victoria Üniversitesi'nden Hamid Smilh bunlardan birkaçıdır. 

Nermin Abadan-Unat: Göıüşümü paylaşıp paylaşmadığınızı bilmiyorum 
ama, deneyimlerime dayanarak, özellikle uluslararası kurum ve örgütlerde ka
dınlarla erkekler arasında, akademik çevreye göre daha eşit bir denge kuruldu
ğunu söyleyebilirim. Bunun da sebebi sanıyorum, çoğu Avrupa ülkesinin ana
yasasında kadın-erkek eşitliği prensibinin yer almasıdır. Ve her ülke bu prensi
bi, kamusal yönetimde uygun mekanizmalar geliştirerek hayata geçirmek zo
rundadır. Bu mekanizmalann işlerlik kazanabilmesi için kadınlar kadar erkek
lere de iş düşmektedir. Örneğin üyesi olduğum Avrupa Konseyi Kadın-Erkek 
Eşitliği Komilesi'nin bundan önceki başkanı erkekti, bugünse hem başkan hem 
başkan yardımcısı erkektir. Bu da gösteriyor ki, kadınlarla erkekler arasında 
akademik çevrede daha büyük bir dengesizlik varken, gerçek hayatta denge da
ha iyi kurulabiliyor. Bu konudaki göıüşünüzü almak isterdim. İkinci sorum da 
60'ların sonunda kadın araştırmalannda ortaya çıkan patlamayı nasıl açıklıyor
sunuz? Bu paüamaya yol açan neydi, kadın araştırmalannın şimdi desteklenme
diği konusunda söylediklerinizi nasıl açıklarsınız? 

O.O.: Son sorunuzdan başlarsam, desteğin geri çekilmesi İngiltere'de sadece 
kadın araştırmalanna özgü bir olay değil. Eğilimin her alanında zor bir dönem 
yaşanıyor. Birkaç yıl önce, Oxrord Üniversitesi Margaret Thatcher'e şefcr pa
yesi vermeyi reddedince klasik bir durumla karşılaşıldı ve Oxrord Üniversitesi 
bu yüzden cezalandırıldı. 60'1ann sonunda kadın araştınnalanna, feminizme il
ginin neden arttığı ve genci anlamda kadın hareketinde görülen pallama üzerine 
tahmin yürütebilirim ama, bunların neden o yıllarda olduğunu tahmin eLmck da
ha zordur. Olan özünde şuydu: Birçok kadın sözde erkeklerle eşil olduklan hal
de, bildik, klasik durumlarla karşılaşıldığında hiç de eşil olmadıklannı keşfetti
ler. Medeni haklar yüıüyüşlcrini ele alalım; yürüyüşün sonunda düzenleyiciler 
yerlerine oturup "Hadi beyler, biz teori konulannı tartışalım, siz kızlar niye bir 
kahve yapmıyorsunuz?" gibi tavırlar sergilediler. Kadınlan ikinci sınıf kabul 
eden bu tür davranışlar, tavırlar etkili oldu. Uluslararası örgütlere gelince, bu 
durum birçok insan tarafından gerçek eşitlik olarak değil, kadınlann erkek ege
men sisteme dahil edilmesi olardk algılanıyor. Birçok kişi olaya böyle bakıyor; 
çok eşitlikçi politikaların uygulandığı yerlerde, insanlann günlük, olağan hayat
larına baktığınızda, kuralların yaşamı çok az etkilediğini görüyorsunuz. Bu
günlerde Sovyeller Birlği'nde olup bitenleri yakından izliyorum. Siz de fark et
mişsinizdir, eski parti çizgisine sadık olanlarla demokratlar arasında pek az or
tak nokta var. Fakat iki noktada anlaşıyorlar. Bunlardan ilki, Tann'yı keşfet
mekle ilgilidir ve 1980'1erin eski komünistleri şimdilerde Kızıl Meydan'daki 
katedralin yeniden inşa edilmesi için imza topluyorlar. İkincisi de, kadınların 
hem çalışarak para kazanmalan hem de tüm ev işini yapmalarının beklendiği, 
yani çifte yük taşıdıkları eski komünist rejimde kadının konumunu benzer 
şekilde değerlendiriyorlar. Dcmokrallarla komünisllcrin çözümü aynı: Kadınlar 
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çalışmasın. Böylece kadınlann "mutfakta, yalınayak ve hamile olduklan" gün
lere geri dönülüyor. Birçok Rus kadını da "Evet, istediğimiz bu" diyerek bu çö
zümü destekliyor. Ve sanki 1950'1i yıllann Amerikan ve İngiliz, Batı Avrupalı 
kadınlann deneyimleri yeniden yaşanmaya başlıyor. Kadının evinde oturup ça
maşır makinesiyle uğraşması fikri bir daha keşfediliyor. Yani bir geriye dönüş 
söz konusu. Uluslararası kurum ve kuruluşlara geri dönersek, sanının Avrupa 
Topluluğu gibi polilik yapılar bu konuda oldukça önemli çalışmalar yapıyor. 
Türkçe yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyorum ama, eğer İngilizce okuyabi
liyorsanız, "Avrupalı Kadınlar" adlı çeşitli dillerde yayınlanan derginin, bilgi
lenmek isteyenler için gerçekten iyi bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. 

Johanna Kootz: İngiltere'de kadın konusunda araştırma yapan erkek akade
misyenlerden söz eltiniz. Pekiyi, bunlann yerleşik bilim dallan üzerindeki etkisi 
konusunda ne söyleyebilirsiniz? Bilgi alışverişi, örneğin resmi konferanslar söz 
konusu mu? Almanya'da kadın araştırması yapan erkek akademisyenlere karşı 
ayırımcı tavırlar sergilendiği için, İngiltere'deki durumu öğrenmek istedim. 

O.O.: Bu daha çok kadınlann hangi dallarda çalışlıklanna bağlı bir şey. Ka
dınlar sosyal bilimlerde çok ilerdeler, ama sanat ve edebiyat için aynı şey söy
lenemez, çünkü bu dallarda erkek egemenliği daha ileri derecede. Fazla ciddiye 
alınmadı klan dallar ise asıl mühendislik ve teknoloji. Birçok mühendislik bö
lümünde kadınlann beceremeyeceği sanılan teknik konular ağırlıkta. Kadınlar 
bu imajı yıkmak için zorlu bir mücadele vemıek durumundalar. Öte yandan ka
dınlann akademik dünyadaki yeriyle sanayideki yeri birbirinden oldukça farklı. 
Örneğin bilgisayar endüstrisine bakıldığında İngilLere'de yönetici düzeyde ol
masa da sistem ve prognım düzeyinde kadınlaıın öne çıktığını görüyoruz. Fakat 
piyaı;adan akademik alana geçildiğinde, bilgisayarlann erkeklere özgü oyuncak
lar olduğu kabul ediliyor. Kadın araştınnalan alanında çalışan erkek akademis
yenler İngilterc'de de ayırımcılığa uğruyorlar. Bu alanda çalışmayı seçmiş er
kekler bu tür zorluklarla yaşamayı öğrenmek durumundalar. Kadın akademis
yenler, kadın araştırmalan alanındaki erkek sayısının artmasıyla bu alanın da 
kadınlann elinden alınacağı endişesini taşıyorlar. Çok da haksız sayılmazlar. 
İngiltere'de yüksek öğretim kurumlannın bazılan ancak 1970'li, 80'li yıllarda 
kanşık okul oldular. Oxford ve Cambıidge'deki kız kolejlerinin idare meclisleri 
uzun mücadelelerden sonnı bunu kabul elliler. Kadınların derece almasına Ox
ford'da 1920, Caınbridge'de 1948'de izin verildi. Bu bilgiler ışığında 1970' 
lcrde birkaç kız koleji "Pekala, şimdi kanunlann öngördüğü kanşık eğitime ge
çelim" dediklerinde, akademik görevlerde daha çok erkeklerin yer almaya baş
ladık lan görüldü. Çünkü ilk bakışla erkeklerin mesleki fonnasyonlan, kadınla
rınkinden daha parlaktı. Kadınlann tepkisini vahşi feminisllerin paranoyaı;ı ola
rak görmek yanlış olur, çok haklılar. Kendilerine ait bir alanda çok sayıda erke
ğin araştırma yapmasına izin vennek, bu alanın idaresini erkeklerin ele geçir
mesi anlamına gelecektir. 

Bir Bayan: Benim sorum, kadın kütüphaneleriyle kadın araştırmaları arasın
da ne tür bir işbirliği, yardımlaşma olduğuyla ilgili. Deneyimleriniz ışığında biz
leri aydınlatabilir misiniz? 

O.O.: Kısaca ve dürüstçe yanıtlamam gerekirse, birbirimizi yeni yeni fark 
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ediyor, "merhabalaşıyor" ve işbirliğine girişiyoruz. "Evet mutlaka bir araya gel
meliyiz" diyorduk ve sonunda bu gerçekleşmeye başladı. Fakat daha fazlasını 
yapmalıydık, çünkü hfila kendi köşesinde kalmış birçok kadın araştırmalan prog
ramı var. Aynı şekilde kütüphane kaynaklan yeterince kullanılmıyor; kadın 
araştırmaları hocaları kendi kurumlarında kütüphanelerin tanıtımını yapabilirler
di. Geçmişte tavrımız kendi köşemizden "Evet, iyi yapıyorsunuz" demekten i
baretti. Yakın gelecekte uluslararası planda bir araya geleceğiz ve bakalım bu ne 
sonuç verecek, göreceğiz. 

Şirin Tekeli: Bay Doughan belki çok adil olmayan iki soru soracağım; bazı
lanna daha önceki cevaplannızda da değindiniz ama, biraz bundan sonra kadın 
araştırmaları alanının nereye gidebileceğini kestirmek için geçmişe bakarsak ve 
bu çalışmaların esas olarak kadın hareketinin patlamalarından sonra geliştiğini 
düşünürsek, acaba geçmişe baktığımızda bir benzerlik bulmak mümkün mü, 
yani klasik, yüzyılın başındaki feminist hareket de o zaman şimdiki gibi akade
mik nitelikte olmasa da muazzam bir yayın pallamasına yol açmıştı. Bilinci 
dönem, klasik dönem kadın hareketinin üretmiş olduğu materyal ile yeni kadın 
hareketinin üretmiş olduğu materyali karşılaştırdığımız zaman da bundan sonra
ki çalışmalar için bir şey tahmin etmek mümkün mü? İkinci sorum daha da az 
adil olacak ama, 68 başkaldınsıyla birlikte yani kadın hareketinin yanı sıra 
gelişen başka hareketler de birtakım yeni akademik alanlar açtılar. Mesela cins 
eşitliği gibi bir ırk eşitliği yahut eşitsizliği konusu çalışması başladı aynı dö
nemde. Bir süre sonra çevre harekeli geldi, bir süre sonra barış hareketi geldi. 
Tabii bunlar sizin alanınızın dışında kalıyor ama bir de yatayına böyle bir karşı
laştırma yaptığımızda kadın hareketinin kadın araştırmaları alanındaki başarı
sıyla diğer hareketlerin başarısını nasıl değerlendirebiliriz diye sormak istiyo
rum. Teşekkür ederim. 

D.D.: Bunlar ilginç sorular. Öncelikle tarihsel süreçte kadın araştırmalarının 
nasıl bir gelişim göstereceği noktasından hareket edersek, sanırım durumun ol
dukça cesaretlendirici olduğu söylenebilir. Çünkü bu konuda yeterli istek, ilgi 
ve motivasyon var. Tüm zorluklara rağmen, bu davaya kendini adamış çok sa
yıda insanın olduğu doğru. Sizin de belirttiğiniz gibi, 20. yüzyıl başının klasik 
kadın hareketi, akademik düzeyde olmasa da, toplumsal düzeyde son derece et
kili oldu, ama sonra, eminim siz de bunu kastettiniz, hareket söndü ve her şey 
unutuldu. Umarım kadın araştınnalannda durum bu olmaz ve yakın gelecekte 
olacağını da sanmıyorum. Çünkü bugün elimizde, kısa sürede yok olması 
mümkün olmayacak kadar çok şey bulunduğunu sanıyorum. Böyle bir sönme 
söz konusu olursa da, bu çok yavaş bir gerileme süreci olur. Öte yandan kö
tümser bir yaklaşımla, Kathy Stimson'ın dediği gibi, kadınların her elli yılda bir 
tekerleği yeniden keşfetmeleri de gerekebilir. Öbür sorunuza, 1968'den sonra 
ortaya çıkan diğer hareketlerle yatay karşılaştırmaya gelince; 1970'li yıllarda et
kili olan bu harekellerden birisi çevre hareketiydi ve bir yandan akademik dünya 
tarafından desteklenirken, bir yandan da geleneksel bilim dünyasının kalıplanna 
uydurulmaya çalışıldı. Bu hareketlerde yer alan pek çok kadın, bu yaklaşımların 
oldukça erkek egemen olduıı-unu fark etti. Bunun bir dereceye kadar beyaz er
keklerin söylemi oldui;,ı-u doğrudur, çünkü burada dünyada nelerin yanlış gittiği 
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ozcrinc çeşitli varsayımlar yapılmakta, fakir ve güçsüz Üçüncü Dünya ülkeleri 
. in ne yapılabileceği tartışılmaktadır. Bu ltir yaklaşımlar çeşitli gerginliklere yol 
~~abilir. Özellikle ırk ve cins eşilliği araşltrmalan söz konusu olduğunda ~iyah 
kadınJar kendilerini hem siyah hem de kadın olmak arasında sıkışmış hısset
mektedirler. Bu koşullarda neye öncelik tanınacağı çok önemlidir. Siyahlar üze
rine araştırma yapan birçok erkek akademisyen, araştınnasında siyah topluluk
lardaki geleneksel kadın rolü ve aile fikrinden yola çıkarak siyah kadınlara çok 
zor bir konum atfetmektedir. Evet, benzerlikler yok değil, ama yaşanan zorluk
lar bu benzerlikleri zaman zaman gölgeliyor. Yine de ilginç bir karşılaştınnadır 
bu. . 

Jale Baysal: Mr. Doughan, İngiltere'de ortalama Ingiliz insanı arasında kadın 
hareketinin anlamı nedir? Bir feministe ne gözle bakılır? Yalnız kadınlar için de
ğil erkekler için de soruyorum bunu. Yalnız kadın hareketi olarak kadın eşitJiği, 
kadın haklan konusunda çalışan dernekler yok, başka bazı hayır dernekleri de 
var. Özellikle kiliseler çevresinde örgütlenmiş birçok toplumsal hizmet örgülleri 
var. Bunlar kadın harekeli için ne düşünürler, feminizmi nasıl değerlendirirler? 

D.D.: Feminizm sözcüğü, İngilLere'de insanlan ürkütüyor. Bunda popüler 
basının da rolü var. Daily Mail gazetesinde gösterilen bir feminist, size göster
diğim dialardakine hiç benzemez; kısa saçlı, pantolonlu, etrafta akılsızca, gü
lünç davranışlarda bulunarak dolanan, tehlikeli bir yeşil-lezbiyendir. "Feminist 
değilim, fakat" tavn, kadın kütüphanesinde çalışan bir erkek olarak yakından 
bildiğim bir tavırdır ve çok yaygındır. "Ben o korkunç feminisllcrden biri deği
lim ama, burada ne işiniz var?" yorumunu yapan kadınlar, Sheila Jeffrey gibi 
politik lezbiyenler değil -ki ben onu kabul ederim, o da beni, dolayısıyla kendi
siyle hiçbir sorunum yok- sıradan kadınlardır. Bu örneğin gösterdiği, bir yan
dan feminist adı reddedilirken, İngiliz kadınlan arasında feminist bilincin ya
yılmakta olduğudur. Giderek artan sayıda İngiliz kadını toplumdaki konumla
rıyla ilgileniyor. Hatta Daily Mail bile bunu gözetmek, işyerinde ayınmcılıkla 
karşılaştıklanndaki tepkilerini, kreş yardımının kesilmesine duydukları tepkiyi, 
popüler kültürün cinsiyetçiliğine gösterdikleri tavrı yansıtmak zorunda. Kadın
lar kendileriyle ilgili pek çok sorunun farkında; onlara feminist olduklarını söy
leseniz, ya düşüp bayılırlar, ya da kafanıza birşey fırlatırlar, ama aslında fcmi
nisllerin gündemindeki pek çok sorun, onların da gündeminde. 
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FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ 
ADINA KONUŞMA 

Alexandre Tolstoı 

Bayanlar, Baylar, Dostlanm, 
.. Fransa B_ü~~kel?ili~i adı~a, bizleri bugün burada buluşturan sempozyumu 

?uzenleme ~~ısı~at!fını alan Istanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi çalışanlanna 
ıçten teşekkurlenmı sunma sıraı;ı bana geldi. Feminizm tarihi ya da kadın hakla
n konulannda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren pek 
çok uluslarar~sı_~?nferans ve kolokyum toplandığını bilmiyor değilim, kuşku
suz._ An_c~~ bı_ldıgı'.11 kad_anyla doğrudan kadın eserleri kütüphanelerini ve gö
revlılcnnı ılgılendırcn bır uluslararası toplantı ilk kez düzenleniyor. Tabii bu, 
söz konusu kütüphanelerin yöneticilerinin birbirlerinden habersiz oldukları an
lamına gelmiyordu. Kadın kütüphaneleri yetkilileri, Feminist Kitap Fuarlannda 
ya da Uluslararası Kadın Günü vesilesiyle düzenlenen çeşitli toplantılarda bu
l~ş~~!ldikl_eıi ~ibi, kadın bilgi merkezleri arasında oluşan Avrupa çapındaki iş
bırlıgı proJelenne de katılmaktaydılar. Bununla birlikte, istanbul'da düzenlenen 
bu toplantı gibi bir toplantı bugüne kadar yapılmamıştı. 

Şi_mdi sizle~e, _bu sempozyuma Fransa'dan katılan Bayan Annie Dizicr'yi 
takdı'.11 etmek ı s tı yorum. Kendisi on yıldır kütüphaneci olarak çalışmaktadır. 
Edebıyat öğrenim i gören Bayan Dizier'nin sahip olduğu Klasik Edebiyat diplo
~ası onu öğretmenlik mesleğine hazırlamıştı. Ancak bir süre sonra Bayan Di
zıer Fransa'nın önemli okullarından olan Ulusal Kütüphanecilik Okulu sınavını 
k~zanıp bi~ yıl staj yaptıktan sonra kütüphanecilik mesleğine yöneldi. İlk göre
v~.' dekor~~ıf sanatlarda uzmanlaşan Femey Kütüphanesi idi ve burada yedi yıl 
sureyle gorev yaptı. Marguerite Durand Kütüphanesi'nin yönetim sorumlulu
ğunu üstlenmesi birkaç yıl önceye gider. 

Bu sempozyuma davet edilecek kişilerle ilgili olarak beni ziyaret eden istan
bu! Kadın Es~rleri_ ~ütüp~anesi temsilcileriyle görüşmeden önce adını duyma
dıgırnı açık yureklılıkle ıtıraf etmem gereken Marguerite Durand hakkında siz
lere Bayan Dizier bilgi verecek. Kendisi hakkında bugün bildiklerimi de son 
günlerde Bayan Dizier'den öğrenmiş olduğum için bu konuya fazla girmememi 
anlayışla karşılayacağınızı umanın. 

Margue_riı~_Du~~~ başlangıçta Kadınların Tarihi diye adlandırılagelen ko
nuyla.~k ılgılı degıldı. Yaşadığı dönemle ilgili olarak, hayatının ilk 36 yılını ge
çen yu~y_ılı~. sonunda, son 36 yılını da bu yüzyılın başında geçirdiğini, bir an
lam.da ı~ı yuzyıl ,:ı_ra~ında bir köprü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Marguerite 
Duı and ın rnes l cgı tı yatro oyunculuğuydu ve Corncdie Françaisc'de sahneye 
çıkmaktayd ı . Sonra hayatının , evliliğ i yle bağlantılı bir dönüm noktasında politi
kayla ve gazeteci likle tan ıştı. Ga,.ctcci lik o kadar ilgisini çekti ki, önceleri Le Fi-
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garo gazetesine makaleler yazdı sonra da. kendi günlük gazetesini, La Fronde'u 
kurdu. Bu, tümüyle kadınlar tarafından çıkan lan ve kadın haklannı savunan bir 
günlük gazeteydi. Otuzlu yıll ann başında, ölümünden kısa bir süre önce, kişisel 
kitap ve dergileriyle fotoğraf ve belge arşivini Paris şehrine bağışladı ve 1934-
35'te 5. Bölge Belediyesi'nin tahsis etliği binada adını taşıyan kütüphane bu 
malzeme ile kuruldu. O günden bu yana Marguerite Durand Kütüphanesi kolek
siyonlannı zenginleştirmeyi sürdürdüğünden yer sıkıntısının başgöstennesi ka
çınılmazdı. Nihayet Kütüphane, 13. Bölge'deki, büyük ve modem bir binanın 
bir katını oluşturan bugünkü mekfuuna taşındı. 

Kütüphanenin araştırma amaçlı olduğunu belirtmekte yarar vardır. Bildiğiniz 
gibi dünyada, başta A.B.D. ve İskandinav ülkeleri olmak üzere pek çok ve çe
şitli kadın kütüphaneleri mevcuttur. Çoğu bir dokümantasyon merkezi olan bu 
kütüphaneler nitelik bakımından da oldukça farklıdır. Bazıları üniversitelere ya 
da benzeri kurumlara bağlı olarak kurulmuştur ve zaman zaman ansiklopedik 
amaçlarla eski eserleri toplamaktadır. Fransa'nın Marguerite Durand Kütüpha
nesi, kadın küLüphanelcri arasında hedefini iyi belirlemiş, koleksiyonlarını bu 
doğrultuda oluşturmuş olması bakımından seçkin bir yere sahiptir. 

Bu kısa konuşmada söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Yine de sözleri
me son verirken kişisel bir duygumu dile getirmeme izin vermenizi isterim. 
"Feminist" denilen toplantıların genellikle A.B.D.'de ya da Batı Avrupa'da top
landığı gözönünde bulundurulursa, kadın haklarının tehditlerle karşı karşıya 
bulunduğu bir bölgede, kritik bir dönemde, böyle bir toplantı düzenleme cesa
retinin Türk kadınlarından gelmesi kutlanması gereken bir husustur. Çağımızın 
en soylu mücadelelerinden birisiyle yakından ilgili olan toplantı, bu yüzden, bir 
sembol değeri taşımaktadır. 
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TARİH 

MARGUERITE DURAND 
KÜTÜPHANESİ 

Annie Dizier 

"Marguerite Duras Kütüphanesi mi?" 
"Hayır, burası Marguerite Durand Kütüphanesi." 

Kütüphanemize açılan telefonlar sık sık bu konuşmayla başlar. Fransız yazar 
Margueıite Duras'ın Fransa'nın ilk reminist kütüphanesine adını veren kadın
dan çok daha iyi bilindiği açıktır. Peki, Marguerite Durand kimdir? (1) Mar-. 
guerite Durand, 1864'te doğmuş, 17 yaşında Dramatik Sanatlar Konservatu
van'na kaydolmuş, 1882'den 1888'e kadar Comedie Française'de sahneye çık
mış parlak bir tiyatro oyuncusuydu. Sonra bir avukat ve parlamenter olan Ge
orges Laguerre ile evlendi ve "Boulangiste" hareketin "esin perisi" oldu. Önce
leri La Presse, daha sonra Le Figaro gazetelerinde çalıştı. 1896'da Le Figaro on
dan Uluslararası Feminist Kongre ile ilgili alaycı bir makale yazmasını istedi. 
Fakat Durand burada dinlediği kadınlardan o kadar etkilendi, taleplerini o kadar 
haklı buldu ki, onlara sözcülük edecek bir gazete kurmaya karar verdi. 

Böylece La Fronde (2/3) doğdu. Bu, 1897'den 1905'e kadar tümüyle kadın
lar tarafından çıkanlan, bir başka deyişle yazarlan, redaktörleri, işletmecileri ve 
yöneticileri kadın olan bir günlük gazeteydi. Margueıite Durand daha sonra da 
bir gazeteci ve reminist militan olarak kariyerini sürdürdü (4/5). Tüm hayatı 
boyunca, kadınlar tararından yazılmış ve kadınlan ilgilendiren her çeşit belgeyi 
toplayıp biriktirdi. 1931 'de, ölümünden beş yıl önce, daha o sırada kadınlar ko
nusunda çok zengin bir bilgi kaynağı oluşturan kütüphanesini Patis Beledi
yesi'ne armağan etmeye karar verdi. 
Amacı kadınlarla ilgili araştırma malzemelerinin toplanması ve korunması 

olan Marguerite Durand Kütüphanesi, 1932'de Paris'in Beşinci Bölge belediye 
binasında hizmete açıldı. 

MEKAN 

1989'a dek Kütüphane, araştırmacılarla kütüphanecilerin birlikte kullandık
lan, aynı zamanda belgelerin bulunduğu 132 m2'1ik uzunlamasına tek bir me
k§nda faaliyet gösterdi. Ziyaretçiler, duvarlardaki tablolan, eskizleri ve çeşitli 
değerli eşyasıyla bu mek§nın geçmişi hatırlatan hoş havasını çok severlerdi. 
Ancak yer sıkıntısı nedeniyle Kütüphane, kamuya Temmuz 1989'da açılan, Pa
ris'in Onüçüncü Bölgesi'indenki modem bir binaya taşınmak zorunda kaldı (6/ 
7). Aynı binada Jean-Pierrc Melville İletişim Kütüphanesi (Mediatheque) de yer 
almaktadır. 
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Kütüphane yeni yerine taşınmakla, eski yerinin hoş havasını yitirdi kuşku
suz ama karşılığında daha geniş, daha rahat ve işlevsel bir mekan kazandı (8/9). 

KOLEKSİYONLAR 

Marguerite Durand Kütüphanesi genellikle reminist bir kütüphane olarak ni
telenir. Marguerite Durand'ın kendisi de kütüphanesine "Feminist Doküman
tasyon Bürosu" adını verme eğiliminde olduğu için bu adlandırma yanlış değil
dir (10). Bununla birlikte dar anlamda reminizm ile ilgili belgelerin (rarklı ülke
lerde reminist hareketin tarihi, doktrinler, toplantılar, militan rcministlerin bi
yografileri vb.) koleksiyonlanmızın yalnız bir bölümünü oluşturduğunu belirt
mek gerekir. Kütüphane, kadınlar hakkında bilgi sağlayan bir merkezdir ve biz, 
tarihin bütün dönemleri, bütün ülkeler ve b~tün konularda bilgi toplamaya çalı
şıyoruz. 

Kütüphanedeki bilgi, reısefe, psikoloji, psikanaliz, din, hukuk, çalışma, ev
lilik, boşanma, doğum kontrolü, kürtaj, fühuş gibi başlıklar altında toplanmak
tadır. Aynca biyografiler ve tarihle ilgili belgeler derlenmektedir. Edebiyat baş
lığı altında roman, şiir, tiyatro oyunu, anı, mektup gibi çeşitli eserler toplan
maktadır. 

Koleksiyonlar belge türüne göre düzenlenmiştir: 
1) Kitaplar ve yayınlanmış bildirgeler (11/12) 
Bu koleksiyonda, 16. yüzyılın sonundan bu yana yayınlanmış Fransızca ve 

başka dillerde monograliler, kitapçıklar, tezler, resmi yayınlar, toplantı, kong
re, kolokyum tutanaklan gibi yayınlann yanı sıra önemli bir "gri" malzeme ko
leksiyonu da yer almaktadır. Fransa'da yayınlanan yeni eserle~n yanı sıra eski 
kitaplar, Fransa dışında Fransızca yayınlanan eserler ve başta Ingilizce olmak 
üzere yabancı ülkelerde yayınlanan eserler de bu koleksiyon için satın alınmak
tadır. 

1990 Aralık ayı itibariyle bu koleksiyonda 24.000 cilt toplanmıştı. Son yıl
larda Kütüphane'yc yılda ortalama 1.200 cilt yeni eser girmektedir. 

2) Süreli Yayınlar 
Koleksiyonda 700 kadar Fransız ve yabancı dergi bulunmaktadır ve bunlar

dan 140'ının abonmanı her yıl yenilenmektedir. 
Koleksiyonumuzda bulunan en eski dergiler arasında 18. yüzyılda yayınla

nan Le Journal des Dames (Hanımların Gazetesi) ile 19. yüzyılda yayınlanan 
aşağıdaki dergiler sayılabilir: 

La Femme libre (Özgür Kadın), 1832'dc Saint-Simon'cular tarafından çıka
nlmıştır. L'Opinion des Femmes (Kadınlann Görüşü), Jeannc Deroin tararın
dan 1948'de çıkanlmıştır. Le Devoir (Görev), 1871 'de Marsilya Komünü tara
fından çıkarılmıştır. La Citoyenne (Kadın Yurttaş), ilk Fransız sufrajetlerden 
Hubertinc Auclert tararından çıkanlmıştır. Le Droit des Femmes (Kadın Hakla
n), 1869'da kurulan Fransız Kadın Haklan Ligası'nın ilk yayın organıdır. 

Elimizde aynca 20. yüzyıl başlarında çıkanlan, La Vie Heureuse (Mutlu Ha
yat), La Française (Fransız Kadını), Eve (Havva), Minerva (Minerva), Femina 
(Kadın) gibi önemli kadın dergilerinin koleksiyonları da bulunmaktadır (17). 
Nihayet, 1970'1erde Kadınların Kurtuluşu Harekeli içerisinde oluşan çeşitli 
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grupların çıkardıkları dergileri de toplamış bulunuyoruz: Le Quotidien des 
Femmes (Kadınların Günlük Gazetesi), Histoire d'Elles (Kadınlann Öyküsü), 
Sorcieres (Büyücüler), Elles Voient Rouge (Kadınlar Kızıl Görüyor), Le Tor
chon Brule (Mutfak Bezi Yanıyor), vb. (18). 

Bugün öğleden sonraki oturumda göreceğimiz gibi Fransa'da yayınlanan fe
minist dergiler az sayıdadır (19), ancak biz kadın gruplarının çalışma, din, gün
lük yaşam, lezbiyen ilişkiler gibi çeşitli konularda çıkardıkları büllenlcri, cinsel 
şiddete ya da f uhuşa karşı mücadele için kurulmuş derneklerin ve dokümantas
yon merkezlerinin haber bültenlerini vb. de toplamaktayız. Aynca yabancı ül
kelerde yayınlanan birçok dergiye abone olduk ve ülke yelpazesini olabildiğin
ce geniş tutmaya çalışıyoruz. 

1984'te abone olduğumuz dergi sayısı 15 idi, 1991'de bu sayı 140'a yük
seldi. Kimi dergilerin girişini ücret ödemeden sağlamamıza rağmen bu konuya 
ayırdığımız bütçe 20.000 franktır. 1967'de dergileri indekslemeye başladık. 
Sistematik indeksleme muazzam bir iş yükü demektir. Ancak araştırmacılar bu 
çalışmadan çok yararlandı klan için çalışmayı sürdürmekteyiz. 

Koleksiyonumuzdaki bütün dergilerin bilgiişlem girişini tamamlamak üzere 
olduğumuz gibi CCN'e (Ulusal Dergi Kataloglan Kolektifi) de katılmış bulu
nuyoruz. Bu sistemin standanlanna göre yeniden sınınandırma işlemleri sür
mektedir. Eski dergilerden önemli bölümü ile Paıis Tarihi Kütüphanesi'nde bu
lunan zengin "Maıie-Louise Bouglc" feminist koleksiyonunda yer alan dergileri 
mikrofilme geçirdik. 

3) Dosyalar (Arşiv) (20) 
Biyografi ve konu dosyalan belki de kütüphanenin en özgün kaynaklarıdır. 

Bu koleksiyonun oluşturulmasına 19. yüzyılın sonunda Marguerite Durand ta
rafından başlanmıştır; koleksiyon gazete makaleleri, bildiriler, davetiyeler ve el
yazmalanndan oluşmaktadır. Aynı koleksiyona sonradan feminist kuruluşların 
broşürleri, kitapçı klan, yasa metinleri, biyografik-bibliyografik notlar ve tuta
naklar da dahil edilmiştir. Bu koleksiyon halen 3 günlük gazete, doğrudan ka
dınlara yönelik olmayan haftalık ve aylık dergiler, bize iletilen ya da bizim topla
dığımız belgeler, gösterilerde dağllılan malzemelerle sürekli olarak zenginleşti
rilmeye çalışılmaktadır. Biyografi dosyalarımızın en önemlilerinden birkaçı, Sa
rah Bemhardt, Louise Michel, Maria Deraismes, Clemence Royer, Camille 
Oaudcl, Simone Veil, Kraliçe Victoıia, Margaret Thatcher, Simon de Beauvoir 
gibi kadınlara aillir. 

Konu dosyalan yukarıda belirtilen konu başlıklarına göre derlenmektedir. 
Sosyal konularla ilgili çok sayıda dosyamız vardır. Bunlardan kadınların oy 
hakkı ve oy verme eğilimleriyle ilgili dosya gibi bazı lan çok kişi tarafından ince
lenmektedir. 

Şu anda 4.000'den fazla biyograli ve konu dosyamız bulunmaktadır. Bun
lardan görece eski ve sık incelenenler yıpranma belirtileri göstermekte ve korun
malan ciddi bir sorun oluşturmaktadır. 

4) Elyazmalan ve Yazışmalar 
Edebiyat ya da inceleme metinlerinin elyazmalan bize ya bağışlanmakta ya da 

korunmak üzere teslim edilmektedir. Bunlardan bazıları, örneğin, Suzanne 
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Voilquin'in, 1839-1846 Arasında Rusya'da Yaşamış Bir Saint-Simoncu Kadı
nın Anıları (Memoires d'une Saint Simonienne en Russie 1839-1846, Ed. des 
femmes) ya da Severine'in Seçmeler'i (Les Choix de Papier, Ed. Tierce) gibi 
eserler, bu tür kaynaklara başvurularak hazırlanan yeni basımlardır. Çoğunlu
ğu yayınlanmamış metinler olup, aralannda Helene Brion'un 8000 feminist 
hakkında biyogralik-bibliyografik bilgiler veren ve ilk ada göre düzenlenmiş 
dev ansiklopedik sözlüğü gibi çalışmalar da bulunmaktadır. Elyazması bölü
münde sınıflandırılan bu tür dosya sayısı 200 dolaylarındadır, ancak benzeri 
pek çok malzeme biraz önce ele aldığımız arşiv bölümündeki dosyalarda bulun
maktadır. Bunlardan en değerlilerini yavaş yavaş elyazmalan bölümüne kay
dırma çalışmalannı sürdürüyoruz. 

Kütüphane çok değerli bir el yazması mektup koleksiyonuna sahiptir (4.000' 
den fazla mektuba ek olarak, dosyalar bölümünde de bu tür pek çok malzeme 
bulunmaktadır). Bu mektuplardan en eskisi Riccili Aziz Catherine'e aittir ve 
1522'de yazılmıştır (21 ). Bu mektupların sahipleri arasında Lucie Delarue
Mardrus, Coleue (22) gibi yazarlar, Rosa Bonheur, Maric Laurencin gibi res
samlar, Nadia Boulanger gibi müzisyenler, Louise Michel ya da Marie-Antoi
nette gibi politikayla ilgili kadınlar (23) vardır. Koleksiyonda aynca Margueıite 
Durand'ın ilişkide olduğu Georges Clemenceau ya da Ferdinand Buisson gibi 
erkeklerin yazdığı mektuplar yer almaktadır. 

5) Görsel Malzeme Koleksiyonlan 
Burada fotoğraf, kartpostal, afiş ve benzeri malzeme toplanmaktadır. 19. 

yüzyıl ve 20. yüzyıl başında yaşamış tiyatro oyuncularının, gazetecilerin, ya
zarlann ve feministlerin fotoğra0an, Marguerile Durand tarafından toplanmaya 
başlamıştır. Koleksiyonda aynca Komüncülerin yargılanmalan sırasında çekil
miş fotoğra0anndan oluşan bir albüm ve Chusseau-Flaviens Ajansı tarafından 
derlenmiş etnik ilgi odaklı bir dizi fotoğrnf yer almaktadır. 

Çağdaş dönemle ilgili fotoğranar Janine Niepcc (Rapho Ajansı) ve Cathcrine 
Deudon gibi fotoğrafçılardan ve Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir'dan 
(Simone de Beauvoir Görsel İşitsel Merkezi) satın alınmıştır. Bu fotoğraflar, 
kadın hareketini, gösterileri, geleneksel olmayan işkollannı, günlük yaşamı bel
gelemekte ve pek çok kadın portresi içermektedir. Koleksiyonda aynca "La 
Gaffiche" grubu tarafından bağışlanan, "Kadın Hareketi 1970-1982" adlı pos
ter koleksiyonundan oluşturulan 221 adet renkli fotoğraf reprodüksiyonu bu
lunmaktadır. 1990'da Roger-Viollet Ajansı'ndan II. Dünya Savaşı sırasında 
çekilmiş çok ilginç kadın fotoğranan ile bugün 90 yaşında olan ve 20. yüzyılın 
hemen bütün ünlü kadın sanatçılarının fotoğranannı çeken tanınmış kadın fo
toğrafçı Denise Colom'un 1948'de çektiği, ressam Natalia Gontcharova'nın 
gü1.cl bir portresini satın aldık. 

3.500'den fazla parçadan oluşan koleksiyonun sınıflandırılması tamamlan
mak üzeredir ve Paris Müzesi Müdürü Bayan Anne Cartier-Bresson, yıpranmış 
eserlerden en önemlilerinin onanmına başlamış bulunmaktadır. 1987'den bu 
yana fotoğraf koleksiyonumuzla ilgili bilgiler, Resmi Fransız Dokümantasyon 
Merkezi olan ICONOS'un veritabanına geçirilmektedir. 

Kütüphane koleksiyonunda 2.600 dolaylannda eski ve yeni kartpostal var-
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dır. Temalanna göre bunlan, portre, kostüm (26/27), günlük yaşam (28), ka
dınlar ve çalışma yaşamı (29-32), kaıikaLür (33/34) oy hakkı için kadınların yü
rüttüğü kampanya (35/40) gibi başlıklar allında Loplayabiliıiz. Diğerleri ise sa
natta ve reklamlarda kadın imajı ile ilgilidir. 

Bu kartpostallar sık sık yayıncılar tarafından kitaplann rcsimlenmesinde kul
lanılmakta ve kütüphane dışında sergilenmek üzere ödünç verilmektedir. 

Afiş koleksiyonumuzu henüz kaLalog haline getiremedik; elimizdeki afişlerin 
konulara göre sınıflandırmasını yaptık, korunmaları için önlemler aldık ve fo
toğraflarını çekmeye başladık. Koleksiyonun önemli bölümünü politik afişler 
oluşturmaktadır: 1910-1936 arasında süren oy hakkı için kampanya (41-43), 
savaş ve faşizme karşı eylemler (44), alkolizme karşı kampanya (45) vb. Ko
leksiy?ndaki en eski afiş 1792 tarihlidir ve Olympc de Gouge'u göstermektedir 
(46). Obür değerli ve az bulunan afişler arasında il. Dünya Savaşı yıllarına ait, 
kadınlan orduda gösteren afişlerle ailenin korunması ve doğum oranının arttı
nlması için yürütülen PcLain'ci kampanyanın afişleri sayılabilir (48/49). Kolek
siyonumuzun en ünlü afişlerinden biri de Clcmentine-Hclcne Dufau'nun La 
Fronde için hazırladığı afışLir (50). 

Çağdaş afiş koleksiyonu esas olarak 1970-1982 yıllan arasında gelişen kadın 
hareketiyle ilgili Fransa'da ve yabancı ülkelerde yapılan afişlerden oluşmakta
dır (51-63). Yukanda belirtildiği gibi, amacı bu Lür afişleri toplamak ve koru
mak olan "La Gaffiche" derneği, koleksiyonunu Kütüphanemize vermiştir. Gü
nümüzde politik ve militan amaçlı afişler eskisi kadar çok yapılmıyor. Bununla 
birlikte, çeşilli kadın derneklerinin afişleriyle, kadın sanatçıların veya başka ka
dınlann etkinliklerini duyuran afişleri toplamayı sürdürmekteyiz (64-68). 

Bunların dışında kütüphanemizde görsel değeri olan başka malzemeler de 
vardır: Eskizler, lilografıler, desenler, resimler, birkaç heykel, madalyalar, pul
lar, rozetler vb. Bunların en değerlileri arasında, 17. yüzyıla ail, Mademoisclle 
de Scudcry'nin tahta üzerine yağlı boya ile yapılmış bir tablosunu, Marguerite 
Durand'ın Julcs Cayron tarafından 1897'de yapılmış bir resmini, feminist Nel
ly Rousscl'in, kocası heykeltraş Henri Godel tarafından yapılmış bir büstünü, 
Louise Michel'in üç suluboyasını sayabiliriz. ' 

6) Özel Koleksiyonlar 
Yazarlarınca bağışlanan kitapların, tezlerin ve derneklerce gönderilen broşür

lerin, programların yanı sıra küLüphaneye verilmiş özel koleksiyonlar da vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: 

- Gazeteci Jane Misme'nin belgeleriyle küLüphanesinin bir bölümü. 
- "Documentation Femmes" grubunun önemli arşivi (Fransa'da 1968'den 

1980'e Kadın Harekeli). 
.. - Kadınlann çalışması konusunda uzmanlaşan ve Uluslararası Çalışma 
Orgütü'nde çalışmış Margueıile Thibert'in belgeleri. 

- Katolik bir feminisl olan Cecile de Corlieu'nün arşivi. 
- Felsefeci ve yazar Maryse Choisy'nin el yazmaları ve kitapları. 
- Yazar, banşçı militan ve doğum kontrolü mücadelesinin öncülerinden 

Nelly Roussel'in belgeleri ve arşivi. 
- Andrce Lchmann ve "Kadın Haklan için Fransız Ligası" nın belgeleri. 
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_ Fransız Kız İzciler Federasyonu'nun arşivi. 
_ Anai's Nin'in eserlerini Fransızca'ya çeviren tercümanı tarafından verilen, 

imzalı mektuplarım da içeren belgeler. 
- 1985'te kapanan Penelope dergisinin arşivi. 
_ Kadınlardan çeşitli konularda gelen sorulara yanıt veren "Rcpondeuses" 

(Telefonla yardım) derneğinin arşivi. 
BüLün bu malzeme araştırmacılar için çok ilginç ve değerlidir; ne yazık ki kü

tüphane görevlileri bunları sınıllandıracak zamanı bulabilmiş değillerdir. Yapa
bildiğimiz bugün için yalnızca, bu malzemenin dökümünü çıkarmak ve araştır
macıların incelemesine açmaktır. 

BÜTÇE VE GÖREVLİLER 
Marguerite Durand'ın 1936'da ölmesiyle Kütüphane bir süre zorunlu olarak 

faaliyetlerini durdurdu . O sırada küLüphane, yeterli niLelikleri taşımaktan genel
likle uzak olan tek bir kişi tarafından yönetiliyor ve son derece yetersiz bir bütçe 
ile çalışıyordu. 

1983'te Paris Belediyesi KüLüphanelcr Müdürlüğü, nihayet, Fransız ve ya
bancı pek çok araştırmacının yararlandığı bu benzersiz koleksiyonun değerini 
anladı. Bir kütüphane yöneticisi (küratör) kadrosu oluşturuldu ve daha sonra iki 
yardımcı kütüphaneci ve iki destek personel için kadro verildi. Bugün kütüp
hanede biri yönetici, dördü küLüphaneci (biri yeni alımlar, biri dergiler, biri sı
nıflandırma, biri de dosyalardan sorumludur), biri sekreter, biri de malzemeyi 
çıkaran görevli olmak üzere 7 kişi çalışmaktadır. 

Aynca, birisi görsel malzeme koleksiyonu, diğeri de özel koleksiyonlarla il
gilenmek ü1..ere iki kadroya daha ihtiyacımız vardır. 

1983'te göreve başlayan yönetici ağırlığı bütçeyi arttırmaya verdi. 1982'de 
29.000 F olan satın alma bütçemiz, 1991 'de 140.000 F'a yükseldi. Aynca mik
rofilm için yılda 35.000 F, cillleme için yılda 108.000 F harcanmaktadır. 
1982'de bu iki kalem için yapılan harcama toplam 25.000 F idi. 

Bütçemiz, özellikle eski kitapların, imzalı mektupların ve dergilerin satın 
alınması bakımından yeterli değilse de, eldeki belgeleri korumayı olanaklı kılan 
bir bütçeye kavuştuğumuzu söyleyebilirim. 

OKURLAR, HİZMETLER VE HALKLA İLİŞKİLER 
Kütüphane'ye 1990'da 2.800 ziyaretçi geldi; 685 yeni okur kartı açıldı ve in

celenmek üzere 7.000 belge sunuldu. 
Patis dışındaki ve yabancı ülkelerdeki araşurmacılardan telefonla ve mektup

la (yılda ortalama 150 başvuru) yapılan b~vurulara yanıt verilmektedir. 
İsteyenlere fotokopi ve mikrofilm kopyası sağlanmaktadır. 
Uluslararası kütüphaneler arası ödünç verme sistemine, yukarıda belirtildiği 

gibi CCN'e ve CCOE'ye (Colleclive Catalog of Foreign Books - Yabancı Ki
taplar Ortak Kataloı'll) üye olmuş bulunuyoruz. 

Halkla ilişkiler politikamızın gereği olarak gazetelerde ve ilgili bültenlerde 
yeni girişler ve abone listelerimiz hakkında yazılar çıkmaktadır. TV'nin 2. ka-
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nalı Kadın Haklan Bakanlığı ile birlikle Marguerile Durand hakkında bir film 
çevirdi. France-Cullure radyo istasyonu yakında yine Durand'la ilgili 2 saatlik 
bir program yayınlayacaktır. 

Eski belgeleri göıiinlüleyen 7 karposlal ile Fransız Devrimi ve Kadınlar 
hakkında yayınladığımız bir bibliyogmrya satışa sunulmuştur. 

Benzer amaçlan olan kuruluşlarla (Kadın Haklanyla İlgili Devlet Bakanlığı; 
MFPF - Planlı Ebeveynlik; CNIDFF - Kadınlar ve Aileler İçin Ulusal Bilgi 
Merkezi), üniversilelerin Kadın Araştıımalan bölümleriyle ve çeşilli kadın der
nekleri ve gruplanyla sıkı bir dirsek teması içerisinde çalışmaktayız. 

Bumdaki meslektaşlanmın da bildiği gibi aynı zamanda başka ülkelerdeki ka
dınlarla ilgili bilgi merkezleriyle de ilişki içerisindeyiz. 

Marguerite Durand Kütüphanesi, dünyada henüz gerektiği ölçüde bilinmi
yor, ancak bu yöndeki çalışmalanmız sürmekle ve kütüphane hızla tanınmak
tadır. 

Pari. Belediyesi kendisine bağlı bütün külüphaneler ağmın bilgisayara bağ
lanması çalışmalannı başlatmıştır. Ancak aynı binayı paylaştığımız diğer kü
tüphaneyle birlikle Marguerite Durand KüWplıanesi'nin de bu si. teme dahil 
edilmesi, teknik nedenlerle 1994 veya 1995'e sarkacaklır. 

İleriye dönük olarak önceliği: son derece değerli olan rakal yeterince bilin
meyen ve kullanılll"ayan görsel malzeme koleksiyonumuzun Wmünü sınınan
dımıa; arşivimizdeki, kadınların ve feminizmin larihi bakımından çok değerli 
bir kaynak olan özel koleksiyonlann tam bir envanterini çıkarma: temalik kata
loglar gibi yayınlar için bir program geliştirme ve piyasada mevcudu bulunma
yan önemli eserlerin yeni ba.~kılan için yayınevleriyle işbirliği yapma çalışmala
rına vermekteyiz. 

Bütün bunlar zaman, para ve personel gerekli ren işlerdir. 1990'1ann küLüp
hanenin gelişmesinde yeni bir aşama oluşluracağını umuyoruz. 

Teşekkür ederim. 

*** 

(Not: Parantez içindeki nwnaralar, A. Dizier'nin konuşmasında kullandığı ve Kadın Eser
leri Kütüphanesi fotoğraf arşivine armağan etıiği fotoğranarın numaralarıdır.) 
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MARGUERITE DURAND 
KÜTÜPHANESİ 

İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Johanna Kootz: Kilap ödünç verme kurallannız hakkında bir soru sormak is
tiyorum. Çok değerli malzemeleriniz var. Bunlar kütüphaneden dışanya çıkar-

tılabiliyor mu? . . . 
Annie Dizier: Hayır, afişler, kitaplar vb. malzemelen yalnız sergıler, özel 

olaylar için ödünç veriyoruz, ama örneğin okurlarımıza ödünç venniyoruz. 
Çünkü bu külilphane bir araşlırma ve başvuru külilphanesidir. . 

Palricia King: Çeşilli örgüLlerlc, kadın gruplarıyla ve benzen kuruluşla~la 
ilişki içinde olduğunuzdan söz eltiniz. Bu kuruluşlarla nasıl çalışıyorsunuz? iş
birliği yapıyor musunuz? 

A.D.: Evel iki tür ilişki içindeyiz. Kadın hareketi içindeki kuruluşlarla her 
gün ilişkimiz oluyor. Bir yandan da bu ilişkileri daha örgüLlü hale gelinn~ye ça
lışıyoruz. Örneğin Avrupa'da GRACE adlı bir projeye katıldık. Bu proje~ çe~
çevesinde Avrupa'daki belge merkezleriyle kad_ın araştınn~lannın kalıla~~~ı bır 
veıilabanı oluşlurulacak. Oldukça ilginç bir proje. Marguenle Durand Kulupha
nesi Avrupa'yı kapsayan bu veritabanı ağının Fransa ayağı olmak durumun
daydı. Fakat konuşmamda söylediğim gibi kütüphanedeki bilgilerin bilgisa_y~a 
aklan ima işlemi henüz tamamlanmadı. Bu bir sorun. Ama GRACE de yenı bır 
proje. Kadın harekelinde mümkün olan en fazla kuruluş!~ ve Avru~~ ?apında 
bilgi merkezleriyle işbirliği yapmak isleğindc olduğumuzu ıfade edebılınm. 

Bir Bayan: Konuşmanız sırasında kaçırmış olabilirim, külüp?a~ed~n ra_rar~ 
lanlann oluşturduğu bir kütüphane dostları kuruluşundan söz cllınız mı? _lkıncı 
olarak, kolcksiyonunuzun esas olarak Fransızca mı olduğunu, başka dıllerdc 
eser bulundurup bulundurmadığınızı sonnak islerdim. 

A.D.: 19. yüzyıla ait dokümanların çoğu Fransızca. 20. yüzyıl dokümanları 
ise karışık. Örneğin süreli yayınlarımızın yandan fazlası yabancı yayın. Bunun 
iki sebebi var: Araştınnalarla ilgili Fransızca dergilerin sayısı çok az, buna kar
şılık kadın araşllrmalannda özellikle Anglosakson ülkelerde yapılan yayınlar ~1-
dukça önemli. Aynca malzememizden yalnız Fransızca konuşan okurlar degıl, 
pek çok yabancı da yararlanıyor. Birçok ülkeden araşLI~a yapmak amacıyla 
gelen ziyarelçilerimiz var. Çinli, Japon, Kuzey Amerikalı, Ingiliz vb. Şu anda 2 
Çinli, 2 Taylandlı ve İspanyol araşllnnacı çalışıyor. Yine de en geniş grubu Ku
zey Amerikalılarla İngilizler oluşluruyor. Fransı_z kadın harekeli üzerinde çalı
şan hemen lüm araşurmacılann Amerikalı ya da Ingiliz olması oldukça ~aşı~ı~ı. 
Fransız araşlınnacılann, fcminisl hareketin öncülerinden olan Fransız lemınıst 
harckelinin laıihine ilgi göslermeleıi gerekli. 

Şirin Tekeli: Madam Dizier, ben size bu son sorunun uzantısında Türkiye ile 

45 



ilgili bir soru sonnak istiyorum. Rivayet düzeyinde bildiğimiz kadanyla Türki
ye kadın hareketini ilgilendiren iki dönemle ilgili dökümanlar vannış sizde. 
Bunlardan bir tanesi Osmanlı kadın hareketinin çıkardığı bazı dergilerin bizde 
bulunmayan, eksik olan bazı sayılannın sizde bulunma ihtimali varmış. İkincisi 
de Türkiye kadın hareketinin bir bakıma sonu olan 1935'te yapılmış bir dünya 
kongresi var. Bununla ilgili dokümanlan arkadaşlar sizde gönnüşler. Bu iki dö
nem ve bunun dışında Türkiye'den gelen başka dokümanlar var mı? Bir Lür kü
tüphanelerarası alışveriş çerçevesinde bizim bu tür belgeleri kütüphanemizde 
bulundurmamız mümkün olabilir mi? 

A.D.: Elimizde Türkiye ile ilgili olarak, sizin de ilginizi çekebilecek kartpos
tal türü görsel malzemeler var. Yazılı malzemeler de var, ama bunlar Fransız
ca'dır. Tabii işbirliği yapmamız mümkündür. Bu malzemeleri bir sergi için 
ödünç verebiliriz, yazılı kaynaklann ise kopyalannı gönderebiliriz. 

Jale Baysal: Başka soru yoksa ben bir küçük katkıda bulunmak istiyorum. 
Biraz önce çeviri sırasında "gri edebiyat" dedi çevinnen. Biz buna "gri yayın
lar" diyoruz. Gri yayın sınırlı sayıda çoğalLılmış ve sınırlı sayıda insana dağllıl
mış belge, elde edilmesi güç yayın demektir. Örneğin raporlar, konferans teb
liğleri gibi malzemeyi gri yayın başlığı altında topluyoruz. 
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FRANSA'DA 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

Annie Dizier 

Fransa'da kadın araştırmalarının 1980'1erdeki gelişmesini anlayabilmek için 
birkaç yıl geriye giLmek gerekir. Bilindiği üzere, Fransa'daki feminist araş
tırma ve incelemelerin tarihi, bütün Batılı ülkelerde olduğu gibi, 1970'lerin Ka
dınlann Kurtuluşu Hareketi ile yakından ilişkilidir. 

Hareketin başlangıcından itibaren kadınlara dayatılan "ezilme" ilişkisinin do
ğasını ve nedenlerini anlamak ve buna uygun, yeni bir siyasal teori geliştinnek 
üzere çeşitli çalışma gruplan (focus groups) oluşturuldu. Yeni teori, örgütlü tar
tışmalar sırasında, gösteriler, bildiriler, yayınlar yoluyla geliştirildi. Altı çizil
mesi gereken bir nokta da, nerdcyse tümüyle kadın gruplarında yapılan bu ça
lışmanın genellikle anonim ya da imzasız, imzalı olduğu zaman da takma ad ya 

da "kadınlar" adı kullanılarak yürütülmesidir. 
Zamanla, çok iyi bir eğitim almış aydın militan kadınlann militanlık ile araş

tırmayı bağdaştırmaya ya da feminist araştırmanın kurumlar içerisinde ayn bir 
araştırma alanı olarak tanınmasını savunarak militanlıklannı araştırma yaparak 
sürdürmeye çalıştıkları görüldü. Geçmişte, bugün de haHl süren, ateşli tar
tışmalara neden olan bu sorunlar üzerinde uzun boylu durmaya gerek yoksa da, 
aydın militanların yaşadıkları bu "dönüş"ün birçok militan örgüt tarafından bir 
"ihanet" olarak görüldüğünü belirtelim. Bu feminist araştırma gruplarının ön
cülerinden olan feminist ve araştırmacı Françoise Picq bu konuda şöyle der: 

"1960'1arın protesto ortamında oluşan feminist hareket, 'kurumlar'a, özel
Jikle de üyelerinden pek çoğunun içinde yer aldığı üniversite kurumuna tam bir 
güvensizlik beslemekteydi. Kadınların Kurtuluşu Hareketi tek tek kadınlann 
üniversitede kariyer yapmalarını şüpheyle karşılıyor ve erkek-egemen sistem 
içerisinde yükselme hevesine kapılanları şiddetle kınıyordu. Feminizm üzerine 
bir tez yazmak, bazılarına göre, kadınların sırtından kariyer yapmak, onların 
mücadelelerini erkek-egemen kurumlar yaran na kullanmak demek olduğundan 
ihanetlerin en büyüğüydü." 

1968 Mayısı'ndan sonra üniversiteye yönellilen eleştiriJcrden beslenen bu 
tartışmaya rağmen, F. Basch, Michelle Perrot, Y. Knibiehler gibi yeni profe
sörler sayesinde kadın araştırmları yavaş yavaş üniversite programına dahil 
edildi. Kadınlardan gelen mesleki eğitim talebi de bu yenilenmede kuşkusuz bir 
rol oynadı. Kurulan ilk Kadın Araştırmalan bölümü, Güney Fransa'daki Pro
vence Üniversitesi'nde açılan Kadın Araştırmaları Merkezi idi (Centre d'Etudes 
Fcminines - CEFUP). Merkezin faaliyetleri öğretim, araştırma ve mesleki eği
timdi. 1975'te Paris VII Üniversitesi'nde, sonradan (1977) ilk resmi Üniversite 
Araştırma Grubu olan Groupe d'Etudcs Fcminines (GEF) oluşturuldu. Bu 
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grup tarihçilerden, edebiyat ve Anglosakson araştınnalan uzmanlanndan olu
şuyordu . 1976'da Lyon Feminist incelemeler Merkezi (Cenıre Lyonnais 
d'Etudes Feministe - CLEF) kuruldu. Bu merkezin bir de dokümantasyon mer
kezi vardı ve CEFUP ile birlikte bir hüllen yayınlıyordu. Paris VIII Vincennes 
Üniversiıesi'ndeki Kadın Araştırmalan Merkezi (Centre d'Etudes Fcminines) 
1978'de, Toulouse'daki, Kadın Konusunda Disiplinlerarası Araştırmalar Gru
bu (Groupe de Recherches Interdisciplinaires d'Etudes de Femmes - GRIEF) 
da bir yıl sonra kuruldu. 

1970'1erin ikinci yansında bu grup ve merkezler çalışmalannı daha çok resmi 
olmayan bir biçimde sürdürdüler. Ortak yanlan çalışmalann disiplinlerarası bir 
nitelikle olmasıydı. Öğrencilerden gelen taleplerle öğretim üyelerinden bazıla
rının kararlı tutumu sonucunda bu gruplar üniversite yapısıyla bütünleştiler. 
Ancak üniversiteler bu bütünleşmeyi, yeni birimlere genci bütçeye eklenen ayn 
bir bütçe ve özel bir statü tanımaksızın kabul etmişlerdi. Dersler seçimlikti ve 
genellikle daha nötr göriinen başka derslerle birlikte izleniyordu. Bununla bir
likte, söz konusu gruplar 1976'da düzenlenen "Kadınlar ve Sosyal Bilimler", 
1978'de düzenlenen "Kadınlar ve İşçi Sınıfı", 1980'de düzenlenen "Kadınlar 
ve Çalışma Hayatı" gibi ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemeyi başardı
lar. 

Öte yandan bu yıllarda, her grubun yayınladığı dergilerin yanı sıra kadın ko
nusunda uzmanlaşan dergiler yayınlanmaya başladı. Bunlardan 1973'ten bu
güne dek yayınlanmakta olan Cahiers du GRIF dergisi, belli tem alan ele alan 
özel sayılar çıkardı. 

1977'de, yaklaşan 1978 milletvekili seçimleri bağlamında yeni birçok dergi
nin yayın hayatına atıldığı göıiildü. Bu yolla feministler geçmiş deneyimlerini 
gözden geçirip özetlemeyi ve hedenerini netleştirmeyi amaçlıyorlardı. 1977'nin 
Mart ayıyla 1978 Ocak ayı arasında çıkan bu yeni dergiler şunlardır: Des Fem
mes en Mouvement (Kadınlar Hareket Halinde), Questions Feministes (Femi
nist Sorular - bu, radikal feminist bir teori dergisiydi), La Revue d'en Face 
(Öbür Yüzün Dergisi), Histoire d'Elle (Kadının Tarihi) ve Femmes Algeriennes 
en Lutte (Cezayir Kadınlannın Mücadelesi). 1978 seçimlerinde Sol'un yenilgiye 
uğramasına rağmen önemli başka dergilerin kurulduğu göıiildü. Bunlardan 
GEF ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Sosyal Bilimler Yüksek 
Okulu) tarafından yayınlanan Penelope: Cahicrs pour l'Histoire des Femmes 
(Penelop: Kadınlann Tarihinin Defterleri) dergisi kadınlann tarihiyle ilgili aylık 
toplantılar düzenlemeye başladı. 

Bu az çok örgütlü gruplann yanı sıra kurumlaşmamış gruplann çalışmalanna 
da göz atmakta yarar vardır: 

- Kadınlararası Diyalog (Dialogue des Femmes) grubu kitaplar ve özel te
malar etrafında tartışma toplantı lan düzenliyordu, 

- Disiplinlerarası Feminist Grup (Le Groupc Interdisciplinaire Fcministe
GIF) bilimlerin feminist açıdan eleştirisi konusunda uzmanlaştı, 

- Sınırlar-Engeller (Limites-Fronticres) semineri, "kavramlann bir disiplin
den diğerine aktanlması ve yeniden tanımlanması" taıtışmaı;ını başlattı. 

1975-1981 dönemiyle ilgili olar.ık vurgulanması gereken birnokta da, bir tür 
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altın çağ yaşayan feminist yayınlarda görülen patlamadır. 1974'te kurulan Edi
tion des Femmes ve 1978'de kurulan Edition Tierce gibi tümüyle kadınlarla il
gili yayınlar çıkaran yayınevlerine, bu dönemde, geleneksel olarak bu konuya 
yer vermeyen 17 yayınevinin başlattığı özel kadın dizileri eklendi. 

Sonuç olarak bu dönemin bütününün, kadın araştırmalarının ayn bir di
sipline dönüşmesini sağlayan çeşitli etkinlikler ve gelişmelerle dolu, zengin, ve
rimli bir dönem olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, Araştırma Bakanlığı ve 
Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi gibi resmi araştırma kurumları kadın 
araştırmalannı görmezden gelmeyi sürdürdüler. 

1981 seçimleriyle ortaya çıkan siyasi tablo, kadın araştırmalarının yeni bir 
boyut kazanmasına olanak verdi. Bu açıdan Sol'un iktidara geldiği ve bir Kadın 
Haklan Bakanlığı'nın kurulduğu 1981 yılının özel bir önemi vardır. Sol iktida
nn bilim topluluğuyla diyaloğa girmek için açtığı yeni bazı kanallardan yararla
narak Kadın Araştırmalan grupları görüşlerini kabul ettirme olanağını buldular. 
1982'nin Ocak ayında düzenlenen, f.20.000 kişinin katıldığı ve toplumdaki 
gerçek sorunları ele almayı hedefleyen Ulusal Bilimsel Araştırma ve Teknoloji 
Konferansı'na katılmak üzere Fransa'nın her yanından gelen kadın grupları, 
200 kişinin katıldığı bir kadın araştırmaları atölyesi kurmayı başardılar. Böy
lece araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve uygulayıcılar ilk kez bir araya ge
lerek deneyim ve görüşlerini birbirlerine aktarma fırsatını buldular. 

Bu olayın sağladığı dinamizm ve Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin 
Sosyal Bilimler bölümü başkanı Maurice Godelier'nin ısrarlı desteği sayesinde 
Aralık 1982'de Toulouse'da Birinci Feminist Araştırmalar Kolokyumu top
landı. Bu kolokyumu, Kadınlar, Feminizm ve Ar~ştırma Derneği (Association 
Femmes, Fcminisme et Recherches) düzenlemiş, finansmanı Kadın Haklan 
Bakanlığı ile Bilimsel Araştırma ve Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanmıştı. 

Bölgesel hazırlık çalışmalarına dayanan bir ön raporun yayınlanmasından 
sonra toplanan "Kadınlar, Feminizm ve Araştırma" kolokyumuna 800 kişi ka
tıldı ve 139 bildiri sunuldu. Toplantıyı Mauricc Godelicr şu sözlerle açtı: 

"Bu kolokyum tarihte bir dönüm noktasıdır. Çünkü kadın/erkek ilişkileriyle 
ilgili araştırmaların, militanca bir bakışla yapılan araştırmaların, olgulan yalnız 
açıklamayı değil, dönüştürmeyi amaçlayan feminist araştırmaların gerekliliğinin 
anlaşılmasında bu toplantı, geri dönülmez bir adım oluşturmaktadır. 

Aynca bu kolokyum Fransa'da resmi araştırma kurumlannda yapılan araş
tırmalann yürütülmesinde bir şeylerin değiştiğini ve daha da değişeceğini gös
termektedir." 

1984'te yayınlanan, 1.000'den fazla sayfa kalınlığındaki kolokyum raporu 
Fransız Kadın Araştırmalannın tam bir özeti sayılabilir. Bu araştırmaların bü
yük bölümü tarih, çalışma ve aile sosyolojisi, eğitim konulannı ele alıyor, daha 
sınırlı bir ölçüde de edebiyat, psikanaliz, hukuk, dilbilim ve bilim konulannı 
kapsıyordu. 

Bildirilerin çoğunluğu kurum bağlantısı olan araştırmacılar tarafından sunul
muştu. 

Kolokyumun ardından toplantıyı düzenleyenler, çeşitli bakanlıklara, araştır
ma, öğretim, eğitim ve dokümantasyon konulanndaki öncelikleri bildirdiler. 
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Toplantıda Kadın Araşurmalan derslerinin ayn bir öğretim programı şeklinde 
düzenlenmesi yerine, bu daldan alınan ders kredilerinin genel üniversite prog
ramlan içerisinde değerlendirilmesi görüşü benimsendi. Aynca bu dalda ders 
veren hocalar için kadro yaratılması ve daha esnek bir örgütlenme modeline ge
çilmesi kararlaştırıldı. 

Kolokyumun en somut sonucu, 1983'le Ulusal Bilimsel Araştırma Merke
zi'nin Kadın Haklan Bakanlığı ile birlikte finanse ettiği dört yıllık bir "Feminist 
Araştımıalar - Kadınlarla İlgili Araştımıalar" programının benimsenmesidir. 
Kadınların sorunlarının bilimsel ve toplumsal bakımdan tanınması anlamına ge
len bu program, aynca ilk kez, birkaç yıl sürebilecek araştırmalar için fon sağ
lanmasını öngörüyordu. 

20 kişiden oluşan bilimsel komite, sunulan 133 projeden 37'sinin desteklen
mesini kararlaştırdı. Benimsenen projeler üç grupla toplanıyordu: 1) Cinslerin 
Kavramsallaştırılmasına Eleştirel Yaklaşım; 2) Kadınlar, Devlet, Hukuk ve Top
lum; 3) Kadın Harekeli - Kadın Örgüllenmeleri. Bu projelerin büyük çoğun
luğu meslekten, üniversite mensubu araştırmacılar tarafından sunulmuştu. Tou
louse Kolokyumu'nda kurum içinde ve dışında yapılacak araşurmalara aynı 
derecede önem verilmesi gerekliği dile getirildiği halde, söz konusu programda 
tercihin açıkça kurumsal araşumıaya verildiği görülmektedir. 

I 985'te yeni araştırma projeleri için ikinci bir çağn yapıldı ve bu kez 31 
araştırma projesinin desteklenmesi kararlaşlınldı. Çoğunlukla proje ekiplerine 2 
yıllık bir süre için mali destek verilmesi öngörülmüştü. Ancak sağcı hükümetin 
işbaşına gelmesi üzerine kurulan Kadınların Statüsü Komisyonu, benimsenen 
projelerin ikinci yıl linansmanlannı 1988'e dek durdurdu. 

Proje sonunda ilgili kurumlara birer rapor sunulması gerektiği gibi, araştır
macılar elde ettikleri sonuçlan yayınlar, makaleler ve konferans bildirileri yo
luyla topluma duyurma olanağını da buldular. Toplumsal Bunalım, Feminizm 
ve Değişme (1988) ve Biyolojik ve Toplumsal Cinsiyet (1989) gibi kitaplar, bu 
program çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalara dayalıdır. 

1982 Toulouse Kolokyumu sonucunda Feminist Araştırmalar dalında ders 
vemıek üzere dört kürsü oluşturuldu. 

Bu yıllarda aynca yeni bazı araştırma meıi<ezleri kuruldu. 
Feminist Araştınna, Düşünce ve Bilgi Merkezi (Centre de Recherchcs, de Re

flexion et d'Information Fcministes - CRIF) 1982'de, üniversiteden bağımsız 
bir merkez olarak; Kadınlarla İlgili Araştırma ve Bilgi Merkezi (Centre de Re
cherches et d'Infomıations sur lcs Femmes - CRIF), 1983'le, Bordeaux Üni
versitesi'ne bağlı olarak; Feminist Araştırmalar İçin Öğretim, Dokümantasyon 
ve Araştırma Merkezi (Centre d'Enseignement, de Doeumentalion et de Ree
herches pour les Eludes Fcministes - CEDREF), 1984'te, Paris VIII Üniversi
tesi'ne bağlı olarak; Kadın Araştırrnalannda Kavramsallaştırma ve İletişim 
amaçlı SIMONE grubu ise, 1986'da, Toulouse Üniversitesi'nde kuruldu. Bu 
grubun üyelerinden birisi, 1991 'de, l 989'da düzenlenen "Kadınlar ve Fransız 
Devrimi" Kolokyumu'nun elde ettiği büyük başarı sayesinde, sosyoloji bölü
münde bir kürsü elde etti. 

Ayrıntısına girmeden, bugün varolan gruplar tarafından izlenen faıi<lı strateji-
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leri iki grupta toplamak mümkündür: 
- İlk grupta toplanan akademisyen ve araştırmacılar bilimsel ortodoksluktan 

sapmamaya özen gösteriyorlar. Mesleki kariyerlerine büyük önem veren bu ki
şilerin üniversite dışındaki gruplarla fazla bir ilişkisi yoktur. Yayınladıkları 
araştmnalarda "feminist" terimi yerine "kadın" terimini kullanırlar; bu tercih mi
litan bilimle bağlan koparma isteğinin belirtisidir. 

- Yelpazenin öbür ucunda yer alan, çalışmalarının temelinde militanlık ya
tan araştırmacılar, SOS Dayak Yiyen Kadınlar, Planlı Ebeveynlik gibi kadın 
gruplarıyla sürekli ilişki içerisindedirler. Politik ve bilimsel feminizmden yana
dırlar; onlara göre kadın sorunlarıyla ilgili bilgi üretiminin amacı, bu sorunları 
aşma çabası veren toplumsal harekellere bilgi sağlamaktır. Bilimsel topluluk ta
rafından tanınmaya fazla önem vermezler, dolayısıyla kurumların dışında kalır 
veya bırakılırlar. 

Bu iki uç arasında, daha yakın bir dönemde kurulmuş, Toplumsal ve Cin
siyete Dayalı İşbölümünü Araştınna Grubu (Groupe d'Eludes sur la Division 
Sociale et Sexuelle du Travail - GEDISST) gibi üçüncü bir kategoriye giren 
araştırma grupları yer almaktadır. Bu son grup halen Ulusal Bilimsel Araştınna 
Merkezi tarafından tanınan bu tür tek çalışma grubudur. Amaçlan, kadın araş
tırmalarıyla feminist araştırmalar arasında süregelen tartışma kıskacından kurtu
lup ilgi alanını toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı toplumsal önyargıların in
celenmesine kaydırmaktır. 

Tartışmalar sırasında bu konuları daha ayrıntılı olarak ele alabileceğimizi 
umuyorum. Ben, bu farklı yaklaşımların, teorik olarak, Kadın Araştırmaları da
lını zenginleştirdiği kanısındayım; ancak uygulamada, aralarında işbirliği olma
ması bu farklı yaklaşımları zayıflatmakta ve sonuçta Kadın Araştırmalarıyla fe
minist araştınnalann resmi kurumlarca tanınması sürecini yavaşlatmaktadır. 

Bugün içinde bulunulan son duruma bakmak bu bakımdan öğretici olabilir: 
1) Ulusal Feminist Araştırmalar Derneği, ANEF, uzun yıllar süren iç çatış

malar sonucunda, ancak 1989'da kurulabildi. Bu tarihe kadar katılımcı demok
rasiden yana ve Paris'e güvensizlik duyan çeşilli bölgesel dernekler vardı. Bu
gün bu derneklerin çoğu kapanmıştır. 

Daha önceki koşullar, çabaların boşa gitmesi ve ulusal hükümet ve Avrupa 
örgütleri üzerinde birleşik bir sese sahip olunamaması sonucunu doğurmuştu. 
ANEF kurulduktan sonra Üniversite, Araştırma Eylemi, Avrupa, Yayın ve Do
kümantac;yon gibi alanlarda birçok komisyon oluşturdu. 

2) Yukarıda gördüğümüz gibi zaman içerisinde üniversitelerde verilen Kadın 
Araştırmaları derslerinde artış olmuştur. Bugün IO'dan fazla üniversitede bu 
konuda ders verilmektedir ve 1991 Ocak ayında iki yeni kürsü daha açılmıştır. 
Yine de bu sayılar yeterli değildir. Aynca, akademisyenler ve araştırmacılar, 
uluslararası toplanulara katılabilmek için burs bulmakta büyük zorluklarla karşı 
karşıyadırlar. 

3) Fransa'da, akademik kurumlardan bağımsız olarak yayın yapan Kadın 
Araştırmaları dergileri çok az sayıdadır. Bu dergilerden hiçbirisi düzenli ve kay
da değer bir kamu desteği almayı başaramamış ve 1980'lerin ikinci yansında 
yayın hayatına son vermek zorunda kalmışlardır. Fransız-Belçika ortak yayını 
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olan Cahiers du GRIF'in yanı sıra yayınını sürdürebilen tek dergi, dört yıllık bir 
aradan sonra, kısa süre önce yeniden çıkmaya başlayan Questions Feministes' 

tir. 
4) Yayınevleri bu gelişmeden dergilere göre daha az etkilenmiş görünüyor

lar. Edition des Femmes ve Edition Tierce bugün de varolmayı sürdürmekte
ler, ama giderek edebiyat eserlerine ağırlık veriyorlar. 1980'lerin sonunda Côtc 
Femmes adlı çok dinamik bir yayınevi kuruldu. Esas olarak 16. yüzyıl ile 19. 
yüzyıl arasında yazılmış eski metinleri yayınlayan bu yeni yayınevi, kısa bir sü
re önce "Araştırma" başlığı altında feminist araştıımalann değişik dallannda ya
pılmış araştırmaları da yayınlamaya başladı. 

Buna karşılık, geleneksel yayınevlcrinin başlattığı kadın dizilerinin hemen 
hepsi yayınlarını durdurdular. 

Fransız yayıncılığındaki iki önemli boşluk; 
- özellikle İngilizce yayınlanan önemli eserlerin Fransızca'ya yeterince çev

rilmemesi; 
- yakın zamana dek, daha çok "gıi" yayın statüsünün ötesine gidemeyen 

araştırmaların yayın şansının düşük olması olarak belirtilebilir. Bu yüzden bir
çok araştırmacı bulgularım yabancı dergilerde ve kitaplarda yayınlamak zorunda 
kaim aktad ır. 

5) Son olarak dokümantasyon merkezleri ve kütüphanelerle ilgili birkaç söz 
söyleyerek bildirimi tamamlamak isterim. Marguerite Durand Kütüphanesi, 
Fransa'da Kadınların Tarihi ve Feminizm konulannda uzmanlaşan kamuya açık 
tek kütüphanedir. 

Üniversite ve derneklere bağlı çok sayıda merkez varsa da, mali kaynakları
nın genellikle yetersiz olması ve kısmen bu nedenle meslekten olmayan az sa
yıda personel kullanmak zorunda kalmalarından ötürü gclişememektcdirler. 
Marguerite Durand Kütüphanesi de dahil bütün merkezler için, doküman, özel
likle az sayıda basılan "gri yayın" toplamak çok zor bir iştir. Aynca son bir nok
ta olarak bu merkezler araı;ındaki işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığını, bütün 
merkezlerin az çok tek başlarına çalışltklarını söyleyebilirim. Mcrkezlcraraı;ı bil
gi, özellikle veritabanı değiş tokuşu çok sınırlı bir düzeyde yapılmaktadır. 

Sonuç olarak, Fransa'da, Kadın Araştırmaları dalının büyük bir potansiyele 
sahip olduğu söylenebilir: Yüksek nitelikli araştırmacılarla, çok iyi bilinmeyen 
ama, zengin ve kendine özgü bir feminist geçmiş, bu potansiyeli besleyen ana 
kaynaklardır. Eski kavgalara son verip yeni ve birleşik yapılar kurmak, bu po
tansiyeli değerlendirmek için gecikmeden yapılması gerekenlerin başında gel
mektedir. Hepsinden önemlisi de, Fransız hükümet yetkililerinin, Kadın Araş
tırmalarının, diğer Avrupa ülkelerindeki çalışmalarla bütünleşmesini sağlamak 
üzere gerekli desteği verecek siyasi iradeyi göstermeleridir. 

Teşekkür ederim. 
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ANNIE DIZIER'NİN BİLDİRİSİ 
İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Patricia King: Anladığım kadarıyla kadın araştırmalarına olan ilgi daha çok 
araştırmacılar düzeyinde, yani akademik çevreden geliyor. Peki ya öğrenciler? 
Üniversite ve yüksek okullarda kadın araştırmalarında daha çok ders açılması 
için tabandan gelen bir talep var mı? 

Annie Dizier: Öğrenciler ... Yanıllaması çok zor. Konuşmamda açık mıydı bil
miyorum ama üniversitelerimizde dersler sosyoloji, tarih, edebiyat vb. bölümle
rinde verilmekte ve öğrenciler bu bölümlerin derslerini zorunlu olarak izlemek
tedirler. Öğrencilerin bir bölümünün, burada verilen feminist dersleri özellikle 
seçip seçmediklerini söylemek çok zor. Kadın araştırmalarıyla daha çok, yeni 
bir kariyere başlamak, bunun için üniversiteye dönmek isteyen, 1970'1i yıllarda 
kadın hareketine katılmış daha yaşlı kadınların ilgilendiğini söyleyebilirim. 
Böyle bir konuya duyulan ilgi hep garip karşılandı. Öyle ki bugün öğrencilerin 
bu alana ilgi duymaları bayağı cesaret isteyen bir konu. Konuya duyulan ilgiyi 
asıl politik olarak harekette yer alma ya da kişisel motivasyon belirlemektedir. 

Yıldız Ecevit: İzleyebildiğim kadarıyla, Fransa'da kadın araştırmaları konu
sunda ilginin daha çok kadın hareketinin tarihine yönelik olduğu görüşümü 
paylaşır mısınız? Şüphesiz farklı alanlarda pek çok çalışma yapılıyor ama, çe
virilerden izlediğim kadarıyla Fransa'daki rcminist araştırmalarda tarihçiler ve 
tarih çalışmaları egemen görünüyor. 

A.D.: Evet sanının bu saptama doğru. Fakat bugünlerde özellikle Paris VIII 
Üniversitesi'ndcki feminist araştırmalar merkezinde edebiyat alanında yeni 
araştırmalar başlatıldı. Tarih araştırmaları diğer alanlara göre ağırlıklı olarak 
sürmekle birlikte, son zamanlarda, kadın hareketinin geçmişine yönelik saf ta
rih araştırmalannın yanı sıra, sosyal ve ekonomik konulara da ağırlık veriliyor. 
Örneğin, sendikalarda kadın ve erkekler arasındaki ilişkiler, sendikalarda ve iki 
cinse açık başka bazı örgütlerde kadının rolü amştınlıyor. 

Yıldız Ecevit: Feminist yayınların yok olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Kadın 
hareketinin hızının kesilmesiyle bu yayınların yok olması arasında bir ilişki ku
rulabilir mi? 

A.D.: Şüphesiz kurulabilir. Kadın hareketinin militan yanının yavaşlamasıyla 
sanının yayınlar da azaldı. Fakat bu gerilemede politik nedenlerin de etkili ol
duğunu düşünüyorum. Solun iktidara gelmesinden önce, kadın hareketi çok 
canlıydı; seçimlerden hemen sonra, yeni umullar, yeni yayın olanaklanyla bir
likte hareket daha da gelişti, fakat sanıyorum aı;ıl sorun paradır... 

Yıldız Eccvit: Evci sümıcktc olan bir başka tartışmada da, kadın hareketinin 
akademik bir çevre içinde kurumsallaşması nedeniyle feminist yayınların yok 
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olmakta olduğu ileri süıülüyor. 
A.D.: Bu da bir neden olabilir. Fakat, tam tersini ileri sürmek de mümkün

dür. Feminizmin kurumsallaşması yayın olanaklarını artırabilirdi... 
Betül Özgül: Kadın hareketinin farklı kesimlerinden söz ederken militan grup

lardan da söz ettiniz. SOS'in bu gruplardan biri olduğunu söylediniz. Bu grup
ların kadın hareketi içindeki rolünü tam anlayamadım. Fransa'da hala militan 
gruplar var mı? 

A.D.: Militan grupların 70'li yıllardaki kadın hareketi içindeki rolü, kürtaj, 
gebelikten korunma, işte ve çocuk bakımında fırsat eşitliği vb. konularda ka
dınların bilincini yükseltmek, yeni haklar talep etmekti. 

Betül Özgül: Militan demekle tam neyi kastettiğinizi söyleyebilir misiniz? 
A.D.: Bu soruyu yanıtlamak zor. Fakat sanının Batılı ülkelerdeki bütün ka

dın hareketleri militandı denebilir. 
Johanna Kootz: Militan grupları nasıl tanımlıyorsun? Bu son soruda sanı

yorum, Fransa kadın hareketindeki militanlık biçimleri soruldu? Militan olanları 
olmayanlardan nasıl ayırıyorsun? 

A.D.: Militan gruplar, özellikle feminist olmalarından önce radikal sol politik 
harekete katılmış kadınların oluşturduğu gruplardır. Taraftar toplamada kullan
dıkları başlıca yöntem gösteridir. Diğer, militan olmayan gruplarsa, öğrenci ve
ya araştırmacıların katıldığı gruplardır. 

Betül Özgül: Peki, o zaman bu kadınlan, akademik olmayan ya da bir kuru
ma bağlı olmayan ve araştırma yapmayıp sokaklarda gösteri düzenleyen gruplar 
olarak tanımlayabilir miyiz? 

A.D.: Evet, örneğin "dialogue de fcmmes" gibi üniversite dışında araştırma 
yapan ya da "sırnr grubu" gibi üniversite dışında seminerler, toplantılar düzen
leyen gruplar var. Karşı çıkışları eyleme yönelik olan bu kadınlar kendilerini 
herhangi bir kuruma bağlı hissetmezler ve toplu olarak, grup olarak düşünce 
geliştirirler. Ancak düşüncelerini yayma olanaklarından yoksundurlar. Gönüllü 
çalışmaya, hafta sonu etkinliklerine bağımlı kalan bu grupların çalışmaları uzun 
erimli olamamaktadır. 

Johanna Kootz: Belki ben sizlere, militan gruplarla ilgili benim de katıldığım 
üniversite kadın hareketinden bir örnek verebilirim. Bugün üniversitede yaym
lannda kadınlara karşı ayırımcılık yapan bazı profesörler var, militan kadın grup
ları, bu hocaların derslerini basarak, sorularını yanıtlamaya zorlayarak, üniver
siteden araştırma parası almalarını önlemeye çalışıyorlar. Bunlar A.B.D.'den 
bildiğimiz eşit haklar hareketinin yöntemlerine benziyor. Bu mücadele biçimleri 
artık üniversitede de kullanılıyor. 

David Doughan: Konuşmanızda kadın araştırmalarının sağ hükümeüerden 
çok, sol hükümetler altında geliştiğini söylediniz. Sanının, İngiltere'deki son 
10 yıl gözönüne alınırsa bu genellikle doğru. Ama öte yandan, sizin kütüphane
nize güzel binanızı veren de, başında sağcı Chirac'ın bulunduğu Paris Belediye
si değil mi? 

A.D.: Bay Chirac'ın kütüphanemizin özelliklerini bildiğini sanmıyorum. Öte 
yandan feminist araştırmalann sadece sol hükümetler tarafından desteklenerek 
gelişebileceğini sanmıyorum. Biz bütün öbür kütüphaneler gibi, bütçemizi, per-
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sonelimizi Belediye'den alıyoruz. 
David Doughan: Başkaları Fransa'da kadın araştırmalannın tarih ağırlıklı ol

duğunu düşündüklerini söylediler. Biz ise İngillere'de felsefe ve teori ağırlıklı 
olduğunu düşünüyoruz. En azından eserleri İngilizce'ye çevrilen feministler, 
Helene Cixous, Irigeray, Kristeva gibi kadınlar. 

A.D.: Helene Cixous ve Julia Kristeva kendilerini feminist kabul etmiyorlar. 
Buraya gelmeden önce Cixous'un bir demecini okudum örneğin, "l 970'1erde 
üniversitedeyken militan feminist kadınlar tanıdım ve onları hiç sevmedim" di
yordu. Feminist olarak tanınmak istemiyor. İngilizce'ye çevrilmelerinin nedeni 
ise, tanınmış olmaları ve eserlerinin düzeyi olmalıdır. Luce Irigeray'ın durumu 
daha özeldir. Ortaya attığı bazı göıüşler yoğun bir tartışmaya yol açtı. Kadınlar 
için özel bir hukuki statü savunuyor. Kadınlar bu konuda ikiye bölünmüş du
rumda. Ayrıntısına girmek istemem ama, Fransız feminist araştırmalarında 
önemli bölünmeler bulunduğunu, bütün bu kadınların birbirlerine düşman ol
duklarını söyleyebilirim. 

Stella Ovadia: Irigcray ile ilgili söylediklerinizi açabilir misiniz biraz? 
A.D.: Luce Irigeray'ın dili kolay anlaşılabilir ve özetlenebilir bir dil değildir. 

Bazı hukuki durumlarda, kadınlan ilgilendiren hukuk sorunlarında, cinsiyetleri 
nedeniyle kadınların ayn bir hukuk sistemine göre yargılanmaları gerektiğini 
savunuyor. Medeni haklarda bile, suçlu kadınsa, yasaların cinsiyeti kale alacak 
şekilde değişik yorumlanması gerektiğini savunuyor. Çünkü ona göre eğer su
çu bir kadın işlemişse, bunun anlamı farklıdır. 
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AMERİKAN KÜL TÜR 
ATAŞELİĞİ ADINA KONUŞMA 

Philip J. Breeden 

Hepinizi selamlıyor ve sempozyumu düzenleyenleri kutluyorum. 
Bu toplantıya Amerika Birleşik Devlctleri'nden katılan, Amerikan kadınları

nın tarihiyle ilgili Schlesinger Kütüphanesi'nin müdürü Dr. Patricia King'i siz
lere tanıtmak benim için bir onurdur. 

İki noktayı vurgulamak isterim: Birincisi, bu kütüphane tarih odaklıdır, ikin
cisi, Dr. King uzman bir tarihçidir. 

Bunları vurgulamaya neden gerek duydum? Çünkü Amerikalılann genellik
le, hep ileriye doğru bakan, geçmişe değer venneyen, tarihe ilgisiz insanlar ol
duklanna inanılır. Bütün klişeler gibi burada da bir doğruluk payı vardır, ama 
bu sadece bir klişedir, gerçeğin kendisi değildir. Tersine genç bir ulus olmamı
za rağmen, tarihimiz son derece zengin ve büyük ölçüde, toplumumuzu oluştu
ran insanlann nefes kesici çeşitliliği sonucu oldukça karmaşıktır. 

Her çağın kendi tarihini yazdığı söylenmiştir. Amerika'da kadın araştınna
lannın gelişmesi de tarihimize yeni bir gözle bakılmasına yol açtı. Gerçekten, 
bugün Amerika'da yapılan en ilginç tarih çalışmalan, uzun süre ihmal edilmiş 
birçok grubun tarihimize olan katkılannı gün ışığına çıkannaktadır. Kadınların 
tarihi, bu gelişmede çok önemli bir yer tutuyor. 

Bu bağlamda Dr. King'in bir tarihçi olmasından özel bir memnuniyet duy
maktayım. Kendisi, doktorasını 1970 yılında Harvard Ünivcrsitesi'ndc tamam
lamıştır. 1973 yılından beri Schlesinger Kütüphanesi'nin yöneticisidir ve bura
da birçok özel projenin gerçekleşmesini sağlamıştır. Eğer bu projeleri anlatma
ya başlarsam, bildirisini onun yerine benim sunmam gibi bir durumla karşıla
şabilirsiniz. Kendisi bunları anlatmakta benden çok daha yetkin olacağı için 
şimdi sözü kendisine bırakıyorum. 
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ARTHUR VE ELIZABETH 
SCHLESINGER KÜTÜPHANESİ 

Patricia Miller King 

Değerli Meslektaş ve Konuklar, 
Kadın Kütüphaneleriyle ilgili olarak düzenlenen ilk Uluslararası Sempoz

yum'a katılmak üzere aranızda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Amerika' 
da Kadınlann Tarihi ile ilgili Arthur ve Elizabeth Schlcsinger Kütüphanesi, (1) 
Radcliffe Collcge'e bağlıdır ve dolayısıyla Harvard Üniversitesi'nin büyük kü
tüphane sistemi içerisinde yer alır. 

Üniversite binalan, yaklaşık 100.000 nüfuslu bir şehir olan Cambridge ile iç
içe geçmiş, şehir tarafından çevrelenmiştir. Burada gördüğünüz Harvard Mey
danı'nın (5) karşısındaki yolda, üniversitenin en eski bölümü olan Harvard 
Yard yer alır. Eylül başlanndayız, öğrenciler üniversiteye gelmeye başlamış
lar, bu da Üniversite Merkez Binası önündeki John Harvard'ın heykelini süs
leyen kınnızı balonlan açıklıyor (7). 

Harvard Yard'da 100 birimden oluşan ve dağınık bir yapı gösteren kütüp
hane sisteminin yüreği sayılabilecek olan Widener Kütüphanesi (8) yer almak
tadır. Harvard Üniversile KüLüphanesi A.8.O.'nin en büyük özel küLüphane
sidir; yalnız Widener Kütüphanesi'nde 3.000.000'a yakın eser bulunmakta ve 
kütüphanedeki toplam eser sayısı 11.000.000'u aşmaktadır. Harvard Kütüpha
neleri'ne giren süreli yayın sayısı 100.000'den fazladır. 

Harvard Yard'dan iki blok öteye yürürseniz (12), bakımlı bahçeler içinde 19. 
yy. sonu ile 20. yy. başında inşa edilmiş allı tuğla binadan oluşan hoş bir yere 
gelirsiniz; burası Radcliffe Yard'dır (13). Bu fotoğraf Radcliffe'in eylüldeki 
görüntüsünü yansıtıyor; ocak ya da şubatta karlar allındadır (15). 

Şimdi Schlesinger Kütüphanesi'nin bulunduğu bina (16) 1907'de Radcliffe 
College'ın kadın öğrencilerine hizmet veren bir kolej kütüphanesi olarak yapıl
dı. Bugün olduğu gibi o zaman da kadın öğrenciler Harvard Üniversitesi profe
sörlerinden ders alırlardı; ancak 1943'ten önce kadınlann derslere erkek öğren
cilerle birlikte ginnelcrine izin verilmediği gibi, erkek öğrencilerle aynı kütüp
hane mekanında çalışmalan bile söz konusu değildi. Bu fotoğrafla gördüğünüz 
kitap düşkünü genç kızların, Harvardlı erkekleri ciddi çalışmalardan alıkoyma
sından korkulmaktaydı (17). 1943 başında, Radcliff e College'da Kadın Arşi
vi'nin kurulduğu yıl, tesadüfen kadın ve erkek öğrencilerin aynı sınıfta okuma
lan kararlaştırıldı; bu karara yol açan en önemli neden erkek öğrencilerin bir
çoğunun cepheye gitmeleriydi (il. Dünya Savaşı) (18). Eğilimin gerçek anlam
da kadın erkek kanşık hale gelmesi, dolayısıyla yurtlann kanşık olması, kız
lann spor ve diğer ders dışı elkinliklere kalı imada fırsat eşitliğini elde edebilme
leri için 1960'1ann sonu ile 1970'1cri beklemek gerekecekli (19). 
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Kadın Arşivi'nin kurulmasına 1898 sınıfı mezunlanndan Maud Wood 
Park'ın bağışladığı belgelerle başlandı. Bayan Park eski okuluna 17. yy.'dan 
1920'de Amerikan Anayasası'nda yapılan 19. Değişiklik'le kadınlann oy hak
kını elde eLmelerine kadarki dönemde kadınların haklan için verdikleri müca
delelerle ilgili yayınlanmış ve yayınlanmamış belgelerden oluşan koleksiyonunu 
bağışladı (20). Park Koleksiyonu'nda Kadın Seçmenler Ligası'nın (League of 
Women Voters) 1920-1940 yıllan arasındaki tarihiyle ilgili belgeler de vardı 
Bayan Park bu tür belgeleri toplamak açısından ideal bir konumda bulunmak
taydı. Kolej Eşit Oy Ligası'nı (College Equal Suffrage League) kunnuş (21), 
Amerikan Ulusal Kadın Oy Demeği'nin (Nalional American Woman Suffrage 
Association) Kongre bünyesinde oluşturduğu komiteye başkanlık etmiş, oy 
hakkının kazanılmasından sonra da A.B.D. Kadın Seçmenler Ligası'nın 
(Lcague of Women Yoters of the United States) ilk başkanı olmuştu (22). 

Bir Radcliffe mezunu olarak Bayan Park'ın konumu çok özeldi; çünkü onun 
öğrenci olduğu 1890'1ı yıllarda Radcliffe'in resnıı tutumu, kadınların oy hak
kına karşıt bir tutumdu. Bayan Park'ın öğrenciliğinin son yılında bir oy hakkı 
savunucusu (suffragisl) olduğu anlaşılıyor. 1898'de Kolej'in kurucu ve müte
vellilerinden Arthur Gilman'ın kansı, son sınıf öğrencilerini çaya çağırdı. Aynı 
toplantıya Massachusetts Kadın Oyunun Genişletilmesine Karşı Demek'in baş
kanını da davet elmişti; bu şahıs öğrencilere hitap ederek oy hakkına karşı imza 
toplamak ve oy hakkı karşıtı bir hareket başlatmak istedi. Son sınıf öğrencile
rinin tepkisi, öbür görüşü de dinlemek gerektiği oldu ve önde gelen oy hakkı 
savunucularından Alice Slone Blackwell'i bir konuşma yapmak üzere davet et
tiler (23). O sıralarda Kadın Dergisi'nin (Woman's Joumal) yönetimini annesi 
Lucy Stone ile babası Henry Blackwell'den devralmış olan Alice, Radcliffe'Le 
verdiği konferansın ardından oy hakkından yana bir dilekçeye pek çok imza 
topladı. Aynca aralarında Maud Wood'un da bulunduğu pek çok kadını oy hak
kı davasına kazandı. 

Bundan 45 yıl kadar sonra Bayan Park, 16 kutu mektup ve başka yazılar, 
300 kitap, yüzlerce fotoğraf (oy hakkını kabul elmiş eyaleLleri gösteren harita
nın fotoğrafı gibi) (25), pankartlar, rozetler gibi oy hakkı mücadelesinin anıla
rını içeren koleksiyonunu bağışladığında, Radcliffe, kadınların eşitlik davasına 
çok daha olumlu bakmaktaydı. Park'ın kabul edilen Kadın Haklan Koleksiyo
nu araştırma kütüphanesinin çekirdeğini oluşturdu; bu kütüphane ilgi alanını 
edebiyat ile görsel ve sahne sanatları dışında Amerikan kadınlarının hemen he
men tüm elkinliklerini kapsayacak biçimde hızla genişletti. 

Başlangıçta Kadın Arşivi, kolej binasının kilitli bir odasında saklanıyordu. 
1950'de ilk müdürü ve kadınların tarihiyle ilgilenen kişilerden oluşan Danışma 
Kurulu alandı ve bir süre sonra daha geniş bir yere taşındı (24). 1960'lann ba
şına ait bu fotoğrafta, Byerly Hall'daki ilk kütüphaneyi, yöneticisi Barbara 
Miller Solomon'u ve Arşiv'in ilk elyazmalan uzmanı Mary Howard'ı görüyo
ruz. Erkek mesleklaşlannın kadınların Larihleki yerini görmezlikten geldiklerini 
ilk fark eden tarihçilerden, Harvard profesörü Arthur Schlesinger (27) 16 yıl 
süreyle Danışma Kurulu'mı başkanlık yaptı. 1965'Le ölümünden sonra Kadın 
Arşivi'ne Aıthur ve kendi de bir yazar ve mili Lan olup kocasının kadınlann tari-
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hine gösterdiği ilgiyi paylaşmış ve onu cesareLlendinniş olan kansı Elizabelh 
schlesinger'in onuruna, Arthur ve Elizabeth Schlcsinger Amerikan Kadınları
nın Tarihi Kütüphanesi adı verildi. 

Bu yeni adı almasından kısa bir süre sonra kütüphane şimdi bulunduğumuz 
binaya taşındı. Yirmi yıl süreyle binayı sonradan kurucusunun onuruna Mary 
Jngraham Bunling adını alan Radcliffe Enstitüsü ile paylaştı. Bunting Enstitü
sü, Radcliffe'in kadın araştınnacılar için kurduğu, Amerika'nın en eski ve en 
geniş araştırma merkezidir. Enstitü'de her yıl 40'tan fazla kadın araştınnacı, ya
zar, sanatçı yaşamakla ve çalışmalar yapmaktadır (29). Enstitüyle birlikte aynı 
binayı paylaştığımız dönem boyunca Kütüphane'nin kitapları depoladığı, oku
ma odası ve arada sırada yapılan toplantılar için toplantı salonu olarak kullandığı 
bir tek odası (30) vardı. Elyazmalan odası (31) daha genişti ama, orası da hem 
el yazmalan bölümü hem de kütüphanecilerin "büro"su olarak kullanılmaktay
dı. Müdürün odası zarif biçimde döşenmişti (33) ama etkin çalışmaya elverişli 
old_uğu pek söylenemezdi. O odayı yardımcımla ve rafları her geçen gün daha 
çok doldurup pek çok da okur çeken "yemek kitaplan"yla paylaşmak durumun
daydım. Ana koridorun duvarlarında Kadın Haklan koleksiyonundan fotoğraf
lar asılıydı (34). 

1970'1erin sonu ve 1980'lcrde Kütüphane'nin giderek genişleyen koleksiyo
nu, kütüphane çalışanları ve okurlar, anık binanın BunLing Enstitüsü bölümüne 
taşmaya başlamışlardı (35).1981 'de Enstitü'nün kolokyum odasını depolama 
ve okuma odası olarak işgal eLmiştik. 1980'lerin ortalarında Radcliffe iki 
bölümün de ek mekan taleplerine nihayet olumlu bir yanıt verdi. Bunting Ens
titüsü için dört binadan oluşan yeni bir alan satın alındı ve yenilendi ve 1987 
Temmuzu'nda Kütüphane geçici olarak başka yere taşındı (36). Eski binanın 
tümüyle Kütüphane yapılmak üzere yenilenme çalışmaları bu fotoğrafta gördü
ğünüz yıkım töreniyle başladı (37). Binanın içi tümüyle elden geçti ve yenilendi 
(38/40). Başka bir yere taşınmamızdan onüç ay sonra (40a) Kütüphane kendi 
binasına yerleşLi. Binanın tamamlanmasından sonra çekilen bu güzel fotoğraf
lar, birinci kattaki süreli yayınlarodasını (41), ikinci kattaki elyazmalan bölü
münün müracaat masasını (42), dördüncü kattan iki köşeyi, müdürodasını (43) 
ve toplantı, kolokyum, lilm gösterisi, seminer vb. gibi elkinliklerde çok amaçlı 
olarak kullanılan konferans odasını (44) gösteriyor. 

Bina yenilenirken eskiden çok yüksek tavanlı bir okuma odası olan bölme 
ikiye aynlarak yeni bir kat kazanıldı. Şu anda kullanılabilir alanımız 21.000 
feeL2'dir (2.000 m2'ye yakın). Restorasyon sırasında ısllma, havalandırma sis
temi modernleştirildi, aynca bodrum katına tamamen bağımsız bir depolama 
bölümü yapıldı. 

Bundan sonra göstereceğim fotoğraflar, bundan öncekiler kadar güzel değil; 
çünkü onları birkaç hafla önce ben çektim (45). İlkinde birinci kat, referans ki
tapları bölümündeki kütüphaneciyi masası başında görüyorsunuz (47). Burada 
da HOLLIS terminalinde bir okura yardımcı olurken görülüyor. HOLLIS Har
vard KüLüphane Bilgi İşlem sisteminin adıdır ve bütün birimler bu merkeze 
bağlıdır. Schlesinger Kütüphanesi'nin elyazması koleksiyonunun bütünü 
HOLLIS'e geçirilmiş bulunuyor. Geçen yıla kadar yalnız daktilo ile katalog-
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lanmış olan, yani 1981 ve sonrasında alınan kilaplar HOLLIS'e dahil edilebil
mişti. Geçen yıl Radcliffe, geriye doğru kalaloglan HOLLIS'e geçirebilmemiz 
için bize özel bir fon verdi ve eski kilaplardan 16.000'inin işlemi lamamlandı. 
Bu özel fondan bu yıl da yararlanıyoruz. Bu işlemden geçirilmesi gereken kitap
ların sayısı -9.000'i yemek kilabı olmak üzere- 38.000'dir. Bir süre sonra bü
tün kitaplarımızı ve aynı şekilde dergi koleksiyonlarımızı HOLLIS'e geçire
bilmeyi umuyoruz. KüLüphaneye giren süreli yayınlardan halen 500'ü HOL
LIS'e geçirilmişlir (48) ancak 2000 kadar süreli yayın -eksik sayılar, bilmiş 
yayınlar, özel sayılar vb.- yani işlenmesi daha zor olanlara el alllabilmiş değildir 
(49). Referans Bölümünde aynca dikey dosyalar -belgeler ve gri malzeme de 
diyebiliriz- toplanmaktadır. Burada 70 çekmece kadar kupür, bildiri metni, bro
şür ve benzeri süreli olmayan yayın yer almaktadır. 

Burada Harvard Yüksek Eğilim Faküllesi'nin desteğiyle geçen yaz 6 hafta 
süreyle yapılan, orta dereceli okul öğrelmenlerinin katıldığı bir kadın tarihi se
minerinin fotoğraflarını görüyorsunuz (50). Her biri Külüphane kaynaklarını 
kullanarak bir araştırma yapmak durumunda olan bu 35 öğretmen de eklenince, 
yaz aylarında kütüphanede araşurma yapan olağan okurlarımızın sayısı çok arttı 
ve Kütüphane tarihinin yalnız Temmuz ayında 1.200 ziyaretçi ile en yoğun yazı 
yaşandı. 

Burada gördüğünüz vilray, Amerika'nın ilk profesyonel kadın vitray sanat
çısı olarak bilinen Sarah Wyman Whitman'a ait bir eserdir. Eskiden benim 
odamda duran bu eser şimdi referans bölümünde yer almaktadır (51 ). 

Referans bölümünden bir koridorla (52) süreli yayın (53) bölümüne geçil
mekledir. Burada iki tane dikine duran son yayınlar sehpası vardır ve 100 kadar 
derginin son sayılan okurlara sunulmaktadır (56). Birinci katta bir de yeni ki
tapların ve dergilerin sınıflandırıldığı teknik servis odası bulunmaktadır (57). 
Sözünü ettiğim kitapların geriye doğru bilgi işleme geçirilmesi çalışması da bu
rada yapılmaktadır. 

İkinci kat merdivenlerinde Lydia Pinkham'ın portresi asılıdır (59). Kadın
ların her lürlü şikayetine çare olmak üzere bir ilaç üreten ilaç şirketinin el yazma
lan 186 fcet (56,69 m) yer tutuyor. Bayan Pinkham'ın 19. yüzyıl sonu, 20. yy. 
başında piyasaya sunulan bu ilacının tedavi edici ana unsurunun yüksek alkol 
dozu olduğu anlaşılmıştır (60). 

Elyazmalan okuma bölümünde çalışan birisi olduğu zaman kütüphane çalı
şanlarından ya da yardımcı öğrencilerden birinin odanın girişindeki masada otu
ruyor olması gerekir. Okurlar içeri girerken yanlarına yalnız kağıt, kalem veya 
kişisel bilgisayarlarım alabilirler. Her Lür fotokopi işlemi görevliler tarafından 
yapılır (62). Burada elyazmalan bölümü sorumlusunu bir yardımcı öğrenciye 
elyazmalanna ilişkin kaytllann RLIN'e (Rcsearch Librarics Infonnation Net
work - Araştırma Kütüphaneleri Bilgi Ağı) nasıl girilebileceğini gösterirken iz
liyoruz. RLIN Kütüphane'nin katıldığı iki ulusal bibliyograf ya veri tabanından 
biridir. El yazmaları RLIN sistemine, kitaplar ve dergiler ise daha geniş ve kap
samlı OCLC sislemine dahildir. Bu iki kataloglama sistemi arasında yıllardır sü
ren bir rekabet vardı ve son zamanlarda OCLC'nm üstün geldiği görüldü. 
RLIN önümüzdeki yıllarda bugüne kadar gerçekleşlirdiği kitap ve dergi kata-
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ı ama işlemlerini devrederek yalnızca elyazmalan, Latin alfabesi dışında_ y~-
10f ış e erler, sanat, mimari ve hukuk gibi OCLC'da bulunmayan uzman bılgı
z~:ahip olduğu alanlarda yoğunlaşacakllr (63). Burada bir stajy~r ö~renciyi 
~ıackwell ailesine ait clyazmalannın bulunduğu 30 karton belge uzennde fiş-
ıernc çalışması yaparken görüyorsunuz (64). . . . 

üçüncü kat kitap raflannın ~ulundu~ kallı:' bınanın yenılenmesı sıra~-~nda 
eklenmiştir. Mimar ve mühendısler, eskı katı kıtaplann ağırlığını taşımak uzere 
•·çıendirmek yerine bu yeni katı yapmayı tercih eltiler (65). Burada kitap raff~. dış cepheye bakan ve gün ışığı alan 18 adet kişi5<:l ~alışma ma~asını_n çev_-
lcdiği iç mekfulda okurun raftan ki lap almaı.ına elvenşlı, açık raf sıstemıne gö

: yerleştirilmiştir. Binanın yenilenmesi sırasında bütün pcn~e_rc_ v: lambala~, 
kliğıt üzerindeki zararlı etkisi bilinen ultraviyole ışın_ın_ın e~ısını gıderccck bır 
filtre konulmuştur (66). Kilaplardan sorumlu görcvlırun burosu bu kattadır ve 
f~toğrafia, kendisini bir ziyaretçiye açıklama yaparken görüyorsunuz (68). 

Dördüncü katta bir de mutfak ve çalışanlann dinlenme odası bulunmak
tadır.Yenilenmeden önce çalışanların özel birmekfulı y_ok_tu. ~ugü_~ b~ ~~a~an, 
çalışanlar, stajyerler, gönüllüler, küLüphaneyle herhangı bır gorcv ıhşkısı ıçınde 
bulunan herkes yararlanabilmekte, ancak okurların kullanmasına ka~alı _tutul
makladır (70). Aynı kalla bir de sergiler ve daveller için kullanılan genış bır boş 
alan ile (71) konferans salonu ve birazdan değineceğim sözel tarih bölümü yer 
almaktadır (72). 

6.250 feet (1.905 m) uzunluğunda yer tutan elyazmalannın tümü ile 50.000 
kadar fotoğraf, binlerce ses ve video kaseli, birkaç sinema filmi ve binlerce es
ki , nazik, değerli kitap ve dergi, ısı ve nem kontrollü de'?°~arda saklanm~~~dı~. 
KüLüphane binasında ikisi de kapaklı ranardan oluşan ıkı depo v~rd~r; ~çuncü 
bir depo da eski Radcliffc yüzme havuı:unun yerine yapı_lan yem bır_bınanın 
bodrumunda yer almaktadır (75). Bu depoya yeraltı tünelıyle ulaşılabılmekte
dir ve burada en seyrek istenen malzeme depolanmış olmakla birlikte, Külüpha
ne çalışanları günde bir iki kez kitap arabalarıyla bu depo ve bizim bina arasında 
gidip gelmek zorunda kalmaktadırlar. . 

Bu depolarda saklanan değerli hazineler saymakla bılmez. Ben sadece fo-
toğraflayabildiklcrimden birkaç örnek vermekle yetineceği~ (76). . 

Oy hakkı, kadın haklan ve feminizm, Kütüphane kolcksıyonunun e~ zengın 
olduğu konulardır: Burada Elizabcth Cady Stanton mckLUplanndan bırkaçı ve 
Susan B. Anthony'nin (77) hatırau ve mekluplannın önemli bir bölümü; Ameri
ka'da kadınların ekonomik eşilliği konusunu ilk kez çok açık şekilde ifade etmiş 
teorisyenlerden olan Charlotle Perkins Gilman'ın yazışmaları, konuşmaları ve 
yazılan -ki en sık başvurulan bu koleksiyon mikrofişe geçirilmiş ve kütüphane
lcrarası ödünç alma yöntemine açılmışllr- (78); çağdaş feminisllerden Kadınlık 
Gizemi'nin yazan Betty Friedan'ın belgelerini (79) sayabiliriz. 

Kütüphane aynca NOW (National Organisation of Women - Ulusal ~~dı~ 
Örgütü); NARAL (National Abonion Righls Action League - Ulusal KuıtaJ 
Hakkı Eylem Ligası) ve NWPC (Nalional Women's Polilical ~auc~~ -. Ulusal 
Politikada Kadın Platformu) gibi örgütlerin belgelerinin de resmı arşıvıdır. 

Bir başka önemli konu eğilimdir: Beecher Slowe aile koleksiyonu sayesinde 
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kadınlann eğitimi konusunun öncülerinden Catherine Beecher (80) ve zaman 
zaman Amerikan İç Savaşı'nı başlatmakla suçlanan Tom Amca'nın Kulübesi ro
manını yazan kızkardeşi Harıiet Beecher'la (81) ilgili belgeler; Amerika'daki ilk 
dinbilimi öğrencisi AnLoinelle Brown Blackwell , Amerika'da doktorluk yapma 
hakkını ilk elde eden kadın olan Elizabeth Blackwell (82) ve pek çoğu kölelerin 
özgürleşmesi ve kadınlann oy hakkı mücadelelerinde yer almış başka akraba
lanyla ilgili belgeler Blackwell aile koleksiyonunda yer almaktadır; koleksiyon
daki öbür ünlü doktorlar arasında ilk sanayi Lok. ikolojisLlerinden ve Harvard Tıp 
Fakültesi'nin ilk kadın profosörlerinden Alice Hamilton (83), Dünya Sağlık 
Örgütü'nün kurulmasında etkili olan ve örgütün Çocuk Bölümü'nün başkanı 
Martha May Elioı (84) sayılabilir. 

Depoda aynca Amerikan Kongresi'ne, kadınlar henüz oy hakkını kazanma
dan, 1917'de MonLana'dan seçilerek giren ilk kadın olan Jeanette Rankin'in 
(87) belgeleri de yer alıyor. 

Kütüphane'de hakkında en fazla başvuru olan kişilerden birisi, Atlantik'i tek 
başına uçarak geçen ilk kadın olan Amelia Earhart'Lır. 1937'de Pasifik Okyanu
su'nu aşmak için uçarken kaybolduğunda Earhart genç ve güzel bir kadındı ve 
bugün haHl uçağının kaybolduğu yeri saplamaya çalışanlar bulunduğunu görü
yoruz (88). 

Kütüphane'nin adından en fazla söı edilmesine yol açan koleksiyonu, Ame
rika'ya Fransız mutfağını tanıtan ve orta sınıf Amerikalılann iyi yemek zevki 
edinmeleri için inatla uğraşan "Fransız Şer· Julia Child'ın belgeleridir. Bu fo
toğrafta kendisini Kütüphane yaran na düzenlenen bir yemek yapma seansında 
görüyorsunuz. Yetmişlerinde olmasına rağmen Julia haHl arada sırada televiz
yona çıkıyor, kitap yayınlıyor, hayır işlerine katılıyor ve Schlesinger KüLüpha
nesi'ni ülkenin yemek tarihiyle ilgili en yetkin kütüphanesi yapmak için kişisel 
bir kampanya yürütüyor (89). 

Kütüphane ünlü kadınlar kadar ünsüzleıin de hayallannı belgelemeye önem 
vermektedir. Bu amaçla, yüzlerce aile koleksiyonu (90) ve fabrikalarda çalışan 
ya da mesleklerinin öncüsü olan kadınlann bırakuklan belgeleri toplamaktadır. 

Kadın örgütleriyle ilgili olarak elimizde zengin belgeler vardır: Mili Lan, mes
lek ve hayır dernekleri belgeleri arasında A.B.D.'de kurulmuş ilk kadın derneği 
olan Yeni İngiltere Kadın Kulübü (91) ile rabrika işçi. i kadınlann sendika
Iaşmaı;ına orta ve yukan sınıf kadınlann dcsleğini sağlamayı başaran Kadınlaıın 
Sendikalaşması Ligası'nın (Women's Trade Union League) belgelerini belirte
lim. 

Kütüphaneden yararlananlar çok çeşitlidir. Kadın Arşivi'nin ilk açıldığı yıl 
olan 1949'da ziyaretçi defterinde yalnız 7 imza vardı ; geçen yıl 7.236 araştırma 
ziyaretinin yanı sıra 1.000 de sergileri gezmek amacıyla yapılan ziyaret ger
çekleşti. Bu istaLisıiklerc, bibliyografya ~ilgisi almak için gelenlerle kolokyum 
ve sergi açılışlanna gelenler dahil değildir. Ziyaretçilerin yakJaşık %40'ı Har
vard ve Radcliffe'Le öğrenci, araşurmacı , öğrclim üyesi, Harvard ve Radcliffe'e 
gelen misalir profesörlerden oluşuyor; ikinci %40' ı başka ilnjver ite ve kolejle
re kayıLlı öğrenciler, %20'sini de akademik bir bağı olmayan okurlar oluşturu
yor. Bu son gruba gazeteciler, yemek kitabı yazarlan ve şener ve diğer okurlar 
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girmektedir. Killüphaneden dışanya hiçbir malzeme çıkanlmamakla birlikte, fo
tokopi makinelerimiz vardır ve kütüphaneler arası ödünç verme yollan açıktır; 
özellikle mikrofişe geçirilmiş elyazmalan ve her tür malzemenin fotokopisi, 
cambridge'e gelemeyen araşurmacılann hizmetine sunulmaktadır. 

Schlcsinger Kütüphanesi, Amerikan kütüphaneleri arasında gerek koleksiyo
nunun özelliği -ki bu alanda uzmanlaşmış bir başka kütüphane de SmiLh Col
lcge'daki Sophia Smith koleksiyonudur- gerekse etkinliklerinin çeşitliliği bakı
mından özel bir yere sahiplir.Yaym projelerini desleklemek ve bunlara katıl
manın yanı sıra (92), Külüphane gerek kendi materyali gerekse kadın sanat
çılarla ilgili sergiler (93), bilimsel konferans ve kolokyumlar düzenlemekte, 
misafir profesörleri ağırlamakta, yetişkin ya da doktora aşamasındaki araş
tırmalara ve lisans düzeyi öğrencilerine burslar sağlamaktadır. Kütüphane kendi 
yaranna defileler de düzenlemekledir; Boston'daki Saks Fifth Avenue mağaza
sınca düzenlenmiş olan son defilede çalışan kadınlar için rahat kıyafetlerin ser
gilenmesinin yanı sıra, o sırada radikal feminist bir dergi olan Ms. Magazine'in 
yayın yönetmeni olan Anne Sommers, kürtaj hakkını savunan bir konuşma 
yapmıştır. Bu gördüğünüz fotoğraf (95), Ms. Magazine ile düzenlediğimiz daha 
eski bir etkinliğimizi görüntülemekte: O sırada derginin yöneticisi olan Pat Car
bine ile Gloria Stcinem, Cambridge'e Ms. Magazine'in okurlannca yayın kuru
luna yazılmış mektuplan armağan etmek üzere geldiklerinde çekildi. 

Fransız Devrimi'nin İkiyüzüncü Yıl kullamalan dolayısıyla Profesör Joan 
Scott'un "Olympe de Gouge ve Fransız Devriminde Kadınlar" konulu konfe
ransı ile şık bir lokantada verilen bir ziyafeti birleştirdik; yemekler üç Amerikalı 
ve sırf bu amaçla Ameıika'ya gelen dört Fransız kadın şef tarafından hazırlandı. 
Washington DC'deyaşayan sponsorlanmız için, Ulusal Havacılık ve Uzay 
Müzesi'nde bir program düzenledik: Amelia Eartıart ile birlikte uçmuş kadın pi
lotlar konuştular ve Kütüphane Earhart'la ilgili mikrolilm koleksiyonunu tanını. 
Konuşmalar, Müze'nin Earharl'ın Atlantik'i geçerken uçtuğu küçük kırmızı 
uçağın bulunduıJU salonunda gerçekleşti. Daha ciddi bir başka etkinliğimiz de 
şuydu: İki yıl önce Cambridge'e Filistin'den Hanan Mikhail-Asrawi ile İsrail' 
den Yacl Dyan'ı davet ederek Ortadoğu barışı için kadınların ne yapabilecekleri 
konusunu aralannda tartışmalarını sağladık. 

Külüphanc'nin bir önemli etkinliği de sözel tarih alanındaki çalışmalandır. 
Halen yürütülmekte olan sözel tarih projesi, A.B.D.'ye göç etmiş bulunan 
Kamboçyalı kadınlarla yürütülen çalışmadır. Bugüne kadar yürüLtüğümüz en 
iddialı proje olmasının nedeni, sözel tarih görüşmelerinin Khmerce yapılması 
ve sonradan İngilizce'ye çevrilmesidir (96). Yürülmekte olduğumuz bir başka 
proje de NOW'un kuruculan ve önderleriyle yapılan söyleşilerdir. Aynca gele
cekte çokkültürlü projeler geliştirebilmek amacıyla, Latin Amerika ve Çin kö
kenli Amerikalı -kadın gruplanyla çalışmalar yürütülmektedir (97). 

En iyi bilinen sözel tarih projemiz, Siyah Kadınlar Sözel Tarih Projesidir 
(BWOHP - Black Women Oral History Project) ve bu projenin bir ürünü olan 
"Yiğit Kadınlar" sergisi halen dünyanın çeşiLli ülkelerinde sergilenmektedir. Bu 
fotoğrafta fotoğrafçı Judilh Sedwick'i projede kendisiyle görüşülen romancı 
Dorolhy West ve torunuyla birlikte görüyorsunuz (98). BWOHP, 1977'de 
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seçilmiş bir grup Afro-Amerikan kadının sözel larihlcıini kayda geçirmek üze
re başlalıldı: Bu kadınlann hepsi, mesleklerine ya da topluluklanna yaptıkları 
anlamlı katkı ile Afro-Amerikan kadınlannın ve bütün insanlann yaşam düze
yini iyileşlİrmişlerdi. Proje çerçevesinde 71 kadınla görüşmeler yapılmış, banda 
kaydedilmiş, kasetler çözülmüş ve düzeltilmiştir. Sonunda gcçliğimiz ocak 
ayında, yani projenin başlamasından 15 yıl sonra, orijinal ses kayıllanndan 
66'sı 10 cilllik bir lıpkıbasım şeklinde yayınlandı. Kendileriyle görüşülen ka
dınlann portrelerini, çok iyi bir kadın fotoğrafçı olan ve projeye gönüllü olarak 
katılan Judith Sedwick, l 982-1984 arasında çekli. Sedwick'in portrelerinden 
oluşan sergi, 1984 Aralık ayında New York Halk KüLüphancsi'ndeki ilk sergi
lenişinden bu yana ülkeyi dolaşmaktadır. Başlangıçta serginin 9 kütüphaneyi 
daha dolaşmasını amaçlamıştık. Ancak 1984'ten beri "Yiğit Kadınlar" 20 dev
lette 38 ayn yerde sergilendi. Uyandırdığı merak zamanla hiç azalmadığı gibi, 
serginin bundan sonra sergileneceği yerler için iki yıl sırada beklemek gerek
mektedir. "Yiğit Kadınlar" kolejlerde, üniversilelerde ama onun yanı sıra halk 

kütüphanelerinde sergilendi ve her ziyaret etliği yerde destekleyici kurum, ser
giyle ilgili programlar düzenledi. "Yiğil Kadınlar" projesi, Schlesinger Kü
tüphanesi'nin Lüm projeleri arasında, bir araştırma külüphanesine adım almayı 
bile düşünmeyen insanlara en çok ulaşanı oldu. Şimdi de yeni bir hayata başlı
yor: Kuzeydoğu eyaleüerinden gelen 22 kadına ail portrelerin düplikeleri Bas
ton Okul Gönüllüleri.'ne verildi ve orta öğrelim kurumlannı dolaşmaya başladı. 
Birkaç gün önce öğrendiğimize göre, asıl sergi ulusal planda değişik yerlere ta
şınmayı sürdürürken "Yiğil Kadınlar/Do&ru" sekiz okulda sergilenecektir. 
Konuşmamı bilirirken, Schlcsinger KüLüphanesi çalışanlar: için kadınlann 

tarihinin Kütüphane'nin eser toplama hedefinin çok ölesinde bir anlam taşıdı
ğını ve kadın araştırmalannın akademik uzmanlaşma içerisinde giderek daha he
yecan verici ve dinamik bir alan oluşlurduğunu söylemek isterim. Belki burada 
kullanılması doğru olan terim bir "dava"ya başkoymaklır. Kütüphane çalışan
lan kadınların tarihinin mullaka araştırma kütüphanesi duvarlarının dışına taş
ması ve çok daha geniş bir iılcyici kesimini bilgilendirme ve eğitme amacına 
hizmet etmesi gerekliğine inanmaktadır. BWOHP ve "Yiğil Kadınlar", Kütüp
hane'nin bu yöndeki çabalannın en başarılı örneğidir. Umudum, bu sempozyu
mun kadın külüphanelerinin çabalannın uluslararası planda gerek meslekten ki
şiler gerekse diğer kadınlar tarafından paylaşılmasında yeni bir adım oluştur
masıdır. 

*** 

(Not: Dia numaraları, halen Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın ko

leksiyonunda bulunan dialara gönderme yapmaktadır. 9 Ekim 1991 'de yaptığım konuşma 

sırasında elimdeki tüm diaları kullanmadığım için, numaralar atlamaktadır.) 
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ARTHUR VE ELIZABETH 
SCHLESINGER KÜTÜPHANESİ 

İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Jale Baysal: Efendim, herhalde çok aynntılı ve uzun bir konudur ama biraz 
açıklama yapabilir misiniz? Bu sözel tarih materyalini hazırlarken nasıl bir yön
tem izliyorsunuz? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? 

Patricia King: Yıllardan beri sözel tarih çalışıyoruz. Sözel tarihi hem Kam
boçyalı kadınlar gibi okur yazar olmayan, yazılı metin bırakmayan kadınlarla, 
hem de yazılı mal7.cmeyi destekler nitelikte çalışmalar olarak iki açıdan yürütü
yoruz. Genellikle görüşmeyi yapacak kişiye, bir soru listesi değil, konuşulan 
kişiyle birlikte geliştirecekleri konulann lislesini veriyoruz. Birkaç seansta yapı
lan ortalama bir görüşme 5-6 saat sürüyor. Sonra ses bandını çözüyoruz ve dü
zeltip, görüşülen kadına gönderiyoruz. Metni değiştirebiliyor. Görüşmelerden 
yararlanılabilmesi için banüann çözülmesi gereklidir. 

Asiye Alagözoğlu (Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphane Dairesi Başkanı): 
OSLS'e bağlı olduğunuzu söylediniz. Bu yalnız kataloglama değil aynı zaman
da bir ödünç verme sistemi. Ödünç verme politikanızı açıklar mısınız? Amerika 
dışına ödünç belge veya fotokopi gönderiyor musunuz? 

P.K.: Bu soru ödünç verme politikamızla ilgili. OSLS'un kütüphaneler arası 
ödünç verme sistemine dahil değiliz. Bir hafta için dahil olduk fakat o kadar çok 
taleple karşılaşlık ki, altından kalkamadık. Onun için yalnız yazılı başvurulan 
değerlendiriyoruz. Yakın çevreye ödünç vermiyoruz, buna karşılık Boston ve 
ülke dışına, mikrofilm, kitap ve dergi ödünç veriyoruz. Bunların tükenmiş, ama 
aynı zamanda yıpranmayacak eserler olması gerekiyor. Eğer yıpranabilir bir 
eser söz konusuysa ve isteyen kişi taşıma ve mikrofilm parasını ödeyebiliyor
sa, mikrofilm ya da fotokopi gönderiyoruz. Yılda bu tür ortalama 250-300 iş
lem yapıyo_ı:uz. Kütüphaneye gelen kişilere değil, yazıyla başvuranlara ödünç 
veriyoruz. üzgün eserleri sergi amacıyla ödünç verebiliyoruz. Ama isteyen kü
tüphanelerin eğer güvenlik sistemi yoksa, değerli eserleri çok ender olarak 
ödünç veriyoruz. Portreler, el yazması mektuplar gibi eserleri de ödünç verdi
ğimiz oldu. 

Şirin Tekeli: Patricia, sunuşun inanılmazdı, inanılmaz bir kütüphaneydi, ben 
çok etkilendim. Bütçeniz de inanılmaz boyuüarda görünüyor. Şunu merak edi
yorum: Bu bütçe doğrudan doğruya üniversitenin tahsis ettiği kaynaklardan mı 
geliyor, yoksa üniversitenin tahsis ettiği kaynaklar artı başka bir takım kaynak
lar mı söz konusu? Bir de Harvard'ın kampüsüne yayılmış olan djğer kütüpha
nelerle karşılaştırdığımız zaman sizin bütçeniz onlara göre nerelerde yer alıyor? 

P.K.: Kütüphane bütçesi tümüyle Radcliffe College'dan sağlanıyor. Bizi 
Radcliffe finanse ediyor ve bütçemizin %54 -%55'i açık bütçeden geliyor. Yani 
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Radcliffe'in istediği gibi kullanabileceği kaynaklardan yararlanıyoruz; % 15'i ise 

kütüphanenin sabit harcamalanna ayrılan fonlardan karşılanıyor. Bunlar Radc

liffe'e koşullu bağış yapmış kişilerin kütüphane için ayırdığı kaynakların geli

rinden oluşmakta. Bütçenin %2'sini oluşturan, çalıştırdığımız öğrencilere öde

nen ücretler hükümetçe karşılanıyor. Hükümetin öğrencilere mali destek sağla

mak amacıyla başlattığı bu staj programında ücretin %70'i hükümet kaynakla

rından karşılandığı için biz sadece %30'unu ödüyoruz. Böylece öğrenci asis

tanlann bize maliyeti çok düşüyor. Bütçenin geri kalan %28-29'u bağışlar ve 

bizim yarattığımız gelirlerden oluşuyor. Bağışlar genellikle satın alma amaçlıdır 

ve kitap, dergi, elyazmalannın temini ve korunması için harcanır. Bunun dışın

da konuşmamda değindiğim özel etkinliklerin hepsi için kişisel ya da vakıf des

teği sağlanmaktadır. Bütün tarih projelerimiz vakıf desteğiyle yürütülmüştür. 

Radcliffe'ten aldığımız fonlarla bina masranan ve kadrolu personelin ücretleri 

ödenir. Özel proje ya da sergileri bu fondan gerçekleştiremiyoruz. O parayı bi

zim sağlamamız gerekiyor. Bizim bütçemizi Harvard'ın öbür kitaplıklanyla kar

şılaştıracak olursak, bizimki çok küçük bir bütçedir. Harvard Merkez Kütüp

hanesi'nde 387 kişi çalışmaktadır. Bizde ise sadece 13,8 kişi. Aradaki fark çok 

büyüktür. Ancak biz College'dan sağladığımız sürekli gelirle kendimizi güven

de hissediyoruz. Hükümetin değişen kararlarına bağımlı kalmak ya da her şey 

için bağış peşinde koşmak zorunda olmadığımız için memnunuz. Ancak istedi

ğimiz projeleri gerçekleştirebilmek için kapımızı destekçilere de açık tutuyoruz. 

Bir Bayan: Benim sorum gri malzemeyle ilgili. Çağdaş dönemle ilgili gri 

malzeme de topluyor musunuz? 
P.K.: Şimdiye kadar toplanmış gri malzeme 75 kutu ve 140 feet (42,67 m) 

dolayındadır. Gazete kupürleri, bildiriler, el ilanları, broşürler, davetiyeler gibi. 

Biz bunlara dikey dosyalar deriz ve bazı lan çok günceldir, bazılan da 19. yüz

yıla aittir. Halen bu dikey dosyalan mikrofilme geçinnekteyiz. Ticari bir firma 

ile çalışıyoruz ve açıkçası, bunlan kimin satın alacağını da çok merak ediyoruz. 

Dosyalar üç gruba ayrılmıştır: Biyografi dosyalan, örgüt dosyalan ve konu 

dosyalan olmak üzere. Biyografi dosyalarının mikrofilm işlemleri tamamlandı 

ve 797 mikrofış elde edildi. Çok daha geniş olan örgüt dosyalarının işlemlerine 

yeni başladık, en zoru olan konu dosyalarını ise en sona bıraktık. Evet, gri mal

zeme yönünden kütüphane oldukça zengindir ve öğrenci ve gazeteciler tarafın

dan en çok kullanılan bölüm de budur. 
Orhan Silier (Tarih Vakfı): Ben iki teknik soru sormak istiyorum. Bunlardan 

biri sözel tarih çalışmasında niye ses bantlarına kaydı tercih ediyorsunuz da vi

deo bant kullanmıyorsunuz? İkinci sorum kopyalama işinde niçin mikroformu 

tercih ediyorsunuz, onun yerine scanner'lar (resim tarayıcılar) aracılığıyla bilgi

sayar yahut optik disk uygulamasını tercih etmiyorsunuz? 

P.K.: Sözel tarih çalışmalarında videoteyp yerine ses bandı kullanmamızın 

iki nedeni var: Birincisi ses bandının çok daha ucuz olmasıdır. İkincisi de, 15 

yıl önce sözel tarih çalışmalarına başladığımız sırada video kamerası kullanma 

becerimizin fazla olmamasıdır. Ses bandının çözülmesi kolaydır. Bununla bir

likte ideal olanı, ses bandına kaydedilen bir görüşmenin yanın saatlik bir bölü

münün de videoya alınmasıdır. Çünkü video kaydı size görüştüğünüz kişiyi he-
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men tanıtabilir, onu görebilir, elini nasıl tuttuğunu, bedenini nasıl kulland ğ 
1 b· ı · · · v· 1 mı 

an aya ı ı rsınız. ıdeo çok değerlidir ve bundan yararlanmamız gerekir A ak 
. b" k . ne 

k!mscnın ır adınla yapılmış se~z ~aatlik bir video göıiişmesini seyretmeyi il-

gınç bulacağını sanmıyorum. Optık scanner" ya da disk yerine mikrofilmi ter

c~h ~tme nedenimize gelince, A.B.D.'de hangi sistemin üstün geleceğinin bclir

gınlık kazanmamış ol~ası bunun başlıca nedenidir. Şu anda farklı teknik ay

gıtlar sunan rckabcL halınde firmalar var. Yeni teknoloji alırken, bunun bir süre 

kullanılacağı güvencesine sahip olana kadar beklemeyi yeğliyoruz. Mikrofilm 

biliniyor, ?~ha uzun bir süre kullanılacak, teknik aygıtları kullanmayı biliyo

ruz, onu~ ıçın d~ha bir süre mikrofilm kullanacağımızı sanıyorum. Fotoğrafla

rımızı dıske geçınne yolunda bir projemiz var. Gidişat bu yönde olacak ama 

henüz Amerika'da video disk, aplik disk ve lazer disk gibi seçeneklerden han

gisinin baı;kın çıkacağı belli değil. 

Betül Özgül (Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi): Benim sorum bir başka tek

nik soru olacak. Eğer yanılmıyorsam koleksiyonumuzda otuz bini aşkın mater

yal var demiştiniz toplam olar.ık. Şimdi bu materyallerin sık sık gözden geçiril

mesi ve "out of date" olanlann (eskiyenlerin) her yıl yenilenmesi gerekiyor. Bu 

konuda sıkınlılannız oluyor mu ve bu başarıldıktan sonra materyalleri ne yapı

yorsunuz? Recycling yapıyor musunuz? 

P.K.: Biz bir araştınna kütüphanesi olduğumuz ve insanlar bize eski, mevcu

du tükenmiş eserleri aramak amacıyla geldikleri için eski eserleri daima saklarız. 

Bazı halk ya da öğrenciye hizmet veren üniversite kitaplıklarında envanterden 

çı_~~nlan bü_tün eserle~ b!zim i~in önemlidir. Çünkü bir sosyal tarih ve araştırma 

kutuphancsı olarak, kimın neyı arayacağını bilemeyiz. Onun için hiçbir şeyi at

~~yız._ Ancak yeni bir koleksiyon alındığında, tabii malzeme elden geçirilir ve 

~ınkmış ~asta, ku~~lmış çek defterleri gibi işe yaramaz malzeme tasfiye edi

lır, ama kıtaplar hıçbır zaman atılmaz. Dergilerin ilk sayılarını saklarız. Çünkü 

yarın kütüphaneye gelecek biri tam da bunları arıyor olabilir. 

Şirin Tekeli: Biyografik arşivlerinizlc ilgili malzemelerin toplanmasında nasıl 

bir yol izlediğinizi sonnak istiyordum. Bu kişiler veya ailelerinden kimseler mi 

si~e ba~v~~y~rlar, bu k_a~aklan kendiliklerinden mi size veriyorlar, yoksa siz 

mı bcllı_ ~ş~le_n bclgelennı almak üzere davet ediyorsunuz? Siz mi başlatıyorsu
nuz bu ılışkiyı? Mesela Betty Friedan ile ilişki nasıl kuruldu? 

P.K.: Kişisel arşivler başta olmak üzere özel koleksiyonları nasıl aldığımızı 

soru~orsunuz. Genellikle kişilere biz yaklaşınz. Bu özellikle öndegelen kadın

lar söz konusu olduğunda böyledir; onlara yazarız, onu tanıyan birini ararız zi

yaretine gideriz, kısacası kendisiyle kişisel bir ilişki kunnaya çalışırız. zar:ıan 

z~an, ~~ge_leri_~lde etmeden önce yıllar süren yazışmalar, ziyaretler, "alıştır
ma_ ?e_dıgımız sureçler gerekir. Bazı durumlarda da ölen bir kişinin ailesi bize 

arşıvm_ı venneyi önerir. Bu durumda karar vermek için belgeleri inceleriz; bu 

koleksıyonun bizim kütüphanemizde mi, yoksa başka bir kütüphanede mi bu

l~ması ~~re~tiğini değerlendiririz. Pek çok kişisel arşivi başka kütüphanelere 

ıö_nd~rdıgı~ız olmuştur. Betty Friedan'ın öykü ü biraz daha farklıdır. Betty 

ncdan, Smılh College mezunudur ve bu okulun da kadın koleksiyonları var

dır. 197 I 'de Bcuy Friedan evini taşıyacaktı ve pek çok belge birikLinnişLi. Her 
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şeyi saklayan, hiçbir şeyi atamayan insanlardan biridir. Ama taşınacağı için bu 
kfrğıt yığınlarından kurtulması gerekmekteydi. Smilh College'ı arayıp: "Yann 
bu kfrğllları almaya birini gönderir misiniz?" diye sormuş. Onlar "Hayır, özür 
dileriz ama bunu yapamayız" diye cevap verince Betty Friedan Radcliffe Col
lege'ı aradı. Biz de "Yarın oradayız," dedik. Böylece Fricdan belgeleri bizim ol
du. Betty Friedan Ulusal Kadınlar Örgülü'nün (NOW) kurucusu ve ilk başkanı 
ve iki koleksiyonu ayırmak olanaksız olduğundan, sonradan NOW'un belgeleri 
de bize geldi. Friedan belgelerinin kaç melre uzunlukta olduğunu tam olarak 
söyleyemeyeceğim, ama NOW'un belgeleri 250 feet'ten (76, 12 m) uzundur. 

Nermin Abadan-Unat: New York'la meşhur bir ada var, Ellis Adası. Bu ada 
Hürriyet Anıtı'nın biraz berisine düşüyor ve uzun yıllar boyunca Amerika'ya 
çeşitli ümitlerle gelen göçmenlerin karanlinaya alındıkları bir yerdir. New York 
kent idaresi onu iki yıl önce bir müzeye dönüşlilrdü. Bu müzede dünyanın her 
yerinden gelen göçmenlere ait büyük bir koleksiyon var, hem fotoğraf hem de 
yazı. Türkiye'den gelen resim ve yazılar sadece Ermeni kökenli vatandaşları
mıza aittir. Benim sormak istediğim şey, acaba kadın göçmenlere ait belgeler, 
mektuplar var mı, acaba hiç Türk kökenli göçmenlere ait belgeler var mı? Bir de 
Madam Roosevelt'e ait belgeler var mı? O da çok yazan bir kişi idi. Acaba o 
mektuplar kütüphanede mi yoksa başka bir yerde mi? 

P.K.: Türk kadın göçmenleriyle ilgili ilk soruya cevaben, fazla bir şey bulun
duğunu sanmadığımı söyleyebilirim. Büyük bir koleksiyon içinde dağınık bazı 
belgeler olabilir ama, A.B.D.'ye göç etmiş kadınların belgeleri diye bir şeyin 
bulunduğunu sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla Boston yöresine göç etmiş çok 
fazla Türk kadını yok. Bu konuya belki bundan sonra eğilebiliriz. Ama orada da 
şöyle bir sorun var: Boston yöresinde pek çok İrlanda kökenli göçmen kadın 
bulunduğu halde, İrlandalı kadınlara ait pek fazla belge yok elimizde. Tanınmış 
ailelerden kadınlara ait belgelere kıyasla, tanınmamış, göçmen grupları gibi grup
lardan kadınlarla ilgili belge toplamak her zaman daha zor olmuştur. Belgelerini 
saklama ve sonra da külilphanelere verme alışkanlığı daha çok, orta ve yukan 
sınıflardan beyaz ailelere özgüdür. Bu en azından Amerika'da böyledir. Başka 
yerlerdeki durumu bilemeyeceğim. Bayan Roosevelt'le ilgili soruya gelince, 
gerçekten de çok yazan bir kadındı ve bizde de bazı mektuplan var. Ama bunlar 
belgeden çok, "şurada buluşuruz" türü notlardır. Bayan Roosevelt'in belgeleri, 
Franklin Roosevelt'in başkanlık arşivinin saklandığı Hyde Park'ta bulunmak
tadır. Fakat kendisinin olağandışı bir kadın olduğu kesindir ve 1930'lar ile 
1950'ler hatta 1960'1ar arasında yaşamış herhangi bir önemli kadının koleksi
yonunda kendisine ait birkaç belgeye rastlanır. Amerika'nın ve hatta dünyanın 
öndegelen bütün kadınlarıyla yazışmış olduğunu sanıyorum. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

Patricia Miller King 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kadın Araştırmaları 1969 yılında birkaç ko
lej ve üniversitede eşzamanlı olarak başladı. "İlk dersin" ne zaman verildiği ko
nusunda görüş ayrılığı vardır; kimileri kadın araştırmalarının başlangıç yılını 
t967'ye götürürken, Profesör Gerda Lemer, New York'taki New Schoool for 
Social Research'te 1960'1arın başlarında ilk dersleri kendisinin verdiği konu
sunda ısrarlıdır. İlk kadın araştırmaları programının tarihi konusunda ise görüş 
aynlığı yoktur: San Diego'daki Califomia Üniversitesi, ilk kadın araştırmaları 
programını 1980'de açmıştır. 

Kadın araştırmalannın kökeni, siyaset arenasında aranmalıdır. Bu tür dersler 
kadın akademisyenlerin, kadınların genel olarak toplumda iktidardan dışlan
mışlıklarının bir yansıması olarak, ders programlarında da bulunmadıklarını 
farketme1eri üzerine geliştirilmeye başladı. 1970'1erde açılan ilk dersler, 1) bi
linç yükseltme -kadınların kadın olduklan için ezildikleri ve bu ezilmenin kişi
sel değil toplumsal olduğunun farkına vardırma- ve/veya 2) telafi etme - tarih, 
edebiyat, sanat, müzik gibi dallarda ele alınması unutulan kadınlan inceleme ko
nusuna ekleme, katma amaçlı olarak düzenlendi. Bu yıllarda kadın araştmna
larının farklı bilimsel disiplinlere feminist bir eleştiri getirmesi gerektiğini dü
şünenlerle, asıl önemli konunun bilinç yükseltme olduğuna inananlar arasında 
sürekli bir tartışma yapılagelmiştir. 

19801ere gelindiğinde durum şöyleydi: 
- Uygulanmakta olan 382 kadın araştırmaları programında 1 .0OO'den fazla 

ders veriliyordu; 
- toplumsal cinsiyet (gender) rolleri ve kadınlarla ilgili bilimsel bilgilere yer 

veren önemli dergiler yayınlanmaktaydı. Bunlardan en dikkate değer olanları, 
Signs, Sex Roles, Feminist Studies, Women's Studies, Psychology of Women 
Quarter/y'ydi. Aynca toplum ve insan bilimleri, hukuk gibi dallarda çıkarılan 
önemli bilimsel dergilerin hemen hepsi, en az bir kadın özel sayısı çıkarmış
lardı; 

- ders malzemesi olarak kullanılabilecek pek çok kaynak toplanmış; unutul-
muş kadın yazarların kitapları keşfedilmiş ve yeni basımları gerçekleştirilmişti; 

- kaynakçalar elden ele dolaşıyor, hatta bazı lan baı;ılıyordu; 
- yirmiden fazla kadın araştırmaları merkezi kurulmuştu; 
- psikolog ve sosyolog kadınlar, kadın deneklerin deneylerde öngörülen bi-

çimde davranmadıklan, yani teknik deyişle "veriyi saptırdıkları" durumlarda 
yok sayıldıklannı dehşetle fark eltiler. Bu durumda insan davranışı ile ilgili var
sayımlar yalnızca beyaz erkek model1erine dayandırılmış oluyordu; 
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- edebiyat ve sanat dallarında çalışan kadın araştınnacılar, kadın yazar ve 

sanatçıların ya ihmal edildikleri ya da anlaşılmadı klan için ürünlerinin önemli 

"eserler" arasına alınmadığını keşfettiler; 
- önemli bir makalesinde Joan Kelly Godol (1976), "kadınların tarihinin te

orideki yeri ve genel olarak tarihçilik üzerindeki etkileri" üzerinde durdu. (1) 
Kadınlan tarihsel bilgi birikimine ekleme çabası, kadınlann tarihinin tarih

çiliğin kavramsal temellerini sarsmasına ve giderek teorinin canlanmasına kat

kıda bulundu. Bunu tarihsel düşüncenin üç temel sorununu sorunsallaştırarak 

gerçekleştirmişti. Bu üç sorun şunlardır: 1) dönemleştirme, 2) toplumsal çö

zümleme kategorileri ve 3) toplumsal değişme kuramlan. 
Belirtmemiz gerekir ki, 19801ere gelindiğinde kadın araştırmaları birçok ko

lej ve üniversitede kurumsallaşma yoluna girmişti. Ender birkaç durumda bir 

bölüm kurulmuş, daha sık rastlanılan durumlarda ise kurumlaşma bölümler

arası bir komite biçiminde gerçekleşmişti. Benim yetiştiğim üniversitedeki 

(Harvard) görece yeni yapılanma da bu son biçimde oldu. Tartışmaların ağırlık 

noktası, özerk, bağımsız kadın araştırmaları programlan oluşturulmasından, 

kadın araştınnalanrun "sıradanlaştırılmasına", yani kadınlarla ilgili malzemenin 

okutulan bütün derslerin programına alınmasına ve kadın merkezli derslerin her 

bölüme konulmasına kaydı. 
Aynca 1980'de Ulusal Kadın Araştırmaları Derneği (NWSA - National 

Women's Studies Association) kuruldu ve hızla gelişmeye başladı. Hükümet, 

özel vakıflar, özellikle İnsan Bilimleri Ulusal Vakfı ile Ford ve Rockefeller va

kıftan pek çok kadın araştırması projesine destek veriyordu. Bu sayede pek çok 

konferans düzenlendi ve bunlardan Berkshire Kadın Tarihi Konf eranslan gibi 

birkaçı kurumlaştı. Hemen her yerde kütüphaneler, kadınlarla ilgili yayınlanmış 

ya da yayınlanmamış malzeme toplamaktaydı. Schlesinger Kütüphanesi, ilk 
defa, kadınlann yaşamları ve etkinliklerini belgeleyen malzeme bulmakta reka

betle karşılaştı. 
Bütün bu saydığımız eğilimler 1980'1er boyunca sürdü. 1990'a gelindiğinde 

NWSA, 530'dan fazla akademik kadın araştırmaları programının (hepsi ana bi

lim dalı olarak olmasa da) uygulanmakta olduğunu ve 818 kurumda, yani 

A.B.D.'deki tescilli diploma veren yüksek öğretim kurumlarının %25'inde aşa

ğıda saydıklarımızdan en az birinin bulunduğunu bildirdi: Bir Kadın Araştır

maları programı, bir Kadın Merkezi (danışma ve eğilim amaçlı) ya da bir Kadın 

Araştırmaları Merkezi. Aynca kadın araştmnalan programlarının hemen hepsi, 

sınırlı bir bütçe ile de olsa süreklilik kazanmış, yani kurumsallaşmıştı. 

1990'a geldiğimizde, aralarında belli konularda uzmanlaşanlar da bulunan 

çok daha fazla sayıda dergi yayınlanmaktaydı. Bunlardan bazıları, Women and 
Health, Women and Therapy ve Women and History dergileridir. 1983'te ya

yımlanmaya başlayan The Women's Review of Books, artık, kadın araştır
malannda uzmanlaşan bütün araştırmacıların izlediği bir yayın organı olmuştu; 

çeşitli disiplin dergileri de, az çok düzenli olarak "kadın araştırmalan"nı ilgilen

diren makaleler yayınlamaktaydılar. Monografi ve yeniden basım etkinliği ol

dukça sağlıklı bir düzeyde sürüyor, elyazmalannın mikrolişe geçirilmesini 

amaçlayan birkaç büyük proje uygulanmaya baş~ıyordu. Vakıflarca desteklenen 
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mik.rofişe geçirilen belgeler arasında Jane Addams, Emma Goldman, Elizabeth 

Cady Stanton ve Susan B. Anthony projeleri sayılabilir. Ulusal Kadın Partisi 

(National Woman's Party) ve Schlesinger Kütüphanesi'nde yer alan birçok ko

leksiyonun mikrofışe aktarılması çalışmaları ise ticari projeler olarak sürdürül

mektedir. (2) 
1981 'de Ford V akfı'ndan sağlanan destek ve teşvikle 28 kadın araştırma 

merkezi Ulusal Kadın Araştınnalan Konseyi'ni (NCRW - National Council far 

Research on Women) kurdu. Bu şemsiye örgütün amacı bilginin paylaşılmasını 

kolaylaştınnak ve üye merkezlerce ortak projeler geliştirilmesine yardımcı ol

maktı. Halen 66 üye merkezin bağlı olduğu ve birçok merkezin de üyeliğe kabul 

edilmeyi beklediği NCRW'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını halen ben yap

maktayım. Merkezler arası işbirliğinin kural haline geldiği söylenemezse de, or

taklaşa yürütülen birden fazla proje vardır ve üye merkezlerin hemen hepsi, 

NCRW'nin Araştırma Kütüphaneleri Bilgi Ağı (RLIN - Research Libraries In

fonnation Network) aracılığıyla, yürümekte olan araştırmalarla ilgili bilgisayara 

yüklenmiş ulusal veritabanı oluştunna çabasına katılmaktadır. 
1980'lerde aynca sosyal bilimlerde kadınları konu alan araştırma sayısında 

önemli artış oldu ve 1991 'de Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yeni başkanı Dr. Ber

nadette Healey'in hazırladığı, hükümetçe desteklenen bütün sağlık araştınnala

nnda mümkün olduğu her durumda gerek kadınların gerek erkeklerin ele alın

ması gerektiğini bildiren yönerge gibi yönergeler kabul edildi. 

Washington DC'de Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi (National Museum of 

Women in the Arts) açıldı ve sanatçı kadınların açtıkları çeşitli sergilere yer ver

meyi sürdürüyor. Kadın bestecilerin eserleri yeniden keşfedildi ve konserlerde 

çalınmaya başladı; Norton Amerikan Edebiyatı Antolojisi'ne iki feminist editör, 

Sandra M. Gilbcrt ve Susan Gubar tarafından derlenen Norton Kadın Edebi

yatçılar Antolojisi: İngilizce'de Gelenek (The Tradition in English, 1985) cildi 

eklendi. Her yerde olduğu gibi A.B.D.'de de eğitim kurumlarının bütçelerinde 

kısıntı yapılmasına rağmen, genel olarak kütüphanelerdeki kadın koleksiyonları 

zenginleşmeyi sürdürdü. 
Bütün bu eğilimlerin -kütüphane bütçelerindeki kısıntı dışında- olumlu geliş

meler oldukları söylenebilir. Ancak A.B.D.'de kadın araştınnalannın son on 

yılıyla ilgili gerçeğin bunlardan ibaret olduğu düşünülmemelidir. 1980'Jerde 

kadın araştırmalarında uzmanlaşan araştırmacılar ve hocalar eskisinden çok 

daha açık biçimde, birkaç dersin hatta tüm bir programın yeterli olmadığını kav

radılar. Gerçek bir değişmeye yol açabilmesi için kadın araştırmacılığının bir

çok başka derse, bugün giremediği diğer disiplinlere girmesi ve öğrencilerin tü

münü kavraması gerektiği açıktır. The Feminist Press'in kurucularından ve 

şimdiki yöneticisi Florence Howe'un belirttiği gibi, disiplinlerin "içine biraz da 

kadın koyup karıştırmak" (3) yeterli değildir. Asıl yapılması gereken şey, eği

tim programının tümüyle ele alınıp gözden geçirilmesidir -buna eskiden "sıra

danlaştırma" deniyordu, şimdi ise ders programı yenilenmesi deniyor- ancak, 

bunun başarıldığı söylenemez. 
Massachusetts, Norton'da küçük bir dil-edebiyat okulu olan Wheaton Col

lege, bu yönde iddialı bir proje başlatan ilk kurum oldu. 1980'den başlayarak 
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üç yıl süreyle burada bütün öğretim üyelerinin düzenli seminerlere katılması ve 
zaman zaman da yaz programlan izlemesi öngörüldü. Wheaton projesi, Susan 
R. Van Dyne'ın 1990'da NWSA Dergisi'nc yazdığı bir yazıda programın "yu
kardan aşağı" yenilenmesi dediği durumun örneğidir. Van Dyne "bu tür yeni
lenmede idarecilere tanınan geniş yetki başlıca itici gücü oluşturur, New Jersey 
ve Maryland'da sistemin tümünü gözden geçirme girişimleri bu tür yenilenme 
çalışma1annın süren örnekleridir ve bu model çok önemli sonuçlar doğurur" de
mektedir. Van Dyne'in "aşağıdan yukarıya" şeklinde tanımladığı bir başka ye
nilenme modelinde öğretim üyelerinin birikimini ve öğrencilerin ilgisini maksi
mize etmek için taban örgütlenmelerine ağırlık verilmektedir. Üçüncü bir model 
ise yenilenmenin, kurumun genel eğitim düzeyi, birinci sınıf öğrencilerine yö
nelik seminerler, farklı disiplinlerden kişilerin birlikle yazmaları ve en son ola
rak da çok kültürlü eğitim gibi diğer önceliklerinin "hepsini birden sırtlamakla" 
olacağını öngörür. (4) 

Van Dyne'ın bir başka önemli gözlemi daha vardır: 
"Eskiden birbirinden ayn modeller olarak gördüğümüz şeyin, şimdi birbirle

rine bağlı stratejiler olduğunu anlıyoruz. Herhangi bir değişim projesinin uygu
lamaya konulduğu bir yerde, eğitim programını köklü biçimde değiştirebilmek 
ve sonradan uygulanmasını sağlamak için her üç stratejiye de gereksinim duyul
maktadır. Her geçen gün, bu üç modelin uzun erimli, sağlıklı ve içerikli bir so
nuç verebilmeleri için sağlıklı kadın araştırmalan programlannın oluşturulması 
gerektiğini daha iyi kavrıyoruz. Aynca program yenilenmesini sağlam bir te
mele oturtabilmek için, kadın araştırmalarının farklı etnik kültürleri ele alan ders 
ve araştırma programlarıyla, uzun vadeli, karşılıklı saygı ve yardımlaşmaya da
yanan bir ittifak içinde bulunması gerektiğini öğrenmiş bulunuyoruz." 

Görüldüğü gibi, 1980'lerin başında gündeme gelen, bir disiplinin yerleşik 
programına katılmak ya da özerk olmak konularında odaklaşan tartışma bugün 
artık aşılmıştır. Her ikisine de gereksinim vardır. Bununla birlikle, Van Dyne' 
dan yaptığımız a1ıntının son cümlesi akademik ve daha geniş tartışmaların konu
sunu oluşturan bir başka alana işaret etmektedir: Bugün tartışılan önemli bir ko
nu, farklı etnik gruplarla ilgili çok çeşitli kültürlerarası bakış açılarının kadın 
araştırmalarına dahil edilmesi meselesidir. 

Bu alanda da kadın araştırmalarının desteklenmesinde başı çeken Ford Vakfı, 
Güney eya1etlerindeki, tarihsel olarak yalnız siyahlann alındığı Spelmarı ve 
Georgia Devlet üniversiteleriyle, eskiden yalnız beyazlann alındığı Emory Üni
versitesi gibi üniversitelerde ders programlanna siyah kadın araştırmalannın da
hil edilmesine yönelik bir araştırmayı desteklemektedir. Kadın araştırmalannda 
çalışan çoğu araştırmacı bu ça1ışmalan desteklemektedir; ancak birçok araştır
macı da kadın araştırma1anrun başka ders konulanyla karışması sonucu, radikal 
niteliğini ve kendine özgü eleştirel konumunu yitirmesinden koıicmaktadır. 

Belirtilmesi gereken bir konu da, 1980'1er boyunca olduğu gibi bugün hfila, 
kadın araştırmaları alanında hem ırk hem de cinsel tercihe dayalı ayınmcılığın 
devam etmekte olduğudur. 1990'da siyah bir kadın öğretim üyesinin, beyaz bir 
bölüm başkanı tarafından işten çıkarılması, NWSA içinde bir bölünme yarattı 
ve bölüm başkanının istifa etmesiyle sonuçlandı; yerine atanan yeni yönetici si-
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yah bir kadın olmakla birlikte, radikal siyah kadınların NWSA'ya katılmalarını 
ve kurumun eski canlılığına kavuşmasını beklemek iyimserlik olur. Kadın araş
urmalan konferanslarında lezbiyen araştırmaları için ayn bir oturum öngörül
mesi yıllardır benimsenen bir uygulama olmakla birlikte, konferans düzenleyi
cilerine yöneltilen eşcinsellere karşı olduklan yollu eleştiriler de zaman zaman 
tekrarlanmaktadır. 

Buraya kadar feminist teori tartışma-;ına girmekten kaçındım, çünkü kendimi 
bu konuda, edebiyat kökenli meslektaşlarımdan daha az yetkili hissediyorum. 
Fransız edebiyat eleştirisi Amerikan feminist araştırmaları üzerinde önemli bir 
etki yarattı ve özellikle genç edebiyat araştınnacılan arasında bu bakış açısını 
heyecanla benimseyenler görüldü. Tarihçiler arasında da, öze11ik1c Joan Scott 
gibi "dekonstruksiyonizm" uygulayanlar bulunmakla birlikte, daha geleneksel 
yöntemlerle çalışan meslektaşlarının eleştirilerine bakılırsa, çok başarılı olduk
lannı söylemek kolay değildir. (5) Kadın araştırmalarının her geçen gün daha 
sofistike bir teorik temel kurmakta olduğu gözönünde bulundurulursa, bu tar
tışmaların 1990'1arda da sürmesi beklenmelidir. 

Teori konusundaki tartışmadan daha ciddi görünen ve etnik ve cinsel tercih 
farklılığına bağlı olan bir başka tartışma da son zamanlarda gündeme gelen 
"siyasal yönden doğruluk" (PC - political correctness) tartışmasıdır. Çok basite 
indirgendiğinde, karşımıza çıkan durum şöyle özetlenebilir: Çoğunluğu -hepsi 
değil- muhafazakar, beyaz ve erkek akademisyenler, kendi ifade özgürlükleri
nin, derslerini uygun gördükleri biçimde anlatma haklarının ve ders programla
nnın kalitesinin, ırk, etnik grup ve cins (gender) farklılıklarını gözönüne atan 
yaklaşım lan kale a1ma ve bunlara da geleneksel yaklaşımlar kadar ağırlık tanıma 
baskısı nedeniyle sekteye uğradığını ileri sürmekteler. (6) 

Bu mücadelenin belki de kamuoyu tarafından en iyi bilinen örneği, Stanford 
Üniversitesi'nde birinci sınıf edebiyat derslerinde okutulacak ders kitapları lis
tesinin yenilenmesi sırasında patlak veren savaştır. Değişikliğin amacı, ders 
programını, kadınların ve renkli derililerin seslerine daha geniş bir yer verecek 
şekilde yenilemekti.Muhafazakar akademisyenler, çok kültürlü bir yaklaşım
dan yana olanların, Chauser ve Shakespcare'lc özdeşleşen büyük edebiyatın 
yerine Maya Angelou ya da Toni Morrison gibi günün modasına uygun ama 
önemsiz yazarların eserlerini koyma çabasında olduklarını ileri sürdüler. Bu 
eleşlirilere bakılırsa, f arkhlık adına düzeyin gözden çıkarıldığına inanmak gere
kecekti. Reformculara göre ise, yenilenen okuma listesi, modem dönemde üre
tilmiş üstün değerli eserlerin tanınması gereğinden kaynaklanıyordu, dolayı
sıyla düzeyin düşmesi değil, tersine yükselmesi amaçlanmıştı. 

Ne yazık ki PC tartışması akademi dışındaki okur kitlesinin ilgisini çektiği 
için televizyon ve radyoda yayınlanan hasmane tartışmalara konu edildi. Çok
kültürlü yaklaşım yanlılannın daha önce ileri sürdükleri bazı aşın talepler ve id
dialar yüzünden muhaf azakfu-lar çoğu zaman dinleyicilerin "nabzını daha iyi tut
mayı" ve düşünce ve ifade özgürlüğü savunucusu gibi görünmeyi başardılar. 
Ders programlannda farklılıktan ve herkese saygı gösterilmesinden yana olan 
ılımlılar ise -bu aynı zamanda ifade özgürlüğünün, özellikle üniversite kampü
sünde belirli sınırlar içinde kalması gerektiğini de savunan görüştür ve örneğin 
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kampüslerde ırkçı sloganlann, Nazi ya da Amerikan Güney Eyaletleri bayrakla
nnm kullanılmasına izin verilmemesini istemektedir- çoğunlukta olmalarına kar
şın, konumlannı savunmakta adamakıllı zorlandılar. 

Bütün bu tartışmalar sonunda 1991 'de kadın araştırmalarının hangi noktada 
bulunduğu sorusuna gelince: Kadın araştırmalan bir yandan hemen her üni
versite ya da kolejde bütçe kısıllamalannın baskısı bir yandan da ders program
larına sınıf, ırk, etnik grup ve cins (gender) bakış açılannın dahil edilmesine 
karşı çıkan muhafazakar akademisyenlerin saldınsı ile karşı karşıya bulunmak
tadır. Öte yandan kadın araştırmaları, öğrenci kesiminin ilgisinden büyük des
tek görmekte ve kadın araştırmaları derslerine ve programlarına kaydolan öğ
renci sayısı artmayı sürdürmektedir. Araştırmacılar, insan ve toplum bilimlerin
de giderek daha etkili olan sofistikasyon düzeyi yüksek araştırmalar yapmakta
dırlar. Kitap piyasasının daralmakta olduğu bir dönemde kadın araşltnnalan lis
telerinde yer alan kitapların en iyi satan kitaplar olduğunu saptayan yayıncılar, 
kadınlar ve kadın sorunlan konusunda kitap yazan araştırmacılara sipariş ver
meyi sürdürüyorlar. Karşı karşıya olduğumuz tablonun toz pembe olduğunu 
ileri sürmek mümkün değilse de, artı ve eksileri değerlendirdiğimizde, günü
müzde A.B.D.'de kadın araştırmalannın durumu ve gelecekteki gelişme potan
siyeli konusunda iyimser olmak mümkündür. 

* * * 

1) Joan Kelly Gadol, "Notes on Women in the Renaissance and Renaissance Historiog
raphy", Conceplual Framework.v for Sıudying Women's 1/islory, A. Sarah Lawrence College 
Women's Studies Publication (1976), zikreden Sheila Tobias, s. 90. 

2) National Woman's Party'nin belgeleri Microfilming Corporation of America ta
rafından mikrofişe geçirilmiştir (1979). Schlesinger Kütüphanesi mikrofilm yayınları 
arasında, Elisabeth Glendower Evans Belgeleri , Harvester Microform (1988); Kadın Sen
dikalar Birliği (Women's Trade Union League) ve bellibaşlı önderleri, Research Publica
tions, ine. (1981 ); Mesleki Eğitim Bürosu Kayıtları, 1908-1932 (Bureau of Vocational In
formation), Research Collections in Women's Studies, University Publications of America 
(1988); ve Kadınların Oy Hakkı: Oy Hakkı Kampanyasının Belgesel Tarihi, University 
Publications of America/ Congressional Information Service (1990) sayılabilir. 

3) Bkz. The New York Times, 17 Mayıs 1989. 
4) Susan Van Dyne, ss. 245-46. 
5) Feminist araştırmacılar arasındaki "dekonstruksiyonizm" tartışmalarıyla ilgili ola

rak bkz. Feminist Sıudies, Cilt. XIV, No. 1, Bahar, 1988, özel sayı. 
6) "Polilical Correctness (PC)", Schlesinger Kütüphanesi Dikey Dosyalar. 
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PATRICIA MILLER KING'İN BİLDİRİSİ 
İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Nennin Abadan-Unat: Konuşmanız beni çok ilgilendirdi, çünkü geçtiğimiz 
yıldan başlayarak İstanbul Üniversitesi Kadın Araşurmalan Merkezi'nde lisans
üstü dersler verilmeye başlandı. Aramızda bu Merkez'in oluştu~lmasına katıl
mış birçok kadın var. Böylece bu konudaki liderlik Ankara'dan lslanbul'a kay
dı. Gerçi bizler Ankara'da yıllardır kadın konusunda dersler veriyorduk, ama 
kurumsal yenileşmeyi İstanbul başardı. Ford Vakfı'ndan söz euiniz. Bu vakfın 
Türkiye'deki yayınlar üzerinde dolaylı bir etkisinden söz etmeden geçemeyece
ğim . 1978'de bu vakfın desteğiyle "Türkiye Toplumunda Kadın" konulu birse
miner düzenledik ve bu adla Türkçe ve İngilizce yayınlanan bir kitap çıktı. Bu, 
Türk araştırmalannda yeni bir sayfa açtı. 

Patricia King: Bir şeyi fark ettim: A.B.D.'de kadın araştırmaJan en çok lisans 
düzeyinde gelişmiştir. Avrupa ve Türkiye'de ise kadın araştırmalannın daha 
çok lisansüstü düzeyde gelişliği anlaşılıyor. Bu çok önemli bir farkhhktır. 
A.B.D.'de kadın araştırmalarında doktora derecesi veren çok az ders programı 
vardır. Bizim üniversitemiz (Harvard), lisansüslil çalışmalann çok kısa bir süre 
önce başlatıldığı bir üniversitedir. 

Nermin Abadan-Unat: Biz de Türkiye'de henüz doktora derecesi vermiyo
ruz. Lisansüstü derecesini yeni başlatıyoruz. Ama arkasının geleceğinden emi
nim. Kadın araştırmalannda yapılmış bir tezle derece alan, ama bunu kendi fa
kültelerinden alan pek çok genç kadın vardır. Bu dereceyi en son kazanan ka
dınlardan birisi Dr. Serpil Çakır'dır ve tez çalışması, arşivleri ku11anarak Os
manlı İmparatorluğu'ndaki kadın hareketini gün ışığına çıkarması bakımından 
önemlidir. 

Jale Baysal: Biraz önce konuşurken lezbiyen gruplarla zenci gruplardan bah
settiniz ve bunlann Ulusal Demek'ten ayrılıp ayrı bürolar kurduklanndan söz 
ettiniz. Şimdi Jczbiyen olmak başka bir kategori, zenci olmak başka bir katego
ri. Bunlan yan yana mı görüyor Amerikan düşünürleri ve küLüphanecileıi? 

P.K.: Hayır, tabii ki cinsiyet ve ırk yönelimJcrini aynı kefeye koymuyoruz. 
Fakat genellikJc bir yanılgı sonucu toplantılarda olan, bunlara ayrılan atölyelerin 
aynı zamanlara rasllaması, çakışması ve bu yüzden birçok anlaşmazhk çık
masıydı . Zamanımızın büyük bölümünü bu kavgalarla geçirdik. Bu çatışmalar 
iki grup arasında gerginliği arttırdı, proLesıolura yol açtı. Ama biz hem siyah 
kadınlar hem de, ister geleneksel ister radikal çizgideki lezbiyen kadınlarla ilgili 
malzeme topluyoruz, çünkü bunların kadınlann tarihinin çok önemli bir yanını 
oluşturduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki, tutucu kadınlarla ilgili olarak da malze
me toplamaktayız. Örneğin Phy1lis Schlany hakkında da bilgi topluyoruz. Ken-
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disi ERA-karşıtı, doğum konlrolü hakkı karşılı güçlerin lideridir. Onun hak
kında da bilgi loplamaya çalışıyoruz. Kısacası pek çok değişik kadın kategorisi 
vardır ve biz hepsiyle ilgileniyoruz. 

Leyi~ Navaro: "Cirruculum transformation" çok büyük bir bütçe ve organi
zasyon ıstcr. Bunu nasıl başarıyorlar? Devlet yardım ediyor mu yoksa bu kişi
sel veya kurumsal bazda mı oluşuyor? 

P.K.: Ders programlarının dönüştürülmesi kurumlann bünyesinde büyük 
çabalar gerektirmektedir. Bildiğim kadarıyla bu konuda herhangi bir hükümet 
desteği söz konusu değil. Bu konudaki destek Ford Vakfı başka olmak üzere 
vakıflardan ve~~u~mlan_n kcndil~rindcn gelmiştir. Birçok kurumun ders prog
ramlarının dcgıştınlmesı ve yem derslerin pragrama dahil edilmesi amacıyla 
ayırdık1an kaynaklar vardır. Ve isterlerse bu değişiklikleri yapabilecek durum
dadırlar. Birçok yerde yapılması gereken, üniversite ya da yüksek okul progra
mı~n b~tü~ ?!arak değiştirilmesi olmayıp birkaç bölümün seçilmesi, örneğin 
tanh ve Ingılızcc ya da sosyoloji ve psikoloji bölümlerinin seçilip değişikliğin 
buralarda yapılmasıdır. 

Annic Dizicr: Ders programlan değişikliğini bölümdeki hocaların hepsi için 
çekici kılmak için ne yapıyorsunuz? 

P.K_.: Pro?ramın bülün hocalar için çekici olması diye bir şeyden söz edile
mez; öncmlı olan bölüm başkanı ya da dekanın böyle bir değişiklik yapılaca
ğını ve bütün bölüm hocalarının buna katılması gerektiğini bildirmesidir. Zaten 
herhangi bir müeyyide uygulanması da beklenemez, olsa olsa bazı baskılar ve 
~ynı zamanda bazı ödüllendirmeler gündeme gelebilir. Başlangıçta bu dcğişik
lıklere en fazla karşı çıkan ya da isteksiz olanlardan bazılarının üç yıl sonra prog
ramın en ?aş savunucuları arasına katıldıkları göıiildü. 

Betül Ozgül: Kütüphanenizi tanıtırken A.B.D.'dcki en büyük özel kadın kü
tüp~ancsi olduğunuzu söylediniz. Başka özel kütüphaneler de var mıdır; aynı 
şckıldc devlet kütüphaneleri var mıdır, bunların hepsinin toplamı kaç tanedir? 

P.K.: Kadın konusunda odaklaşan yalnız iki kütüphane vardır: Bizim kü
tüphanemiz ve Smith Collcgc'daki Smith koleksiyonu. İlginç olanı ikimizin de 
Massachusetts'lc bulunmamızdır. Öte yandan, kadın araştırmalarının önem ka
zanmasından sonra ortaya çıkan bir gelişme, kadın araştırmaları bölümü bulu
nan hemen hemen tüm üniversite ve yüksek okulların kadınlarla ilgili bir ki
taplık ku:nı_aya başlamalandır. Aynca kadınların larihiyle ya da genci olarak ka
dınlarla ılgılcncn ve devlet tarafından desteklenmeyen başka kütüphaneler de 
mevcuttur. Kadınlar hakkında kaynak toplayan yüzlerce kütüphane var ve sa
yılannın artmasından yanayız. Çünkü biz lüm ihtiyacı karşılayamayız, bizim 
amacımız bir "son başvuru kütüphanesi" olmak, yani insanların başka yerlerde 
bulamadıkları kaynaklan aramak için gelecekleri bir kütüphane olmaktır. 
.. ~irin :ekeli: Konuşmanızdaki bazı ifadelerden şöyle bir izlenim edindim: 
Unıvcrsıtclerde oluşturulan akademik komitelerdeki yeni durumu anlatırken üst 
kon~da ~yaz, erkek hocalar, alt konumlarda renkli ve kadın "junior" hocalar 
şekl~nd~ bır bölür,ımeden bahsettiniz. Bir başka izlenimim kadın araştırmalan 
çok ılcn derecede ?rgütlcnmiş, fakat kadın araştırmalannı yürütmek üzere yine 
hep kadın akadcmısycnler örgütleniyorlar. Benim kafamda şöyle bir soru uya-
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nıyor: 70'1erdcn başlattınız. 90'1ara geldik. Yirmi senedir hala canlılığını koru
yan bır kadın araştırmaları alanı var. Nasıl oluyor da gcnc11iklc ilerici kurumlar 
oldukları kabul edilen üniversitelerde, bu kadar zor değiştirilebiliyor kadın araş
unnalaraına ve kadınlara karşı tavır? 1968'lerin ilerici erkekleri nereye gitti, on
lar da mı karşı koyuyorlar? Kadın araşurmalannın amacı bir noklada toplumları 
cinsiyetçiliğe karşı eğitmek ve bunu değiştirmek idiyse, bu konuda başarısız mı 
kalmıyor? 

P.K.: Üniversitelerdeki kadın araştırmaları komitelerinden başlaya1ım. Bu 
komiteler oluşturulduğu sırada üniversitelerde kürsü sahibi çok az sayıda kadın 
vardı, onun için komitelerde ağırlık, kürsü sahibi olan beyaz erkek hocalardaydı 
ve kadın araştırmalarıyla asıl ilgilenenler de genç kadın ya da siyah aı;istanlardı. 
Ama artık durum değişti. Bugün bu komitelerde yer alabilecek yeterli sayıda 
kürsü sahibi kadın ve çokkültürlü araştırma yapacak siyah vb. vardır. Demek ki 
sorun tam olarak çözülmemekle birlikte, çözüm yolunda iler1cnmiştir. Bugün 
artık, yeterli olmasa da, eskisinden çok razıa sayıda kürsü sahibi kadın vardır. 
Erkek1cre gelince, kadın araştırmaları yapan erkek araştırmacılar da vardır ve bu 
alana büyük destek vermektedirler. Ancak bunlar küçük bir azınlıktır. Kütüp
hanede cinsiyete göre tuttuğumuz istatistikler, yıllarca kütüphaneden yararla
nanlann %83'ünün kadın olmasına karşılık, erkeklerin oranının% 17'de kaldı
ğını ortaya koyuyor. Son üç yıldır burada bir değişme oldu ve erkeklerin oranı 
%21 'e yükseldi. Erkekler çok mükemmel bazı eserler verdiler. Giderek artan 
sayıda erkek, kadınlann yaptığı çalışmalara ve kalilesine saygı gösteriyor. Bu
nunla bir1iktc üniversitelerde, özellikle araştırma üniversite1crinde kimin kürsü 
profesörlüğüne yükseltileceğine karar veren komitelerde kadın araştırmalarına 
karşı önyargılar hala mevcuttur. Kadınlarla ilgili araştırma ve yazılara, gelenek
sel, yani e~~ek egemen konulardan daha az değer verilmekte olduğu doğrudur. 

Nurser Oztunalı: 198l'dc Ford Vakfı'nın katkılanyla oluşan bir konseyin baş
kanı olduğunuzu söylediniz. Bu konsey nasıl oluştu, hangi örgütlenme biçi
miyle yapılandı? 

P.K.: Ulusal Kadın Araştırmaları Konseyi'yle ilgili bir soru yöneltiyorsu
nuz. 1981 'dc Ford Vakfı, desteklediği birçok araştmna merkezini bir toplantıya 
davet etti. Sanıyorum toplantı New York'ta yapılmıştı. Merkezler kendi örgüt
lerini kurmaya davet edildiler ve kurdular. Konsey'in her yıl yapılan toplantıla
nna, üye bütün merkezler bir ya da iki temsilciyle katılmaktadır, Konscy'in 
sekretaryası vardır ve para toplayabilmektedir. Toplanan paranın hepsini Ford 
Vakfı vermiyor, başka kurumlar da katkıda bulunuyorlar. Örgütün New York' 
ta Hunter College'da bulunan üç kişilik sekretaryası dışında bir de yönetim ku
rulu vardır. Yönetim kurulu olarak yılda üç kez toplanmakta ve bütçe, özel pro
jeler vb. hakkında karar almaktayız. Günlük işleri sekretarya yüıiilmektc ve üye 
merkezler hakkında bi1giler içeren iki aylık bir bülten yayınlamaktadır. Bu bül
ten, çok önemli bir haberleşme aracıdır. 

Bir Bayan: Bu araştırmaların sadece sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan ve 
okumuş bir sınıf tarafından yapıldığı ve okunduğu durumu mevcut. Bu araştır
malara denek olan okumamış ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kadınlar, 
etnik gruplar bu araştırmalara denek olmaktan gayn nasıl yararlanıyorlar? Bu 
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konudaki uygulamaları duymak isterdim. 
P.K.: Ulusal Konsey'in benimsediği temel ilkelerden birisi, ırk, sosyo-eko

nomik sınıf ve cinsin araştınnalarda mutlaka gözönünde bulundurulması gerek

tiğidir. Aslında birçok merkezin ilgi alanı sosyo-ekonomik özellik1cri düşük 

gruplarda odaklaşmaktadır. Örneğin Memphis Devlet Üniversitesi'ndeki mer

kez, Güney'deki siyah ve beyaz kadınların rolleriyle ilgilenmektedir. Bunlar 

genellikle yoksul kadınlardır. Şimdiye kadar beyaz ona sınıf kadınlarıyla ilgili 

daha fazla araşunna yapılmış olduğu doğru olmakla birlikte, artık etnik gruplar 

ve bütün sosyo-ekonomik gruplardan kadınlarla ilgili araştınnalara daha fazla 

ağırlık verilmektedir. Araştırmaları eylem-programlarına nasıl dönüştürdüğü

müzle ilgili sorunuza gelince, bunun pek kolay olmadığını söylemeliyim. Bu 

amaçla kurulmuş bazı merkezler vardır; örneğin Amerikan Kongresi'nde araş

tırma sonuçlarını kamu politikasına dönüştürmek için uğraşan bir "kokus" (lo

bi) vardır. Ulusal Konsey'e bağlı merkezlerden bazı lan da, örneğin kadınlann 

çalışması, eşit işe eşiı ücret politikasının sonuçlan ya da kadınların iş değiştir

mesinin sonuçlan gibi konularda yapılmış araşurma onuçlarının bu konularda 

kamu politikası oluşturulurken gözönünde bulundurulması için çalışmalar yap

maktadır. Aynı şekilde kadınlara yönelik şiddet konusundaki araştırmalar, sığı

nakları yöneten kişilere ve polis yetkililerine aktarılmaktadır. 
Feyza Tulga: Kürtajın yasaklanması konusunu sormak istiyorum. 

P.K.: Amerikan Anayasa Mahkemesi, 1973'te aldığı bir kararla eyaletlerin 

kürtaj hakkını kısıUamalarına belli koşullar allında sınırlama getirdi. Bunun an

lamı, kadınların seçme hak.kına sahip olmalarıydı. Kürtaj olmak için seçme 

hakkından y~rarlanabileccklerdi. Eyaletler bu hakkı bazı açılardan düzenleyebi

leceklerdi. Omeğin "Hamileliğin üçüncü ayından onra kürtaj olamazsınız. 

Genç kızların kürtaj olabilmeleri için ebeveyn izni almaları gerekir" gibi kurallar 

koyabileceklerdi. Bu kurallar konusunda mücadele sürüyor. Yasa eyaleuen e

yalete değişmektedir. Bazı eyaletler kürtaj konusunda çok liberaldir, yani her

hangi bir k1sıtlama öngörmezler. Başka bazı eyaletler ise koydukları kurallarla 

kadınların kürtaj yaptırmalarını olanaksızlaştırmaya çalışmaktadırlar. Federal 

hükümet de yoksul kadınlara kürtaj için sağlanan mali desteği geri ç.ekmiştir ve 

bu da önemli bir taraşma konusudur. Çünkü kürtaj olma hakkına sahip olmak 

önemlidir ama, kürtaj yaptırabilecek maddi olanaklara sahip değilseniz, o hak 

işinize yaramaz. Onun için NARAL (Ulusal Kürtaj Hakkı Ligası) ya da aile 

planlaması gibi dernekler kadınlann seçme hakkını korumak için zorlu bir kav

ga veriyorlar. Bu dernekler, kürtaj iyidir ve bütün kadınlar kürtaj olmalıdır de

miyorlar; kürtaj konusunda karar venne hakkı kadınların ve sadece kadınların 

olmalıdır diyorlar. Bu karar alırken onlara ne devlet, ne doktor hatta ne de koca 

kanşabilmelidir. 

Feyza Tulga: Ama muhafazakarlann çok güçlü olduklarını duyuyoruz. Ger

çekten o kadar güçlüler mi? 
P.K.: Muhafazakarlar çok gürültücü. Sayısal güçlerinin çıkardıkları gürültü 

kadar olup olmadığını bilmiyoruz. Çok yüksek perdeden konuşuyorlar. Bu so

run da kısmen toplumdaki genel eşitsizlikle ilintilidir. Bu konularda kararlan 

alan eyalet meclislerindeki polilikacılarla yargıçların hemen hepsi, beyaz orta ya 
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da yukarı sınıftan erkeklerdir. Kürtaj olanlarsa kadınlar. Ve bu kadınların ço

ğunluğu yoksuldur ve renklidir. Seçme hakkının olup olmayacağı kararını ise 

tümüyle başka bir grup veriyor. Bu konudaki kavga giderek kızışmaktadır. Na

sıl sonuçlanacağını veya herhangi bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağını bilemi

yoruz. Muhtemelen ileride de kürtaj hakkı eyaletten eyalete değişik olacaktır. 

Ne~in Abadan-Unat: Dr. King Fransız edebiyatında geliştirilen yeni yön

temlenn kadın araştınnalan alanında çok etkin olduğunu söyledi. Herhalde 

Kristeva ve benzerlerini düşünmüş olacak - ki bunlar da zaten ilhamlannı Fou

cault'dan alıyorlar, yani erkeklerden, erkek düşünürlerden alıyorlar. Bu yöne

lim bu metotlar çok dar bir çerçeve içinde kalmıyor mu? Bu metotlar bizi uygu

lamalı politikalardan uzaklaştırmıyor mu? 
P.K.: Bu yaklaşımların kadın araştınnalannın ilgi alanını daralttığını ve bu 

dalda olan biteni anlayabilenlerin sayısının azaldığını ileri sürenler yok değil. 

Kadın araştırmalanndaki yeni teorileri anlayamayan ve bu yüzden tarihi ve gele

neksel yaklaşımlarla çalışılmasını isteyen pek çok kişi var. Uygulamayı etkile

yip etkilemediğini bilemiyorum ama, bu yaklaşımların kadın araştırmaları tartış

malarıyla ilgilenen ve izleyenlerin sayısını etkilediği açık. 
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HOLLANDABAŞKONSOLOSLUÖU 
ADINA KONUŞMA 

Jan Jonker Roelants 

Değerli evsahipleri, değerli konuklar, 
1. Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Scmpozyumu'na konuşmacı olarak ka

tılmaktan şeref duyduğumu belirtmek islerim. Aslı Mardin'e nasıl bir konuşma 
yapmam gerektiğini sorduğumda, 10 dakikayı geçmemek koşuluyla istediğim 
çerçevede konuşabileceğimi belirtmişti. 

Belgelerden sadece yararlanan biri olarak, arşivler ve uzantısındaki konular
da, bilmediğiniz bir şey söylememin beklenemeyeceğini takdir ettiğinizi umu
yorum. 

Görevim nedeniyle iki kez Türkiye'de bulunup, 70'1crin sonunda Ankara' 
da, bugün de İstanbul'da yaşayan biri olarak, sizlere Türkiyc'de kadınlar_vc top
lum yapısı üzerine bazı genci ve oldukça kişisel gözlemlerimi aktarabileccğimi 
düşündüm. Eğer bunlan çok tutucu ya da yapay bulursanız lütfen bundan yal
nız benim sorumlu olduğumu dikkate alınız. 

Yabancı bir gözlemci olarak diyebilirim ki, Türkiye, bir toplumu toplum ya
pan tüm unsurlann karşılıklı dinamik bir elkileşim içinde olduğu, oldukça bü
yük bir sosyal laboratuvar görünümüyle büyüleyici bir ülke. Ya da daha basit 
terimlerle söylenirse, hızlı bir geçiş süreci yaşarken vanş noktası diplomatik 
tahlillerin tükenmez konusu olmayı sürdüren bir ülke. 

Ekonomik açıdan bu oldukça açık. Yeni yapılarla birlikte kent görüntüsünün 
neredeyse hergün yeni bir İstanbul haritasının çizilmesini gercklirccck kadar 
hızla değişmekte olduğunu anlayabilmek için şöyle bir etrafınıza bakmanız ye
terli sanıyorum. 

Ülkenin siyasi görünümü de günden güne değişmekte. 1945'te geçilen de
mokratik sistem, inişli çıkışlı da olsa güçlenmektedir ve günümüzde artık otok
ratik bir yönetime geri dönüş olanaksız görünmektedir. 

Daha dramatik olan ise, toplumsal yapıda yaşanan değişmedir. Yirmi yıldır 
süren büyük göç dalgalan sonucunda İstanbul'un nüfusu 2 milyondan, yakla
şık 10 milyona ulaşmış, nüfusun %60'ının şehirleşmesiyle toplumun çehresi ile 
birlikle ruhu da değişmiştir. Bu oluşum sürecinde kentler "köyleşti". Eski İs
tanbullular kendi kentlerinde azınlık oldular. Türbanlı kadınlar bugün günlük 
yaşamın bir parçası oldu - ki çok dcğiJ bundan kısa bir süre öncesine kadar yal
nızca bambaşka bir dünya olan kırlık bölgelerden gelen kadınlar başlannı örter
lerdi. 

Türkiye'nin çok özel sosyo-küllürel bir konumu var. İki kıta arasında bir 
köprü oluşturan bu ülke aynı zamanda iki ayn dünyanın inanç ve düşünce mira
sına sahip. Kanunlar yoluyla varedilmeye çalışılan demokrasi anlayışı ve insan 

80 

baklan gibi kavramlar geçmişin geleneksel görüşleriyle ve değerleriyle sürekli 
çelişiyor. Türkiyc'de sürekli yaşanan kültür şoklarının resmi ya da özel sosyal 
ve ahlaki değerlere sürekli meydan okuduğu çok açık. Bu durum özellikle kendi 
bireysel gelişimlerini sağlamanın yanında bir de ailelerinin koruyuculuk rolünü 
üstlenmiş olan kadınlan elkilemektcdir. Başka hiçbir yerde mesleğinde oldukça 
yüksek noktalara varmış bunca mükemmel kadının enerjilerini ve hatta özel ya
şamlarını ülkelerinin küllürel ve sosyal gelişimine adadığını görmedim. Türki
ye'de kadınlar demokrasinin ve insan haklarının yerleşmesi için kendi paylarına 
düşenden fazlasını yapıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak birkaç örnek vermek is
tiyorum. 

Geçen yıllarda ilahiyat profersörü ve laisizmin güçlü savunucusu Sayın Bah
riye Üçok'a karşı girişilen suikastı protesto etmek amacıyla İstanbul sokakla
rında gerçekleştirilen sessiz fakat oldukça clkili gösteriyi dün gibi hatırlıyorum. 

İkinci olarak da Türkiye'de kurulan ilk kadın sığınağı olan Mor Çatı'dan söz 
etmek istiyorum. Konsolosluk olarak bu sığınağa mali destekte bulunabildiği
miz için çok mutluyum. Bugün İstanbul'da tamamıyla kadınların çabalarıyla 
yürütülen Mor Çatı benzeri iki merkez daha var. Türkiye'nin dört bir yanından 
gelen kadınlar bu merkezlerin yardım ve desteğinden faydalanıyorlar. 

Bir diğer elkilcyici örnek ise, kadınların yine tamamıyla kendi çabalarıyla bir 
yıl önce kurduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'dir. Kütüpha
nedeki kitaplarla birlikte, arşiv bölümünde oldukça kısa bir süre içinde toplanan 
belgeler yalnız Türkiye için değil, Türkiye dışında da kadınlann özgürlük hare
keli için çok değerli bir kaynak oldu. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi tarafından düzenlenen bu ilk sempozyumun 
mesleki açıdan oldukça verimli geçeceğine inanıyor: tüm katılımcıların İstan
bul'dan güzel anılarla aynlmalannı diliyorum. Her şeyden önemlisi de, bu top
lantının hızla gelişen Türk toplumunda haklı yerlerini alma mücadelesi veren 
kadınlarla kurulacak uluslararası dayanışmaya kalkıda bulunmasıdır. 
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ULUSLARARASI 
KADIN HAREKETLERİ ARŞİVİ 

VE BİLGİ MERKEZİ 
IIAV 

Marieke Kramer 

Bundan yaklaşık üç yıl önce Şirin Tekeli ile IIA V'da tanıştım. Tekeli Merke
zimize Türkiye'de kurulabilecek kadın konulu bir bilgi merkezi fikrini tartışmak 
üzere gelmişti. Tekeli'nin hedef konusundaki görüşü çok açık ve netti: Bir kü
tüphane ve bilgi merkezi oluştuımak. Bu yüzden daha çok böyle bir merkezin 
kurulmasına ilişkin pratik konular ve çözümler üzerine konuştuk. Buna rağ
men, bu konuşmadan bir buçuk yıl sonra Merkezinizin kuruluş haberini veren 
mektubunuzu aldığımda şaşıımadığımı söylersem, yalan olur. 

Bundan kısa bir süre sonra da IIA V'ı, Türkiyc'de araştııma yapan Hollandalı 
bir kadın sizin adınıza ziyaret ederek -Kütüphane ile ilgili diğer bilgilerle birlikte 
broşür ve afişinizi getirdi; kendisiyle işbirliği olasılıkları üzerine konuştuk. Bir 
konu da böyle bir merkezin yürüyebilmesi için gerekli fonlann nasıl sağlanacağı 
idi; ne yazık ki bu tür sorunlara hemen bir çözüm bulamıyoruz. Aradan bir yıl 
geçti ve Kadın Eserleri Kütüphanesi bugün, bizlerin IIA V olarak uzun süre 
düşünüp gerekli koşullar oluşturulamadığı için gerçekleştinne cesaretini bula
madığımız bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Sizleri önce kutluyor, sonra 
da bizleri bu mekanda diğer uluslararası katılımcılarla buluşturduğunuz için te
şekkür ediyorum. 

Benden Uluslararası Kadın Hareketleri Arşivi ve Bilgi Merkczi'ni anlatmam 
istendi. Konuşmama önce IIA V'ın tarihini, koleksiyonlarını ve örgüt yapısını 
anlatarak başlamak, bunu izleyen bölümde de genel olarak Hollanda'da kadın 
konusundaki bilgi ve dokümantasyon konusunu ele almak istiyorum. 

TARİHÇE VE KOLEKSİYONLAR 

IIA V, Hollanda'da kadınların durumu hakkında bilgi sağlayan bir ulusal ku
rumdur. 

IIA V'ın kökeni, feminist hareketin ilk dalgasının hala etkili olduğu 1935 
yılına kadar uzanır. O yıllarda Uluslararası Kadın Hareketleri Arşivi adını ta
şıyan IA V, kadınların yaşamlarının tüm yönlerini kapsayacak uluslararası bir 
koleksiyona sahip, uluslararası bir bilgi merkezi ve kütüphane oluştunnak is
teyen üç kadın tarafından kuruldu. 

B~ k~dınlann IA V'da toplamayı başardıklan çok sayıda kitap, arşiv belgesi 
ve surelı yayından oluşan koleksiyonun büyük bölümü il. Dünya Savaşı sıra
sında ~anlar tarafından çalınarak Almanya'ya götürüldü ve orada kayboldu. 

Genye kalan çok az sayıda malzeme ile de olsa, IAV 1945'te yeniden açıldı. 
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O yıllar kaynak bulmanın çok zor olduğu, sıkıntılı yıllardı. Fakat 1960'lar ve 
t970'lcrdeki ikinci feminist dalga ile birlikte bir canlanma görüldü. Kadınların 
tarihine artan ilgi ve kadın hareketinin bilgiye olan ihtiyacı hükümetin desteğiyle 
birleşince, IA V gelişmeye ve güçlenmeye başladı. 

Aynı dönemde Hollanda Kadın Örgütleri Konseyi'nce (NVR), kadın konu
sunda doğrudan, güncel bilgiye büyük ihtiyaç duyulduğunun kabul edilmesiyle 
t969'da Kadın Hareketi İçin Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi (IOC) kuruldu. 
önceleri yalnız Konsey çalışanlarına ve üyelerine hizmet vennesi düşünülen 
Merkez, kısa süre sonra kamuya hizmet veren bir kurum haline geldi. 

O yılların bir başka önemli girişimi de, 1973 'te yayınlanmaya başlayan ve 
kadın hareketi için yayın taraması yapma işlevini üstlenen feminist Lover dergisi 
idi. Dergi her sayısında gerek Hollanda'da gerekse uluslararası düzeyde yakın 
dönemde yapılan araştıımalarla ilgili kapsamlı bibliyografyalar yayınlamaktay
dı. 

Kadınlar için bir bilgi merkezi oluşturulması isteği, yukarıda söz ettiğim grup
ların 1982'de Amsterdam'da aynı çatı altında toplanmalarına yol açtı. Her örgüt 
kendi kimliğini korumak istediği için diğerlerinden bağımsız olsa da, yakın bir 
işbirliği içinde çalışmaya başladılar. 

1988'de ise gerçek bir birleşmenin sağlanmasıyla heyecan verici gelişme ger
çekleşti; IIA V kuruldu. Bugün bu üç kuruluş birlikte, özel konulu araştırma 
kütüphanesi, bilgi merkezi ve arşiviyle, kadınların konumu konusunda en kap
samlı bilginin edinilebileceği merkezi oluştuımuş bulunuyorlar. Bu, IIA V'ın 
yalnız tarihi araştınnalar için çok ilginç bir kütüphane olmakla kalmayıp, güncel 
ve yeni bilgilerin toplanıp aktarılmasında da önemli bir işlev gören bir kütüp
hane olduğunu göstennektcdir. 

HA V'ın dört işlevi vardır. 
1) HAV, her şeyden önce bir Araştırma Merkezi'dir, burada koleksiyonumuz

daki malzemeyle araştınna yapılabilmektedir. 
Sizlere koleksiyonumuzun zenginliği hakkında bir fikir verebilmek için bazı 

istatistiklerden yararlanacağım. 
Koleksiyonumuzda: 

- 50.000 cilt (kitap, rapor, tez, vb.) 
- 575 yeni dergi girişi (312'si Hollanda, 263'ü uluslararası) 
- 300 metre süreli yayın (eski sayılar) 
- 42 metre konulara göre sınıflanmış dosyalar 
- 265 metre arşiv malzemesi 
- afişler, fotoğraflar, ajandalar, görsel-işitsel malzeme bulunmaktadır. 
Koleksiyonumuz uluslararasıdır. Yaklaşık yansı Hollandaca olan koleksi

yonda, başta İngilizce olmak üzere Fransızca, Almanca ve daha az da olsa İs
panyolca yayınlar yer almaktadır. İlgi alanı "kadınların konumu" ya da "tarih
sel ve toplumsal açıdan kadınların rolü ve konumu" şeklinde özetlenebilir. 

Koleksiyonumuzun bir bölümünden, çok yakın bir gelecekte, IIA V dışından 
da yararlanılabilecektir. Research Publications yayınevi ile yaptığımız işbirliği 
sonunda eski dönem kadın dergilerinin mikrofilmlerini yayımlayacağız. 

2) Bilgi Merkezi olarak verdiğimiz hizmet çerçevesinde istek üzerine, yayın-
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lar ve olaylar konusunda bilgi sunulmakta, bibliyografya listeleri hazırlanmak
ta ve başka kurumlarla bilgi takası yapılmaktadır. 

IIAV'a şahsen başvurarak bilgi alanların yanı sıra, pek çok başvuru telefon 
ya da mektup yoluyla yapılabilmektedir. 

Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi edinilebilir: 
- yayınlar (yazar ve konu başlıklarına göre): kitaplar, gri yayınlar, dergi 

makaleleri, gazete kupürleri 
-adresler 
- olaylar, gösteriler 
- son araştınnalar 
-arşiv malzemesi vb. 
Bilgierişim, 1988'de bilgisayara geçirilmiş olan kataloğumuzla gerçekleşti

riliyor. Konu sınıflandırmasında değişik sistemler kullanılmaktaysa da, 1992 
başından itibaren 2500 girişli sözlükten (Lhesaurus) yararlanmaya başlayacağız. 

3) Danışmanlık Hizmeti 
İlk amacımız olan "bilgi verme"nin yanında, IIA V olarak Hollanda'da ka

dınlar için bilgi sunma hizmetinin geliştirilmesi gibi bir görevimiz de var. Bura
da amaç, bilgi merkezlerinin ülke düzeyinde dengeli biçimde dağılması, bilgi 
hizmetinin daha iyi verilebilmesi ve profesyonelliğin gelişmesine destek olun
masıdır. 

Bu amaçla projelerimizden birini, Hollanda Halk Kütüphaneleriyle birlikte . 
yürütmekteyiz. Kadınlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak 
amacıyla, tüm bölgelerdeki halk kütüphanelerine yayın listesi gibi malzemeler 
vererek temel koleksiyonların bu kütüphanelerde de bulundurulmasına çalışı
yoruz. IIA V olarak aynca, bölgesel halk kütüphaneleriyle kadın kütüphaneleri 
arasında işbirliğini teşvik eden projelere katılıyoruz. 

4) Yayın Hizmeti 
Yılda dört sayı çıkan Lover dergisi yayınını sürdünnektedir. Bunun yanı sıra 

birkaç tane bibliyografya dergisi yayınlıyoruz. Son yayınlar ve IIA V'a satın alı
nan yayınlar hakkında bilgi veren bu dergiler, bilgiye IIAV dışından ulaşılma
sında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu dergilerin başlıcalan şunlardır: 

ALL'erta- yürütülmekte olan araştırmalar hakkında bilgi veren ve yılda dört 
sayı yayınlanan bir dergidir; . 

Signaleringsbulletin - iki ayda bir yayınlanan, Hollanda'daki gri yayınlar ve 
dergi makalelerinin özetini veren bir dergidir; 

Overzicht nieuwe aanwinsten - kütüphaneye giren son yayınların yer aldığı, 
yılda dört kez yayınlanan dergidir; 

Knipselkrant- gazete kupürleri dergisidir. 
Bu bibliyografya dergilerinin yanı sıra, yine amacı, okuyucuya kütüphane

deki bilgiler hakkında bilgi vermek olan başka yayınlarımız da vardır. Bunlann 
başlıcalan; en çok talep edilen konu başlıklarıyla ilgili bir yayın olan Literaturel
ists, Hollanda'daki kadın kütüphaneleri, dokümantasyon merkezleri ve arşiv
lerle ilgili ya da IIA V arşiviyle ilgili olarak yayınladığımız rehberler gibi clkitap
ları ve Hollanda'da kadın konusundaki bilgi hizmetiyle ilgili olarak yayınlanan 
Bülten'dir. 
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ÖRGÜT YAPISI 
Tüm bu işlevlerin ne tür kaynaklar ve nasıl bir örgüt yapısı ile gerçekleş-

tirildiğini merak ettiğinizden eminim. . . 
Son 10-15 yıldan bu yana, mali yönden Sosyal işler ve iş Bulma Bakanlığı' 

odan sürekli bir destek almaktayız. Bu bakanlığın görevlerinden birisi de ka
dınların bağımsızlık politikasını yürütmektir. Hollanda'daki büLün kütüphane
ler ya Kültür Bakanlığı ya da Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından desteklendiği 
için, kütüphanemizin durumu özeldir. Ulusal ve merkezi işlevinden dolayı 
IIA V, Hollanda'da kadınların bağımsızlığını destekleme politikasının temel da
yanaklanndan birisi olarak kabul edilmektedir. 

Bunun yanı sıra en geniş kullanıcı kesimini üniversite öğrencileri oluşturdu
ğu için Amsterdam Üniversitesi; üçüncü olarak da yürütülmekte olan araştır
malan kayda geçirme çalışmalanmız nedeniyle Eğilim ve Bilim Bakanlığı tara
fından destekleniyoruz. 

30 kadar yan zamanlı (18 tam zamanlı çalışana karşılık gelmektedir) ücretli 
kadından oluşan HAV personeli, beş ayn birimde görev yapmaktadır: Arşiv, 
kütüphane, bilgi merkezi, yayın ve genci işler (mali işler, binanın bakımı vb.). 

Bunların yanı sıra proje bazında ve Lover dergisinin yayın kurulunda gönüllü 
olarak çalışan arkadaşlarımız vardır. 

IIA V bir vakıf olup vakıf yönetim kurulu tarafından yönetilir. 
Örgüt yapısı içinde yer alan birimlerden her birinin koordinatörü, IIAV'ın 

yürütme sorumluluğunu taşıyan beş kişilik ekipte yer almaktadır. 

OKURLAR 
IIA V'dan 1990'da 6.500 kişi yararlandı (ziyaretçi ve telefonla ya da mektupla 

başvuranların toplamı). Daha önceki yıllarda da kütüphaneden yararlananların 
sayısı az çok aynı idi. 

Okuyucuların smıfladınlması ise şöyledir: 

Öğrenci, araştırmacı % 45 
Öğretmen, eğitmen % 1 O 
B~ın %10 
Kadın örgütleri, militanlar % 10 
Politikacılar % 1 O 
Bilgi merkezleri % 5 

HOLLANDA'DA DURUM 

Hollanda'da kadın konusuyla ilgili yaklaşık 40 bilgi ve dokümantasyon mer
kezi bulunmaktadır. Bu merkezler kabaca şöyle sınıflandırılabilir: Genel ve ulu
sal, uzmanlaşmış, bölgesel. 

IIA V genel nitelikteki koleksiyonuyla ulusal bir merkezdir. 
1980'li yıllarda fırsat eşitliğinin, kadın ve gelişme, eğitim, kadın ve h~~uk 

gibi değişik yönleriyle ilgilenen 20 kadar uzmanlaşmış merkez kuruldu. Uni
versitclerin Kadın Araştırmalan bölümlerinin dokümantasyon merkezleri de bu 
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grupta yer almaktadır. Bu merkezlerin çoğu varlıklarını geçici desteklerle sür
dürmektedir. 

Bölgesel merkezler çoğunlukla kadın hareketi içindeki gruplarca kurulmakta
dır, fakat ne yazık ki, kaynaklan oldukça sınırlıdır. 

Bu merkezlerden on kadarı IIA V tarafından koordine edilen bir yardımlaşma 
ağı içerisinde yer almakta ve düzenli olarak toplanmaktadır. Bu merkezler, IIA V 
ile Utrecht Üniversitesi'nin Fakilltelcrarası Kadın Araştırmaları Çalışma Gru
bu'nun ortak projesi olan yeni sözlüğü (thesaurus) kullanmak üzere ortak bir 
karar aldılar. 

IIA V, uluslararası işbirliğinde ulusal birodak noktasıdır. 
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IIAV İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Betül Özgül: Kütüphanenizde kullandığınız özellikle dokümantasyon sistemi 
hakkında bilgi almak istiyorum Dewey-decimal ya da Library of Congress gibi 
bilinen sistemlerden mi yararlanıyorsunuz? 

Marieke Kramer: Hayır, ocak ayına kadar kütüphanede kullanılan sistem, 
orada çalışan kadınların kendilerinin geliştirdikleri bir sistemdi. Dokümantas
yon merkezinde de 1970'1crde yine bizim geliştirdiğimiz bir kataloglama siste
mi kullanılmaktadır. Daha önce dokümantasyon merkezi Evrensel Doküman 
Kataloglama Sistemi'nden (UDC) yararlanmıştı ama bu, özellikle ayrıntılı ko
nu başlıklarına inmek istediğinizde kullanılması olanaksız olan bir sistemdi. Bu 
yüzden kendi sistemimizi geliştirdik. 

Betül Özgül: Belgelerinizi, kütüphaneyi ziyaret edenlerin görebileceği biçim
de açıkta mı tutuyorsunuz, yoksa kütüphaneciler tarafindan getirilmesi mi gere
kiyor'? 

M.K.: Şimdiye kadar, fiziki olarak görebileceğiniz bir biçimde korunmak
taydılar. Kilitli bir odada saklanan çok eski materyal dışında, raflar arasında do
laşabilmekte ve belgeleri kendiniz alıp inceleyebilmektesiniz. Ancak çok hızla 
büyüdüğümüz için yakında başka bir yere taşınacağız ve orada 1950'den önce
ye ait belgeleri kilitli bir bölmeye nakletmeyi düşünüyoruz. Tabii bu, malzeme
nin kütüphaneci tarafından çıkarılması, bu da ek personel demektir. Ama pek 
çok malzemenin çalınmış olması, bizi böyle bir değişiklik yapmak zorunda 
bıraktı. 

Asiye Alagözoğlu: Basında çıkan çeşitli yazılardan derlenen bir süreli eseri
niz var. Buradaki telif meselesini nasıl çözümlüyorsunuz? Yani o süreli eserleri 
çıkaran yayınevlerinden mi alıyorsunuz yoksa yazarlardan mı? 

M.K.: Makaleleri tekrar basma yoluna gitmiyoruz. Çünkü o zaman gerçekten 
yazar hakkı sorunuyla karşılaşılacaktır. Bizim yaptığımız sadece gazete ku
pürlerinin yeniden basımıdır. Hollanda'da pek çok dergi yayınlanır ve kimse 
yayın hakkı talep etmez. Bize söylenen, bu yayını ülke dışına çıkarırsak bir so
runla karşılaşacağımızdır. Bu konularda doğru düıiist bir yasal düzenin varol
duğu söylenemez. Olsaydı yaptığımız şey için cezalandınlabilirdik. Ama biz de 
zaten bu dergilerden para kazanmıyoruz. Tabii, bunlan satıyoruz ama, gazeteler 
muhtemelen alıntılarımızı kendileri açısından bir halkla ilişkiler olayı olarak gör
dükleri için bunu sorun etmiyorlar. 

Asiye Alagözoğlu: Türkiye'de YÖK Dokümantasyon Merkezi'ne 16 bin çeşit 
dergi geliyor ve buradan bütün üniversiteler, bütün araştırmacılar yararlanı
yorlar. Ancak bir derginin bir sayısından üçten fazla makale fotokopisi isteme 
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şansınız yok; orada telif haklan başlıyor. Siz de bir dergiden bir yazı alıyorsa
nız, herhalde büyük bir problem çıkmayacaktır. 

Nevin Ncdimoğlu (öğretmen): Hollanda için 14-15 milyonluk bir ülke, 40 
enformasyon ve bilgi merkezimiz var dediniz. Bunların verdiği hizmetlerle aca
ba kadınların sosyo-ckonomik, ruhsal ve moral yönlerden problemleri diğer ül
kelere göre azalmış durumda mıdır? Böyle bir isLaListiğiniz var mı? 

M.K.: İlk soruyla ilgili olarak, kadınların çok sayıda bilgi merkezi olduğu 
için daha az sorunla karşılaştıkları söylenemez. Tabii eğer bilgilenmek isterse
niz bu sorunlar hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olursunuz. Amsterdam dı
şındaki merkezler oldukça küçüktür ve umdukları kadar geniş kadın kesimle
rine ulaşabilmeyi başarmış değildirler. Biz de ulaşmayı istediğimiz kadar çok 
kadına erişebilmiş değiliz. İkinci sorunuza olumlu bir yanıt vermem zor. İsta
tistiklerle ilgili sorunuz .Hollanda hakkında mıydı yoksa diğer ülkelerle mi ilgi
liydi? 

Nevin Nedimoğlu: Evet, genelde verilen hizmetler sonucu diğer ülkelerle bir 
farklılık gözlemliyor musunuz? Hollanda lehine tabii. 

M.K.: Diğer ülkelerle bir karşılaştırma yapamam, ama vcrilcn hizmetle alınan 
sonuç arasında doğrudan bir ilişki vardır. Tabii bu sonuçların sadece bilgi mer
kczlcrinc malcdilmcsi mümkün değildir. Ancak Hollanda'da, her alanda değilse 
de pek çok alanda, kadınların özgürleştirilmesini amaçlayan politikalar devlet 
katında geliştirilmiştir. Birçok yönden bilgi merkezlerinin sağladığı destek ö
nemlidir ama, bunun yanısıra başka önlemler de alınmaktadır ve bunların top
lam sonucu, diğer ülkelerden daha iyi olabilir. Bununla birlikte belli konularda 
Hollanda başka ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Örneğin kreşler gibi çocuk 
bakım merkezleri yönünden Hollanda öbür Batı Avrupa ülkelerinin çok gerisin
dedir. Dolayısıyla sorunuza evet diye cevap veremeyeceğim. 

Nurser Öztunalı: Ben mesleğim açısından binayı çok merak ettim. Bina diala
rı da yok. Mimari açıdan nasıl? Kaç metre kare teşkil ediyor? Kaç katlı? Sizin 
kendinizin mi? 

M.K.: Size fotoğraf gösteremediğim için ben de üzgünüm. Binamız Amster
dam'ın merkezindedir, Ekinci üzerinde eski ve güzel bir 17. yüzyıl binasıdır. 
Tipik bir Amsterdam binasında çalışıyoruz. Hoş bir ortamımız var. Merkez İs
tasyonu'na çok yakınız. Bina dört kallıdır. Üst katlarda kütüphanecilerin büro
ları bulunmaktadır. Kütüphane all kattadır. Binanın bir ucu bir kanala, diğer 
ucu bir başka kanala bakmaktadır. Arada eskiden bir bahçe varmış, sonra üzeri 
bir damla örtülmüş. Bu anlamda, çok tuhaf bir binadır. Kütüphane alanı 200 m2 

dolayındadır. 
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HOLLANDA'DA 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

Marieke Kramer 

Hollanda'da Kadın Araştırmaları ve bu araştırmaların gelişimi üzerine son 
yıllarda pek çok şey yazıldı ve yayımlandı. Kadın Araştırmalarını çok genci bir 
düzeyde ele alan konuşmamda, bu yayınlardan yola çıkarak Kadın Araştırma
larındaki son gelişmeleri ve Hollanda'da nasıl yürütüldüklerini özetlemeye ça
lışacağım. 

Önce IIA V kayıtlarına dayanarak halen sürdürülmekte olan bazı araştırma 
başlık ve konularından örnekler vermek, daha sonra kısaca Avrupa Kadın Araş
tırmaları örgütlerinden söz etmek istiyorum. Çünkü bu örgütlerden bazıları ya 
Hollanda kökenlidir ya da Hollanda'daki bu tür örgütlere benzer esaslara göre 
kurulmuştur. Son olarak da, bu sempozyumun amacına uygun olduğunu dü
şündüğüm ve bana daha yakın bir konu olan Kadın Araştırmaları konusunda 
uluslararası planda bilgi dolaşımı konusu üzerinde duracağım. 

1) Hollanda'da Kadın Araştırmaları 
Hollanda'da da Kadın Araştırmaları'nın kökeni, diğer ülkelerde olduğu gibi, 

kadın hareketine dayanır. Feminist çalışma grupları, hareket içindeki militan
ların geliştirdikleri fikirlere bilimsel ve teorik bir temel oluşturmaya çalıştılar. 
Kadın Araştırmaları dalında ilk araştırmaları yapanlar, herek-etin içinde bulun
muş kadınlardı ve ele alınan ana konu kadın erkek eşitsizliği idi. 

Son on yılda göze çaıpan ilk değişiklik, Kadın Araştırmaları ile kadın hareke
ti arasındaki ilişkinin niteliğinin değişmesidir: Araştırmalarda daha akademik 
yaklaşımların ağır basması ve yeni bir araştırmacılar kuşağının yetişmesiyle bir
likte aralarındaki mesafenin büyüdüğü görüldü. Ancak bu, ilişkinin tamamen 
koptuğu anlamına gelmez. · 

Hollanda'da, Kadın Araştırmalarıyla ilgili bir derginin yayımlanması, ulusal 
konseyler kurulması, bir araştırmacılar birliğinin ortaya çıkması, kısa bir süre 
önce araştırmalara destek vermek amacıyla bir komitenin kurulması ve hemen 
tüm üniversitelerde konuyla ilgili derslerin ve kürsülerin açılması gibi olgular
dan görüleceği üzere Kadın Araştırmalarının zaman içinde olgunlaştığını söyle
mek mümkündür. 

Değindiğimiz bu son konu, yani kurumsallaşma, Hollanda'daki durumun 
öndcgelcn özelliklerinden biridir. 

Kadın Araştırmaları, tüm üniversitelerde, ilgili bakanlıklarda ve siyasal çev
relerde olgun bir bilim dalı olarak kabul edilmiş olmasa da, konuyla ilgili ders 
programlarının açılması, kürsüler kurulması ve bunlara atamalar yapılması 
önemli bir başarı sayılmalıdır. 

Bu programlar her yerde aynı biçimde düzenlenmiş değildir. Bazı ünivcrsite-
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lcrde "vakgroep" deniJen özel, başkalanndan ayn, özerk birimler vardır, bazı
lannda ise farklı fakültelerden kadınlar, araştırmalarını daha esnek bir yapı i

çinde, disiplinlerarası çalışma gruplarında, zamanlannın bir bölümünü bu grup
lara ayırarak yürütmektedirler. Aynca bazı üniversitelerde Kadın Araştırmaları 
için özel merkezler kurulmuştur. Amsterdam Üniversitesi, kadın araştırmaları
nı teşvik eden merkezi birim olarak görevlendirilmiştir. 

Bugün, çoğu sosyal bilimler fakültelerinde olmak üzere 1 O Kadın Araştır

malan kürsüsü bulunmakta ve üniversitelerde 200'den fazla araştırma projesi 

yürütülmektedir. Ancak araştırmacı ve asistanların çoğu bu projelerde ya yan 
zamanlı ya da proje bazında, geçici olarak çalışmaktadırlar. 

Vakgroepen ya da merkezlerin üzerinde yoğunlaştıkları temaların başlıcaları, 
kadın ve istihdam (Amsterdam), kadın ve siyaset (Amsterdam), kadınların ba
ğımsızltklannı kazanmalan (Groningen), iktidar ve stratejidir (Le iden). 

Bunun dışında Hollanda'da Kadın Araştırmaları için kurulmuş bazı özel 
örgütler vardır: 

- Bunlardan ilki ve en eskisi, STEO (Hollanda Kadınlarının Bağımsızlıkla
rını Kazanmalarıyla İlgili Araştırmaları Destekleme Komitesi) idi. STEO, ka
dınların bağımsızlığı ile ilgili olarak üniversiteler, diğer örgütler ve kişiler tara
fından yapılacak araştırmalara destek vermek üzere oluşturulmuş, hükümetçe 

finanse edilen bir danışma grubuydu. 6 yıl süreyle çalışması öngörülmüştü an
cak bu yılın başında çalışmalannı durdurmak zorunda kaldı. 

- NGV (Nederlands Genootschap Vrouwenstudies) ise öğrenci ve araştır

macılar arası ilişkileri geliştirmek ve bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla 
kurulmuş bir demektir. 

Gerçek bir disiplinlerarası araştırma alanı olarak ortaya çıkan Kadın Araş
tırmalannda bugün karşılaştığımız üçüncü eğilim, giderek artaıı farklılaşma ve 
uzmarılaşmadır. Bu eğilim, özel konulu dergilerin çıkmasına yol açmıştır. Aynı 

farklılaşma ve uzmanlaşma eğilimi, kadın hareketinin içinde de görülmektedir. 
Bu bağlamda bazı üniversilelenle Kadınlar ve Tanın (Wageningen), Kadınlar 

ve Özerklik ve Gelişmekte Olaıı Ülkelenle Kadınlar (Lciden) gibi uzmaıılaşmış 
dokümaııtaı;yon merkezleri kurulmaya başlamıştır. 

Bir başka eğilim de, artan uluslararasılaşma, uluslararası işbirliği ve değişim 
ihtiyacıdır. Hollanda'da kadınlar üzerine araştırma yapaıı araştırmacılar uluslar

arası planda oldukça aktiftir ve bir Hollanda örgütü, NGV, Avrupa çapında Av
rupa Kadın Araştırmaları Dergisi'ni çıkarma girişimlerini başlatmıştır. 

Bugün merkezleri Hollaııda'da bulunaıı iki uluslararası örgüt ya da ağ vardır: 
WISE ve ENWS. 

Avrupa Uluslararası Kadın Araştırmalan (Women's lntemational Studies 
Europe) örgütü olan WISE, ilk adımı Nairobi Forumu'nda atılaıı bir kuruluştur. 

Bunu izleyen, örneğin Dublin'de düzenlenen gibi Kadın Araştımıalan konfe-
ranslarında aııa fikir geliştirildi ve WISE Avrupa'da Kadın Araştırmalarını des

teklemeyi, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini örgütlemeyi ve ortak Kadın 

Araştırmaları programlan düzenlemeyi hedeneyen bir örgüte dönüştü. WISE 
bugün resmi bir Avrupa kurumudur. Koordinasyonunu halen, Hollanda Kadın 
Araştınnalan Örgütü, NGV sağlamakta ve finansmanı Hollanda Eğitim ve Bi-
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!im Bakanlığı'nca karşılanmaktadır. 

Avrupa Kadın Araştırmaları Ağı (European Nctwork for Women's Studies) 

ENWS'i;. 9a11şmal~~ Avrupa Konseyi'ncc başlatıldı. Dört yıldan bu yana Hol
landa Egıtım ve Bılım Bakanlığı'nca koordine edilen kuruluş, Kadın Araştır
malannı desteklemekte, bu konuda konferans ve atölyeler düzenlemektedir. 

Kadın Araşurmalan , akademik bir disiplin olarak üniversitelerde yer almanın 
yanı sıra, son on yılda siyasal kararlann alınmaı,ında rol oynayan itici bir güç de 

oldu. Araşurmalann pek çoğu eyleme yönelikti ve kadın hareketi içerisinde or
taya atılan kimi düşüncelerin araştırmayla geliştiıilerek hükümet politikasını 
yönlendirdiği görüldü. 

Son olarak halen yürütülmekte olan araştırmalardan bazılarının ternalan üze
rinde durmak istiyorum. Bu bilgiler araştımıacı ve öğrencilerin IIA V için dol
durdukları bilgi kartlarına dayanmaktadır ve araştırma tamamlandığında bir 
kopyası genellikle HA V'a verilir. 

Toplam 1.800 kayıtlı projeden kadın ve istihdam ü7.erine olanlar %43 gibi bir 

oranla başı çekmektedir. Bu çalışmalarda kadın emeğinin niteliği , eşit işe ·eşit 
ücret, meslek planlaması ve emek piyasasına geri dönen kadınlar ağırlık verilen 
konulann başında gelmektedir. 

Bir başka önemli araşurma konusunu cinsel şiddet, cinsel taciz ve ensest 
oluşturmaktadır. Bu konuyu, kadınların hukuki konumu, sosyal destekle ya
şayan kadınlar, sosyal 1:,7\.lvenlik gibi araşunna konulan izlemektedir. Hollanda' 
da yaşayan yabancı kadınların (Türkiyeli, Faslı , Surinamlı) durumuyla ilgili 
pek çok araştırma projesi bu alt bölüme girmektedir. 

Son zamanlarda gözlemlenen bir eğilim de teorik araştırma sayısındaki artış 
ve bunlann giderek "deneyim araştınnalan"na ağır ba masıdır. 

2) Kadın Araştırmalanyla İlgili Bilgi Dolaşımı: Uluslararası Durum 

Kadın Araşunnalan ile ilgili bilgilerin yalnız ulusal düzeyde değil, uluslarara
rası düzeyde de yayılması ve değişimi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kadın konu
sunda anlamlı verilere ulaşma gerekliliğine karşılık bunların olağan dokümaıı
tasyon merkezlerinde bulunmasında karşılaşılan zorluklar, on üç yılda, varo
lan durumu iyileştirme çalışmalanna ağırlık verilmesine neden olmuştur. 

Bu konuda yapılan ilk uluslararası çalışma, 199l'de Avrupa Komisyonu'na 
bağlı Fırsat Eşitliği Birimi tarafından başlatıldı. Bu çalışmanın amacı, Avrupa 

Topluluğu'nda kadın-erkek eşitliği konusundaki bilgi ve belge kaynaklanna 

ulaşı:n~u. Çalışmada Avrupa ülkelerinde kadınlaıın bugünkü durumu değer
lcndınler~k, bu durumun iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler belirlcneeek, bir 
başka de~ı~le, Avrupa'da kadınlar ve toplumsal cinsiyet konusundaki bilgilerin 
dolaşımı ıçın modeller önerilecekti. 

Daniı:narka'daki Kadın Kütüphanesi KVINFO'dan Jylle Larsen ve IIA V' 

dan bcnım tarafımdan yürütülen bu projenin sonuçlan Mart 1992'dc Komisyon 
tarafından yayınlanacakur. (1) 

Bu Çalışmada varlığını saptadığımız uluslararası projeler ve girişimler ile 
vardığımız sonuçlar özetle şöyledir: 

p Av~pa Toplul.uğu düzeyinde iki ağ mevcuttur: 1988'de Milano'da toplanan 
Crlcparolc konferansına katılanlann oluşturduğu ağ ve Avrupa Komisyonu' 
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nun Dokümantasyon Geliştinne Birimi. 
Kadınlar üzerine genel bir dokümantasyon merkezi mevcut değildir. Buna 

karşılık, kadın ve istihdam konusunda uzmanlaşmış bir merkez vardır: Brük
sel'de bulunan CREW. Kadın konusu ile ilgili bir diğer girişim de kadın konu
sunda araştınna yapanlarla öğretmenler ve kurumlara ait bilgilerin bir araya geti
rildiği bir bilgi bankası olan GRACE'dir. GRACE, GRIF ile Fırsat Eşitliği Bi
rimi'nin ortak projesidir. Bilgi bankası, yerinde, Brüksel'de incelenebileceği 
gibi, toplanan bilgiler, katılan ülkelerde 1992'den itibaren dolaşıma girecektir. 

Daha geniş bir çerçevede, fakat yine Avrupa çapında iki ilginç gelişmeden 
daha söz edilebilir. Bunlar, Cenevre'de "Kadınlar ve Kalkınma" konusunda uz
manlaşmış bir dokümantasyon merkezi kunna girişimi olan ISIS/WICCE ve 
Viyana'da Birleşmiş Milletler'in kadın konulu yayınlarının bibliyografik verita
banını oluştunna girişimi olan Kadın Bilgi Merkezi, WIS'dir (Women's Infor
mation Service). 

Aynca, Avrupa Konseyi de konuyla ilgilenmektedir ve bir "Eşitlik Durumu-
nu Gözleme Kurumu" (Observatory on Equality) kurmak üzere planlama çalış
malarını başlatan bir grup oluştunnuştur. 

Yararlanıcıların bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için hala yapılacak çok şey 
vardır. Ancak bugüne kadar başlatılmış girişimler gelecekte daha iyi bir işbirliği 
ve değişim sağlanabilmesi için umutlu olmaya izin vermektedir. 

*** 

1) Kramer, Marickc ve Larsen, Jytte; Resources for Providing lnformaıion and Documen
tation in the Field of Equal Treatmenl for Men and Women in the European Community, 
Brüksel, Publications oF thc Commission of thc Europcan Community, 1992. 
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MARIEKE KRAMER'İN BİLDİRİSİ 
İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Jale Baysal: Hollanda'da bugün için en önemli kadın sorunları hangileri ve 
biraz daha özel bir soru olarak sizin önemli gördüğünüz kadın sorunları neler? 

Marieke Kramer: Hollanda'da yıllardır en önemli kadın sorunu ekonomik 
bağımsızlığın kazanılması oldu. HükümeLin aldığı yeni vergi kararlan kadınlan 
ekonomik bakımdan eskiden olduğundan daha bağımlı hale getirdi. Bu nedenle 
son günlerde gündemde olan en önemli sorun budur. İkinci önemli sorun, 
özellikle işyerlerinde kadınlara yönelik cinsel tacizdir. Üçüncü olarak da kreş 
sisteminde çok geri bir konumda oluşumuzu sayabilirim. 

Johanna Kootz: Raporunda belirtliğin bütün bu bilgi merkezlerinin adresleri
ni içeren bir rehberin bulunup bulunmadığını öğrenmek isterdim. Yoksa nere
den alınabilir? Çünkü öğrenci ve hocalar arasında bilgi dolaşımını sağlamakta 
büyük bir tıkanıklıkla karşılaşıyoruz. Onlara bilgi kaynaklan hakkında bilgi ve
rebilmek için özel atölyeler düzenliyoruz. 

M.K.: Larsen ile yaptığımız araştınnanın raporunda bilgi merkezlerinin bir 
listesi var ama, bir rehber olarak düzenlenmiş değildir. Yapmaya çalıştığımız, 
her üye ülkede uluslararası ilişkilerde ulusal merkez olarak çalışabilecek bir bil
gi merkezini belirlemekti. Raporda bu gibi merkezler hakkında bilgi veriliyor. 
Her ülkede bu seçilmiş merkezden daha büyük ve önemli başka merkezler ola
bilirse de, biz bunlardan sadece ilişki kurduğumuz birine yer veriyoruz. Dani
marka ve Hollanda'daki büLün merkezlerin adresleri bir listede toplanmıştır. 
Hollanda'daki bütün merkezlerin adreslerini gözden geçirip yeni bir liste hazır
layacağız. İstersen, sana bu listeyi gönderebilirim. 

Johanna Kootz: Bildirinin ikinci bölümü beni çok ilgilendiriyor. Çünkü ne 
hocalar ne de öğrenciler bu tür bilgierişim olanaklarının varlığından haberdar. 
Söz konusu veritabanları ve benzeri olanaklar hakkında özel kurslar ya da staj
lar düzenlenmesi için herhangi bir çaba var mı? 

M.K.: Maalesef yok. Tabii birçok kadın örgütü kendi çalışma gruplarını 
oluşturuyor. Ama senin anladığın anlamda bir eğitim çalışması yapılmıyor. Fa
kat bu önemli bir konu. 

Şirin Tekeli: Bu ilginç tebliğiniz bende, Avrupa enformasyon bolluğundan 
boğulacakmış gibi bir duygu uyandırdı. Pek çok toplantı, çok değişik yerlerde 
yapılan toplantılar ve birçok inisiyatif. Ve sanki asıl ilginç "network"ler Avrupa 
Topluluğu'na kayıyor. Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye ama Avrupa Toplulu
ğu'nun dışında bir ülke. Gayet çıkarcı bir şekilde soruyorum. Bizimki gibi ku
rumlar açısından hiç değilse bir gözlemci statüsüyle bu tür gelişmeleri izleme 
olanağı yaratılabilir mi? Bir çözüm aklınıza geliyor mu? Çünkü zaman zaman 
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olan biten hakkında bilgi alırsanız kişisel olarak, gözlemci staLüsünde katılma 
imkanını bulabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam üç sene evvel GRIF'in Brüksel'de 
düzenlediği bu GRACE'in başlangıç toplantısına, ben tesadüfen, bilgi sahibi 
olduğum için gözlemci olarak gittim. Bu konuda bizim daha sistemli bir şekilde 
bilgi sahibi olmamız ve gözlemci statüsüyle bu tür bilgi alışverişi olanaklarından 
yararlanmamız mümkün olabilir mi sizce? 

M.K.: Bu konuda bir şey söyleyemem. Çünkü sözünü ettiğim birçok örgüt
lenme Avrupa Topluluğu tarafından finanse ediliyor ve bunlara ancak üye dev
letler katılabiliyor. Çalışma grupları hakkında da bir şey söylemem mümkün 
değil, çünkü orada da biz sadece bir üyeyiz. Sizin açınızdan Avrupa Konseyi 
bünyesinde bir çıkış yolu aramak önemli olabilir. Bir de tabii , Avrupa Toplu
luğu'nun kadın araştırmaları ve kütüphaneleriyle ilgili bir toplantı düzenlemesi 
için harekete geçebiliriz. 

Asiye Alagözoğlu: Tahmin ettiğim kadarıyla Hollanda'da diğer ülkelerden ve 
Türkiye'den gelen epeyce kalabalık bir göçmen grup var. Bu kadınlarla ilgili 
araştınnalar var mı? 

M.K.: Buraya gelmeden önce Hollanda'daki Türk kadınlarıyla ilgili araştır
malara baktım. Şu anda yürümekte olan 40 kadar araştırma projesi var. Bu 
önemli bir konudur. Türk kadınlarının yanı sıra Faslı, Surinamlı ve Endonez
yalı kadınlar da var. Hollanda'da "Siyah kadınlar" hakkında pek çok araştırma 
yürütiilüyor. Bizde "Siyah kadın" dendiğinde buna Türk, Surinamlı, Faslı ka
dınlar da dahildir. Aynca göçmenler ve göçmen kadınlarla ilgili pek çok özel 
merkez de bul'-nmaktadır. 
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ALMAN KÜL TÜR MERKEZİ 
ADINA KONUŞMA 

Johannes Weissart 

Böyle güzel bir günün sabahında toplantıya başlarken bir iki söz söylemek 
benim için büyük bir mutluluk. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merke
zi'ne bu Uluslararası Sempozyum'a bizleri de davet ettikleri için çok teşekkür 
ediyorum. Alman Kültür Meıkezi olarak bu toplantının düzenlenmesinde Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ile işbirliği yapmaktan çok memnun olduğumuzu belirt
mek isterim. Berlin Free Üniversitesi'nden Kadın Araştırmalan Merkezi'nin 
Başkanı Sayın Johanna Kootz'a da İstanbul'a gelerek sempozyuma katıldığı 
için aynca teşekkür ederim. 

Geçtiğimiz Mart ayında bir başka önemli kadın kuruluşuyla, Mor Çatı ile 
işbirliği yaparak bir kadın filmleri haftası ile Dr. Frauke Teegen'in katıldığı, aile 
içinde çocuklara yönelik cinsel istismarın tartışıldığı bir konferans düzenledik. 
Ve sanının bundan sonra da kadının toplumdaki rolü ve farklı alanlardaki ya
ratıcılığı konularında katkılarımız sürecek. 

Yabancı bir Kültür Merkezi olarak katkılarımız sınırlı olacaksa da, kadın
erkek eşitliği ve kadının özgürlüğünü kazanması için yürütülen uluslararası 
mücadelede bir çaba gösterilmesi gerektiği hepimizin ortak düşüncesidir. 

Bu sebeple, benim görüşüme göre, Türkiye'de bu amaçla yürütülen tüm 
çabalan desteklemeliyiz. Kadın Eserleri Kütüphanesi tarafından başarıyla dü
zenlenmiş olan bu sempozyum gibi toplantılara ve kültür etkinliklerine destek 
olacağımızı ve önerilerinize açık olduğumuzu bilmenizi isterim. 

Bu bağlamda dikkatlerinizi benim için olduğu kadar sizler için de önemli 
olduğunu düşündüğüm bir başka konuya çekmek istiyorum: Çocukların kültü
rel ve toplumsal anlamda özgürleşmesi. 1992'de çocuk edebiyatı üzerine ulus
lararası bir sempozyum düzenlemeyi düşünüyoruz. Eğer bu fikrimizi destekler
seniz çok sevineceğiz. 

Sayın Kootz'a tekrar teşekkür ediyor ve sempozyumun başarılı geçmesini 
diliyorum. 

İlginize teşekkür ederim. 
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BERLİN FREE ÜNİVERSİ,TESİ 
KADIN ÇALIŞMALARI VE 

ARAŞTIRMALARI 
GELİŞİM MERKEZİ 

J ohanna Kootz 

1978 yılında, Bertin Parlamentosu, Berlin Free ÜniversiLesi (FU) Baş
kanlığından "akademik çalışma ve araştırmalar içerisinde kadınlara ilişkin ko
nularda bir odak oluşturulmasının" imkanlannın gözden geçirilmesini istedi. 
Planlama aşamasındaki rapor 1980 yılında hazırlandı. "Yeni nesil akademik 
hayatta ve üniversiledeki açık kadroların doldurulmasında kadınlara yönelik 
aymmcılık ile akademik içerik ve yapılar içerisinde de kadınlara ilişkin ayı
rımcılık" gözönüne alınarak kadın öğrenci ve eğiLiciler tarafından daha önceden 
yapılmış olan saptamalar bir kez daha kesinliğe kavuşturuldu. Buna göre, üni
versitenin, kadınların yaşam ve çalışma koşullarındaki ayırımcılığı ortadan kal
dırmaya yönelik kayda değer kalkılan olmamıştır. Kadınlar üniversitede çalı
şabilmekte ya da araştırma yapabilmekte, ancak üniversitenin yapısı, araştırma 
ya da ders programlan üzerinde yeterince etkileri olmamaktadır. Raporu ha
zırlayan üniversiteli kadınlar, incelemelerini, Üniversite Akademik Senato
su'na, konunun nicel ve nitel yanlarını hedefleyen önlemleri içeren bir öneri 
sunarak tamamlamışlardır. Bu önlemler, özellikle yüksek derecelerdeki akade
mik kadrolar arasında kadınların yüzdesinin yükscllilmesi ve kadınlara ilişkin 
müfredat ve araştırmaların artırılmasıdır. Böylesi bir hedefin gerçekleştirile
bilmesi, tartışmanın konumu, tek tek akademik bölümlerdeki bilinç düzeyi ve 
pek çok fakülte pozisyonunun, önerinin hazırlanmasından daha önce belirlen
miş olmaları yüzünden belirgin bir biçimde sınırlanmıştır. Merkezi bir araştır
ma enstiLüsü kurmaya ilişkin ilk planlar terk edilmiştir. Kadın araştırmaları için 
korunaklı ve sınırlan tanımlanmış bir alan yaratılması konusu, gencide tüm 
üniversite yapısında, müfredat ve araştırma alanlarında niteliksel değişiklikler 
yapılmasını talep eden çıkarlar ile karşı karşıya kalmıştır. 
Yoğun ve çatışmalı tartışmalar sonrasında üzerinde anlaşmaya varılan çö

züm, uzun dönemli bir değişim sürecinin gerekliliğini açıkça ortaya koydu. 
Tek tek akademik bölümlerdeki varoluş ve destekleme faaliyetlerinin güvence 
altına alınabilmesi için merkezi bir hizmet birimi yaratılması gerekmekteydi. 

Kadın Çalışmaları ve Kadın Araştırmaları Gelişim Merkezi'nin (Zcntralein
richtung zur Förderung von Frauenstudicn und Frauenforschung) başlıca gö
revleri şunlardır: 

1. Konuya ilişkin gazete, süreli yayın, akademik tez, araştırma raporu, vb. 
yayınların derlenmesi, hazırlanması ve dağıtımı, 

2. Bilgi, danışma ve destek, dağıtımı, yaygınlaştırılması, iletişimi, disiplin
lerarası bağlantıların ve Merkezin çalışma alanlarına yakın faaliyetlerde bulu-

96 

nan diğer kuruluş, kurum ve gruplarla işbirliğinin kurulması, 
3. Akademik bölümlerde ve üniversiteye bağlı diğer kurumlarda kadınlarla 

ilgili faaliyetlerin yaratılması ve desteklenmesi, üniversite komitelerinde ka
dınlar üzerine ve kadınlar tarafından yapılan araştırma ve çalışmaların destek
ıcnınesi ve akademik kadrolarda yer alan kadınların oranının artırılmasına iliş
kin kararlara yönelik araştırmalar yapılması ve öneriler hazırlanması. 

4. Akademik çalışma yapan genç kadınların ve onların kadınlar üzerinde 
yaptıkları araştırmaların desteklenmesi amacıyla üniversite dışı fon kaynakla
rının izlenmesi. 

Şimdi bu dört kategoriyi tek tek değerlendirmek istiyorum. 
1) Konuya ilişkin gazete, süreli yayın, akademik tez, araştırma raporu, vb. 

yayınların derlenmesi, hazırlanması ve dağıtımı. 
Kütüphane: 
Merkezin, dışarıya ödünç kitap vermeyen küLüphancsi Berlin Free Üniver

silcsi'nde bulunan pek çok kütüphaneden birisidir. Diğer küLüphanclerdeki ko
leksiyonlara kıyasla, bu kütüphane Merkezimizin danışma ve iletişim faaliyet
lerini destekleyecek ve kadın araştırmalarının belli başlı konularında kadınlara 
başlangıç literatürü sağlayacak nitelik ve konumdadır. 

Envanterleri arasında süreli yayınlar, kitaplar, makale derlemeleri, basın 
bültenleri, gri yayınlar ve basılmamış tezler bulunmaktadır. Bu çalışmalanl), 
hem alfabetik hem konulara göre sistemli biçimde tasnif edilmiş olması bu 
küçük koleksiyonun optimum kullanımını sağlamaktadır. Aynca, bu amaca hiz
met etmek üzere, daha sonra da söz edeceğim kapsamlı bir ek bibliyografya 
hazırlanmıştır. Kitapların seçimi, satın alınması, arşivlenmesi ve nitelikli danış
manlık yapılması sorumluluğunun aynı kadınlar tarafından üstlenilmiş olması
nın son derece yararlı olabildiği kanıtlanmıştır. Kütüphaneyi kullanan kadınlar 
ve onların gereksinmeleri ile kurulan yakın ilgi, kadın araştırmaları ve feminist 
akademik politikalarda süregelen gelişmelere esnek bir biçimde yaklaşılmasını 
kolaylaştırmaktadır. Aynca, Berlin ve Berlin dışındaki, kadınlar üzerine ve ka
dınlar tarafından yapılan araştırmalar ve kadın çalışmalarıyla ilgili diğer kütüp
hane ve dokümantasyon merkezleri ile kurulan yakın işbirliği, özel derlemelerin 
edinilebilmesi, bilgi alışverişi ve materyale kolay ulaşılabilirliğinin eşgüdümünü 
güvence altına almaktadır. Çevre ile sürekli ilişki kurulması (nctworking) saye
sinde koleksiyonun sayısı, bağış ve değiş tokuşlar yolu ile sürekli artmaktadır. 
Bu durum, özellikJc kitapçılarda bulunamayan tezler, konferans materyalleri, 
proje raporları, seminer ve konuşma metinleri gibi malzemelerin edinilebilmesi 
açısından önemlidir. Aynca, kadın konferans ve toplantılarına ilişkin davetiye 
ve programlan da toplamaklayız. 

Kütüphane tarafından yapılan yeni alımlar, Merkezin yılda iki kez çıkan bül
teni INFO'da yayınlanmakta ve FU KüLüphanesi'nin ana kataloğuna kaydedil
mektedir. Bu yolla, kütüphanenin stoklan, Bcrlin kütüphaneleri genel katalo
ğuna da kaydedilmiş olmaktadır. Kadın araştırmalan yayınlarının sayısal çok
luğuyla göze çarpan yüksek verimliliğin, kurumsal düzeyde, denk bir konuma 
ulaşmamış olması kitap alımlarına, kütüphane yer ve personeline ayrılan fonla
rın yetersizliğini ortaya koymaktadır. Merkez, şimdiye kadar bu alandaki faa-
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liyetlerinin boyutlarını aşağıdaki nedenlerden dolayı genişletmemiştir: 

1. Kütüphane ve diğer dokümantasyon çalışmaları, Merkezin pek çok so

rumluluk alanından sadece bir tanesidir. 

2. Kadınlara ilişkin ve kadınlar tarafından yapılan tüm alanlardaki araştır

maların giderek artan literatürünü izleyebilmek ve kapsamlı bir envanter hazır

layabilmek neredeyse imkansız hale gclmişlir. 

3. Merkez çalışanları, akademik bölümlerin kendi alanlarında kadınlar tara

fından ve kadınlar üstüne yapılan araştırmaların satın alım ve arşivleme sorum

luluğunu üsllcnmelerinin kesinlikle gerekli olduğunu düşünmektedirler. Bu, 

belli bir konuda çalışan herkesin, kendi konularında kadınlar tarafından ve ka

dınlar üstüne yapılan araştırmaların bulgularından haberdar olabilmelerinin ve 

bu bulgularla karşı karşıya gelebilmelerinin tek yoludur. Aynca, tüm literatü

rü kadın, erkek, öğrenci ve öğretim görevlilerine ders programı ve araştırma 

için zorunlu kılarak, eski yapılar üzerine yeniden düşünme sürecini başlatabil

menin de tek yolu budur. 

Yayın edinme konunun sadece bir yönüdür. Söz konusu yayınların kadın 

araştırmaları perspektifi ile kataloglanması ve arşivlenmesi de aynı derecede 

önemlidir. Bu bakımdan pek çok kütüphane yetersizdir. Sistemin yapısı kadın 

araştırmalarının bulgularını yeterince gözönüne almamakta veya konu katalog

lan cinsiyetçi olmayan bir dil kullanmamaktadır. Tek tek kütüphanecilerin bu 

problemi çözme çabalan yetersiz kalmaktadır. Kütüphaneyi kullanan ve araş

tırmayı yapan kadınlann kendilerinin yardımı gerekmektedir. FU bölüm kü

tüphanelerinin şimdiye kadar kadın araştırmaları konusunda son derece az sa

yıda literatür edinmiş olmaları demek, stoklarda hangi yayınların bulunmasının 

gerekli olduğu konusunda kararların sürekli olarak Merkez çal ı şanları tara fın

dan alınması ve kütüphaneyi kullananl a rı diğer kütüphane ve arşi v lere gönde

rebilmek için bilgilerin sürekli olarak yine onlar tarafından toplanm ası anlam ı 

na gelmektedir. 
Bu geniş kapsamlı sorumluluk yüzünden Merkez, literatür toplanması konu

suna özel olarak eğilmekted i r. Hedeflerden biri, "Eğitim ve Öğretimde Kadın" 

ve "Üniversite ve Akademide Kadın" alanlarında mümkün olan en kapsamlı ve 

en yeni koleksiyonu edinmektir. Bu alanlarda özel bir bibliyografya yayına ha

zırlanmaktadır. 

Külüphane on yıl içinde 3.000 kitap, 60'ı abone olma yoluyla 110 süreli ya

yın ve dergi toparlamış, aynca içerisinde 17 ana konuda makalelerin yer aldığı 

yaklaşık 30 dosya katalog sistemine dahil edilmiştir. 

Süreli yayın koleksiyonumuza ilişkin olarak birkaç noktadan söz etmek isti

yorum. Envanterimizde, çeşitli kadın hareketi projelerinde kısa süre için yayın

lanmış bültenleri ya da kadın öğrencilerin çoğunl u kl a elde hazırlanmış bül

tenleri de vardır. Kadınların mesleki örgtillcri ve sendikalardan da süreli ya

yınlar toplamaktayız. Tek tek di siplinlerde kadın araştırma grupları tarafından 

hazırlanan süreli yayınlar da çok önemli. Bu tür yayınlara örnek olarak Hypatia 

(tarihçi ler), Streü (hukuk ve yasama), Feministische Sıudien , Beitrage ıur 

feministischen Theorie und Praxis (sosyaJ bilimler ve politika), Frauen und 

Sclıule-Unterschiede (eğitim ve öğrenim), Schlangeııbrut (teoloji), Korypiie 
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(d~ğal bilimler ve t~knolojide kadın), Die Philosophin (felsefe), Frei-Raume 

(mıı:narlık), 1:':auen ın der Literaturwissensclıaft (edebiyat), Frauensolidaritat 

(gelışme polıtıkaları) sayılabilir. 

1990 ~ılında Merkez'in yeni satın alımlar için 5.000 markı vardı. Yeni mal

zemclcnn yaklaşık üçte biti bağış ya da değiş tokuş yolu ile edinildi. Bu so

rumluluk alanı: ?i~ kütüphanecilik konusunda master derecesine sahip iki per

sonelden her bınnın yaptığı işlerin üçte birini oluşturmaktadır. 

Bibliyografya: 

Doğrudan kütüphaneden edinilebilen literatürün yanı sıra, Merkez'de, arala

n~da kadın araştınnalan konularında Almanca'da yayınlanan diğer kitap, dergi, 

gn yayın, ar~ştırma raporu, dergi makaleleri, gazete, süreli yayın, konferans, 

toplantı, semıner, sempozyum belgeleri, yayınlanmamış master, diploma, dok

t~ra_ve doktora sonrası tezlerinin bulunduğu diğer referansların da yer aldığı bir 

bıblıyografya bul.~~aktadı_r. Bibli~o_grafyada yer alan yaklaşık 13.000 girişin 

k~taloglan~a~ı ~utuphanenın kendı sısteminden daha ayrıntılandırılmış bir bi

çı~ gerektmnıştır. Bu_ b!bliyograf ya, belirli konularda yazılı olarak yapılan lite

ratür t~raması taleple_nnı ~arşıl_ayabilmenin temelini oluşturmaktadır. Bütçemiz, 

bu t~nhten dah~ g.enye gıdebılmemize olanak vermiyorsa da, Berlin'de veya 

~erlı~. dış~~dakı dı_ğer kadın kütüphanelerine veya dokümantasyon merkezle

nne, omeg_ın Berlın Kadın Kütüphanesi ve Enformasyon Merkezi (FFBIZ), 

Kas~l Eskı Kadın Hareketi Arşivi, Berlin Spinnboden Lezbiyen Arşivi'ne gü

venıy_oruz. Merkez'de bulunan, A. B. D. 'den Women Studies J nternational F o

rum, Ingiltere'den Studies ~n ~omen's Abstracts ve Crew-Reports (Avrupa Ka

dı~ Araştırmala~ ~~rkezı), Isveç'ten Ny Litteratur Om Kvinnor veya Fran

sa dan __ Etudes femınıstes ve Chronique de Jemmes gibi süreli yayınlardan da 

başka ulkcl~rde çıkan yayınlar hakkında bilgi edinilebilmektedir. 

Tezlerle ilgili Dokümantasyon: 

. Merkezde, FU'da mezuniyet için hazırlanmış, kadın araştırmaları tezleri ar

şıvlenmektedir. Bu tür tezlerin dökümünü veren ve 1979-1989 arası yaklaşık 

1.850 konu başlığını kapsayan bir liste 1990 yılı sonunda çıkan Extra-INFO 

(?o.12)'da yayınlandı. Merkez'den bir zamanlar yararlanmış olan mezunlardan 

gıderek artan bağışlar ve bilgi edinmekteyiz. 

Araştırma Projeleri Dokümantasyonu: 

FU Ber~n dışında sürdürülen ve planlanan araştırma projeleri ile ilgili bilgi 

akışını saglamak amacıyla, Bonn'daki Sosyal Bilimler Bilgi Merkezi'nde 

1:75 yılından bu yana "Kadın Araştırmaları" (Research on Women) konu baş~ 

lıgı ,aıtınd~ d_e~lcne~ referanslar değerlendirilmektedir. Bireysel projeler, Mer

kez de ge_Iı~tınle~ s_ısteme göre sınıflandırılmakta ve daha sonra başka kaynak

lardan edınılen bılgılerle geliştirilmektedir. 

Merkez, Avrupa Topluluğu'nun finanse ettiği, Brüksel'deki GRACE _ 

ban~ue de donnccs europcenne d'ctudcs fcministes- veritabanının akademik 

~om.ı_s~onunda ~emsil edilmektedir. 1974 yılında, Merkez, ilk kadın arşivleri 
e kutuphanelen toplantısını hazırlamış ve daha sonraki toplantılara katılmıştır. 

Bu to~lantılar, kolcksiyonlann başlıca ilgi alanlan, materyal kataloglama sis

temlcn, altyapı gelişmeleri ve araçlar gibi konulardaki iletişimi kolaylaştırmaya 
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hizmet etmektedir. 
Bir Alman federal ve eyalet ortak komisyonu olan Bund-Lander-Kommis

sion (BLK), kadın araştırmalarının desteklenebilmesi için böylesi araştırmala
rın değerlendirilmesi ve dokümantasyonuna öncelik tanınması gerekliğini ka
bul etmiş durumdadır. 1990 yılının Mart ayında, BLK'nin "Akademik Kadın
lan Destekleme Komilesi"nin düzenlediği bir toplantıda Alman dilinde yapılan 
kadın araştırmalanyla ilgili dokümantasyonun eşgüdümü imkanlan tartışılmış
tır. Merkezimizin bu konuda aldığı tavır, koleksiyon ve sorumluluklarda adem-i 
merkeziyetçiliği, dokümantasyon ve dağıtımda merkeziyetçiliği savunmaktır. 

2) Bilgi Dağıtımı, Yaygınlaştırılması ve İletişimi 
Merkezin en önemli iletişim aracı olan Frauen-lnformationsblatt, her sö

mestr başında yayınlanan 100 sayfalık bir bültendir. Her sayıdan 2.500 adet 
dağıtılmaktadır. Sürekli köşe yazılan arasında, Merkez'den haberler ve faali
yetler, tek tek akademik ve üniversite bölümlerinden raporlar, Almanya içinde 
ve dışındaki diğer üniversitelerden haberler, atölye çalışmaları, sempozyum 
vb.'den duyuru ve raporlar, kadın konulan ile ilgili derslerin listesi, iletişim ta
lepleri, Merkez kütüphanesine gelen yeni yayınlar yer almaktadır. 

EXTRA-INFO adı altında düzensiz aralıklarla çıkan özel sayılarda ise FU' 
daki kadınlarla ilgili istatistikler, araştırma fonlarına ilişkin bilgiler, tezlerle il
gili bilgiler ve FU'da sürmekte olan kadınlara ilişkin araştırmaların raporları 
yayınlanmaktadır. 

Merkez çalışanları üniversite içinde ve dışında çeşitli konferans ve kongre
lerde Merkez ile ilgili konuşmalar yaparak Merkez'dcki çalışmaları tanıtmak
tadırlar. Merkez, yazışma ve üyelik yolu ile kadın araştırmalan ile ilgili haber 
ağlarıyla kurulan ilişkilerini sürekli kılarak, akademik ve feminist faaliyetlerde 
iletişim ve katılıma destek olmaktadır. Merkezi kullananlann ilgi alanlarını de
ğerlendirirken düzenli olarak.istatistikler hazırlanmaktadır. Kısaca örnek ver
mek gerekirse, bu ilgi alanlan arasında: 

- Master, doktora, doktora sonrası, vb. tezler ve sınavlara ilgili yayın, ya
yın taraması ve bağlantıların sağlanması, 

- Araştırma projeleri ve konferansların planlanması, yürütülmesi ve ko
nuşmacıların saptanması gibi konularda yardım, 

- Akademik hayattaki kadınların konumlan ile ilgili istatistik, yayın ve 
çözümleme talepleri, 

- Merkez'in amacı ve örgütlenmesi ile ilgili bilgi talepleri, 
- Merkez çalışanlarına konuşma veya komite çahşmalan için yapılan çağ-

rılar, 
-Mali destek, iş imkanları, araştırma projeleri için fon kaynağı, burs, ya

bancı ülkelerde eğitim imkanlan ve yayınlarla ilgili bilgi talepleri, 
- Akademik bölümler ve enstitülerdeki çatışmalı durumlarda destek ve 

dayanışma talepleri. 
-Ayrımcılık ve cinsel taciz durumlarında destek ve dayanışma talepleri, 
- Konferans ve benzeri olayların yer ve tarihlerine ilişkin bilgi talepleri yer 

almaktadır. 
Merkezi, her sömestr 600 civarında kadın ziyaret etmekte, yine bir o kadar 
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kadın telefon ya da mektupla hizmetlerimizden yararlanmak istemektedirler. 
üniversite çalışanları, öğrenciler ve mezunlar dışında, Merkezi kullananların 
çoğu basından , feminist ya da kadınlarla ilgili politik kurum ve projelerden, 
idari kurumlardan, siyasi partilerden ve bakanlıklardan gelmek tedir. 

3) Akademik Bölümlerde ve Üniversiteye Bağlı Diğer Enstiıalerde Faaliyet
lerin Yaratılması ve Desteklenmesi 

İkinci konuşmamda bu konuyu daha detaylı tartışacağım için, bu noktaya 
sadece kısaca değineceğim. FU özelinde kendi yayınlanmızda da onaya konan 
bir çelişkiler listesi mevcut. Özetle söylemek gerekirse üniversi tenin 1980 yı
lında aldığı kararda belirtilen iş imkanları, müfredatın planlanması ve araş
tırma fonlarının aktan iması konularında fırsat eşitliği daha henüz güvence altı
na alınmış değildir. Ancak, Merkez dokümantasyon ve veri derlemeleri ile be
lirli destek önlemlerini hayata geçimıe imkanlannı arttırabilmek için yeterli bil
gi biriktirebilmiş durumdadır. 1989/1990'da değiştirilen Berlin Yüksek Öğre
nim Yasası üniversitelerde kadınlara karşı gerçekleşen ayırımcılığın ortadan 
kaldırılmasını üniversitenin bir sorumluluğu olarak tanımlamakta ve kadınlarla 
ilgili konularda bir izleme kadrosu (ombudswoman) açılmasını talep etmekte
dir. Bu yeni kadronun yeterlilik alanlan yasalarla daha fazla desteklenmiş du
rumda olup bir tür denetim işlevi göıınektedir. Profesör kadrolarına kadınların 
alınmasının desteklenebilmesi için Merkezimiz, tüm Almanya'da bu kadrolar 
için gereken düzeye (ikinci tez) gelmiş kadınlarla ilgili sürekli güncelleştirilen 
bir kanlama sistemi geliştirmiştir. Bu yolla Merkez, üniversiteyi, adaylığı 
mümkün görünen kadınlardan haberdar edebilmekte ve gerektiğinde söz konu
su kadroya uygun kadınların bulunabileceğini göstemıektedir. Kadınların ça
lışmalannı sadece dolaylı olarak, kadın öğrenci ve eğiticilere danışmanlık ya
parak ve özellikle kadınlara ilişkin konulardaki dersleri finanse etmek için özel 
fonlar kullanarak destekleyebilmekteyiz. Aynca, düzenlediğimiz seminerler ve 
çağırdığımız misafir konuşmacılar kadın araştırmalarının bulgularının kamuya 
duyurulmasını sağlamaktadır. Merkez, 1985 yılından beri, en iyi tezlerin ka
muya duyurulabilmesi amacıyla çıkartılan, "Ergebnisse der Frauenforschung" 
(Kadın Araştırmalarının Sonuçlan) adlı bir kitap serisinin yayımlanmasında or
tak editör olarak yer almaktadır. Berlin'deki genç akademik kadınlara, kendile
rini ve yaptıkları çalışmaları tantlabilmclerini sağlamak amacıyla, Merkezimiz 
1987'den beri, Berliner Wissenschaftlerinnen Stellen Sich Vor adı altında se
minerler serisi düzenlemekte ve desteklenmektedir. Yapılan konuşmalar, bro
şürler halinde yayınlanmaktadır. 

4) Üniversite Dışındaki Fon Kaynaklarının İzlenmesi 
Merkezin yoğun çabalan ile Beri in Senatosu içeri sinde, kadın araştırmaları 

için bir mali destek programı yaratılmıştır. Kadın araşumıalannın teşvik edile
bilmesiyle ilgili olarak tavır geliştiren Merke,.imiz, diğer kadın örgütlenmeleri 
ile işbirliği yaparak, araştırmalan planlayan ve mali destek sağlayan diğer ku
rumlar üzerinde etkin olmaya çalıştı. Almanya'daki üniversiteler, ulu al finans 
destekçileri tarafından sağlanan üçüncü şahısl arın kaynaklanna bağımlı olduk
larından bu tür etkinliklerde, her zaman için, fonlar üzerindeki federal koşullar 
gözönüne alınmak zorundadır. Bu mali destekçiler, uzun zamandır kadınlar 
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üzerine ve kadınlar tarafından yapılan araştınnalan gözardı etmekteler. Yıl

lardır, vurgulan hep erkeklerin kariyer anlayışlanna göre şekillenmiş fon da

ğıum politikalarını yeniden tanımlayabilmek için aktif olarak uğraşarak , mali 

destek programlan içerisinde kadın araştınnalan için yeni bir odak oluştunna

ya çalışmaktayız. 1985 yılından beti, Merkezimiz, kadınlan varolan fon ola

naklarından haberdar eımektc ve onlann bu fonJara başvurulanna yardımcı ol

mak için, kadın öğrenciler ve mezunlara yönelik atölye çalışmaları düzenle

mektedir. 
Merkezimiz öncelikle bir hizmet bitimidir, ancak çalışan kadrolarının dene

yimlerine dayalı olarak araştınna projeleri de geliştirilmektedir. Halihazırda, 

kadın öğrencilerin çalışmalannı planlayıp sürdürebilmelerine ve daha etkin bir 

biçimde iş hayauna geçiş yapmalarına destek olabilmek amacıyla bir pilot prog

ramın eşgüdümünü hazırlamaktayız. 

Merkezimiz, FU Başkanlığının denetimi allında olmakla beraber, özerk ka

rarlar alabilecek yetkiye sahiptir. Merkez çalışmalarını koordine eden yöne

ticiler iki yılda bir rotasyonla değişmektedir. Merkezin şu andaki kadrosunda 

sekiz kişi bulunmaktadır: dört akademik asistan, iki idari işler çalışanı , bir öğ

renci kadrosu ve bir stajyer öğrenci. Çalışmalar, çeşitli akademik bölümlerden 

sekiz kadın temsilcinin yer aldığı bir kurul tarafından koordine edilmektedir. 

Bu kurulda, iki profesör, iki akademik asistan, iki akademik olmayan asistan 

ve iki öğrenci yer almaktadır. 
Merkezimiz etkinliklerini, FU kampüsü çevresinde, önceleri bir aileye ait 

olan bahçe içerisindeki bir evde sürdünnektedir. 
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BERLİN 
FREE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ 

İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Nermin Abadan-Unat: Öncelikle bize sunduğunuz zengin bilgiler için sizi 

tebrik eımek isterim. Biraz geç kaldığım için konuşmanızın ilk bölümünü dinle

yemedim ve merkeziniz ile bu konuda araştımıa yapan Hanover lnstitute für 

Frau und Gesselschaft arasında ilişki olup olmadığını anlayamadım. Acaba bir 

ilişki var mı? 
Johanna Kootz: Konuşmamın ikinci bölümünde bu kuruluş hakkında bilgi 

vereceğim. Hanover Enstitüsü federal hükümet tarafından finanse edilen bir ku

ruluştur ve yalnızca araştııma yapan bir kurumdur. Bizimki ise daha çok bir hiz

met kurumudur ve bizler ancak zaman ve imkan bulabildiğimizde araştııma ya

pabiliyoruz. Ama söz konusu kuruluş ile bağlantılarımız var ve bir önceki baş

kanı olan Profesör Süsmund ile enstitü kavramı üzerine tartışıyoruz ve iyi iliş

kilerimiz var. 
Serpil Çakır: Merkezinizde kadın araştıımacıları terfi kom_itesi olduğunu söy

lediniz. Benim sorum şu: Sadece kadın konusuyla uğraşan kadın araştınnacılan 

mı takip ediyorsunuz yoksa üniversitedeki tüm bilim dallarıyla uğraşan kadın

ların terfileriyle mi uğraşıyorsunuz? Bu komite kurulduktan sonra başarı ne de

rece yükseldi, oran nedir, etkili olabildiniz mi? Bir de bütçenizle ilgili bir soru 

soımak istiyorum. 
J.K.: Öncelikle ikinci sorunuzu yanıtlamak isterim. Bu, en az düzeydedir. 

Personelimiz için ayrılmış bütçemiz 7.000 mark civarındadır; yayınlanmış eser

leri ve gerekli materyali satın almamlZI sağlayan, personel giderleri dışında yıl

lık bütçemiz 10.000 marktır. Kendi yayınlarımız için çok paraya ihLiyacımız 

var, gerekli materyalleri basmak ve iletişim giderlerimizi karşılamak bakımın

dan bu bütçe yeterli değil. İlk sorunuza gelince, bizden üniversitelerdeki bilim

sel olsun, öleki alanlarda olsun tüm kadın öğretim görevlilerini desteklememiz 

talep ediliyor. Bu imkansızdır. Merkezimizin amacı yalnızca bilimsel alanda 

araştınna yapan kişileri desteklemekle sınırlıdır. Üniversitelerdeki sendikalarla 

birlikte çalışıyoruz ve bilimsel alandan olmayanlar için eğitsel konferanslar ve 

seminerler düzenliyoruz. Üniversite çevrelerindeki kadınların terfisinde ne denli 

başarılı olduğumuz konusunda bir istatistik vermek pek kolay değil. Bizler 

kadın öğretim üyelerini terfi ettirecek ve onlara derece verecek kişiler değiliz el

bette. Onlara mesleki planda ve kariyerlerini geliştinnede ya da diyelim araş

tırmaya ayrılan tahsisin arttırılmasında destek oluyoruz ve yüreklendiriyoruz. 

Aynca doktora tezlerinin sayısında da bir artış oldu. Bizler kadınların aka

demik kariyerin basamaklarını çıkmalarını istiyoruz, ama bunu yine onlar yapa

caklar. Hangi parayla ve nasıl bir ekipmanla gerçekJeştirecekleri ise bizi aşan bir 
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konu. Ama yeni mezun gençlerin kendilerini ve çalışmalarını tanıtmada ve bu 
alandaki gerekli aşamaları öğrenmelerine yardımcı olmak, onlara nitelikli bir da
nışmanlık hizmeti sağlamak da çok önemlidir. İşte bizim görevimiz bunları ger
çekleştirmektir. 

Ozan Kesim (Karlsruhe Üniversitesi'nde öğrenci): Berlin kenti yabancıların, 
füellikle çok sayıda Türk'ün yaşadığı bir kent. Kütüphanenizde Türk kadınların 
sorunlanyla ilgili araştırma tezleri, kitaplar veya diğer belgeler var mı? Bunlar
dan yararlanmak ne ölçüde mümkün ve araştırma çalışmalarınızda yabancı ve 
Türk kadınların ya da öğrencilerin katılımı ne kadar? 

J.K.: Artık ikinci kuşak Türk kızlannın üniversitelere girmesine tanık olmak
tan çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Danışmak üzere Merkezimize baş
vuruyorlar ama bu gelişme henüz çok yenidir. Kütüphanemizin sistemi içindeki 
kategorilerden biri de yabancı ülkelerdeki kadınlar ve kadın göçmenler üzerine 
yapılan araştınnalar bölümüdür. Kütüphanemizde Türk kadınlan üzerine bazı 
konferanslar ve seminerler yapıldı ama bunların çok sık olduğu söylenemez. 
Berlin'de yaşayan öteki milletlerden kadınların yaşam koşullan üstüne bizim 
desteklediğimiz araştınnalann sayısında bir artış var. Özellikle çatışmaların ve 
çelişkilerin yoğunlaştığı bugünlerde bu çok önem taşıyor. Ve Türk kadın bilim
cilerin ve araştı mı acıların yapLığı kadın araştırmalarının yer aldığı ilk kitabın Al
mancaya çevrilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yazarlar arasında 
Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin üyeleri de bulunuyor ve kitap Almanya'da dü
zenlenen bir sempozyuma sunulan bildirilerden oluşuyor.(*) Burada Kassel 
Üniversitesi'ndeki çalışmalardan da söz etmek istiyorum. Çünkü Kasscl Üni
versitesi'nin rektör yardımcısı Almanya'da yaşayan bir Türk kadınıdır: Ayla 
Neusel. Ve kadınlann akademik alanda ilerlemelerine çok büyük katkılan ol
muştur, yabancı kadınlann bu alanda başarılı olmaları için uğraş vermiş, bu 
alanda simge haline gelmiştir. 

Nermin Abadan-Unat: Ben son soru ile ilgili olarak şunu eklemek istiyorum: 
Yedi yıl önce başlayan bir onak projemiz vardı. Ben Türk dış göçünün yi rmibcş 
yıl ının Türkçe, İngilizce ve Frans ızca'da çık an bütün literatürünü yoruml u ola
rak hazı rl adım . Essen Üniversitesi 'ndcn Prof. Nunning Almanca çıkan kitap
lann bibliyografyasını yapacak tı . Benimki yedi y ıl önce Türkçe olarak yayın
l andı. Nunning'in hazırl adı ğı yedi yüz sayfalı k bibliyografya ise üç hafta önce 
yayınlandı. Orada Türk kadınlarıyla ilgili önemli bir bölüm var. 

Jale Baysal: Eğer soru yoksa ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum. 
Bayan Kootz, Merkezlerinin hizmetleri üzerine açıklamal ar yaptı ama bilmedik
leri hizmetler de veriyorlar. Kütüphanemizin sınınama şemasını hazırlarken, 
büyük ölçüde, Bertin Free Üniversite. i Merkezi'nin bibliyografyalar için hazır
ladıkları konu başlıktan listesinden yararlandık. Sınınama şemamızın belkemi
ğini bu listelerin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ben de bu hizmetlerini kendile
rine haber vermek istiyorum ve teşekkür ediyorum. 

J.K.: Buna çok memnun oldum. Ama sistemlerimize yeni kategoriler ve ko
nular eklemek istiyoruz. Bu gelişmeleri doktora koleksiyonumuzdan da izle
yebilirsiniz. Kataloglama sisteminde sürekli olar.ık yenilik yapmak gerekiyor. 

Jale Baysal: Tabii biz de bir çok değişiklik yaptık. Olduğu gibi korumak 
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mümkün değildi. Bizim kendimize özgü konularımız var. Ama bize hem çok 
yardımcı oldu hem de iyi bir örnek oldu. 

Serpil Çakır: Merkezinizdeki kurslardan söz ettiniz. Kamuya açık kurslannız 
da var mı? Sertifika veren özel kurslar da düzenliyor musunuz? 

J.K.: Hazırladığımız konferanslar ve seminerler kamuya açıktır. Herkes ka
ulabilir, aynca kütüphaneden de yararlanabilirler. Kütüphane çalışanlan için de 
kurslar düzenledik. Bütün bunların sonunda eğitime çok fazla yöneldiğimiz, 
eğitim sorununa aşın önem verdiğimiz ortaya çıktı . Ve artık eğitimi esa-; olarak 
bölümlerde sürdürüyoruz. Merkezimizde yalnızca sempozyumlar, konferanslar 
ve konferans dizileri düzenliyoruz. Bunlar için misalir konuşmacılar davet edi
yoruz. Fakat sertifika ya da derece vermemiz mümkün değil. Bunlar yalnızca 
üniversitelerin yapısı içinde gerçekleşebilir. Ancak yetişkinlerin eğitimi alanında 
bir sempozyum ya da konferans düzenlediğimizde, etkinliklere katılanlar, ça
lıştı klan işyerlerinden izin alabiliyorlar, çünkü bu onların işlerinin bir parçası 
sayılıyor. Akademik çalışma dışındakilere, açık üniversitelere, alternatif üni
versitelere ya da atölyelere sunduğumuz seminerler bu bağlamda görülebilir. 

* Şirin Tekeli (der.) Kadın Bakış Açısından l980'ler Türkiye'sinde Kadınlar, ilet işim. 
İstanbul. M. Akkent, A. Neusel, Ş. Tekeli (der.). Aufsıand im 1/aus der Frauen, Orl anda 
Frauenverlag, Berlin, 1991. 
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ALMANYA'DA 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

Johanna Kootz 

Günlük yaşamın içerisinde yer alan bir konuyu özetlemek her zaman çok zor
dur. Kadın çalışmaları ve kadın araştırmalarının gündelik etkinliklerinin sonu
cunda ortaya çıkan malzemenin çokluğu, her şeyin düzgün bir biçimde genel bir 
tabloya oturtulabilmesini güçleştirmektedir. Bunun sonucu olarak, kapsamlı ol
maya çalışmaktansa, tipik örneklemeler yapmayı daha gerekli bulmaktayım. Bu 
nedenle, kadın araştırmaları programlarının varlığı ya da yokluğunun tek tek 
kadınlara bağlı olduğu doğruysa da, tek tek kadınların ismini vermekten uzak 
durdum. Kadın çalışmalarındaki eğilimler üstüne yaptığım değerlendirmenin, 
benim Berlin'deki koşullan yakından biliyor olmam gerçeğinden etkilendiğini 
hiç şüphesiz anlayacaksınız. Umanın yine de, Almanya'nın (eski Batı Alman
ya) diğer yerlerindeki koşullan da anlatmakta başarılı olabileceğim. Maalesef 
eski Doğu Almanya'daki kadın çalışmaları konusunda detaylara giremeyece
ğim, çünkü henüz elimizde yeterli bilgi yok. Sadece, son dönem 1989-1990 
arası olanlara ilişkin bir şeyler söyleyebilirim. Doğu Alman kadınlar, şimdiye 
kadar yaptıkları çalışmaları "Kadın Araştırmaları" olarak adlandınp adlandırma
yacaklanndan emin değiller. 

KADIN ARAŞTIRMALARININ 70'LERDEKİ BAŞLANGICI 

Eski Batı Almanya'daki gelişmeler açısından kadın çalışmalan ve kadın araş
tırmalarının ilk yılları çok önemliydi. Bu döneme ilişkin açıklamalar yaparak 
başlamak istiyorum. Sosyoloji çalışmalarımı tamamlamam ve FU'da okutman 
ve araştırma asistanı olarak göreve başlamam bu döneme denk düşer. Üniver
siteler açısından bu dönem, eğitim reformu, öğrenci hareketleri ve yüksek öğ
retim kurumlannın daha önceleri dışlanmış halk kesimlerine açılması gibi radi
kal değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Üniversitelerin, artan öğrenci 
sayısı, demokrasi talepleri, varolan akademik hiyerarşilerin dağıtılması ve eleş
tirel teori, Marksist toplum kavranılan, psikoanaliz gibi geleneksel olarak kabul 
görmeyen bilimsel disiplinlerdeki yükselen tartışmaları karşılayabilmek için 
hazırlıklı olmadığı ortaya çıkmıştı. Profesörlerin çoğunluğu bu yeniden yapı
lanma sürecinde rol almayı reddediyorlar, kimileri tamamen karşı çıkıyor, çoğu 
ise yıpranmaktan kaçınıyordu. Bu iktidar boşluğu, o zamana kadar profesörlere 
feodal bağımlılık içerisinde tutulan okutman ve araştırma asistanlarına yaradı. 
Bu görevliler, öğrenci katılımlarını da içeren, eğilim, müfredat değişiklikleri, 
katılıma dayalı yeni eğilim metollan ve öğrenim biçimlerinin denenmesi konula
rında öncü roller üstlendiler. Ortaya çıkan enerji ve likir pallamalanyla birlikte 
üniversitedeki araştırma ve eğilim etkinlikleri ile politik etkinliklerin ayn dünya-
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tar olarak ele alınmasına son verildi. Üniversitelerdeki kadınlar bu gelişmeler
den etkin bir biçimde yararlandılar. Kadınların üniversitede günümüze kadar 
gelen politik etkinlikleri, haHi o günlerde oluşturulan hedenere yönelik olarak 
gelişmektedir. Hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri arasındaki kadınlar, 
erkek egemen bir bilimsel topluluk içerisinde kendilerini azınlık olarak algılı
yorlardı. Kadınların bilimsel düşüncenin hem nesnesi hem de öznesi olarak ta
mamen unutulduğunu ve gözardı edildiğini fark ediyorlardı. Tek tek disiplinle
rin temsilcilerine kendi kendilerine sormayı hiç düşünmedikleri, örneğin, araş
urrna süreçlerinde, teorik ve metodolojik öncüllerin formüle edilmesinde cinsi
yet ne gibi bir rol oynar? kapitalist ekonomide cvişinin değeri nedir? kadın ve 
erkeğin tanımlanmasında dilin etkisi nedir? ailedeki ve okuldaki sosyalizasyo
nun cinsiyete dayalı işbölümü ve ücret ayırımcılığına katkılan nelerdir? toplu
mun üyelerinin yansına karşı sosyal ayınmcılığa izin veren bir demokrasi kav
ramı ne kadar geçerli olabilir? gibi sorulan soruyorlardı. 

Yetersizliklerin saptanması ve kadınlarla ilgili konulann tartışılmasının redde
dilmesi kadınlann, eğitim ve araştırmalan dönüştürmek için inisiyatili ele alma
lan gerektiği konusundaki inançlarını pekiştirdi. 

Geriye doğru bakıldığında, o günlerdeki tipik akademik kadın hareketi, 
- eğitim ve araştırma konulannın özerk seçimi, bunlann kadın hareketinin 

diğer tema, inisiyatif ve eylemleri ile bağlantılannın kurulması, 
- akademik eğitimi olan ve olmayan kadınlar arasında işbirliği, 
- süregelen bilimsel kuralların ve bunlann temsilcilerinin gözardı edilmesi, 
- akademik ve diğer uzun vadeli kariyer planlannın gözardı edilmesi, 
- akademik hiyerarşilerle ve kamu tarafından tasnif edilmiş kadın politika-

lanyla bütünleşmekten kaçınılması, 
- yüksek öğretim kurumlarında çocuklann göze çarpmaya başlamaları gibi 

eğilimlerden oluşuyordu. 
Bu dönem çok verimliydi. Bunu, çok sayıdaki konferanslar, araştırma ini

siyatifleri ve yayınlar belgelemektedir. Yeni teorik yaklaşımlar aranıyor, bili
şimsel teorik ve metodolojik prensipler feminist bir bakış açısı ile sorgulanıyor, 
araştırmalardaki eksiklikler gösteriliyor ve kadınlann bilime yapllklan unutul
muş katkılar yeniden keşfediliyordu. Kadın politikalan ile bilimsel Lopluluklann 
ilişkilerinin coşkuyla tartışıldığı üniversite içi ve dışındaki kadın konulu arena
lar giderek çoğalıyordu. 1976 yılında, Berlin'de düzenlenen kadınlar için ilk 
yaz üniversitesi, 3000'den fazla kadının katılımı ile Almanya'daki kadın ça
lışmalarının nasıl yükseldiğini göstermektedir. Tartışılan pek çok konu bugün 
hala kadın çalışmalarının gündemindeki temalardır. Bunu takip eden altı yaz 
üniversitesinde, disiplinlcrarası konferanslar kavramı sürdürüldü. Ancak daha 
sonralan daha çok disiplinlere dayalı toplanLılara yönelindiğini görebiliyoruz. 
Feminist tarihçiler, doğa bilimciler ve teknik elemanlar yılda bir kez toplanıyor, 
feminist felsefeciler ve sosyolojik kadın araştırmaları örgütleri yılda iki kez kon
feranslar düzenliyorlar. 

Patriarkal çevrenin, her kadın üzerinde, sınıf, eğitim, milliyet, din ve kültürel 
bağlar ötesinde etkili olduğu konusunda bir görüş birliği vardı. Kadınların bir 
bütün olarak işleyen ayırımcı yapılann kurbanlan olduklannın fark edilmesi, 
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cinsiyetin bir iklidar konusu olarak algılanmasına yol açtı ve direnişin yolunu 
gösterdi: Kızkardeşlik güçlüdür! 

Bu kavram bir eylem kılavuzu olarak kalmaya devam ettiyse de pralikle ger
çekçi olmadığı ortaya çıktı. Gudrun-Axeli Knapp'ın söylediği gibi "bilimsel 
araşurma, politik değişim ve kişisel kurtuluşun özel bir bileşimi" olan "bilinç 
yükseltici" kadın çalışmalan sık sık can yakıcı netleşme süreçleri gerektiriyor
du . Feminist çalışmalarla kadın hareketinin pratik-politik talepleri arasındaki 
doğrudan bağlantı, başka çok az konuda, kadınlara karşı şiddetin araştınlması 
ve dayak yiyen kadınlar için evler kurulması konu. unda olduğu kadar açıkça 
ortaya çıkar. Daha önce bir tabu olan bu alanda kadınlar bir yetkinlik tekeli oluş
turmuş durumdadırlar. Öte yandan, feminist bakış açısı, gelenek. el olarak ka
dınlan ilgilendiren araşunnalann yer aldığı, cinsiyeıe dayalı toplumsallaşma, 
sosyal çalışma, hukuk, iş, aile hayatı ve işycrinin uyumu gibi alanlarda da söz 
sahibi olmak zorundaydı. İletişim süreci, hem üniversitede varolan geleneksel 
anlayışa, hem de üniversite dışındaki kadın hareketinin temsilcilerine yönelecek 
biçimde çift yönlü olmak zorundaydı. Sadece bilimsel araştırmalann teorik ve 
metodolojik talepleri ve akademik derecelendirme süreci değil, üniversitedeki 
kadınlarla genci olarak kadın hareketinde yer alanlar arasındaki mcsaf e de ö
nemliydi. Üniversite ortamındaki iş ve çalışma Ları:ı farklı ek faali yeller gerektir
mekteydi. 

Aşağıdaki saptamalann diğer ülkelerdeki gelişmelere benzer yanlan olduğu
nun farkındayım. Yine de Alman yüksek eğitiminin, kadın çalışmalarının geli
şim ve örgüUenmesini etkileyen özgül niıeliklcrinin sıralanması gerektiğini dü
şünüyorum. Bu bağlamda şu gerçeklikler önem taşımaktadır: 

-Almanya, kadınlann üniversileyc en son kabul edildikleri Avrupa ülkele
rinden birisidir (1900-1909). 1920 yılına kadar, kadınlann üniversitede pro
fesör olabilmek için alınması gereken doçentlik (habiliıaıion) derecesini alma
larına engel olunuyordu. 

- Akademik kadrolar arasında yer alan kadınların yüzdesinin düşük olması 
(%5-7), kadınların üniversitenin işleyişinde çok aı: söz sahibi olmalarına yol aç
maktadır. Üniversite düzeyinde kadınların yer almaması, kadınlara örnek oluş
turacak akademik modellerin olmaması anlamına gelmektedir. Yüksek öğrenim 
sisteminin yapısı ve örgütlenmesi erkek modellere uygun olarak şekillenmiştir. 
Akademik canıianın kadın ve erkek üyeleri, bugün bile bilimsel faaliyetlerin aile 
sorumluluk.Jaıı ile bağdaşmayacağını düşünmektedirler. 

- Almanya'daki Nasyonal Sosyalizm dönemi, Hannah Arcndt, Marie Jaho
da, Lise Meitner gibi, en mükemmel bilim kadınlannı göçe zorlamıştır. Budu
rum savaş sonrası tutucu restorasyon poliLikalan ile birleşince, kadınlann bilim
sel camia içerisinde değerlendirilcbilmeleri ve katılımlarının sürekliliği gerçekle
şememiştir. 

- Üniversitenin devlet fonlarına olan bağımlılığı ve profesörlerin memur 
statüsünde yer almaları, üniversite içerisinde geleneksel olarak esnek olmayan 
ve tutucu yapılar oluşturmuştur. 

- Alman yüksek öğrenim sisteminin tarihsel ve sosyolojik analizi ve diğer 
benzer sistemlerle karşılaştırılması gibi, üniversitenin kendisi ile ilgili bilimsel 
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araştırmalar, Batı Almanya'da gelişmemiştir. Bu durum hem geleneksel yapı
ıann sorgulanmasının reddi hem de yenilik gereksinimlerinin üstünün örtülme
si an]amına gelmektedir. 

_ Son olarak; Alman üniversitelerinde araştırmaya verilen öncelik ve eği
timdeki yeterliliğin gözardı edilmesi sık sık kadınlara yönelik bir engel olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

80'LERDE KADIN ÇALIŞMALARININ VE 
KADIN ARAŞTIRMALARININ ORTAYA ÇIKMASI 

1980 yılını başlangıç yılı olarak almış olmac;aydmız bile ben bu yılı (Batı) AJ
manya'daki kadın araştırmalan tarihinin önemli bir k~sişim noktası o!arak ele 
alırdım. 1980 yılında ülkemizde ilk kez, Berlin Free Universitesi'nin idari Se
natosu kadın çalışmalannı destekleyen bir karar aldı. Karar, bilim cami~sın~a 
erkek egemenliğinin varlığım saplayarak akademik hayatta az sayıda temsil edıl
melerinin, kadınlara karşı ayırımcılığın bir ifadesi olduğunu resmi olarak açık
lıyordu. Karar, aynı zamanda -niteliklerin eşil olması halinde- eşit olarak temsil 
edilecek duruma gelene kadar, kadınların, iş ve eğilim esnasında kayınlma
lanm öngörmekteydi. Aynca, öncelikle kadın çalışmaları ve kadın araştırmala
rının geliştirilmesine yönelik bir kurumun oluşturulması karara bağlandı. Bu, 
kadın hareketinin üniversitede kazandığı başarının bir işareti sayılabilirdi ve o 
günden sonra akademideki kadınlann ilerlemesi ile kadın çalı~m~lan~ın. i~erle
mesi arasındaki farkı ortaya koyan hiçbir çaba olmadı. Free Unıversıte nm bu 
karan, başka kurumlarda da kadın çalışmalanna ilişkin talep oluşturabilmesini 
"sosyal" ve akademik anlamda kabul edilebilir kıldı. 

"Berlin modeli"nc bağlı olarak başka gelişmeler de görüld~. Artık ya özerklik 
ya da kurumsallaşma a1LemaLiOi tartışmalar yapılmaz oldu. Universitelerde ka
dın çalışmaları oluşturulurken aynı zamanda özerk kuruluşlarda da araştırma ve 
çalışmalar örgütleniyordu. Anglo-Amcrikan gelişmelerin aksine, A.lman yüks.e~ 
öğretiminin özel niteliği gereği, kadın çaJışmalan programlan kendı derecclennı 
verme yoluna gitmediler. Kadın araştmnalan için ayn kurumlar kunnaktan ~a 
uzak durdular. Çünkü gettolaşma sonucu kadın araştırmalarının sonsuza değın 
akademik dünyanın pcrifcıisinde kalma olasılığı yüksekti. 

KADIN ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTELERDE KURUMLAŞMASI 

Sunuşum öncelikle üniversitelerdeki ortam ile ilgiJi olmakla beraber, Alman
ya'daki kadın çalışmalarının, özerk grup ve kurumların yaptıkları katkılar ol
maksızın düşünülemeyeceğini vurgulamak önem taşımaktadır. Kadınlann çoğu 
üniversitede ancak birkaç yıl kalabildikleri için, araşllrma faaliyetJeıini gelenek
sel yüksek öğrenim sisteminin dışında v~. çoğunlukla uygun olmayan mali ~o: 
şuJlarda sürdürmeye zorlanmaktadırlar. Universitede kadın çalışmaları, çeşıtlı 
bölümlerin düzenli müfredatları ile birleştirilmiştir. Bu "birleşme" (entegras
yon), geleneksel eğitim ve araştırmaların, programlara kadın çalışmaları ile ilgili 
bir iki ders eklenerek dönüştürülebileceği görüşünü paylaştığımız anlamına gel
miyor. Amaç, bölümlerde ve konularda eğilimin içerik, yöntem ve öncüllerinde 
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reformu gerçekleştirebilmektir. Feminist yaklaşımlann göze çarpar hale gelmesi 
fakülte kadrolannın ve varolagelcn erkek egemen eğitim sisteminin, kadın 
araştırmalarının ve eleştirel feminist tutumlann sonuçlarına önem vermelerine 
yol açmalıdır. Ne özel programlar, ne kadın çalışmaları için ayn kayıt imkan.lan 
ne de özel dereceler söz konusudur. Kadın çalışmalarının müfredat ve derece 
sistemi içerisinde kesin bir biçimde yer alabilmesi, eski ve oldukça tartışmalı bir 
talep ve şimdiye değin ancak birkaç üniversitede gerçekleştirildi. 

Ortaya çeşitli entegrasyon modelleri çıktı. Örneğin Berlin, Oldenburg ve 
Hamburg üniversitelerinde farklı bölümlerde tek tek açılan dersler ve projeler 
arasında çok az eşgüdüm var. Bielcfcld, Dortmund ve Kassel'de öğretim üyesi 
kadınlar çalışma merkezleri kurdular. Zorunlu ders saatlerinin bir bölümünü 
kadın çalışmalarına ayıran bu kadınlar disiplinlerarası eğitim ve araştırma pro
jelerini asistan ve öğrencilerle birlikte yürüLmektedirler. 

Berlin, Bielefeld, Dortmund, Essen, Hamburg ve Münster gibi bazı üniver
siteler, görece düzensiz olan bu yapılar arasında iletişim ve işbirliği sağlamak 
üzere kimisinde kendi tam gün elemanlarını çalıştırdıkları eşgüdüm merkezleri 
kurdular. Bunlar, açılan derslerin planlanmasına destek olmakta, disiplinlerarası 
faaliyetleri düzenlemekte, konuşma, kompozisyon, iş başvurusu hazırlama gibi 
özel kurslar ve atölyeler hazırlayarak, kadın öğrencilerin çalışmalarını başarıyla 
tamamlamalanna yardımcı olmakta, kadın derslerinin listelerini, proje döküman
lannı ve kadın çalışmaları alanında tamamlanan araştırmaları içeren broşürlerin 
basılmasını sağlamaktadırlar. Eşgüdümün özel olar.ık kurumlaşmadığı üniversi
telerde, eşit imkanların sağlanmasından sorumlu kadınlar bu görevi de üstlen
mektedirler. 

Sertifika veren birkaç kadın çalışmaları programı da vardır. Köln'deki Kato
lik Yüksek Okulu'nda, evkadınlan, evlerinde otururken aynı zamanda bir sos
yal hizmet kursu tamamlayabilmektedirler. Bcrlin'deki Ekonomi ve İş İdaresi 
Yüksek Okulu, bir süre önce, içinde kadınların durumuna özel olarak eğilen, 
ekonomi, iş idaresi, hukuk, sosyoloji ve siyaset bilimi konularının yer aldığı bir 
ana çalışma programı başlatmıştır. Dortmund Üniversitesi, olağan ders prog
ramı içerisinde, yetişkinler için kadın çalışmaları dersi açan ilk (Batı) Alman 
üniversitesidir. Beş sömestr süren program sonucunda kadınlar, danışma mer
kezleri, yetişkin eğitimi ve halkla ilişkiler alanlannda çalışabilir duruma gelmek
tedirler. Programda sosyal bilimler ve teknoloji gibi konulara da yer verilmiştir. 
Programa kabul edilebilmek için resmi bir lise diplomasına gerek görülmemek
tedir. Programı başarıyla tamamlayanlara üniversite bir sertifika vermektedir. 
Bielefcld Üniversitesi'nde, kadın çalışmaları sosyoloji içerisinde ikincil bir ko
nu olarak yer almaktadır. Kısa bir süre önce kadınlar için Hanover'de siyaset 
bilimi, Trier'dc mühendislik eğitimi, Technische Universitat Berlin ve Pa
dagogisches Zcntrum Berlin'de öğrelmen eğitimi programlan ve Essen Üniver
sitesi'nde bir "kadın çalışmaları" projesi için müfredat çalışmaları yapılmakta 
olduğunu haber aldık. 

Tek tek üniversitelerde faaliyet merkezleri oluşturulması (Batı) Alman üni
versitelerinin bir özelliğidir. Bielefcld, Dortmund, Frankfurt/M. Hanover ve 
Berlin'de kadınlara ilişkin sosyal, eğitimsel ve siyasal araştınnalar yapılmak-
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tadır. Hamburg bir feminist edebiyat merkezi, Bonn tarih, Münster feminist te
oloji ve Kassel tckn~!oji ve mühendislik~e kadın çal'.ş~alan merkezl~r! ?la~ak 
ortaya çıkmışlardır. Universiteler ve pratık yerel polıtıkalar arasındakı ılışkıler 
yöreden yöreye değişmektedir. Bremcn, Kassel ve D~rtmu_nd gibi ~a~ı ~e~t: 
terde, kendini yerel düzeyde yapılan kadın toplantıları ıle gösteren bır ışbırlığı 
geleneği oluşmuştur. Diğer programlar, çalı_şan ~adınların ~zun dönemli izinler 
alabildikleri, yetişkin eğitimi olanakları şcklın_de ışlemektedlf. 

Almanya'daki kurumsal modellerin çeşitliliği nedeniyle, kadın çalışmalarında 
bilgi ve deneyim alışverişinin gerçekleşebilmesi için toplantı ve konferanslar 
yapmak gerekmektedir. Bu konferan. lar disiplinlcrarası bir nitelikte düzenlen
mekte ya da disipliner araşurmalann konulan na aynlmaktadırlar. Son yı11arda, 
bu toplantılara para sağlama konusunda zaman zaman başanlı ola?ilmekt~yiz. 

Kadın çalışmalarının altyapısına dönmek istiyorum. Yakın bır geçmı~e ka
dar, bu, sınırlı sözleşmeli (en fazla beş y1l) tam gün görevli kadın akadcmısyen
lerin, tek tek dersler için bir sömestrlik işe alınan okutmanların ve kadın çalış
malannda belli bir sürekliliği güvence altına alan çok az sayıda kadın prof esö
rün işi olmuştur. Bazı üniversitelerde, kadın çalışmalarında uzmanlaşmış ka
dınların işe alınabilmeleri için profesörlüklerin yeniden tanımlanabilmesi yıllar-
ca sünnüştür. 

Üniversitede, sadece kısa bir süre için işe alınan bireylerin aktif katılımına 
bağ1mlı olması, kadın çalışmalarında hem nicel hem de nitel kopukluklara yol 
açmıştır. Konular arasındaki eşiLc.;iz dağılım özellikle bcl_i~gindir. _Kadın ç_a ~ış: 
malan geleneği olan, eğitim bilimleri, edebiyat, so yal bılımler, sıyas~t bı_lı~ı 
gibi kimi alanlarda, belli bir kalıcılığı olan ilerici yaklaşımlar_kurula?ıl_mıştır. 
Kadın çalışmalarının kurumsallaşması da, en çok bu alanlarda ılerlemışur. Do
ğa bilimleri , mühendislik, ekonomi, iş idaresi, hukuk, tıp gibi _diğer alanlar, ka
dın çalışmaları ve kadın araştırmalarının sonuçlannın akademık olarak ele alın
ması ne ilgili herhangi bir şeyin yapılmasını reddeLmişlcrdir. Yine de, bu disip
linlerdeki kadın öğrenciler hala kadın çalışmaları dersleri talep etmekte, top
lanrılar düzenlemekte, bilimde insan-merkezciliğini ve erkek egemen teknolo
jide özelcştiri eksikliğini tartışan projeler oluşLUrmaktadırlar. Kadınların ekoloji 
ve barış hareketindeki kayda değer çabalan, çağdaş teknoloji ve bilime yapılan 
bu eleştirilerle yakından ilişkilidir. . 

iş alanlannda kadınlann lehine yapılan yeniden tanımlamalarda da olumlu bır 
eğilim görülmektedir. (Batı) Almanya'da kadın çalışınala_n için 30 ~~layı~da 
profesörlük kadrosunu kap, ayan bir liste çıkartabilmekteyız. Ancak _ö~rencıl~
rin ortaya koyduğu talep gözönüne alındığında bu görünen başan mınımal du
zeydedir. Sınavlan veya tez ve araştırmalan değerlendirecek daha fazl~- a~ıda 
ders asistanına izin verilmediği için, profesör olan az ayıda kadının uzeııne, 
taşıyabileceklerinden çok daha fazla yük binmektedir. Son olarak da, kadın pro
fesörler değerli çalışma kapasitelerinin bir bölümünü, üniversitenin özerk yö
netim organlarında geçirmek zorundadırlar. Yayın . araştımıa malzemesi ve ele
manian için fon sağlama çabalan sırasında kadınlar, uzun geçmişi olan alanlan 
temsil eden ve r onlann giderek azaldığı dönemlerde doğrudan ya da dolaylı ay
nmcılık yapmaktan çekinmeyen erkek meslcktaşlannın çoğunluğu ile kaçınıl-
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maz olarak çekişmek zorunda kalmakLadırlar. 
Kadın çalışmalarının eksiklikJcrini, ancak bu güç şartlan gözönüne aldığı

mızda doğru olar.ık değerlendirebiliriz. Kadın çalışmalan için sınanmış bir müf
redat ve özel bir didaklik yöntem eksikliği vardır. Öğrenciler, kendilerine kadın 
araştırmalannın tarihi, teorisi ve metodolojisini tanıtacak zorunlu bir ders siste
mi ile uzmanlaşma alanlarına önceden hazırlanamamaktadır. 

Bu noktada dikkatlerinizi, kadın çalışmalarının geleceği açısından aklif des
tekleri vazgeçilemez olan kadın öğrencilerimize çekmek istiyorum. Neredeyse 
yirmi yıldır, kadın konularına ilişkin derslere olan talebin oluşmasında gerekli 
itici gücü sağlayan, öğrencilerin inisiyatifleri ve yılmayan baskı landır. Açılan 
dersleri yetersiz bulduklannda özel okutmanlar önerdiler, yeni bir kadro açığı 
olduğunda, iyi nitelikli adaylann bulunabilmesi için etkin olarak çalıştılar ve pek 
çok durumda, kadro ilanlarının, kadın çalışmalannı içerecek biçimde yeniden 
tanımlanmasında başarılı oldular. Yerleşik alanlarda çalışan öğretim üyelerini 
kadın araştırmalarının bulgularından haberdar edebilmek için, seminerler ve 
konferanslar düzenlediler. Birkaç yıl önce Free Üniversile'de yapılan boykot
larda daha fazla okutman ve kadın çalışmalannda daha fazla ders açılması talep
lerini tüm üniversitede tartışma konusu haline gelirmeyi başardılar. Öğrenci 
projelerinin oluşturulmasında ek fonlar edinmeyi de başardılar. Şu anda, kadın 
öğrencilerin feminist konularda yürüttüğü 14 proje vardır. Son olarak, dönem 
ödevlerini kadın konulannda yoğunlaştırıp kadın, erkek tüm profesörlerini bu 
alanlarda kendilerini geliştirmeye zorlayarak, edindikleri bilgilerin gelecek ku
şaklara da aktanlmasına katkıda bulundular. Kadın konularını içeren dönem 
ödevleri ve projelerin sayısı, işe yeni alınan hocalar, okutmanlann sözJcşmele
rinin sona erme dönemleri, özel burslann dağılımı ve profesörlük kadrolann
daki açıklara göre değişmektedir. 

Aynca, kadın çalışmalarının bugünkü uygulaması konusundaki öğrenci des
teğinin belirsizliği de unutmamamız gereken bir gerçek. Profesyonelleşmenin 
artışına paralel olarak hiyerarşilerin oluşumundan rahatsız olmaktadırlar. Kadın 
çalışmalarında profesörlük talebinin yanı sıra, bu tür kariyerlerde yer almanın 
kadınlar için tercih edilebilir olup olmadığına dair bir tartışma bile ortaya çıktı. 
Dersleri erkek öğrencilere açıp açmama konusunda da görüş f arklılıklan ortaya 
çıktı. Şu sıralarda, her iki biçimde de, hem sadece kadınlar için hem genel katı
lımlı dersler yapılmaktaysa da çoğu dersler sadece kadınlar içindir. 

Gördüğünüz gibi, kadın çalışmalannın kurumsallaşması ile elde ettiğimiz ba
şarı her zaman olumlu olarak değerlendirilmiyor. Kadın çalışmalannın gelişi
minin eleştirel bir değerlendirmesinin yapılması, kadın üniversitesi fikrinde bir 
rönesansa yol açtı. Münih'le 1984 yılından bu yana bir kadın akademisi için ça
lışmalarını sürdüren bir grup var. 1989 yılında, Kuzey-Rhine-Westphalia'da 
bir grup kadın akademisyen, 2000 yılında açılacak bir "Kadın Yüksek Okulu" 
nu tanımlayan çok ilginç bir öneri yayınladılar. 

KARİYER BEKLENTİLERİ 

Yüksek öğrenimde kadın çalışmaları ve araştırmalarının oluşumundaki yeter
sizlikler ışığında, bu alanda uzmanlaşmayı seçen öğrencilerin gelecekte iş im-
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kanlarını riske sokup sokmadıkları konusunun sorgulanması önem taşımak
tadır. Akademik dünya kadınlardan ikili bir nitelikleşme beklemektedir. Önce 
kendi konularının gereklerini yerine getirme ve sonra, buna ek olarak, kadın ça
lışmalarında yetkinlik kazanma. Kural olarak, akademisyen kadınlar, önce açık 
bir kadro için genel rekabette başarılı olmalı, daha sonra bunu kadın çalışmala
rını geliştirmek için kullanmalıdır. Kadın çalışmalan, dolaylı olarak, yüksek 
öğrenim için kadınlan teşvik eden özel burslardan yararlanmaktadır. Bu tür burs
lan alanlar arasında, sonuç olarak bu imkanı kadınlara yönelik projelerde kulla
nan belli bir yüzde hep bulunmaktadır. 

(Batı) Almanya'da, üniversitelerin yanı sıra, özel olarak kadın konulannda 
yoğunlaşan bağımsız araştırma kurumlan da vardır. Kızların aile ve eğitim du
rumları, aile içi şiddet, yaşlı kadınların durumları, tarihsel cinsiyet ve aile konu
lan, kızların hizmet eğitimi ve nitelikleri konularında araştırmaların yapıldığı 
Münih'teki "Alman Gençlik Enstitüsü" bu türün bir örneğidir. Hanover'deki 
"Kadın ve Toplum Enstitüsü"nde, sadece kadın araştırmaları yapılmaktadır. 
Çalışma alanlan araı;ında, iş ve aile, kadınlar ve yeni teknolojiler, kadınların po
litik katılımı vb. konular yer almaktadır. Şu sıralarda, bir inisiyatif komitesi, ba
ğımsız bir "Kadın ve Hukuk" enstitüsü kurma çalışmalannı sürdürmektedir. Bu 
grup, feminist hukuk teorisi ve pratiğinin eşgüdümü, ilgili yasal literatürün ar
şivlenmesi ve eğitim çalışmalarının örgütlenmesi gibi konular üzerinde çalış
mayı planlamaktadır. 

Kadın tartışmalarında eğitilmiş olan kadınlar için üniversiteler ve araştırma 
enstitülerinin dışında bir başka pazar daha gelişmektedir. Medya, yetişkinler 
için eğilim veren kurumlar, bakanlık daireleri, yerel topluluklar, sendikalar ve 
politik partiler kadın konulan ile ilgilenerek, gerekli eğitimi almış kadınlan işe 
almaktadırlar. Aynca "Frankfurt Kadınlar Okulu" ve "Berlin Sosyal Araştırma 
Enstitüsü" gibi, kadınlar tarafından kar amaçlı işletme olarak kurulan araştırma 
ve yetişkin eğitim kurumlan da vardır. 

Ne var ki, bu olumlu gelişme, bu pozisyonların ücret düzeyi ya da statüleri 
ile ilgili olarak hiçbir şey söylememektedir. Bu iş alanlan, bağımsız araştırma 
kurumlarına yapılan mali destekler gibi, kadınların politik çıkar gruplanndan 
gelen baskılarla ortaya çıkmıştır. Politik tercihler değiştiğinde, eldeki parayı 
dikkatli kullanma gündeme gelmekte ve tüm süreç tekrar başa dönmek zorunda 
kalmaktadır. İki Almanya'nın birleşmesi ile şu anda bu durum gözlenmektedir. 

KADIN ÇALIŞMALARI VE BUNLARIN BİLİMSEL, 
SOSYAL DÜZEYDEKİ ETKİLERİ 
Kadın çalışmaları Almanya'da, konuların ve araştırma sonuçlarının gözardı 

edilebilmesinin imkansız olduğu bir konuma ulaşmıştır. Yayın sayısı ve medya
da bulduğu yankılarla ölçülebilen kamusal etkinlik ile mali güvencesizlikleri 
arasında bir dengesizlik söz konusudur. Sosyoloji, eğilim, siyaset bilimi, tarih 
gibi alanlarda yerleşik meslek örgüllerindcki komitelere ve araştırma projelerine 
katılım yoluyla kadın araştırmalannın etkisi geleneksel alanlara taşınmıştır. Her 
zamankinden daha fazla değişik alanlarda kadın örgütlerinin ortaya çıkması, 
güçlü bir lobi yaratmıştır. Bunlar çalışmalannın sonuçlarını konferanslar, süreli 
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yayınlar ve bültenlerle yaymaktadırlar. Bu kadınlar, genellikle araştırmalan fi
nanse eden kurumlarda kadın araştırmalarının çıkarlanm temsil eLmekte olan ka
dınlardır. Çabalarının sonuçlarından bir tanesi, Almanya'da araşllrmalan finan
se eden en önemli kaynak olan, Alman Araştırmalar Kurumu'nda bir "kadın 
araştırmalan" alt komitesinin kurulması olmuştur. Almanya'nın kimi eyaletle
rinde kadın araştırmaları için para aynlmaktadır. Bu kategoride, 1988 yılından 
itibaren Berlin'de, kadın araştırmaları için ronlar hazırlayan ve kurumsal destek 
olmadan araştırma yapan kadınlan teşvik edebilmek için alt yapının geliştiril
mesini sağlayan "Kadın Araştırmaları Geliştirme Programı" yer almaktadır. 
Programın 1990'da yıllık bütçesi 3,5 milyon mark idi. 

Kadın çalışmalarının Almanya'da kamu tarafından algılanışı, 1989 yılında 
basılarak "kadın araştırmalannın konumu ve perspektifleri" hakkında bilgi ve
ren bir parlamento soruşturması ile de belgelenmiştir (Bundestagsdrucksache 
11/5907 ve 11/8144). 

Bana göre, Almanya'daki kadın politikasında (ya da kadınlara dair politika
larda) yer alan tüm tartışmalar ve faaliyetler, feminist bilimsel başarılardan etki
lenmektedir. Umanın bu değerlendirmem, benim öznel algılamalanmın bir so
nucu değildir. 
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JOHANNA KOOTZ'UN BİLDİRİSİ İLE 
İLGİLİ TARTIŞMA 

Nermin Abadan-Unat: Dün Schlesinger Kütüphanesi'nin konuşmacısı Dr. 
King Amerika'daki kadın araştırmalarının iki kutup arasında dolaştığını ifade 
etti. "Mainstream" dediği ana akımın içinde yer alan araştırmalarla, daha marji
nal konular üzerinde yoğunlaşan, daha doğrusu daha farklı bir yaklaşımı be
nimseyen araştırmalar arasındaki farkı belirtti. Almanya'daki durumdan Dr. 
Kootz da söz etti; ev kadınının ekonomik sistem içindeki yeri üzerinde çok du
ruluyor. Hatta bir deyim de yerleşti Almanca'da "hausfrauzirung", yani "evka
dınaştırma" süreci. Bu yaklaşım tüm araştırmalara ne dereceye kadar egemen? 
Yani bu daha çok Bielefcld grubunun başını çektiği bir yaklaşım mı yoksa buna 
Alman kadın araştırmalan alanının en önemli konusu diyebilir miyiz? 

Joharına Kootz: Hayır, en önemli konusunun bu olduğunu söyleyemem ama 
yıllardır üzerinde önemle durulan bir konu bu. Bu alanda yürüttüğümüz politik 
kampanyaların etkisiyle kadınlann eviçinde harcadığı emeği görmezlikten gelme 
tutumu eskiye göre oldukça azaldı. Ama kadınların kurtuluşunu sağlayacak en 
önemli koşulun bir işte çalışmak olduğunu ortaya koyan çok sayıda doktora tezi 
var. Bu alanda bir değişme söz konusu. Tezlerdeki kadar olmasa da bu düşünce 
artık kadınlar arasında da oldukça güçlendi. Bu sava kişisel olarak ben de katı
lıyorum. 

Serpil Çakır: Ben sizden bazı istaLisLiki bilgiler almak istiyorum: Almanya'da 
kaç tane kadın araştırma merkezi var? Katılan öğrencilerin cinsiyeti nedir, oran 
nedir? Aynca katılımın daha kitlesel ve yetişkinlere yönelik olduğu açık üniver
sitelerde kadın araştırmaları programı var mı? 

J.K.: Sizlere kadın araştırmalan merkezlerinin adreslerinin bulunduğu bir 
liste verebilirim. Bu liste sanının tüm adresleri kapsamaktadır. Üniversitelerle 
bağlantı halinde olan bu merkezlerde kadın öğrenciler tüm etkinliklerde en 
önemli yeri alıyorlar. Bu alandaki çalışmalarda kız öğrenciler çok başanlı oldu
lar. Onlar bilimsel çalışmalarda ilerleme kaydederken, bu bilgileri bir yandan da 
bundan sonraki kuşaklara taşıyarak kadın araştırmalannın sürekliğini sağlı
yorlar. İstatistiklere gelince: Bağımsız kadın öğrenciler ve bilgi ve araştırma 
merkezleri çeşitli kurslar düzenler. Bazıları bu kurslardan para da kazanabil
mektedir; örneğin özellikle yetişkin kadın öğrencilerin eğilimi için, üniversiteye 
giriş için kurslar, seminerler, kolokyumlar düzenliyorlar. Bunlan bir tür ticari 
girişim olarak adlandırabilirsiniz. Frauen Schulen Hamburg bunlardan biri. 
Başka gruplar da var. Açık üniversitelere gelince, Almanya'da bugüne dek yal
nızca bir üniversite, Hagen Üniversitesi söz konusu açık eğilimi uygulamakta
dır. Aynca açık eğitim uygulayan bazı kadın kuruluşları da var. Umarım bu ça-

115 



lışmalar gelecekte çoğalır, çünkü açık eğitimin Demokratik Almanya'da çok 
yaygın olduğunu biliyoruz. Doğu Berlin'deki Humboldl Üniversitesi açık eği
tim programlarının büyük bir bölümünü yürütüyor. Programlara kadınlar ka
tılabiliyorlar ama bildiğim kadarıyla bu öğretim programlan içinde ö1.el olarak 
kadınlarla ilgili herhangi bir program yer almıyor. Ama bu çok iyi bir fikir ve 
umanın Humboldt Üniversitesi'ndeki kadınlar bu yönde çalışmalar yaparlar. 

Şule Torun: Konuşmanızın sonundu kadın araştırmalarının genci olarak Al
man politik hareketi ya da politik kadın hareketi üzerinde etkisi olduğunu söy
lediniz. Benim öğrenmek istediğim şey, üniversite içinde ya da dışındaki ka
dınların kendileriyle ilgili sorunlar üzerinde yaptıkları araştırmalann kadınların 
yaşamına gerçekte ne gibi bir değişiklik getirdiğidir. Yani bu araştırmaların so
nunda biz bir metodoloji yaratabildik mi? Almanya'da ya da başka bir yerde ka
dınların durumunda gerçek bir değişme oldu mu sizce? Size bir anlamda eleşti
rel bir yaklaşımı da içeren bir soru sorduğumun farkındayım. 

J.K.: Benim gördüğüm kadarıyla son yirmi yıl içinde kadınların durumunda 
değişiklikler oldu. Bazı başarılar kazandık. Ama bu alanda sorunların varlığını 
sürdürdüğünü de itiraf etmeliyim. Örneğin, çalışma yaşamında kadınların eşit 
ücret sorununun ya da kreş sorununun tam çözüldüğünü söyleyemeyiz. Kürtaj 
yasası gibi başka sorunlarımız da var. Ama kanımca kadınların sorunları üzeri
ne tüm topluma yayılan bir bilinç yükselmesine tanık olduk. Bu gelişme kuş
kusuz kadın hareketinin ve üniversitelerdeki kadın araştırmaların sonucu mey
dana geldi. Pek çok tabu vardı; örneğin kadına yönelik aile içi şiddet, kadınlara 
ve genç kızlara çalışma yaşamında cins ayınını güdülmesi gibi. Bütün bunlar 
bugün yaygın bir biçimde tartışılır ve araştırılır duruma geldi. Aynca bizim hu
kuk sistemimizde eşitliği sağlayan yasalar ile bunların uygulanması arasında 
farklılıklar vardır ve eminim ki feminist hukukçuların bu alanda çalışmaları ol
masaydı bu uygulamalar daha da kötü olabilirdi. Aynı şey tıp alanı için de ge
çerli. Kadınlar erkek doktorların kendileri için yarattıkları imajı silmek ve ger
çek ihtiyaçlarını saptamak, kadına atfedilen rolleri değiştirmek için çok çaba 
gösterdiler. Bu konuda çok iyimser olduğumu sanmıyorum. Ama bütün bu ça
balar olmasaydı her şey daha kötü olacaktı sanının. Bugün tüm toplumu saran 
yepyeni bir eğilim ve bilincin olduğunu görüyoruz. Ben bunların küçük adımlar 
olduğunun farkındayım ama otuz yıl öncesine kadar kadınlar çalışabilmek için 
kocalarından imzalı bir kağıtla izin almak zorundaydılar sözgelimi. Yalnız ya
şamak, öğrenim görmek ve çocuklarını kendi başına büyütmek isteyen kadınlar 
için de aynı şeyler söz konusu. Şimdi daha önceki koşullardan oldukça farklı 
bir yaşanılan var. Şimdi eskiye göre daha fazla hakkımız var. Almanya'da bu
gün boşanma oranı çok yüksek. Berlin'de doğan çocukların %20'si evlilik dışı 
dünyaya geliyor. Bütün bunlar çok önemli. Kadınlar artık kendilerini toplumun 
kurbanları olarak değil, aktif ajanları olarak görüyorlar. Bunlar kadınlann ka
zandıkları yeni nitelikler sanırım. 

Ozan Kesim: Almanya'da izleyebildiğimiz kadarıyla kadın problemlerine 
karşı büyük bir ilgi var. Fakat şu ana kadar belirtildiği gibi bu konuda kaydedi
len gelişmeler çoğunlukla kadınlan etkilemesi ve değiştirmesi bakımından önem 
taşıyor. Üç yıllık gözlemlerime göre Almanya'da erkekler hala muhafazakar dü-
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şünce yapılarını koruyorlar. Tabii bu arada yirmi yıllık bir gelişme döneminde 
gerek toplum içinde gerek üniversitelerde profesörlerin, araştırma görevlilerinin 
kadın problemleri konusuna daha hoşgörülü bakuklan, bu konuda çalışmaların 
yapılmasına izin verdikleri söylenebilir. Fakat yine de bütün bu çalışmaları ken
dileri dışında bir oluşum olarak görüyorlar. Yani sorunun kaynaklarından en 
önemlisinin erkeğin kendisi olduğuna ve erkeğin değişmesi gerekliğine henüz 
yaklaşabilmiş değiller. Bunlar benim gözlemlerim. Dolayısıyla bu bakış açısın
dan Alman toplumu kadın hareketlerinin önemini ne derecede kavradı ve hangi 
bakış açısıyla kavradı? Son olarak Berlin Ünivcrsitesi'nde yaptığınız çalışma
larda eıkekler ne derecede aktif kaulımda bulundu ve hangi rolleri oynadılar? 

J.K.: Erkeklerin değiştiğini söyleyemem, değişenler kadınlar oldu. Kadınlar 
kendi sorunlarına sahip çıkular ve bazen erkekler bundan çok büyük rahatsızlık 
duydular. Böyle olması zorunluydu. Ve yaşanan ortam çoğu zaman son derece 
saldırgan olabiliyordu. Ancak bu konudaki istatistikler çocuk bakımının payla
şılması, kadınların çalışması, meslek sahibi olmaları gibi konularda erkek nü
fusun görüşlerinde de değişiklikler olduğunu gösteriyor. Ama muhafazakar 
eğilimlerin varlığını sürdürdüğü de bir gerçek. Erkekler üzerine araşurma yap
mak isteyen gruplar ya da kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin kurdukları 
"yardımlaşma" grupları toplumda çok küçük bir oran oluşturuyor. Üniversite
lerde ~~ aynı şekilde çok az sayıda erkek profesör kadın araştırmalanna katı
lıyor. Omeğin ortaçağdaki kadınların yaşamı üzerine araştırmalar yapan, semi
nerler düzenleyen bir tarihçi öğretim üyesi tanıyorum. Ama o da çevresindeki 
erkek çalışma arkadaşları tarafından ayrıma tabi tutuldu. Bir başka profesör 
daha var bu alanda çalışan: Kadınlar lehine işleyen bir iş paylaşımı modeli ge
liştirdi. Bu modelin adı "üçte iki "modelidir. Çünkü modele göre iki erkek pro
fesör olduğu zaman bir kadın profesöre doğrudan yer açılacaktı. Ancak bu mo
deli g~liştiren öğretim üyesinin görüşlerini çok az erkeğin paylaşllğı görüldü. 
Free Universite'de 1989 ve 1990'da yapılan son öğrenci grevlerinde erkek öğ
rencilerin de yer aldığını ve kadınların kampanyası için mücadele ettiklerini gör
mek benim için şaşırucıydı. Bu bizim için çok yeni bir gelişmedir. Grevin talep
leri dört başlık altında toplanıyordu ve bunlardan ikisi kadınların akademik kari
yerdeki zorluklarının kaldırılması ve kadın araştırmalarının desteklenmesi ile il
giliydi. Bu yeni bir kuşak. Umanın bütün bunlar görünüşte değil, daha köklü 
bir dönüşüme neden olur. 

Jale Baysal: Sabah oturumunda Kassel'deki "ilk kadın harekeli" gibi bir ifade 
kullandınız. Almanya'daki kadın hareketi ilk nasıl başladı ve hangi konuyla 
başladı? Biraz açıklama verebilir misiniz? Kasscl'de ne oldu? 

J.K.: Kassel'de yalnızca ilk, eski kadın harekeli ile ilgili tüm belgelerin, kitap
ların ve dergilerin toplandığı bir kadın arşivi ve bilgi meıkezi bulunuyor. Bu çok 
özel, içinde 40.000'den fazla kitap ve yayının bulunduğu bir arşivdir, yayınla
rın yanı sıra kadın hareketine ait pankartlar, bayraklar, afişler gibi malzeme de 
içeriyor. Almanya'da "ilk kadın hareketi" ya da "eski kadın hareketi" dediğimiz 
hareket, eğilimde eşil haklar ve oy hakkı üzerineydi. Bunlar, o sırada en önemli 
konulan oluşturuyordu. Bu hareket Almanya'nın tüm kentlerinde vardı, daha 
çok liberal partilerle sosyal demokrat parti çevreleriyle ilişki içindeydi ama hare-
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ket içinde siyasi partilerden bağımsız olan otonom ve radikal bir kadın kurtulu
şu hareketi de bulunuyordu. Eski kadın hareketine ait materycllarin çoğu Kas
sel'deki bu arşivde bulunuyor. Almanya'da kadın hareketinde yer alan demek 
ve kuruluşlarla ilgili Berlin'de şimdi hükümete ait olan bir başka özel arşiv daha 
bulunuyor. 

Bir Bayan: Efendim, biraz önce beyefendinin sorduğu soruyla bağlantılı ola
rak şunu öğrenmek istiyorum: Berlin'de boşanma sayısının artmakta olduğunu, 
evlilik dışı doğan çocuk oranının %20'ye ulaştığını söylediniz. Buna kadın 
araştırmalan ve hareketlerinin erkek cephesinden pek olumlu karşılanmadığını 
ve saldırganlığın artmakta olduğunu da eklediniz. Acaba bu, erkek çocuklann 
eğitiminin başka biçimde yeniden ele alınmasını ve bir eğitim planlamasını gün
deme getirmiyor mu? Böyle bir şey düşünülüyor mu? 

J.K.: Kuşkusuz bu konuda haklısınız. Benim de kişisel kanım bilinçteki tüm 
değişikliklerin ailede ve okullarda başlamak zorunda olduğu yolunda. Bu konu
da çok iyi deneyimlerimiz de var. Çünkü kadın öğretmenlerin çoğunluğu kadın 
hareketiyle bağlantı kurmuş ya da üyesi durumunda. Bu konuda okullardaki 
eğitim programının kız öğrenciler açısından yeniden tanımlanması yönünde ça
lışmalar var. Okullarda kullanılan malzemenin ve zorunlu olan kitaplann yeni
den gözden geçirilmesi çalışmalan da yürüyor. Sanının genç öğrenciler cinsi
yetlerarası ilişkiler konusunda daha duyarlılar. Örneğin benim oğlum beni er
keklere özgü ifadeleri kullandığım zaman uyan yor. Eminim ki öğretmenler de 
bu konuda duyarlılar. Çünkü öğretmenler sendikası ilericilerin bulunduğu bir 
sendika. Örneğin üyeleri için "Kadın Öğretmenler İçin Yaz Okulu" adı altında 
kurslar düzenliyor. Öğretmen kadınlann sorunlan ve eğitimde cinsiyetçilik gibi 
konular tartışılıyor. Kadın öğretmenlerin mesleki ilerlemeleri ve eğitim politika
lan üzerine seminerler düzenliyorlar. Okullarda gerek erkek gerek kadın öğret
menlerin bu konuda daha duyarlı olduklan bir ortamın yaratılmasını diliyoruz. 

Nurscr Öztunalı: Geçen haftalarda Türkiye'ye on sekiz kişilik bir Alman ka
dın grubu geldi. Mor Çatı'dan program yapmasını istediler. Biz koordine ettik 
ve hatta Kütüphane'ye de geldiler. O arada benim sorduğum sorulardan biri 
şuydu: Almanya'da kadın hareketi olarak yoğun biçimde neyle uğraşıyorsunuz? 
Irkçılık yanıtını verdiler, yabancı işçilerin, göçmenlerin sorunlan dediler. Ben 
bunlann özgül kadın sorunlan olmadığını belirtince, "Bu da bize göre bir mü
cadele biçimi" dediler. Siz ne düşünüyorsunuz ırkçılık ve yabancı işçi sorunu 
konusunda? Almanya'daki feminist hareket son zamanlarda bununla mı ilgileni
yor'? 

J.K.: Şimdi yaygın olan ırkçılığa ve yabancılan istememe eğilimine karşı ha
reket konusunda kendi adıma düş kırıklığı yaşadım. Böyle bir gelişme bekle
miyordum. Bu konuda çok tartışma var: Hareketin neden şimdi ve bu koşullar
da ortaya çıktığı, esas nedenleri, önderliğin kime ait olduğu gibi sorular tartışı
lıyor. Ama ırkçılık yalnızca kadınlann sorunu değil, tüm toplumun sorunudur. 
Her zaman böyle ırkçı gruplar oldu. Fransa'dakinden ya da başka ülkelerden 
farklı bir olgu değildir bu. Her ülkede milliyetçiler nüfusun belli bir kesimini 
oluşturuyorlar. Gerçi şu anda bu oldukça şiddetli hissedilen bir sorun, yeni bir 
ırkçı dalga yükseliyor, ama kanımca kadınlar genci olarak ırkçı görüşlere ve ey-
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temlere katılmıyorlar. Yalnız bu konudaki araştırmalardan ve raporlardan öğ
rendiğimize göre bu tür eylemler yapan çetelerin içinde genç kızlar ve kadınlar 
da yer alıyorlar hiç kuşkusuz. Sağ polilikalar ve ideoloji bugüne değin erkek 
ideolojisiyle bağlantılı oldu. Şimdi Free Üniversitc'nin yeni mezunlanndan bir 
gencin bu konuda araştırma yaptığını biliyorum: Sağ düşünüş ile kadınlann ra
dikalizmi arasındaki ilişkiler üzerine bir tez hazırlıyor. 

Bir Bayan: Yanlış anlamadıysam, siz 75-80 yıllan arasındaki kadın araş
tırmalannda feminist ve lezbiyen bir tekel oluştuğunu söylediniz. Ne demekti 
bu tekel, yani tekel sözcüğünü ne anlamda kullandınız? 

J.K.: Öteden beri bilim alanında kadınlarla ilgili konulann yer aldığını belirt
miştim, hatta lezbiyenlik de bu konulann içindeydi. Ama o dönemlerde lezbiye
nizm ortaya çıkmamıştı. Yine aynı şekilde kadına yönelik şiddet üstüne kimi er
kek hukukçu ve doktorlann araştırmalan olmuştu ve konuyu iyi biliyorlardı. 
Ama bunlar bir amaca yönelik değildi ve ekip çalışmasını yansıtmaktan çok u
zaktı. Kadın konusunu kadınlar toplumun gündemine getirerek ifşa etmeye baş
ladılar ve özellikle A.B.D.'de, İngillere'de bu araştırmaları kadınlar başlattılar. 
Bu alanda çok büyük bir bilgi birikimi oluşturdular. Bunu, evet ben bir tekel o
larak adlandırdım; çünkü bu alanda araştırma yapabilecek, eğitim yapacak ve 
eylemleri örgütleyecek olan, sözgclimi kadın sığınaklannı kuracak olan tek güç, 
kadınlardan başkası olamazdı. 

Serpil Çakır: Kadın çalışmalannı özel kurumlann desteklediğini söylediniz. 
Hangi ve ne tür özel kurumlar destekliyor ve bu destek nasıl gerçekleşiyor'? 

J.K.: Bir örnek vermek gerekirse kadın araştırmalannı ve çalışmalannı des
teklemek için Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı araştırma projesinin fi
nansmanını üstleniyorlar ve parayı erkeklerin egemen olduğu sosyal araştırma 
kurumlanna değil de doğrudan kadın gruplanna ya da kadın araştırma enstitü
lerine veriyorlar. Bu olanaklardan biridir. İkinci olarak kadın araştınnalannı des
teklemek üzere hükümel tarafından finanse edilen vakıflar kuruldu. Bir de özel 
kuruluşlar var. Ama bunlar Almanya'da r azla gelişmiş değil. Geçen sene bir ka
dın tarafından kurulan bir vakıf, örneğin, kadınların mesleklerinde yükselmeleri 
için çalışmalar ve araşllrmalar yapıyor. Bir de daha küçük miktarda fon sağla
yan kadın akademisyenler derneği gibi dernekler var. Ancak bunlara başvurup 
burs kazanmak oldukça zor. Çünkü şimdiye kadar yapılan araştırmaların dü
zeyini ve konulannı bilmek, istediğiniz paranın neye harcanacağını aynntılı ola
rak savunmak zorundasınız. Bu burstan kazanabilmeleri için kadınlara gereken 
desteği ve bilgiyi biz veriyoruz, anlan eğitiyoruz. Aynca Yeşiller Partisi'ne 
bağlı ve yalnızca kadın hareketine, kadınların meslekteki ilerlemelerine burs 
sağlayan bazı dernekler kuruldu. Bir de bu konuda yardımcı olan "yardımlaş
ma" gruplan var. 
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KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ 
VE BİLGİ MERKEZİ 

Şirin Tekeli 

Kütüphanenin tanıtımını yapma görevi bana verildi. Ancak ben meslekten 
kütüphaneci değilim. Dolayısıyla kütüphanecilik1e ilgili sorulann yanıtlanma
sında, ilgili arkadaşlarımın yardımını isteyeceğim. 

Bu konuşmanın konusunu oluşturan kütüphane, iki gündür dinlediğimiz 
uzun ve köklü bir geçmişleri olan kütüphanelerden farklı; çok genç, henüz bir 
yaşında olan bir kütüphane. 

Bu konuşmada dört konuyu ele alacağım. Kadın Kütüphaneleri, diğer kü
tüphanelerin öyküsünde de gördüğümüz gibi, kadın hareketinin tarihiyle ya
kından ilişkilidir. İlk bölümde, bizim kütüphanemizi belirlediği ölçüde, kısaca 
Türkiye'de kadın hareketinin tarihine değineceğim. İkinci bölümde, kütüpha
nenin kuruluş sürecini anlatacağım. Üçüncü bölümde doğrudan kütüphanenin 
kendisiyle ilgili bilgiler sunacağım; son bölümde de kütüphanemizin, daha önce 
ele alman kütüphanelere göre özgün bir yanını oluşturan kültür etkinliklerine 
değineceğim. 

KADIN HAREKETİ VE KADIN KÜTÜPHANESİ 

Batılı kadınlar için Türkiye'de 1980'li yıllardan beri, feminist kadınların baş
lattıkları ve bugün, o hareketi de içermekle birlikte onun boyutlarını aşan, ol
dukça çeşitlenmiş ve boyutlarının küçüklüğüne rağmen toplum yaşamında ol
dukça etkili olan bir kadın hareketinin varlığını duymak zaman zaman şaşırtıcı 
oluyor. Batıdan bakıldığında Türkiye, ataerkil kurumların kadınlan yoğun şe
kilde ezdiği ve buna karşı herhangi bir tepki geliştiremeyen bir toplum olarak 
görünüyor. Oysa bu doğru değil. Özellikle son yıllarda kadınların hayatlarının 
her yönünü ciddi şekilde sorguladıkları ve tepkilerini değişik yollarla ifade ettik
leri açık. Batılılar kadar Türkiye'de yaşayan birçok kadın için şaşırtıcı olan bir 
başka konu da Türkiye'deki kadın hareketinin hiç de sanıldığı kadar yeni olma
dığı ve köklerinin neredeyse yüzyıl kadar önceye, Osmanlı dönemine uzandı
ğıdır. 

Gerçekten, 19. yüzyılın sonunda Osmanlı büyük şehirlerinde, başta mizah 
basınında olmak üzere feminizm tartışmaları başlamıştı (Bkz. Nora Şeni, 1980). 
Tanzimat sonrasında Batı etkilerinin daha fazla girdiği ve yönetici elitlerin re
formlar için gözlerini Batı'ya çevirdikleri bir dönemde, kadınların statüsü tar
tışmasının gündemde önemli bir yer tutmamaı;ı olanaksızdı. Reformculara göre, 
Osmanlı'nın geri kalmışlığında, kadınların cehalete mahkum edilmeleri önemli 
bir etken olarak görülürken, kadınların statüsünde yapılacak herhangi bir deği
şikliği, devletin meşruiyet temelini saglayan Şeriat'tan bir sapma olarak gören 
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muhafazakarlar da, toplum düzeninin korunmaı;ını, kadının yaşamım gelenekle
re uygun olarak sürdürmesine bağlıyorlardı. İslamiyet odaklı reformcu-gerici 
çatışmaları kadınların kıyafetinden, günlük yaşamına kadar her şeyi tartışmanın 
ıneıicezine taşıdı. Bu arada, kadınlar için orta okul, lise, öğretmen ve ebe okulu 
gibi meslek okulları açıldı; özellikle Osmanlı reformcu-yönetici sınıflarına men
sup kadınlar, zaman zaman özel derslerle ve yabancı dille desteklenen modem 
bir eğitim görmeye başladılar. 

II. Meşrutiyet'le birlikte kadın haklan hareketini başlatanlar da bu kadınlar 
oldu. Yakın zamana kadar kadınların tarihini, eski Türkçe kaynaklan okuyabi
len tarihçiler tarafından yazılmış birkaç klasik kitaptan öğrenebiliyorduk. Oysa 
son bir iki yıldır, muhtemelen yeni kadın hareketinin yarattığı ilgi nedeniyle bu 
konuda araştırmalar yapan bir genç kadın tarihçiler kuşağı yetişti. Bu tarihçile
rin birinci elden kaynaklara eğilerek, il. Meşrutiyet'te yayınlanan kadın dergile
ri üzerine yaptıkları incelemelerden öğreniyoruz ki, bu dönemde kadınlar, gerek 
kendi haklan gerekse bunalım içindeki devletin kaderi konusunda pek çok fikir 
üretmişler, dernekler kurarak örgütlenmişler, kendi aralarında yoğun tartışma
lara girişmişler, toplumda etkili olmaya çalışmışlar, uluslararası platformlara 
katılmak istemişler. Bu dönemde BaLı'da ilk dalga feminizmin dorukta olduğu, 
sufrajet hareketin birden çok ülkeyi etkilediği ve Osmanlı kadın hareketindeki 
yabancı dil bilen kadınlann dünyada olup biteni dikkatle izledikleri gözönünde 
bulundurulursa bunlar hiç de şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan, kadınların gündemi
nin neredeyse bugünkü kadar yoğun olması. Gerçekten, kadınlar başta poliga
mi, tek taraflı boşama, kadının eve kapalı yaşaulmasını öngören aile düzeni ol
mak üzere pek çok kurumu sorgulamışlar, eğilim hakkım, çalışma hakkını, top
lum hayatına ve siyasete katılma hakkını talep etmişler, kadınlann yetenek ve 
beceri olarak erkeklerden geri kalmadıklarını kanıLlamak için "uçağa binme" ey
lemi gibi gösteriler, devlet memuriyetine kabul edilmek için protesto eylemleri 
düzenlemişler, okullar kurmuşlar, işyerleri açmışlar (Serpil Çakır, basılacak). 
Bundan ancak 70 yıl sonra yeniden gündeme geLirilebilcn aile içi şiddetin daha o 
dönemde tartışılmış olduğunu öğrenmek bizler için özellikle öğretici. Nihayet, 
kütüphane bakımından ilginç bir olay da, ilk "kadın kütüphanesini" kurma giri
şiminin yine bu dönemde yapılmış olması. Kadınların sosyal yaşamdan dış
lanmaları sonucu kütüphanelere kabul edilmemelerini protesto etmek ve bu so
runa bir çözüm bulmak amacıyla Cazibe Hakkı Hanım'ın kadınlara açık bir kü
tüphane kurma girişiminde bulunduğunu öğreniyoruz (Serpil Çakır, 1989). Bu 
kütüphane kuruldu mu bilmiyoruz. Bugüne kadar kimse bu konunun peşine 
düşmemiş. Belki de yakın bir gelecekte bu konu gün ışığına çıkanlacakur. 

Türkiye'de kadın hareketinin sonraki dönemleri daha da az incelenmiştir. 
Bildiğimiz, İstanbul'un işgali sırasında yapılan büyük mitingler sırasında ka
dınların kürsüye çıkıp işgali kınadıkları, Milli Mücadele başladığında, pek çok 
kadının Anadolu'ya geçip mücadeleye kaLıldığı, Anadolu Müdafaa-i Hukuk 
derneklerine paralel olarak kadın derneklerinin kurulduğu, kadınların savaşta 
cephe ve cephe gerisi hizmetler verdikleridir. 1923'te Kadınlar Cumhuriyet 
Halk Fırkası adıyla bir siyasi parti kurma girişiminde bulunduklarını da biliyo
ruz. Ancak henüz vatandaş bile sayılmadıklarından onlara bu izin verilmemiş, 
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bunun yerine kadınlar Türk Kadınlar Birliği'ni kumıuşlardır. Kurtuluş Savaşı 
sonrasında, Osmanlı Dcvlcti'ni ve hilafeti ilga ederek laik cumhuriyet rejimini 
kuran yöneticiler, muhtemc1cn on, onbeş yıllık bir mücadc1cylc olgunlaşmış 
olan kadın taleplerini gözardı edemezlerdi. Nitekim Atatürk'ün kadın reformu 
bağlamında, Medeni Kanun'un kabulü (1926) ve 1931 ve 1934'Lc iki aşamalı 
olarak seçme-seçilme haklarının tanınması gibi önemli refonnlar cumhuriyetin 
ilk yıllarında yapıldı. Ancak, bu sürece kadın örgüllerinin kaulmalan pek isten
mediği gibi, tek parti rejiminin yerleşmesinden sonra, diğer bütün parti dışı ta
ban hareketleri gibi kadın hareketi de bastırıldı. 1935'te, Türkiye'dcki kadın 
haklarının dünyaya tanıtılması amacıyla, İsLanbul'da toplanması kararlaştırılan 
Dünya Feminist Kongresi'nin gündemi, dünya konjonktürü nedeniyle barış ko
nusuna kaymış, toplantıyı düzenleyen Türk Kadınlar Birliği de bu gündeme iti
raz etmemişti. Ne var ki, tek parti yönetimi kadınların Ankara'nın direktifleri dı
şına çıkmalannı sakıncalı gördü ve kongrenin bilmesinden onbcş gün sonra 
Türk Kadınlar Birliği'ne yapılan bir tebligatla, "Türkiye'de kadın erkek eşitli
ğinin sağlandığı, dolayısıyla böy1c bir derneğe artık gerek kalmadığı için kapa
tıldığı" bildirildi. Kemalizmin henüz tartışılamaz bir ideoloji, bir tabu olması ne
deniyle bu dönem ve sonrasındaki gelişmeleri Lam bilemiyoruz. Bilebildiğimiz, 
bu açık baskıya rağmen, daha önceki dönemin önde gelen militan kadınların
dan bazılarının, tek parti döneminde meclise temsilci olarak ginncyi kabul ettik
leri (Nakiye Elgün) ve feminizmi Kemalizmle özdcşlcştirdikleridir. Tek parti 
döneminde sağlanan bu ideolojik hegemonya, sonraki, demokrasiye geçilen 
döncm1crde de etkisini sürdürdü ve kadınların Türkiye'de erkeklerle eşit olmak
tan uzak olduklarını, cinsiyetleri nedeniyle çok çeşitli ayırımlara uğradıklarını, 
yerleşik ataerkilliğe, cinsiyetçiliğe karşı, kadın dayanışması temelinde yepyeni 
bir mücadele verilmesi gerektiğini kavramaları için, çok, yakın bir zamana, 
1980'1i yıllara kadar beklemek gerekli. Kuşkusuz, Kemalist rcfomılarla (ve da
ha öncesinden beri) eğilimde, mesleklerde önü açılan pek çok seçkin kadın oku
muş, çalışma hayatına ginnişLi. Ama bu kadınların sorunlarının çözüldüğü an
lamına gelmiyordu. Erken seçimler nedeniyle güncel bir alandan örnek vennek 
gerekirse, kadınların siyasal yaşamdaki yeri bakımından Türkiyc'nin bugün 
Avnıpa'nın, küçük Malla ve Kıbrıs adalarıyla birlikle en geri ülkesi durumunda 
olduğunu söylemek belki de yeterlidir. Türkiye'de çok partili demokrasiye ge
çilen 1950'dcn günümüze parlamentoya seçilmeyi başaran kadınların oranı 
hiçbir zaman % 1,7'yi aşamadı. Önümüzdeki erken seçimde de aşacağa benze
miyor. Medeni Kanun, 1926'1arda taşıdığı "ilerici" niteliği çoktan yitirdi. Bu
gün Batı dünyasında artık aile yasalannın hemen hepsinde kadın erkek eşitliğini 
sağlayan rcfomılar yapıldığı halde, Türkiyc'dc ailenin reisi erkektir (m.152). 
Ataerkil düzen, yasal meşruluğunu bu Leme] hukuk metninde bulmaktadır. Ata
erkil düzen, kadınların eğilim, çalışma haklarından gerektiği gibi yararlanma
larını önlemekle, çok yaygın olduğunu bildiğimiz aile içi şiddet cezasız kalabil
mekte, cinsiyete dayalı işbölümü, cvişi ve çocuk bakımının tek başına kadının 
sorumluluğu olarak kalmasına izin venncklc, değer yargılarında, kalıp-yargı
larda hüküm süren "kadın düşmanlığı", kadınların günlük yaşamlarında, sosyal 
hayatla önlerine pek çok yasağın dikilmesine neden olmaktadır. 
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işte bu saydığım ve saymadığım pek çok olgu, 1980'1crde, önce İstanbul ve 
Ankara gibi büyük şehirlerde gelişmeye başlayan yeni kadın hareketinin gün
demini oluşturdu. Hareket, orta sınıftan, iyi eğitilmiş, meslek sahibi, çoğu aka
demik kariyerden ve ideolojik olarak sol dünya görüşünden gelen bir grup ka
dının 1981 'de oluşturdukları bilinç yükseltme gruplarıyla başladı. Somut dergi
sinde çıkarılan bir f cminist sayfa ile topluma seslenme adımını attı. Kendi içinde 
küçük bir kitaplık da bulunan -bu kitapların büyük bölümü Kadın Eserleri Kü
tüphanesi'ne devredilmiş bulunuyor- Kadın Çevresi girişimiyle örgütlenmeyi 
denedi. 1986'da ilk "kitle eylemini", Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
önlenmesi Sözleşmcsi'nin hayata geçirilmesi talebiyle meclise verilen 7.000 im
zalı dilekçe kampanyası ile gerçekleştirdi. 1987'dc "Dayağa Karşı Dayanışma" 
yürüyüşüy1e aile içi şiddet gündeme getirildi ve bir kampanyaya dönüştürüle
rek kadın sığınakları açılması için baskı grubu oluşturuldu. Kampanya'da faal 
olan kadınlar kendi sığınaklarını kumıak için 1990'da Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı'nı kurdular. 1989 ve 1990'da sarkınLtlığa karşı "mor iğne" kampanyası, 
1990'da Ceza Yasası'nda, fahişeye tecavüzde 2/3 ecza indirimi öngören 438. 
maddeye karşı yürüyüş ve çeşitli prolcslo eylemleri, devlet bünyesinde bir aile 
kurumu kurularak kadınlar üzerindeki aile denetiminin artırılması girişimini 
protesto etmek için girişilen "boşanma" kampanyası, 8 Mart kutlamaları, sa
yısız toplantı, panel, konferans gibi etkinlik yapıldı. Somut kazanımların baş
lıcalan, 438. maddenin iptali, Medeni Kanun'da, kadının çalışmasını kocanın 
iznine bağlayan 159. maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından anayasanın 
eşillik hükmüne aykırı bulunarak iptali (Anayasa Mahkcmcsi'nin gerekçeli ka
ran beklendiği için bu karar, ancak 2 Temmuz 1992'de yürürlüğe girdi), iki 
sığınağın kurulması; 1990'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi ile 
yine aynı yıl, İstanbul Üniversitesi bünyesinde bir Kadın Sorunları Araştırma 
ve Uygulama Mcrkczi'nin kurulmasıdır. Daha gidilecek çok yol vardır; ama 
artık Türkiye'dc, kendi haklan için bağımsız bir mücadele veren bir kadın hare
ketinin varlığından kuşku duyulamaz. 

KÜTÜPHANENİN KURULUŞU 

Kadın hareketi kendisi zaten bilgi, belge üreten zengin bir kaynaktır. Bunun 
yanı sıra kadın hareketi, kadınların tarihleri ya da tarihteki "görünmczliklcri" 
konusunda özel bir bilinç yaratır. Hareketin varlığı kadınlarla ilgili pek çok 
araştırma yapılmasını teşvik eder. Ama bu aynı zamanda, klasik kütüphanelerin 
ve arşivlerin, kadınlarla ilgili kaynakların toplanması, derlenmesi, araştımıacı
ya sunulması bakımından zaaflarını da ortaya çıkarır. Birçok araştınnacı, kay
nak bulma zorluklarıyla yıllar kaybetmiştir. Nitekim, Osmanlı dönemi dergileri
nin hiçbirisinin, hiçbir genci kütüphanede tam koleksiyonu bulunmamaktadır. 
İşte birkaçına değindiğim bu acil gereksinimler, 1988 sonbaharında, altı kadını 
özel bir kadın kütüphanesi kurma projesi etrafında bir araya gelirdi. 

Kuruculardan ikisi ve avukatımız (Ruhsar Erten), f cminist kadın hareketin
den geliyorlardı; ikisi de yine kadın harekeli içinde yer alan bir başka derneğin 
üyesiydi. Bu anlamda kütüphane hareketle organik ilişki içindedir. Kurucular
dan birisi Prof.Dr. Jale Baysal, kütüphanecilik dalının bilimini yapan bir uz-
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man; bir başkası Aslı Mardin, kütüphaneci; üçüncüsü Doç.Dr. Şirin Tekeli, 
kadın araştınnalan dalında uzman; dördüncüsü, Dr. Füsun Akaüı, edebiyatçı ve 
edebiyat eleştinneni; sonuncusu Füsun Yaraş-Ertuğ da, arkeolog ve fotoğraf
çıdır. Böylece bir kadın eserleri kütüphanesi için gerekli uzman bilgiler bir ara
ya getirilmek istenmiştir. 

Konusu özel olan kütüphane, sivil toplumdan gelen bir kadın girişimiyle ku
rulma anlamında da "özel", ancak kamuya hizmet veren bir kuruluştur. Varolan 
hukuk düzeninde böyle bir girişime en uygun yapı vakıf olduğundan, l 989 
boyunca vakfın hukuki statüsünü hazırlama, vakfı kurabilmek için gereken mali 
kaynağı yaratma ve kütüphaneye uygun bina bulma çalışmalan yapılmıştır. Bu
rada vurgulanması gereken iki nokta vardır. Birincisi, kuruculann hiçbirisi, 
varlıklı kadınlar olmadığından, kuruluş için gereken fonun, kadın hareketinden, 
projeye ilgi duyan çoğunluğu kadın destekçilerden, ayni ya da parasal (100.000 
TL) katkılar toplanarak yaratılmasıdır. Bu tam bir dayanışma örneğidir. Kuru
luş aşama<;mda 130 kişi ve kuruluş kütüphaneye destek olmuş, 1 O kadın sanatçı 
resim koleksiyonumuzun ilk eserlerini vererek katkıda bulunmuştur. 

İkinci nokta bina ile ilgilidir. Burada belki zaman yitinncmizc yol açan ama 
kütüphanenin kalıcılığına katkıda bulunacağını umduğumuz bir seçim yaptık. 
Kütüphaneyi ışık, rutubet, büyüklük, ulaşılabilirlik gibi yönlerden elverişli her
hangi bir apartman katında kunnak yerine, tarihi bir yapıyı dcğcrlcndinnck iste
dik. Bir yıl boyunca Vakınar Genci Müdürlüğü'nün elindeki çeşitli binalan in
celedikten sonra, İstanbul Büyükşchir Belediycsi'ne ait, restorasyonu yeni bit
miş bu binaya talip olduk. Belediyc'nin Kültür İşleri Başkanı Hilmi Yavuz ve 
Başkan Prof. Dr. Nurcltin Sözen projemizi anlamlı bularak binayı bize tahsis 
ettiler. Böylece, Türkiye tarihinde pek fazla örneği bulunmayan, "katılımcı bele
diyecilik", yerel yönetim-vatandaş girişimi işbirliğinin ilk, öncü örneklerinden 
biri gerçekleşti. 

Kütüphane, 14 Nisan 1990'da yapılan törenle resmen açıldı ve asıl kuruluş 
çalışması o tarihten sonra başladı. Açılışta rnnanmız neredeyse boştu. Açılıştan 
önce birkaç destekçi yayınevinden gelen ilk kitaplan scıpiştirebilmiştik bir iki 
rafa. Kütüphanenin "O" noktasındaydık, her şeye yeni başlıyorduk ve kuruluş 
aşamasında toplanmış olan tüm nakit kaynaklanmızı, masa, raf gibi zorunlu 
araç-gerecin satın alınmasına harcayıp tüketmiştik. Paramız sergi salonumuzun 
ışıklandınnasına bile yetmemişti. Yeniden sponsor aramaya başladık. 

KOLEKSİYONLAR VE KÜTÜPHANENİN ÇALIŞMA BİÇİMİ 
Kütüphanenin amacı, Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de kadınlar tarafın

dan veya kadınlar üzerine yazılmış tüm yayınlanmış ve yayınlanmamış eserler
le, belge niteliğindeki görsel ve işitsel tüm materyalin bir merkezde toplanma
sını, aynca, kadınların tarihini tam olarak kurmamıza yardım edecek, sözel tarih 
çalışmalanyla yeni malzeme yaratılmasını sağlamaktır. 

İlk yılda bütün bu çalışmalara başlandı; fakat ancak bazılan tamamlanabildi. 
Kitapların toplanmasında, yazarlann, yayıncvlcrinin ve özel kişilerin eser 

bağışlamalan için çağnlar yaptık. Esas olarak bu yollardan bugün kütüphanede 
toplanmış olan kitap sayısı 3.000'dir. Eserlerin, özellikle yeni yayınların en az 
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'ki adet bulundurulmasına çalışılmaktadır. Çift nüsha olan eserler ödünç verile
~ilmektedir. Özel konulu bir kitaplık olduğumuz için, altı aya yakın süren titiz 
bir çalışma sonucunda. 19 ana başlıklı ve yatay ve dikey olarak genişl~Lilmeye 
açık, esnek bir sınıflandınna sistemi geliştirdjk , DBASE'e dayalı kendı yazılım 
programımızı oluşturduk ve varolan kitaplarımızın sınıflandınnasını tamamla-

dı~aynaklanmızm kıllığı, satın alma yoluna gerektiği ölçilde başvunnamızı ön
lediyse de, yayıncvlerinde mevcudu bulunmayan kitaplar için zorunlu olduğun-
dan sahaflardan ve milzayedelerden de alım yapmaktayız. . . 

Kütüphanenin asıl amacı Türkiye kadınlan konusunda yoğu~laşm~a _bı_rlık
te, İngilizce, Fransızca ve Almanca'da yayınlanmış referans kıtabı nıtelığınde 
eserleri bulundunnak da amaçlarımız arasındadır. 

Geçmişin ve gilnilmilzün kadın dergilerini tam kolcksi~o_n _olarak bulundur
mayı amaçlıyoruz. Bugün tamamlanmış çalışmalardan bınsı , Osmanlı .. döne
minde yayınlanmış kadın dergilerinin değişik kütüphanelerde bulunan nushala
nndan çekHen fotokopiJerle tanı kolcksiyonlannın oluşturulmasıdır. Yakın dö
nemde yayınlanan Elele, Kadınca, Mektup ve Kadın ve Aile dergilerinin tan1 k~
leksiyonlannı da sağlamış bulunuyoruz. Nihayet, uluslararası ka~ın ~areketm
deki gelişmelerin izlenebilmesi için çok gerekli kaynaklar olan silrelı yayı~an_ 
da olanaklar elverdiğince topluyoruz. Bugün kütüphanede bulunan bu surelı 
yayınlardan bazı lan, Avrupa Konseyi, Avru~a Toplul~ğu _ya_yınlan, Sign~, 
Geııder aııd Society, Cronique Feministe (Belçıka) , lnedue (Isvıçre), Women s 
Book Review dergileridir. Ancak bu alanda yapılacak daha çok iş vardır. . 

Arşive gelince, 1968'dcn bugüne Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman gazetel~n 
ile 1990'dan bu yana hemen hemen tüm günlük gazeteler taranarak kadınlarla ıl
gili, haber, yorum, röportaj ve inceleme gibi yazılar kesilmekte, kütüphane ~ı
nıflandırma sisteminin çok detaylandınlmış bir biçimi olan bir sını0andınna ~s-. 
temine göre dosyalanmaktadır. Yayınlanmamış bildiriler (gri 7ayınlar), tanhı 
rolü olan kadınlann bize bağışladık.lan özgün belgeler (örneğın Hasene Ilgaz 
belgeleri), istatistikler vb. de yine arşivde dosyalanmaktadır. 

Görsel-işitsel malzeme arşivimiz, fotoğraf (dia ve baskı foto~rat), kaset ve 
videodan oluşuyor. Fotoğraf arşivimizde yaklaşık 1.000 kadar dıa ve kadın fo
toğrafçıların 200'e yakın baskı fotoğrafı bulunuyor. Dia arşivimizi kiş_~lerin di_a 
bağışlan ve kendi bünyemizde çekerek oluştunnaktayız. Geçen yıl duzenledı
ğimiz "Kadın Gözüyle Kadın" fotoğraf yanşması~a .. gönderil.~n .. bask~ f~toğ~ 
raflar arşivin zenginleştirilmesinde bir adım oldu. Kütuphane kultur etkınlı~le_n 
olarak gerçekleştirdiğimiz konferans, panel ve atölye çalışmalannın hepsının 
ses bant, bazılarının da video kayıtlan arşivimizde yer almaktadır. 

Kütüphanenin işleyiş tarzı, bütün bu işlerin nasıl yapıldığı ve karşılaştığımız 
zörluklarla ilgili olardk şunlan söylemek isterim: 

Kütüphanenin kurucu üyeleri gönüllülük temelinde, kendi meslek ve özel ~-a
yatlanmn izin verdiği ölçüde zaman ayırarak kütüphane çalışmalan~ı y~rut
mektedirler. Çarşamba günleri hariç kütüphane her gün açıktır ve her gun bır ar
kadaşımız nöbetçidir. Bu küçük kadronun sadece buna bi~c ~etmesi ol_~_aksız 
olduğundan, kütüphane çalışmasının şu veya bu yanına ılgı duyan bulun ka-
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dınlara gönüllü destek çağnsında bulunduk. Halen, tarihçi Dr. Serpil Çakır, kü
tüphaneci Can Kurullay, fotoğrafçı Laleper Aytek haftanın ikişer gününde sü
rekli katkılarda bulunduklan gibi, adlannı sayamayacağım kadar çok sayıda 
genç ve daha az genç kadın, boş zamanlannda buraya gelerek çalışmalan yü
rütmekte, yaz aylannda kütüphanecilik öğrencilerinden staj yapanlar olmakta
dır. Yine de, kütüphanemizin en büyük tıkanıklıklanndan birisi burada ortaya 
çıkıyor: Kütüphanede tam zamanlı çalışacak bir kütüphaneciye büyük bir ihti
yaç vardır. Ancak bugüne kadar böyle bir kütüphaneci istihdam etmek için kay
nak bulamadık. 

Kütüphane işlerinde kesin bir işbölümüne gidilmemiştir ve işlerin birikme
mesi için, yapılacak her işe herkes katılmaktadır. Örneğin, Prof. Jale Baysa] da 
zaman zaman genç gönüllülerle birlikte, gazete kesme günlerine katılıyor. Bu
nunla birlikte herkes, kendi uzmanlık alanına göre bazı işlerin yürütülmesinde 
birinci derecede sorumluluk almakla, ilgili komisyonlara katılmaktadır. Kütüp
hanenin çok çeşilli işleri için ilgililerin ve uzmanların kalıldıklan komisyonlar 
oluşturulmuştur. Bugün işler durumda olan komisyonlar şunlardır: Yayın iz
leme ve sipariş, güzel sanallar ve sergiler, fotoğraf, tarih ve bibliyografya (Os
manlı Dergileri), ma1i işler ve yayın komisyonlan. Bunlara gereksinimler doğ
rultusunda yenilerinin eklenmesi söz konusudur. Ayda bir kez, ilgili herkesin 
katılımıyla olağan toplanular yapılmakla, kararlar konsensüsle alınmaktadır. 

Kütüphane'nin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesinin birinci koşulu 
sağlam bir ma1i kaynağa sahip olabilmesidir. Vakıf statümüz bağış a1maya uy
gundur, ancak bir yıl içerisinde ma1 varlığımızı % lO0'ün çok üzerinde arttır
mamıza rağmen henüz, bağış almayı kolaylaştıran "kamu yararına çalışan vergi
den bağışık vakıf' statüsüne geçebilmiş değiliz. Ayni ya da parasal bağış, spon
sorluk ve üyelik desteği (şu anda doğal üyeler dışında 150 kadar üyemiz var
dır) dışında, olağan harcamalarımızı karşılamak için kaynak yaratmak duru
mundayız. Bunun için geçen yıl "Kadın Ressamlardan Bir Kesit" ajandasını ya
yınlayarak satışa sunduk. Bu ajandanın yan maliyeti sponsorlukla karşılandı ve 
20.000 liradan saLıldı. Bu yıl, "Kadın Fotoğrafçılardan Bir Kesit" ajandasını 
hazırladık ve satışa sunuyoruz. Bunun yanı sıra, geçen yılın ajanda resimlerin
den bir kart paketi ve bir çanta hazırlayarak satışa sunduk. Bazı yayınevleriyle 
yaptığımız anlaşmaya göre kadın konusundaki kitapların satışından gelir sağ
lıyoruz. Zaman zaman kadın sanatçıların kalkılanyla gelir getiren kültür olayları 
düzenlememiz de söz konusu. Örneğin 16 Ocak 1992 tarihinde kemancı Suna 
Kan piyanist Gülay Uğurata eşliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir 
konser verecek. Umudumuz, yoğun emek, koşuşturma, kadın hareketlerinin 
yakından bildiği militanca ça1ışma çabalarıyla mali açıdan daha güvenli bir nok
taya gelebilmek ... 

KÜL TÜR ETKİNLİKLERİ 

Klasik bir kütüphaneden beklenmeyen bir hizmet olmakla birlikle, gerek ku
ramsa] gerek mekansal gerekçelerle, bir dizi küllür etkinliği gerçekleştirmeye de 
ça1ışıyoruz. Kuramsa] gerekçelerimiz şunlardır: İlk olarak, bir kütüphane, hele 
bizim gibi özel konulu ve kadın hareketinin gelişmesinde kritik rolü olan bir 
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kütüphane, ya1nız eser toplama ve koruma işleviyle yetinemez. Bu kaynakların 
değerlendirilmesi, yorumlanması, anlaşılması için etkili olmalı, buna ivme ver
melidir. İkinci olarak, ileride yine eser olarak kütüphaneye dönecek kimi yeni 
düşüncenin, görüşün ortaya atılmasına, ifade edilmesine, tartışılmasına zemin 
hazırlama1ıdır. Mekan<ıa1 gerekçe ise çok açıktır: Bu binanın, hcrtıangi bir apart
man katından farklı olarak, çcşilli etkinlikler için değerlendirilmesi gereken bir 
potansiyeli vardır. Bugüne kadar yeterince kullanamadığımız (örneğin küçük 
anfıtiyatromuzu geçtiğimiz yıl kullanamadık ... ) zengin bir potansiyel bu. Za
man zaman özgün bir yaratıcılığa da kaynaklık edebiliyor. Bu mek§ndan yola 
çıkarak, ressam Figen Aydıntaşbaş'ın tasarladığı, tiyatro~~ Füsun Dcmirel'in 
gerçekleştirdiği 20 dakikalık, çarpıcı, "Fenerde Bir Kadın Oyküsü" adlı perfor
mans gibi. Geçen yüzyılda Fener'de yaşamış bir Rum kadın yazann, Aleksan
dra Papadopulu'nun Herkül Millas tarafından tercüme edilen bir küçük öykü
sünden yola çıkılarak tasarlanan pcrf ormans, ancak bu binada sunulursa anlam
lı olabilirdi... Böylesi avant-garde denemelerin yanı sıra, geçtiğimiz yıl sergi sa
lonumuzda 11 birbirinden ilginç sergi açıldı: Ya sanatçılar ya da serginin ana te
ması kadındı. Tüm sanatçı lan kadın olan ilginç bir Klasik Türk Müziği toplulu
ğu olan "Lale Topluluğu"nun konseri gibi konserler gerçekleştirildi, kadın ya
zarlarımızdan 7'si "okuma günü" yaptı, kadın konusunda sözü olan birçok ka
dın konferans verdi, yakın dönemdeki çalışmalarını tanıttı, bizlerle anılarını 
paylaştı (Mübeccel Kıray, Hasene Ilgaz), ya da kadın hareketinin bugünü ve 
yarını konusunda görüşlerini dile gelirdi. Aynca, 17 kadın uzmanın katıldığı, 2 
gün süren "Kadınların Sağlık Sorunları" paneli yapıldı. Kadın fotoğrafçıları 
kendi gözleriyle kadınlara bakmaya davet eden "Kadın Gözüyle Kadın" fotoğ
raf yanşması sonuçlandı, sergilendi ve bu sergi yazın, Foça Festivali'ne götü
rülerek orada da izleyicilere sunuldu. 

Bu yıl ve bundan sonra da bu tür etkinlikleri sürdürmek istiyoruz. Her yıl 
kadınlan eser vermeye teşvik etmek üzere açılması istenen yarışmanın bu yılki 
konusu "tiyatro oyunu" ve teması "anne-kız ilişkileri". Bütün bunlardan gördü
ğünüz gibi, kadınların yalnız geçmişte verdikleri eserleri bir araya getirmekle 
yetinmiyor, anlan kendileri, yazgı lan, o yazgıyı değiştirme yollan üzerinde dü
şünmeye, tartışmaya ve üretmeye davet ediyoruz. 

Son olarak değinmek istediğim konu da 1992'de başlatacağımız yayın ça1ış
malan. KüLüphane gerek küllür etkinlikleri gerekse doğrudan bir araya getirdiği 
kaynaklarla araştmnayı ve yayını teşvik eden dinamik bir olgu. Örneğin tarih 
komisyonumuz, ilk kez bir yerde toplanmış bulunan Osmanlı Kadın Dergileri 
koleksiyonunu, bibliyografik amaçlarla taradı ve bu çalışmadan bir eser çıktı. 
Bibliyografya1ann yanı sıra, yeni tamamlanmış ve sürmekte olan Kadın Araş
tırma1an ve çeviri ya da yerli çağdaş reminist metinlerin yayınlanmasında, Kü
tüphane'ye belli bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz. Aynca kütüphanenin bu 
çok çeşilli etkinliklerinin duyurulabilmesi, kamuoyunun az çok düzenli biçimde 
bilgilendirilmesi için başka bir yayın türüne, hiç değilse üç aylık bir bültene ge
rek olduğunu düşünüyoruz. Ama henüz kaynağını bulabilmiş değiliz. (1) 

Sonuç olarak bütün bunların yapılabilmesi, kütüphanemizin gelişebilmesi 
için, bize vermiş olduğunuz desteğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
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da sümıesi gerekiyor. 
İlginiı.e teşekkür ederim. 

*** 

1) Kütüphaneden HABERLER adlı bülten 1991 Aralık ayından başlayarak yılda dört sayı 
olarak yayınlanmaya başladı. 
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KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ İLE 
İLGİLİ TARTIŞMA 

Pınar Kür: Şirin Tekeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok ayrıntılı ve bilgilen
dirici bir konuşma yaptı. Şimdi benim toplantıyı sorulara açmam lazım, ancak 
ben şahsen soracak soru bulamadım. Sayın Tekeli gereken her şeyi o kadar 
açıklıkla söyledi ki benim soracağım herhangi bir soru yok fakat sizlerden kısa 
olmak koşuluyla soru bekliyoruz. 

Ruhsar Erten: Şirin, teşekkür ederiz. Sayın Pınar Kür'ün de söylediği gibi 
konuşmanız çok detaylıydı ve güzeldi, ama ben bir katkıda bulunmak istiyo
rum. Sayısal bakımdan önemi yok fakat 85 sonrası feminist hareketin yaptığı 
çok önemli bir eylem bence unutuldu. Kadınlar 159. madde, 438. fahişeye te
cavüze ceza indirimi gibi maddelere karşı verdikleri savaşımlardan yorulmadılar 
ve sistemin kadın hareketini asimile etmesi adına Kadın ve Aileyi Koruma Baş
kanlığı biçiminde bir kararnameyle kurulan Kadın Sorunları Kurumu'na çok 
güzel bir tepki gösterdiler. Hatta o eyleme katılabilmek için evli olmayı istemiş
tim: Boşanma eylemi. Yabancı konuklarımız açısından detaylarını açıklar mı
sınız? 

Şirin Tekeli: Bu hatırlatma için Ruhsar'a teşekkür ederim. Yalnız kadın hare
ketinin bir özelliği var. Türldye'de gelişen kadın hareketinin bir özelliği bu. Son 
derece desentralize bir yapımız var. Yapılan eylemleri en iyi o eylemlerin içinde 
bulunan kişiler anlatabiliyor diye düşünüyorum. Özetlemeye çalışacağım ama, 
eylemi gerçekleştimıiş olan arkadaşlara haksızlık yapmaktan korkarım. Ruh
sar'ın belirttiği gibi gerçekten Türkiye'de kadın hareketinin gelişmesi tepkilerini 
de beraberinde getirdi. Bence bu tepkilerden bir tanesi, yine Ruhsar'ın söyledi
ği gibi, kadın haklarını daha ileriye götürmekten çok denetlemek, kontrol ebnek 
amacına yönelik olarak merkezi devlet katında bir Kadın Statüsü Örgütü'nün 
kurulmasıdır. Bir de Aile Araştırma Merkezi kuruldu. Buna karşı İstanpul'da 
bir grup kadın çok anlamlı bir protesto eylemi gerçekleştirdi. "Bunlarla aslında 
siz, bizim çok eleştirdiğimiz ve değişmesi gerektiğini savunduğumuz aileyi da
ha da güçlendiriyorsunuz. Biz böyle aileyi istemiyoruz" dediler. Bu bence çok 
büyük cesaret isteyen bir eylemdi. Çünkü boşanmaya karar verdiler. 15-16 ka
dın değişik mahkemelerde boşanma davaları açtılar. Farklı mahkemeler farklı 
kararlar verdiler. Benim bildiğim kadarıyla örneğin Saadet Özkan boşanmayı 
başarabilen kadınlardan biri. O Mkim bunun bir protesto eylemi olduğunu bile 
bile boşanma karan verdi. Tabii aslında Saadet'in özel hayatında fazla bir şey 
değişmedi. Çünkü o gerçekten kocasıyla anlaşıyordu ve halen de kocasıyla bir
likte yaşamayı sürdürüyor. Fakat nikahı ve baskıcı bir kurumu reddettiğini bu 
şekilde ortaya koymuş oldu. Başka bazı arkadaşlar aynı derecede şanslı değil-
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diler. Sanının bazılan üst mahkemelere başvurdular. Bazı lan hala karar bekli
yorlar. O anlamda da eylem hala sürmekte denilebilir. 

Jale Baysal: Şirin Tekeli size Türkiye'deki feminist hareketi anlattı, kadın ha
reketlerinden de dialar gösterdi. Ben bu konuda uzun tartışmalara, konuşma
lara gidilmesinden yana değilim. Sadece bir iki cümleyle başka bir olaya işaret 
etmemiz gerek sanıyorum. Kadın eylemlerine ilişkin dialar gördünüz. Biz 
İstanbul sokaklannda başka sahneler de gördük. Üniversite yönetim kurullan 
"çarşaf ve başörtüsüyle üniversiteye giremezsiniz" kararını aldığı zaman ka
dınlar o gördüğünüz kalabalıklardan çok daha büyük kalabalıklar halinde cad
delerde gösteriler, büyük yürüyüşler yapltlar. Ben herhalde yaşlı olduğum için 
hiçbir zaman çok iyi bir feminist olmadım. Ve her zaman derim ki; "Türkiye'de 
bir tek kadın sorunu vardır. O da hala bin dört yüz yıl öncesinin kurallanna gö
re yaşayabileceğine inanan kadının ortaya çıkardığı sorundur. Bu sorunu gözar
dı edemeyiz ve Türkiye'nin bugün bana göre en önemli kadın sorunu işte bu so
rundur. Bu anılmadan geçilsin istemedim. 

Şirin Tekeli: Jale Hanım'a teşekkür ederim. Aslında dünkü oturumda da de
ğinilmişti. Bu Kütüphanenin yapması gereken şeylerden bir tanesi bütün bu ey
lemlerin, dar anlamda feminist olup olmadığına bakılmaksızın, bütün hareketle
rin belgelerini toplamak olmalı. Bu sabah düşündüm. Maalesef, Çağdaş Yaşa
mı Destekleme Demeği'nin Bahriye Üçok'un ölümünü protesto etmek için dü
zenlediği sessiz yürüyüşün fotoğranan arşivimizde yok. Bu konuda çok eksik
lerimiz var. Bizim alanımız benim anlattığım küçük küçük eylemlerle sınırlı de
ğil. Türkiye'de kadınlann yaşadığı her şeyle ilgili. Hatırlatmanız için teşekkür-
ler. · 

Perihan Ergun (SHP, İstanbul Kadın Komisyonları Başkanı): Kadının Sta
tüsü ve Aile Araştırması kurumlarıyla mevcut iktidarın kadın hareketlerini ger
çekten eskiye döndürmek, eski nizamı getinnek için bir aldatmaca yarattığı doğ
rudur. Şirin Tekeli'nin değindiği boşanma eylemlerini yaratan, bu kurumların 
başındaki devlet bakanının -ismini burada anmak istemiyorum (*)- "Flört fahi
şeliktir" diyerek verdiği beyanattır. Bu hareketle feminist arkadaşlanmızın baş
lattığı eylemler gerçekten etkili oldu. Geçen yıl ocak ayında hükümet yasayı çı
kardı. Şubatta hareket başladı, mart ayında biz buna tepki gösterdik. Bu arada 
kendimi takdim edeyim: O tarihlerde SHP Parti Meclisi üyesiydim. Buna Parti 
Meclisi olarak büyük tepki gösterdik. Ve SHP'liler Meclis'te üç gün oturma ey
lemi yaptılar. Muhtelif önergeler vererek kanunun değişmesini sağladılar. Oka
dar dehşet uyandıran bir metindi ki, içine Atatürk lafını koymamışlar, Alatürk'ü 
inkar etmişlerdi. İmren Aykut Hanım Kadın Statüsü Kurumu'nda -statü İmren 
Hanım'a aitti, öteki de diğer devlet bakanına ailli- Atatürkçü lafını koymak zo
runda kaldı. Bu eylem üç dört gün sürdü ancak onlar yine de Ankara'nın en bü
yük otelinde bu konuda bir hafta süren bir konferans dizisi açltlar. Biz, Parti 
Meclisi'ndeki kadınlar Ankara'ya özellikle gittik. Devamlı olarak her oturumu 
protesto ederek eylemlerini kırmaya çalıştık. Ama teşekkür etmenin şart oldu
ğunu bilerek söylüyorum: İlk harekele başlayan, şubat ayında kadın haklarını 
koruyan feminist arkadaşlarımızdır. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. 

* Cemil Çiçek. 
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TÜRKİYE'DE 
KADIN ARAŞTIRMALARI 

1980-1990 

Fatmagül Berktay 

Türkiye'deki Kadın Araştırmalan'nın tarihçesinin karşılaştırmalı bir çer
çeve içinde ele alınmasının yararlı olacağını düşünmüştüm. İki gündür burada 
sunulan bildiriler, bu çerçeveyi zaten sağlamış bulunuyor. Dolayısıyla ben, 
yalnızca, önemli saydığım birkaç noktayı yeniden vurgulamak ve kendi dene
yimimiz açısından taşıdığı anlama değinmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, Kadın Araştırmalan'nın ortaya çıkmasında Kadın 
Kurtuluş Hareketi'nin oynadığı canalıcı roldür. A.B.D.'de 1977'de kurulan U
lusal Kadın Araştırmaları Demeği'nin (National Women's Studies Associa
tion) tüzüğü, bunu açıkça yansıtır. Tüzüğe göre, tüm eğitim düzeylerindeki 
araştırma ve öğretim yalnızca kadınlar hakkında değil, aynı zamanda onlar için 
olacaktı ve bu eğitime "cinsiyetçilikten, ırkçılıktan, sınıf ayncalığından vb. 
anndınlmış bir dünya görüşü" kılavuzluk edecekti. Bu yaklaşımda, insanları 
ezen ve sömüren tüm ideolojik kurumlardan bağımsız bir dünya özlemi kendi
ni ortaya koymaktadır. Aynca gene aynı tüzüğe göre, Kadın Araşlırmalan'nın 
hedefi, "bilinçte ve bilgide; bireyleri, kurumlan, ilişkileri ve sonuçta toplumun 
tümünü değiştirecek yeni bir ufuk" açmaktı. İlk kez A.B.D.'de başlayan Ka
dın Araştınnalan'nın hızla gelişmesi de, kadınlar hakkında yapılacak araştırma 
ve çalışmaların kadınlann yaşamı üzerinde etki yapacağına duyulan inancın bir 
yansıması olarak görülebilir. 

Dolayısıyla, Kadın Araştırmalan, hem feminist bilincin ve bilginin ürünü, 
hem de onun üreticisidir. Kadınların görünmezliğinin ve sessizliğinin kültürel 
norm olduğu toplumlarda, kadınların kendi adlarına ve kendileri için konuş
maları ve kendi bakış açılarıyla bilgi üretmelerinin başlı başına önemli olduğu 
ve egemen ataerkil tanımlara ve kısıtlamalara bir meydan okuma anlamına gel
diği açık. Bu nedenle, Kadın Araştırmalan'nın ilk hedef ve uygulamalarından 
biri, kadınlan her alanda "görünür kılmak", onlann üstü örtülmüş, bir anlamda 
tarih-dışı kılınmış tarihlerini açığa çıkarmak oldu. Nitekim, 1970'lerde özel
likle edebiyat, tarih, antropoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar bu anlayışın 
birer göstergesidir (başlıklar bu açıdan ilginçtir: Becoming Visible, Women in 
European History- Açığa Çıkmak, Avrupa Tarihinde Kadınlar; The Majority 
Finds lts Past- Çoğunluk Kendi Tarihini Arıyor; Liberating Women's History
Kadınlann Tarihini Özgürleştirmek, vb.). 

Ancak, "telafi edici" (compcnsatory) yaklaşım adı da verilen bu anlayışın 
yeterli olmadığı, varolan bilgi alanlarına "kadınlan ekleyip karıştırmak" (mix 
and stir) anlamına geldiği ve bu nedenle söz konusu bilgi alanlarının cinsiyet
çilikten anndınlmasına yetmediği çok çabuk ortaya çıktı. Özellikle 1980'lerde, 
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ilk baştaki bu "telafi edici" yöntemin, yerini köklü bir yeniden yapılanma ça
basına bıraktığını göıiiyoruz. Bu bağlamda bazı teorisyenler, Kadın Araştır
malan'run şu andaki niteliği olan disiplinlerarası bir alan olmaktan çıkıp kendi 
paradigmasına sahip yeni bir disiplin olması gerektiğini de savunuyorlar. Ay
nca, Kadın Araştırmaları yerine, olayın polilik anlamını daha belirgin kılan 
"Feminist Araştırmalar" teriminin kullanılmasını daha doğru bulanlar da var. 
Ancak bunlar hayli tartışmalı konular ve üzerlerinde bir görüş birliği sağlan
dığı da söylenemez. 

Gene bir diğer tartışmalı konu, Kadın Araştırmalan teriminin yerine Top
lumsal Cinsiyet Araştırmalan'nın (Gender Sludies) kullanılması. 1980'1erden 
itibaren "toplumsal cinsiyet" bir analiz kategorisi olarak çok sık kullanılmaya 
başladı. Biyolojik cinsel kimliğe yüklenen toplumsal, kültürel ve psikolojik 
anlam olarak "loplumsal cinsiyet", Anglo-Amerikan feminist söyleminde zaten 
uzun zamandır kullanılmaktaydı. "Toplumsal cinsiyet", biyolojik olarak belir
lenen dişi ve erkek kimliğini belirten "cinsiyet"ten (sex) ya da bireylerin cinsel 
yöneliminin, tercihinin ve davranışının tümünü ifade eden "cinsellikten" farklı 
bir kavramdır ve "toplumsal cinsiyet"ten söz etmek hem kadınlardan, hem de 
erkeklerden söz etmek anlamına gelebilir. Bazılarına göre, 1970'1erin kadın 
merkezli araştırmalannın yerini alan bu yaklaşım, kadınlar açısından geri bir 
adımdır. Buna karşılık, "toplumsal cinsiyet"in, tıpkı "sınıf', "ırk" gibi bir ana
liz kategorisi olarak araştırma sürecinde kullanılmasının disiplinler üzerinde 
daha köklü bir değişiklik yaratacağını savunanlar da var. Bu görüşü savunan
lar, özellikle, sırf kadınlan ele alan çalışmalann geltolaşma ve varolan kurum
lan dönüştürememe tehlikesine dikkat çekiyorlar. 

Adına ister Kadın Araştırmalan, ister Toplumsal Cinsiyet Araştırmalan 
densin bu alan çalışanlarını zor bir görevin beklediği açık. Çünkü Kadın Araş
tırmalan varolan toplumsal cinsiyet rollerini, ilişkilerini sorgulama hedefi güt
menin yanı sıra egemen düşünce biçimlerini de sorgulamak ve yerleşik disip
linlerin ve kurumlann sınırlamalanru aşacak biçimde düşünmeye çalışmak du
rumunda. Bu amaçla da yalnızca yeni düşünme yöntemleriyle sınırlı kalma
mak, aynı zamanda öğretim süreçlerini de sorgulayıp varolanın yerine yeni uy
gulamalar geçirmek durumunda olduğu için bir eğilim reformu olmakla kal
mıyor, bir toplumsal hareket anlamı da taşıyor. Dolayısıyla, Kadın Araştırma
lan kurumlaşmış bir nitelik kazandıkça ve akademiye entegre oldukça niteliği 
ve hedefleri tartışılır bir hale gelse bile, bugün hemen herkes bu alanın çok 
önemli olduğunda ve genişlelilerek sürdüıiilmesinde hemfikir. 

TÜRKİYE'DE DURUM 

Türkiye'ye baktığımızda, akademik bir bilgi alanı olarak Kadın Araştır
malan'nın geçmişinin çok yeni olduğunu görüyoruz. Formel ola!ak henü7:_ iki 
yıllık bir geçmişi var. Başında Prof. Necla Arat'ın bulunduğu Istanbul Uni
versitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1990 yılında ku
ruldu ve 1990-91 öğretim yılında, 12 saatlik disiplinlerarası bir Kadın Araş
tırmalan Yüksek Lisans Programı uygulamaya başladı. Merkez, önümüzdeki 
yıllarda İÜ Sosyal Bilimler enstitüsü bünyesinde bağımsız bir Kadın Araştır-
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malan programı açmayı planlıyor. Kuruluşundan bu yana bir lisansüstü prog
ram çerçevesinde seçimlik dersler sunmanın yanı sıra herkese açık Kadın 
Araştırmaları konferansları da düzenliyor. Bu konferanslann, geçtiğimiz yıl 
içinde kendi başına bir program işlevi gördüğünü de söyleyebiliriz. Kadın So
runları Araştırma ve Uygulama Merkezi, bir arşiv ve kitaplık hizmeti başlatmış 
durumda ve aynı zamanda yılda dört kez yayınlanacak bir Kadın Araştırmaları 
Dergisi'nin hazırlığı içinde. 

Burada akla şu soru gelebilir: Bu Merkez kuruluncaya kadar, Türkiye'de 
Kadın Araştırmaları adına herhangi bir şey yapılmadı mı? Elbette yapıldı. Bu
gün elimizde birçok tez, kitap ve makale var. Ancak bunların merkezi ve ku
rumlaşmış çabalann değil, tek tek kişilerin çabalarının ürünü olduğunu söyle
yebiliriz. Türkiye'de kadın hareketi ve onun özgün_ ideolojisi feminizm 1980' 
lerden sonra etkin olmaya başladı ve Amerika ve Ingiltere'de Kadın Araştır
maları'nın gelişmesi açısından yaşanan süreç bizde de ortaya çıktı. Yani akade
mi dışındaki kadın harekeli başı çekti ve akademi içi çalışmalar için bir motor 
görevi gördü. 

Ancak, daha önceden de tek tek bilim kadınlarında bu konuda bir du
yarlığın ve ilginin kendini gösterdiğini izliyoruz. Bu bağlamda ilklerden biri 
Şirin Tekeli'nin 1977'de yazdığı doçentlik tezidir: Kadınlar ve Siya~al Top
lumsal Hayat (Birikim Yayınlan, 1982). Diğeri ise, Mayıs 1978'de Istanbul' 
da düzenlenen "Türk Toplumunda Kadın" adlı seminer ve daha sonra yayınla
nan ve aynı adı taşıyan, Prof. Nermin Abadan-Unat'ın derlediği makaleler seç
kisidir. 

Bundan sonra, bir dönem, sayıca küçük olmakla birlikte ideolojik etkisi 
büyük olan özerk kadın gruplarının oluştuğunu ve süregiden yoğun tartışma
lann zaman zaman makaleler ve seçkiler biçiminde yayınlanarak topluma yan
sıdığını, hatta bir kadın yayınevinin (Kadın Çevresi) kurulduğunu göıiiyoruz. 
Gene bu çerçevede, yoğun bir çeviri faaliyeline girişildi ve feminizmin bazı 
önemli metinleri Türkçe'ye kazandınldı. Bu arada akadem!. dışı bir bilimsel 
dergi olan Yapıt'ın Şubat-Mart 1985 sayısı, Kadın Sorunları Ozel Sayısı olarak 
yayınlandı ki, bu da alanında ilktir. Sonraki yıllarda, çeşitli feminist eğilimleri 
yansıtan dergiler çıktı (Feminist ve Sosyalist-Feminist Kaktüs); aynca, femi
nist olmayan dergiler de yayınlannda kadın sorunlarına ve feminizme giderek 
daha fazla yer verir oldular ve konuyla ilgili özel sayılar çıkardılar. 

Toplumun genelinde bunlar olurken, üniversitelerde giderek artan sayıda 
bilim kadını ve pek az bilim adamı araştırmalarında kadın sorununa ve toplum
sal cinsiyet boyutuna yer verdiler. Bu araştırmalardan bazıları, tam anlamıyla 
kadın bakış açısıyla yazılmış feminist çalışmalardı. Aynca bazı akademisyenler 
de genel olarak kadın sorunu ya da özel olarak feminist teoriyi konu alan ders
ler de verdiler. insan bilimlerinin çcşilli alanlarında kadın bakış açısıyla yapılan 
bilimsel araştırmalar, toplumda ve kültürümüzde varolan cinsiyet rol ve ko
numlarına ilişkin yerleşik klişelerin ve önyargıların sarsılmasına, ve bu alanlar
da yeni duyarlıklann ortaya çıkmasına hizmet etti. Bu çalışmalardan örnek ola
rak değişik alanlarda -sosyoloji, antropoloji ve tarih- yapılan üçünü sizlere 
aktarmak istiyorum: 
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Yıldız Ecevit, Gender and Wage Work; A Case Study of Turkish Women 

in Manufacturing lndustry; (Toplumsal Cinsiyet ve Ücretli Emek: İmalat Sa
nayiinde Çalışan Kadınlar, Kent Üniversitesi, İngiltere, 1986, yayınlanmamış 
doktora tezi). Alan araştırması Bursa'da gerçekleştirilen bu tezde, Yıldız Ecevit 
100 kadınla göıüşme yapmış. Bursa'da, kadınlann dışarıda çalışma geleneği 
epey eskilere dayanıyor; Osmanlı döneminde kadınlann tekstil sanayiinde ça
lışmaya başladıklan biliniyor. Aynca, Bursa'da kadın emeğinin ağır bastığı 
hemen tilin sanayi dallannın mevcut oluşu ve geleneksel, küçük işletmeler ile 
büyük, modem fabrikalann yan yana bulunuşu, yazara, kadın emeğinin farklı 
alanlarda karşılaştırılması olanağını vermiş. Ecevit, araştırmasında, kadınlann 
sosyal üretime katılma koşullannı ve nedenlerini; işletmelerde kadmlann hangi 
yollarla denetim altında tutulduklannı; sendikalarla ilişkilerini ve varolan top
lumsal cinsiyet konumunun yol açtığı baı;kı ve bağımlılık biçimlerini inceliyor. 

Tezin bulguları çok ilginç: Bir kere, kadının yerine ilişkin toplumsal ön
yargılar, kadın dışanda çalışsa bile değişmiyor. Kadın her şeyden önce eş ve 
anne, onun için en uygun yer de evi. Kadın işçilerle yapılan görüşmelerde, ka
dınlann dışarıda çalışmasına karşı en büyük itirazın aile içindeki erkeklerden 
geldiği göıülüyor (%40 koca, %40 baba, ancak %20 ise diğer aile bireyleri ve 
komşular). Erkekler hala kadının dışanda çalışmak zorunda kalmasını evin er
keği açısından utanılacak bir şey, hatta erkekliğinin eksilmesi olarak görebili
yorlar. Buna karşılık kadınlar, genelde öne süıüldüğü gibi kendi harçlıklannı 
çıkarmak için değil, eve parasal katkıda bulunmak için çalıştıklannı söylüyor
lar. Kadının yerine ilişkin önyargılar, onlara ödenen ücretin daha düşük olma
sında da rol oynuyor. Erkeğin evi geçindirmek zorunda olduğu ve dolayısıyla 
ücretinin de kadınınkinden daha yüksek olması gerektiği fikri yaygın. 

Fabrikalarda, kadın ve erkek emeği hem yatay, hem de dikey olarak bö
lünmüş durumda; yani bazı uğraşlarda kadınlar, bazılarında ise erkekler yo
ğun. Bu da, dışanda yapılan işler arasında "kadına uygun olan" ve "olmayan" 
işlerin bulunduğunu gösteriyor. Dikey aynın ise, fabrika hiyerarşisini yansıtı
yor. Kadın işçiler, hemen her yerde, bu hiyerarşinin en altında yer alıyor ve 
vasıfsız ya da düz işçi olarak nitelendiriliyorlar. Erkek işçiler ise hem işyerin
de, hem de yönetim hiyerarşisinde sorumlu mevkilere gelebiliyorlar. Oysa ka
dınlar, en fazla, grup lideri olabiliyorlar. o da grubun tümünün kadınlardan 
oluşması koşuluyla; "kadın grup liderini kimse dinlemez" gerekçesiyle, bu bile 
itirazla karşılaşabiliyor. Genci olarak bildiğimiz bir şey, böylece, fabrika ve 
atölye bağlamında da doğrulanmış oluyor ve "kadın" kavramı ile "otorite" kav
ramı bağdaşmıyor, ki işverenler tarafından tercih edilmelerine yol açabiliyor; 
çünkü kadınlann daha sabırlı, daha uysal ve yumuşak başlı oldukları düşünü
lüyor. Erkek işçiler fabrika içinde birbirleriyle ahbaplık edebilir, sigara içebilir, 
hatta bazan kahveye bile kaçabilirken kadın işçiler, erkek-kadın birlikte çalışı
lan işyerlcrinde, işlerini terketmeye çekiniyorlar ve çok kontrollü davranıyor
lar. Bence tezin en ilginç bulgularından biri, işyerinde kadın-erkek işçiler ara
sında arkadaşlığın değil, aileiçi ilişkilere benzer bir ilişki öıüntüsünün varlığı. 
Erkek işçiler, kadınlara, sanki onlann kocalan veya babalanymış gibi davra
nıyorlar. Yani erkekler, işyerinde de, kadını bağımlı ve ikincil konumda tutan 
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ataerkil normlara uygun davranırken kadınlar da bunu normal karşılıyor. Böy
lece varolan cinsiyetçi baskı, fabrikada da yeniden üretilmiş oluyor. Bu ise, 
kadınlann ikincil konumunun evdışında üretime katılma sonucunda değişece
ğini öne süren savı yanlışlıyor. 

Nükhet Sirman, Family Farmç and Peasants: The Place of Households in 

Cotton Production in an Agean Village (Tanınsa! Aile İşletmeleri ve Köylüler: 
Ege Bölgesinde Bir Köyde Hanelerin Pamuk Üretimindeki Konumlan, Lon
dra Üniversitesi, 1988, yayınlanmamış doktora tezi). Bu tezde, Nükhet Sir
man, kırsal kesimde basit meta üretiminin yapılış biçimlerini, üretimin örgüt
lenişini ve işletmelerin sermaye biriktirme, basit yeniden üretim ve proleter
leşme koşullarını araştırıyor. Araştırmanın önemli bir noktası, bu sorulara ya
nıt ararken, ekonomi dışı diye tanımlanarak dikkate alınmamış toplumsal et
kenleri analize dahil etmenin gerekliliğini vurgulaması. Tez, özellikle hane ve 
köyün toplumsal yapısının işletmelerin parasal giderlerini en aza indirme bakı
mından önemli bir işlev gördüğünü ve pamuk gibi maliyeti yüksek bir bitkinin 
üretiminin ancak bu "yardım", "köylülük" ve "akrabalık" örüntüleri içinde aile 
işletmesi temelinde kapitalist çiftliklere oranla daha sürekli bir biçimde yü
ıütülebildiğini ortaya koyuyor. 

Kadınlar ve çocuklar, pamuk üretiminde kiri tik işler görüyorlar ve çapa, 
hasat gibi emek yoğun işleri karşılıksız olarak yapıyorlar. Aynca, kadınlar, 
komşularını ve akrabalannı örgütleyerek gerekli olan işgücünü de aile işletme
sine sağlıyorlar. Buna karşılık, _kendi işgüçleri karşılığında para almadıklan gi
bi, hane işletmesi için çalışmış olanlann ücretini de o kişilerin tarlalannda ça
lışmak yoluyla gene kendileri ödüyorlar. Böylece, pamuk üretiminin en büyük 
masraf kalemi olan emeği neredeyse sıfıra indirerek parasal maliyeti düşürebi
liyorlar. 

Bu noktada, karşımıza yeni bir boyut çıkıyor: Elde edilen bulgulara göre 
"toplumsal maliyet" çeşitli mekanizmalarla hane reisi erkeklerden kadınlara ve 
gençlere aktarılmaktadır. Böylece, paraya dayanacak olan bir borç, bu toplum
sal ilişkiler sayesinde bir komşuluk, akrabalık ve köylülük ilişkisine dönüştü
rülmekte ye karşılık, hizmet ya da metalaşmamış emek biçiminde farklı bir za
man ve mekfuı çerçevesinde ödenmektedir. Örneğin, yapılan bir yemeni oyası 
bir günlük çapa ücreti olarak kabul edilebilmektedir. Buradaki önemli nokta, 
bu hizmet ve malın, yani emeğin genellikle kadınlann ve çocukların sırtına 
yüklenmesidir. Yani kadınlar ve çocuklar (genç erkekler dahil), toplumsal cin
siyet konumlarına göre bazı işlere koşulmakta ve onlann yaptığı bu işler sonu
cunda pamuk birim maliyetinin parasal karşılığı düşmektedir. Sirman'ın tezi, 
kadın ve çocuk emeğinin kullanımının, ucuz pamuk üretilmesinde hangi top
lumsal mekanizmalar sayesinde mümkün olduğunu sergilemekte ve bu bağ
lamda, özellikle kadınlann birbirleriyle kurdukları değiş tokuş, yardımlaşma 
ağlarının esasında köylülüğü ve akrabalığı tanımladığını ortaya koymaktadır: 
Kadınlar çabalamasa köy yoktur; yalnızca bir ev yığını olacaktır. Bu araştırma, 
kadın emeğinin "göıünmezliğini" aşmaya çalışmakta ve kadınlar arası ilişkile
rin toplumsal çevrenin kendisini belirlemede ne denli canalıcı bir rol oynadığını 
göstermektedir. 
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Son olarak, Serpil Çakır'ın çalışmasını ele almak istiyorum: il. Meş
rutiyet'te Osmanlı Kadın Hareketi ve Kadınlar Dünyası Dergisi, (İÜ Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, 1991, yayınlanmamış'doktora tezi). Çakır, araştınnasına, 
"Cumhuriyet döneminde kadına verilen hakların bir arka planı var mıydı?" 
"Cumhuriyet öncesinde bir kadın hareketi var mıydı?" sorularıyla başlıyor. Bu 
amaçla önce genel olarak Osmanlı toplumuna bakıyor, özel olarak da 1913-
1921 yıllan arasında, Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti'nin yayın organı 
olarak çıkan Kadınlar Dünyası dergisini inceliyor. Özgürlük fikrinin ortaya 
çıkışını Tanzimat dönemine, hatta Lale Dcvıi'ne dek geri götünnenin mümkün 
olduğu Osmanlı toplumunda il. Meşrutiyet döneminde kadın özgürlüğü kavra
mının varlığının ve bir kadın hareketinin uç vennesinin doğal olduğunu belirt
tikten sonra, "kadın sorunu"nun, laiklikle olan bağlantısı nedeniyle Türk siya
sal yaşamının da temel sorunu olduğuna dikkat çekiyor. 

Kadınlar Dünyası dergisi, feminizmin Türkiye'deki tarihini epey gerilere 
götürecek şekilde, açıkça feminist olduğunu ilan ediyor: "Feminizim cereyanı 
sizin zannetliğiniz gibi birkaç kişinin tahayyülünden ibaret değildir. Asla hayır. 
O esaslı ve metin bir cereyandır, bu milletin hakiki münevverleri bu cereyana 
taraftardır." (O dönemin münevverlerinin şimdiki aydınlardan daha ileri olduk
lan anlaşılıyor!) Dergi, feministtir ve bir "kadın inkilabı"ndan yanadır. Peki bu 
"inkılabı" yapacak olan kimdir? Kadınlar Dünyası, bu inkılabı bizzat kadınların 
yapacağını, kadınlann kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu savunuyor ve 
bu bağlamda erkeklerin kadınlan kurtanna sevdasından vazgeçmelerini de is
tiyor. 

Çakır'ın tezinde, Kadınlar Dünyası çevresindeki kadınların, siyaseti yal
nızca dar anlamda siyasal hak talebi olarak anlamadıkları, eğitim, hukuk, sos
yo-ekonomik yaşam ve çalışma yaşamı gibi pek çok alanda siyasal otoriteye 
yönelik kapsamlı talepleri bulunduğu gösteriliyor. Osmanlı kadınlan, kadınla
rın kamusal yaşama katılmaJan gerçekleştikten sonra siyasal katılım hakkının 
da kararlılıkla talep edileceğini belirtiyorlar. Üstelik oy hakının kazanılmasının 
çok uzun zaman almayacağı, yakın bir gelecekle kazanılacağı öne sürülüyor ve 
hatta bir tarih bile saptanıyor: 1 Mayıs 1336 (1920)! Bu da Cumhuriyet döne
minde elde edilen oy hakının "gökten zembille inmediğini" bir kez daha kanıt
lıyor. İddia edildiğinin tersine, Osmanlı toplumunda, değerlerin sorgulanması, 
çeşitli hak ve özgürlük taJepleıinin gündeme getirilmesi ve kamuoyunda tartı
şılarak uygulamaya geçirilmesi açısından, dergileri ve dernekleriyle bir hayli 
eylemci bir kadın hareketi yaşanmıştır. Zaten, 27 Temmuz 1329 tarihli ve 102 
sayılı Kadınlar Dünyası'nda yer alan şu saurlan okuduktan sonra aksini dü
şünmek oldukça zor olsa gerek: 

"Son zamanlarda Osmanlı kadınlığı can sahibi olduğunu, varolduğunu 
gösterdi... Bu hareketi kadınlığın bütün tabakalarında müşahede ediyoruz ... 
Artık şimdi yaşayışımızın yanlışlıklarını bulup ortaya koyuyoruz ... Artık iman 
ettik ki, hayatımız iyi bir hayat değildir ... Artık kadınlık böyle yaşamayacaktır 
ve yaşayamaz. Buna katiyyen emin olunuz." 

136 

FATMAGÜL BERKTA Y'IN BİLDİRİSİ 
İLE İLGİLİ TARTIŞMA 

Pınar Kür: Çok ilginç ve ayrıntılı ve hakikaten öğretici konuşması için Fat
magül'e teşekkür ediyoruz. Demek ki kadın araştırmaları ilerledikçe Türkiye' 
de, Türkiye'nin gelişmesinde kadınların gerçekten de öncü bir rol oynadığım ve 
çok tekrarlandığı gibi kadın haklannın Atatürk'ün bize bir annağanı olmadığım 
öğreneceğiz. Ben şahsen yeni öğrendim. Fatmagül'e ve tabii Serpil Çakır'a te-
şekkür ediyorum. Şimdi sizlerden gelecek sorulan bekliy?~z. . 

Minu İnkaya: Batı'daki kadın araştınnalan mcrkezlennı anlatırken yerleşık 
değerleri sorguladığım, zorladığım belirttin ve yeni bir düşünce tarzı ortaya at
ması gerektiğini veya attığım söyledin. Özellikle Serpil'in tezi ve Şirin'in an
lattıklarıyla ilgili olarak kafama bir şey takıldı. Biz tabii, Batı toplumu değiliz, 
ama adımız öyle ... Üniversitede şimdi bir Kadın Sorunları ve Araştınnalan 
Merkezi var. Halbuki şeriata rağmen Osmanlı çok dinamik bir kadın hareketini 
yaratabilmiş. Dile getirdikleri mektuplarda bugün gönnediğimiz bir dinamiz~! 
ortaya koyuyorlar. Bu resmen bastırılıyor. Atatürk reformlarıyla kadınlar tabu 
birtakım imkanlar elde ediyorlar ama, sorunlar, aile başta olmak üzere hala de
vam ediyor. Şimdi resmi bir kuruluş olarak üniversitedeki Kadın Araştırın alan 
Merkezi'nin, yalnız yerleşik değerleri değil, herhalde resmi ideolojiyi de sorgu
laması gerekecek. Bunu nasıl yapabilecek? Aşması zor olacak. Bu, Batı top
lumlarında görülen bir durum değil. Belki problemler ortaya çıkaracak. Sen bu
na katılıyor musun? 

Fatmagül Berktay: Şimdi böyle bir problem var. Böyle bir problem sadece bi-
zimki gibi toplumlarda değil, Amerika'da da var, bütün Batı toplumlarında da 
var. Çünkü yerleşik düzen her yerde var. Hiyerarşi, otorite ilişkileri her yerde 
var. Ve kadın araşurmalan akademinin bir parçası olduğu sürece, ona entegre 
olduğu sürece mutlaka böyle bir ikili yapı içinde olmak durumunda kalacak. 
Ama böyle bir tehlike var diye, akademinin dışında kalmak, belirli bilgi alan
lannın dışında kalmak da bu sefer kadınlann bilgisini küçücük gettolara tıkıyor 
ve yaygınlaşmasını, derinleşmesini önlüyor. Burada bir gerilim ve çelişme var. 
Yerleşik düzenle, akademiyle, akademi dışı arasında; yerleşik düzenle yerleşik 
olmayan arasında. Ve bu gerilimin ben iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, her 
iki anlamda da. Ya sadece yerleşik çerçeveler içinde ya da tamamen o çerçeve
lerin dışında bulunanlara göre, böyle ikilemler ve gerginlikler içinde bulunulan 
alanlarda bilginin ve deneyimlerin daha fazla derinleşebileceğini düşünüyorum. 

Minu İnkaya: Ben galiba iyi ifade edemedim. Benim söylemek istediğim yer
leşik değerler değil, resmi idcloji. Batı'da resmi ideoloji yok, yani Batı'da işte 
George Washington kadınlan kurtardı diye yıllar yılı öğretilmedi. Bunu sorgu-
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lamak, bunun doğru olmadığım söylemek Türkiye Cumhuriyeti devletinin teme
lini oluşturan çok önemli bir şeyi de sorgulamayı getiriyor. Ben bir nüans gör
düğüm için söyledim. Yoksa söylediğin şeyler zaten feminizmin kendi içinde 
var. Kadınlar "biz varız" deyince zaten kıyamet kopuyor. Ama resmi ideolojinin 
sorgulanması ayn bir problem getirir mi diye sormuştum. 

Türkan Saylan: Sorunuzu çok haklı buluyorum. Bizim Kadın Araştırmaları 
Merkezi'ni kurarken yaşadığımız örneği de vermek istiyorum. Dediğiniz gibi 
herkesin kafasının altında böyle bir üniversiter kuruluş olursa, resmi ideoloji de 
sorgulanacak mı sorusu var. Bunun da en somut örneği şu: Üniversite Senato
su'ndan bu girişimimiz geçerken kadın öğretim üyelerinin karşı çıkması ve "bir 
sürü kadın derneği varken üniversitede de bir kadın derneği mi kurulacak" bir, 
ikincisi "bir feminist hareket sokmaya mı çalışıyor bunlar" gibi sorular sor
masıydı. Nitekim geçenlerde bir gazetede çıktı: "Üniversiteye feministler giri
yor" diye. İşte resmi ideolojiyle bir çatışmanın çıkabileceği düşüncesi, genelde 
değil, şaşırtıcı bir şekilde kadın öğretim üyelerinde oldu. Biz bunu yaşadık ve 
aştık. Zannediyorum ki haklısınız. Her zaman için, yavaş yavaş da olsa, resmi 
ideolojinin de sarsılmasına çalışılacaktır. Somut araştırmalar ortaya çıkınca bun
lar kendiliğinden belirecektir. 

F.B.: Bu anlamda herhalde tek tek çabalar önemli olacak. Tek tek çabalar, tek 
tek örnekler önemli olacak. 

Bir Bayan: Yerleşik değerler dediniz. Ama bu ülkede kadın da kadını destek
lemiyor. Kadınlar kadına oy vermezler, kadını başkan seçmezler. Bunun üze
rine bir çalışma var mı? Simone de Bcauvoir İkinci Cins kitabında bunları psi
kolojik olarak açıklıyor. Bunun üzerine Türkiyc'de bir çalışma var mı acaba? 
Çünkü bunun eğitimle değişeceğine inanmıyorum. Çünkü okumuş, üniversite 
bitirmiş, iki lisan bilen, hala aynı kafada giden çok kadın gördüm. 

Pınar Kür: Yani bir çeşit bilinçlendirme çalışması diyorsunuz. Fatmagül, sen 
ne diyorsun bu konuda? 

F.B.: Şimdi bu psikoloji alanında özellikle epey yeni tez var. Ama tabii bu 
tezlerin içeriğini tam bilmiyorum. Bu sizin söylediğiniz sorun çok genel bir so
run. Çünkü kadınlar arasında rekabet, genci olarak egemen erkek kültürünü be
nimseme gibi şeyler çok yaygın. Bizim sosyalleşmemiz de bunlarla oluyor. O 
yüzden kadınlan da çok fazla kınamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunlar an
cak, genel olarak küllürde, toplumun hayatında olabilecek değişmeler sonucu 
değişecek şeyler ve yavaş yavaş olacak şeyler. Bir anda olabilecek şey değil. 
Kadın Araştırmaları bilgi alanı da buna hizmet eden bir alan ama, bir akademik 
disiplinden her şeyi bekleyemezsiniz ki. 

Aynı Bayan: Erkeği de kadın yetiştiriyor. Karşınızda savaştığınız kişiyi siz 
yetiştiriyorsunuz. 

Pınar Kür: Erkek egemen toplum olması çok önemli. Ben küçük bir şey ek
leyeceğim burada. Çok tanınmış bir Amerikalı feminist, aynı zamanda heykel
traş Nancy Yazara ile bir göıiişme yapmıştım. Onlar sadece kadınlar için bir aka
demi, sanat okulu yani resim, heykel vb. çalışılabilecek bir yer açmak istemiş
ler. Fakat burs alabilmeleri için illa ki erkek öğrenci de alacaksınız demişler. 
Yoksa belirli bir parayı alamıyorlarmış. Bir tek erkeğin sınıfa gelmesi bütün 
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kadınlan değiştirdi diyordu Nancy. Hemen birbirlerine girdiler. Yani o şey, sa
dece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Öyle bir erkek imajı ile yetişiyoruz, 
çocuklarımız öyle yetiştiriliyor ki, bir tek oğlan gelince sınıfa, kadınların tavrı 
tamamıyla değişmiş. Yani o, öyle kolay kolay üstesinden gelinecek bir şey 
değil. 
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KAPANIŞ KONUŞMASI 

Aslı Mardin 

Her şeyin bir sorı sözü olur değil mi? İşte bu kez de bu son sözü söylemek 
bana düştü. Ben de, Sempozyum boyunca çeviri ezalanna katlanmış sevgili 
dostlanmızı düşünerek, İngilizce konuşmaya, dolayısıyla sizlere bu kez de be
nim İngilizce'min cefasını yaşatmaya karar verdim! Şimdi son sözümüz işte şu: 
"En azından bizler için sizleri burada görmek, birlikte olmak tam anlamıyla hari
kaydı!" Geçirdiğimiz üç gün içinde hepimiz değişik külLürlerin, farklı yıllarda 
ve koşullarda kurulmuş, birbirinden farklı koleksiyonlara ve malzemelere, ge
lişme düzeylerine ve çalışma tekniklerine sahip altı kütüphanesi ile tanışma fır
satını bulduk. Ancak tüm bu farklılıklara karşın, bu kütüphanelerin hepsi kendi
lerini aynı amaca adamışlardır, bu amaç da yaşamın tüm elkinlik ve aşamalann
da kadınlann eşitliğini sağlamak ve özellikle, bu clkinlik ve aşamalar konusun
da "kadın bakış açısmı" tanıtmaktır. 

Bu "dava"yı savunmanın kuşkusuz pek çok yolu vardır. Ancak bizler, kadın 
kütüphaneleri olarak ve bilimsel bir temel oluştunnak amacıyla, kadmlann kül
türel ve tarihsel mirasının dünü ve bugününü meydana çıkannak, toplamak, ko
rumak ve tanıtmayı ve bu elkinliği gelecekte de sürdürmeyi amaçlıyoruz. 

Sempozyum bizlere aynca bu altı ülkedeki kadın araştınnalannın genci duru
munu da yakından gönne fırsatını sağladı. Bu durum kadınlann insan etkinlik
lerinin tüm alanlan içerisine nüfuz edişinde görülen müthiş ilerlemeyi kanıt
larken, kadınlann güncel olarak maruz kaldı klan sorunlann ve farklı kültürlerin 
altını da çiziyordu. Ancak bu engellere rağmen kadın araştırmalan tüm bu alan
lara yepyeni bir yaklaşımı beraberinde getiriyor, her şeyin kadınlann gözünden 
yeniden düşünülmesini ve yeniden yazılmasını içeren muazzam bir görevi orta
ya çıkanyordu. Çok yaratıcı, çok yenileyici olan bu yaklaşım, her şeyden önce 
"başka türlü ve eskisi gibi olmayan biçimde düşünmeye" davet ediyordu. 

Bizden daha önce kurulmuş kütüphanelerden gelen dostlanmızdan bazılan 
bizleri bu tür bir Scmpozyum'u clkinliklcrimizin henüz ikinci yılı içerisinde dü
zenlemekle göstermiş olduğumuz "cürclkar giıişim"den dolayı kutladılar. 

Doğruyu söylemek gerekirse, bizler bu tür bir "cüretkar projeyi başlatmaya 
karar verdiğimizde, bu projenin iddialı yönünün bilincinde idik. Ancak, bu işe 
yeni girişen birinin veya gençlerin de söyleyeceği gibi, "ya şimdi ya da hiçbir 
zaman", daha doğrusu "şimdi değilse olasılıkla hiçbir zaman," dedik. 

Şunu da dedik: "Uzun zamandır kurulu kütüphanelerin değerli deneyim ve 
birikimlerinden yararlanınz ve onlar da, olasılıkla değişik açılardan kendi ara
lannda bir görüş alışverişinden yarar sağlarlar." 

Ve nihayet konuklanmızın, Türkiyc'dcki kadın clkinliklcrinin içyüzünü kav-
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aınalan açısından bir fırsat yakalayacaklannı da düşündük; ülkemizdeki kadın 
~ak)an her ne kadar başka ülkelerin çoğundan değişik bir yol katetmiş olsa da, 
fürkiye'deki kadın hareketleri uzun geçmişiyle övünebilir. 

Bugünün sonunda, Sempozyum'a katılan kütüphanelerin temsilcileri ile bir 
toplantı yapacağız. Bu toplantının amacı, bilgi akımı ve deneyi~~~rden ka_rşı
ııklı yararlanma düzeyinde işbirliği olanaklannı aramak ve her bır ulkede, dığer 
kütüphanelerin koleksiyonlanm, sergiler ve konferanslar yoluyl_a ~~~~-ola
caktır. Kısacası hepimiz, ilgili her bir ülkedeki kadın hareketlennm tüm yonlc-
rinin gelişmesinden zamanında haberdar olacağlz. . 

... Ve belki de bu çabalar sayesinde bu altı kütüphane arasında ve yıne umut 
edilir ki, dünyanın her tarafında mevcut diğer kadın kütüphanel~ri ile, daha or-
ganik ve çalışmaya yönelik bir bağlantı kurmayı başaı:acağlz. . 

Şimdi , Sempozyum'un gerçekleşmesini sağlayan I tanbul Büyükşehır Bele
diyesi ve sponsorlarımıza, pek değerli katılım ve katkılanndan dolayı dostları
mız Oavid Doughan, Annic Dizicr, Patricia Miller King, Mariekc Kramcr, Jo
hanna Kootz ve Fatmagül Berktay'a teşekkürlerimizi sunmak istiy~~z. . . 

Gösterdikleri çabalar olmasaydı, bu Scmpozyum'un gerçekleştınlmcsının o
lanaksız hale geleceği, Kütüphane'mizin tüm dostlanna da teşekkürü bir borç 
biliyoruz. 

11 
• 

11 11 
.. • 

Hepinize tekrar sonsuz teşekkürler ve, elveda değıl , yakında gorüşmek 
dileğiyle" diyoruz. 
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ADRESLER/ ADDRESSES 

Fawcett Kütüphanesi 
1lıe Fawcett Library 
CiLy of Old Landon Polytcchnic 
Old Castle Street 
Landon E 1 NT. 
ENGLAND 
Tel: (071) 247 58 26 

Marguerite Durand Kütüphanesi 
Marguerite Durand Library 
79, rue Nationale 75013 
Paris 
FRANCE 
Tel: (1) 45708030 

Arthur ve Elizabeth 
Schleslnger Kütüphanesi 
'I1ıe Arthur and Elizabeth 
Schlesinger Library 
on the History ofWomen 
inAmerica 
Radcliffe College 
Ten Garden SLrccl, Cambridge, 
Massachusells 02138 
U.S.A 
Tel: (617) 495 864 7 

Uluslararası Kadın Hareketleri 
Aışivi ve Bilgi Merkezi 
Intemational Information Center 
and Archivesfor the Womens 
Movement (IlA l? 
Keizersgracht 10 1015 CN 
Arnsterdam 
The Nelherlands 
Tel: (020) 6244268 - 6242143 

Berlin Üniversitesi Kadın 
Araştımıalan Destekleme Merkezi. 
University Center for the 
Promotion of Womens Studies 
and Research on Women 
Frei Universital Berlin 
ZcnLralcinrichtung zur Förderung von 
FrauensLudien und 
Fraucnforschung (ZE 3) 
Köning - Luise - Strasse 34 D-1000 
Bertin 33 
GERMANY 
Tel: (030) 838 - 6254, 838 - 3044 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı 
Womens Library and Information 
Center Foundation 
Fener Mah. Fener PTT Yanı 
(Tarihi bina) 
Haliç - 34220 - İstanbul 
TURKEY 
Tel: (1) 523 74 08 - 534 95 50 
Faks: (1) 523 74 08 
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Fawcett Library 
reading room; fashion plate from 
Queen magazine (/eft) and Ellen 
Wilkinson in a cartoon by Sallon 
(right). 

Fawcett Kütüphanesi okuma salonu; 
kütüphanenin arşivinden Queen 
dergisinden bir moda resmi (solda) ve 
Ellen Wilkinson'un Sallon'un yaptığı bir 
karikatürü (sağda). 



un enfant. .. 
sije veux ... 

quand je veux. 

Marguerite Durand Library 
outer view and stacks; "A child ... lf 1 
want, and when I want": a poster of 
late 60's about women's right to 
choose. 

Marguerite Durand Kütüphanesi iç ve 
dış görünüşü; "Bir çocuk ... Eğer 
istersem ve istediğim zaman": 60'lı 
yılların sonundan kadınların seçme 
hakkını savunan bir afiş. 

A. & E. Schlesinger Library 
outer view and stacks; a demonstration of the women's irade unions !rom its collection . 

A.& E. Schlesinger Kütüphanesi iç ve dış görünüşü; kütüphanenin arşivinden kadın 
sendikalarının bir gösterisi. 



ıı:m amı ıı:r.ı:ı 

IIAV's location in Amsterdam and some of the publications of the library. 

IIAV'ın Amsterdam'daki binası ve kütüphanenin yayınlarından bazıları. 

Center for the Promotion of Women's Studies and Research on Women, 
Free University of Berlin, outer and inner views. 

Berlin Free Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırmaları Geliştirme Merkezi'nin dış ve iç 
görür:ıüşO . 



Women's Library and 
lnformation Center, 
its building by the Golden Horn and 
the reading room; Yeni inci, a woman's 
magazine of the Ottoman period. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı'nın Haliç kıyısındaki 
binası ve okuma salonu ; kütOphanenin 
arşivinden Osmanlı dönemi kadın 
dergilerinden Yeni inci. 

SEMPOZYUMLA İLGİLİ 
TÜRKİYE'DE BASINDA ÇIKAN YAZILAR 

1) "Şimdilik Altı Ülkenin Kadınlan", Nokta, Ekim 1991. 
2) "Kadın KüLüphancleri Uluslararası Sempozyum Düzenliyor", Milliyet Sa-

nat, Eylül 1991. 
3) "Kadın Kütüphaneleri", Cumhuriyet, 9 Ekim 1991. 
4) "Kadın KüLüphaneleri Uluslararası Sempozyumu", Kadınca, Ekim 1991. 
5) "Küçük, Ama Güçlü Bir Işık", Cumhuriyet Dergi, Kasım 1991. 
6) "Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Birarada", Güneş, 2 Ekim 1991. 
7) "Kadın Külüphaneciler Buluşuyor", Cumhuriyet, 9 Ekim 1991. 
8) "Kadın Konulu KüLüphancciliktc İlk Kez İstanbul'da Uluslararası Bir 

Sempozyum Düzenleniyor", Milliyet Sanat, 1 Ekim 1991. 
9) "Kadın Külüphanclcri Uluslararası Sempozyumu", Marie Claire, Ekim 

1991. 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
OF WOMEN'S LIBRARIES iN THE TURKISH PRESS 

1) "At First, Womcn from Six Counlrics Mel", Nokta, Oclobcr 1991. 
2) "Women's Librarics Organize an Intemalional Symposium", Milliyet Sanat, 

Scptembcr 1991. 
3) "Women's Libraries", Cumhuriyet, 9 Oclobcr 1991. 
4) "Intcmational Symposium of Womcn's Librarics", Kadınca, Octobcr 1991. 
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7) "Women Libraıians Mel", Cumhuriyet, 9 Oclobcr 1991. 
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tanbul About Womcn's Librarics", Milliyet Sanat, Octobcr 1, 1991. 
9) "IntcmationaJ Symposium of Womcn's Libraıies", Marie Claire, Octobcr 

1991. 
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PREFACE 

The first and unique Womcn's Library and Infonnation Center of Turkey 
was founded in 1990 with the objective of collecting books and written and 
visual material related to women. Thc library is also organizing many cultural 
events such as confcrences, panel discussions and symposiums on topics of 
its concem. By organizing such evenLı; which somehow go beyond librarics' 
traditional activilies of collecting and preserving existent material, our aim is to 
contribute to the generation of new knowledge about women. These meetings 
are usually very enlightening for the participants. Yet we know that the num
ber of pcoplc intercsted in thesc cvcnts will always be morc than thosc who 
will attend them. Thus to publish at lcast some of Lhe grey material of thesc 
meetings was a nccessity. 

The present book is the proceedings of such an event, organized by our Li
brary on 8-10 October 1991, in its own place: The International Symposium 
of Women's Libraries. We leamcd during the symposium that the fırst inter
national meeting the Library organized was also the "first" intcrnational mcct
ing organized about women's libraries. (1) This historically privilcged situa
tion made it mandatory for us to publish these proceedings. Yet if the General 
Consulate of thc Ncthcrlands in Istanbul and thc gucst libraıians had not con
tributed financially in the realization of this project, the meagcr mcans of our 
Library would not havc allowed us to rcalize this project. Hence our gratitude 
towards Mr. J.J. Roelants, General Counsel of thc Netherlands in Istanbul 
and our librarian friends, Ms. Annic Dizicr, Mr. David Doughan, Ms. Patıicia 
Miller King, Ms. Marieke Kramer and Ms. Johanna Kootz for their intellectual 
and fınancial contributions to thc rcalization of thc symposium and thc book. 

Thc papers were prescnted in English and Turkish and translated simultanc
ously, during the symposium. Far the publishing wc used the texts of the pa
pers sent ta ·us by their authors. Johanna Kootz's papcrs werc translatcd by 
our friend Deniz Ülgü ray, and thc othcr papcrs wcre translated by Lalcpcr Ay
tek and Şirin Tekeli who also assumcd thc editorial rcsponsibilily of thc book. 
Fatmagül Berktay and Şirin Tekeli translated thcir own papcrs into English. 
And fınally discussions and other speeches wcrc transcıibed from tape record
ings by our friend Yaprak Zihnioğlu. Thc editors would like to thank thc 
above mcntioned friends for Lhcir help. 
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At last, we would like to thank Ms. Müge Gürsoy and Mr. Semih Sökmen 
of the Metis Yayıncılık for their attentive and meticulous work to prepare this 
bi-lingual publication which is unusual in Turkcy. Finally wc also thank Mr. 
can Öztürk, who hclped us in computer programming. 

Women's Library and Infonnation Center Foundation 

1) See Mariekc Kramer, "Intemational Womcn's Tnformation Centcr - IIA V", p. ? 'J.4. 
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OPENING SPEECH 

Jale Baysal 

Ladics and Gcntlcmen, dcar guests rrom England, Francc, Gcrmany, Neth
erlands and U.S.A., the represcntatives or the Greater Municipality of Istan
bul, and librarian colleagues; on bchalf of the Library I would likc to say wel
come to ali, to thc First Intemalional Symposium of Womcn's Libraries 
organized by the Women's Library and ınrormation Center or Istanbul. 

Women's movcment is, I believe, a very important movemenl ali over the 
world. it has becn a very activc and colorruı movement in many countries. 
And it has a very special meaning for Turkey. Because Turkey is a secular but 
at the same Lime a Muslim country. The constitution and other laws ctenne a 
secular framcwork. But on the other hand in Turkcy, written and unwıitten 
rules that thc Islamic tradition shaped, lasted for ccnturies. JfTurkey is going 
to be a really sccular society and will truly integrate into the contemporary 
world, then that mentality or women accepting to play a sccondary role, and to 
live a separate, if nota secluded life in the society has to changc. 

I bclicvc, wc will bcncfü from thc cxpcıicnccs and long-lastcd studies and 
researchcs on womcn's issucs of our gucsts. 

Thc 20th century is called thc ccntury of information and cvcry movcment, 
evcry action, any objective at which you aim has lo be bascd on information 
and knowlcdgc. Thc Womcn's Library has been creatcd with to hopc to play 
this critical role in thc women's movemcnt in Turkey. in order to prepare the 
scicntilic basis for this movcmcnt, we are collecting ali the documents, sourc
es and rescarches rclatcd to womcn. And as I told you, wc believe that thcre 
arc many things we can lcam f rom thc expcricncc or similar instilutions or oth
er countrics. 

The Municipality of Grcater Istanbul has supported Lhc movcment, by do
nating this bcautirul historical building and contributing to thc working ex
penscs of thc Library. We thank thcm for thcir support. But I would also likc 
to thank all our voluntecrs, men and womcn, who keep this library going. 

I havc bccn asked to givc you information about thc program of the sympo
sium and to prcsidc over the füst day. it is difficult to nnct a placc to cat somc
thing around Fener. Therefore the Library made arrangements for sandwiches, 
cold drinks and coffcc, here, in the building. 

Now, I would like to invite Mr. Hilmi Yavuz, the Head of the Department 
of Cu1tural Affairs of the Greater Municipality or Istanbul, who was pcrsonal
ly one of thc first supportcrs of our Library, to addrcss you on behalf of the 
Municipality. 

152 

SPEECH 
ON BEHALF OF THE MUNICIPALITY OF 

GREA TER 1ST ANBUL 

Hilmi Yavuz 

Toank you Mrs. Baysal. Good moming ladics and genllemen. On behalf of 
thc Municipality of Greater Istanbul and as thc Head or Cultural Affairs, I 
would like to say nrst of ali my greetings to the participant libraıics in this 
first Intemational Women's Libraries Symposium, namcly, The Fawcett Li
brary from the Unitcd Kingdom, Thc Margucıitc Durand Library from Francc, 
Thc Arthur and Elizabeth Schlesingcr Library on the History of Womcn in 
Amcrica from U.S.A., Thc lntemational Inrormalion Centcr and Archives for 
thc Women's Movcmcnt (IIA V) from Ncthcrlands, and Thc University Ccnter 
for the Promotion or Womcn's Studies and Rescarch on Women rrom Genna
ny, to cultural and diplomatic reprcscntativcs or thc participant countrics, to 
domcstic and forcign contıibutors and supporters or this Symposium. 

Sccondly I would likc to thank the Womcn's Library and Information Ccn
tcr for thc rcalization of this symposium. They dcscrve this, bccause I know 
the crfort that such an cndcavor rcquircs as wcll as thc scarcc mcans or this 
young institution. I belicve this symposium will be a great op~ortunity for ~x
changing expeıiencc, gatheıing inrormation and also for possıble cooperat10n 
between thc libraıics, on the spccifıc subjecl or thcir conccrn. 

Thc role that women play espccially in the dcveloped modem societics is 
quite cvidcnt ror ali of us. in a big city like lstanbul with many problcms and 
which has the population ofa mid-size populatcd country, to support womcn 
forthc solutions ofthcirspccilic problcms is nota matterofpolitics but rcalism. 

Thc scicntilic side of this rcality is thc subject mattcr of women's studies 
trying to identify, deline and rcscarch on womcn's issues and of spccializcd li
braries aiming at collecting and preserving the past and prcsent documcnts of 
the womcn's heritage. 

And I belicvc, by organizing this symposium al the sccond year ofiLı; foun
dalion, thc Womcn's Library and lnfonnation Ccntcr of lstanbul, which is dc
vcloping rapidly with the conLributions of its founders, volunlcers, pıivale 
donors and of thc Municipality, has addcd an inlernational dimension to this 
effort. 

Each participant library rcprcscnting an industrializcd country has a long 
history and we will ccrtainly benefü from thcir knowlcdge and cxpcrtise about 
librarics and thc !ast ten ycars of womcn's sludics in cach country. And I hopc 
our visitors will takc back new idcas with them about women in Turkcy, when 
thcy rctum to their countıies. 

I wish them plcasant days in Istanbul and wish you ali a fruilf ul mecting. 
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SPEECH ON BEHALF OF THE 
TURKISH LIBRARIANS' ASSOCIATION 

Hasan Keseroğlu 

On behalf of the Turkish Librarians' Association, Istanbul Branch, that is to 
say on behalf of ali active libraıians in Istanbul, I would like to wclcome all of 
you. I would also like to thank Women's Library and Infonnation Center for 
the realization of this intemalional meeting, only a year after its foundation. I 
would like to give you information, very brieny, about the libraries and librar
ianship in Turkey. I will talk about three points: fırst the histoıic background, 
dcvelopment and organizalional structure of diffcrent kinds of libraıies; sec
ondly I will say few words about the basic problems of libraries and finally 
services offercd by the libraıies and Lhcir general state. 

History of libraıies goes back to Lhe proclamation of the Turkish Republic 
in 1923 which has inhcrited 600 years of experience of the Ottoman Em pire. 
During the Empire, libraries were established as foundations which meant that 
each library was giving services according to its founder's aims. Therefore 
they were not serving a common purpose. 

The fırst library organized upon the westem model but without a spccific 
goal was established in 1850. This library was to serve as a university library 
and also a public, national and research library and of course you do not have 
many examples of this type of libraries elsewhere. The first state founded li
brary was opened in Istanbul in 1881, The Beyazıt Devlet Kütüphanesi that 
you will visit tomorrow. Fonnation given to librarians was initiated in 1925 
after the republic and lasted until 1954 wilh intervals. Librarian studies at the 
universities bcgan after 1954. A Department of Libraıian Studies was opened 
at Ankara University in 1954-55 which was followed by the Istanbul Univer
sity in 1964-65 and the Hacettepe University in 1972-73. The National Li
brary was established in 1946 and the Turkish Libraıians' Association was 
formed in 1949. 

Libraries lack a centralized organizational structure in Turkey. Public and 
children's libraries are under the Libraries Department of Lhe Ministry of Cul
ture; school libraries are supcrvised by the Ministry ofEducation but they are 
not efl1cient, university libraries are run by each university to which they be
long and therefore they are autonomous and are coordinated by Lhe YÖK Do
cumentation Center. That is lo say, Loday there isn'l any coordinating unit to 
define the aims and common standards of libraries in Turkey. Real and juridi
cal private persons can establish libraries. For instance according to the Law 
of Municipalilies, they can establish and manage libraries. Bul the majority of 
rnunicipalities are not enthusiastic about Lhis legal possibility. 
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Basic problems of Turkish libraries could briefly be stated as follows: We 
do not have commonly accepted standards in our libraries, documentation cen
ters and archives; thal is to say, we lack universally accepted national stan
dards. Secondly we do not have long term programs, planning and a politics 
oflibraıies. We unfortunatcly do not have a central unit of supcrvision to sub
stantiate cooperation among them. And cxcept for some of the specialized li
braıies and university libraries, it seems difficult for us to say that the libraıies 
offer a good service. And this is naturally dependent closely on the money 
paid to the pcrsonncl. Another difl1culty is rclated to the fact that we do not 
have basic handbooks in the libraries. For instance we do not have, unfortu
nately, a T~rkish fonnat readablc by computer, we do not have subject lists 
and we also lack the last editions in Turkish of the cataloging systerns such as 
Dewey, the Library of Congress or universal digital system. 

Finally one of the most important problems of the libraıian service in Tur
key is the fact Lhat whilc we can get any kind of information from abroad in a 
very short time -nearly in 10 minutes via computers and sattelites through 
YÖK Docurnentation Center, TÜBİTAK (Turkish National Science Center) or 
the National Library- we have to spend months or even years, depending on 
the subject, to get at a complcte list of sources on a particular subject in Tur

key. 
I wish success to all participanL<ı of this symposium. 
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SPEECH ON BEHALF OF THE 
CUL TURAL CONSULATE OF 

UNITED KINGDOM 

Victoria Field 

First of all I would likc to say how persona11y I anı plcased to be asked to 
spcak this moming. There are two slrong personal reasons. üne is thaL I grew 
up wiLh a very very strong Iove of libraries f rom the age of about seven and 
then from the age of about seventecn I slarted lo bccomc cxLremely intrcsted in 
women's wriLings. And Lo be in a place LhaL combines the two, I Lhink is really 
a very marvelous event. We have at lcast 11ve or six experts on the topics of 
women's libraıies who will be speaking Lhis week. So what I want is to spend 
just a few minutes talking about Lhe backgrounds of women's libraries. And ı 
make no apologics for the fact Lhal I will give ralher a personal view. I Lhink 
they arc important. 

üne of the common criticism thaL people oflen facc in women's libraries is 
that they are somehow biased and somehow presenting a minoıity vicw of 
life. Given that over half the population of the world is femalc il is rather sur
prising that women's libraries should be considered as a novel invenLion. in 
Brilain in lhc 1970's Lhere were various books written from a quite different 
perspecLive. Books such as the Female Eunuch by Germaine Greer, which is 
now a classic and American books wıitten by people like Betty Friedan sud
denly showed pcoplc thaL the world can be viewed from a quite a different an
glc from Lhat view we kncw already. il is a bil of cliche to say it, but rea1ly if 
we think about malhematics, medicine, biology, science and so on, Lhese are 
areas of knowlcdge which have been presented lhrough the generaLions as 
seen by men and il is really marvclous lo Lhink that we can now look at the fe
male perspecLives on these topics. 

üne of the most important things Lhal has lcd women feeling conl1dent 
enough to set up libraries and receiving support for doing so, is a desire for 
access to educalion and access to books. 1 just want Lo quote from Jcan
Jacques Rousseau who is one of Lhe founders of lhe modem educalion. He 
said thaL "women were made to please men, women were made to be subject
ed to men and Lhey should always look nice Lo men's eyes". I Lhink now peo
plc couldn't say thal. And yet that was Lhe pcrson Lhat rea1ly did found modem 
education in westem Europe as we know it. 

People also thought of women who read too much and who discover too 
much about the world, Lhc main problem would be simply that men wouldn't 
want to marry Lhem. HerberL Spencer in 1761 said that men care very litLle 
about brains in women. in fact a loL of science was given over to prove that 
women had no brains. And she needed too much Lime in studying and she suf-

J 56 

fered from it. There are scientirıc papers showing Lhat women who sit for too 
long will have distorted pclvises which means they will have problems in 
childbirth. Women who take partin sport would be unable to breast-feed asa 
result. So we grew up with a ]ot of these kind of ideas. 

I want to make a special reference to a British woman wıiter ca1led Aphro 
Benn. Aphro Benn was wriling between 1640 to 1689 and yet she is Lhe pcr
son of whom we have heard very liLLlc. She wrote plays and she also wrote 13 
novcls before "the fırst" novcl was ever published. That was a novel by aman 
published some 30 years later. At that time Aphro Benn's literature was very 
strongly cıiticized because she had no knowledge of Latin or Greek. it was 
fclt thaL if people didn't know Lalin or Greek lhey couldn't possibly wrile 
great literature. The argument of that time for women not Ieaming Latin or 
Greek was thal it was thoughl that Lheir brains would burst if they attempted to 
do so. So Aphro Benn was really trying to 11ght against Lhat idea. Incedently, 
peoplc Lhink that Sheakespeare who knew no Lalin or Greek would be blamed 
the same way and yet he was considered a rıne wıiter. 

Even in our present cenlury there is a !ot of scienlilic work trying to show 
that, for whatever reason, women's intellect, women's writing, women's 
scicnLifıc research is not up to Lhe lcvel of men's. For examplc, women have 
smaller brains Lhan men. Pigs have ralher larger brains than men but il hap
pens to be in proportion to Lheir body weight. 

So to end on a serious mode, 1 lhink as Jale Hanım havc said in her opcn
ing spcech il is a very very importanl thing fora country Iike Turkey, but it is 
also an extremly importanl Lhing for women and women's studies world-wide 
to have womcn's libraries. And the fact lhat we have a mixed audicnce here 
shows that perhaps we are moving beyond the Lime whcn it was considered a 
marginal aclivity for women only. Thank you. 
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THE FA WCETT LIBRARY 

David Doughan 

Thc Fawcett Library is now Brilain's main resource on women and femi
nism, both hislorical and contcmporary. Wilhout wishing to undervaluc its 
role, I should likc lo point out thal lhis is somclhing of an indictment of the 
low priority givcn lo women's studics in Brilain in thc 1990s. Whcn that wcll
known establishmcnt organ the Times literary Supplement, in a recent issue 
devotcd cspccially to women's studies, commissions the kcynote article from 
amale academic who not only has no connection with lhis disciplinc, but bc
licves that "women's studics" does not, and cannot, exist, it is not surprising 
that the country's principal resourcc in lhis ficld is located in a not-vcry
salubıious bascment, access to which is distinctly complicated, wilh the f ull
limc equivalcnt of 2.5 staff, and only such f unds for acquisitions and conser
vation as can be raiscd cither f rom intemal incomc gcncralion (through charges 
for mcmbcrship, scrviccs, photocopying, rcproduction rights, ete.) or from 
our Friends' organisation. 

Having said which, those who fınally fınd thcir way to us gencrally feci that 
thcir pcrsistencc has bccn rcwardcd. Wc hold works covering thc sinıation of 
women from thc palacolithic to thc prcscnt; wc havc original pıintcd matcrial 
from thc anti-feminist debaıc of thc carly 17th century, and feminist rcjoin
dcrs thereto, and convcntional monograph matcrial (books, pamphlcts, ete.) 
from thcn to thc prcscnt. Wc also havc morc than 700 pcriodical titlcs, with 
runs of up to 100 ycars; considcrablc quanlitics of cphemeral material in vari
ous forms (mainly in support of feminist campaigns form thc 1850s to thc 
prcsent); ovcr 600 boxcs of archivcs (papcrs of individuals and organisations) 
and a major autograph lcttcr colleclion; prcss cuttings, postcrs and flycrs; a 
small but signifıcant pholographic collection; and banners, badges and other 
objects from feminist campaigns (nıainly and most spcctacularly suffrage). 
The Library's main acadcmic cmphasis is political, social and polcmic; howev
er the political rangc gocs from rcvolutionary radical lcsbian feminism through 
the distinctly convcmional rural Womcn's lnstitutc and lraditional Christian, 
Judaic and Islamic works to the downrighl rcactionary Campaign for the Fcm
inine Woman. 

HISTORY 

The Library's origins lie in thc London and Naıional Society for Womcn's 
Suffrage (foundcd in 1867 and lcd by Milliccnt Garrctt Fawcett in the !ate 19th 
and early 20th cenlurics), now the Fawcctt Society. Although a significant col-
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ıection of feminist works was built up in the lale 19th and early 20th centuries, 
it did not gain a full-time libraıian until 1926. This was Vera Douie (1894-
1979), who in her 41 years as librarian transformed a small but interesling so
ciety library into a major research collection with an intcmational reputation. 

in the 1930s the Library acquired purpose-built accommodation in Wom
en's Service Housc, in Westminster, within easy walking distance of thc 
Houses of Parliament - very practical for the purposes of lobbying, and a very 
convenicnt meeting place for such promincnt women as Eleanor Ralhbone, 
Vera Brittain and Virginia Woolf (the laller t wo of whom contributed substan
tially to the bookslock). However, lhe building suffcred severe bomb damage 
in the Second World War (though not bcfore the Library had bcen evacuated to 
Oxford for the duralion), so that after the war the Library lackcd a permanent 
home of its own, and temporary accommodation was provided by the City of 
Westminster's Great Smith Street Library. in 1957 it moved to the Society's 
new home at 27 Wilfred Strcct, where it remained for the next 20 years. 

in the 1970s, the rate of inflation scvcrly deplcted thc Socicty's funds; and 
this, combincd with the growth in size and use of the Library, meant that the 
Fawcctt Society was having considcrable difliculty maintaining it unaided, and 
the process of fınding a new home in academic institution was embarked 
upon. Eventually, in March 1977, the Library was moved to the City ofLon
don Polytcchnic, where it has remained ever since. 

Over the years, the Fawcett Library has attracted various smaller collections 
which wcre in danger of dispersal. The most significant are lhc Cavendish 
Bentinck Collection of old and rare material (founded 1909; acquired 1931); 
the Josephine Butler Library (formerly the library of the Association for Moral 
and Social Hygiene, foundcd in the lale 19th ccntury and acquired in 1956); 
and the Sadd Brown Library on women in Commonwealth and ex
Commonwealth countries, founded in 1939 as a special collection within the 
Fawcett Library. 

STOCK 

The core of the Library's stock is its collcctions of books and pamphlets -
more than 45,000 of them, including all manner of material rclating to the po
sition of women in society: their politica1 status, thc women's suffrage move
ment, the women's libcration movemcnt, women and thc law, education, la
bour, housework, marriage, sexuality, health, psychology, religion, fashion, 
cooking, visual arts, theatre, film, literature, language, music, ete. - in fact, 
the activity of half thc hum an racc. A panicularly interesting fcature is the largc 
numbcr of biographics and autobiographies of individual women, ranging in 
time from Nefcrtiti to Maya Angclou, and ofa diversity which includes Mar
garet Thatchcr, Emma Goldman, St. Catherine of Siena, Sarojoni N aidu, Han 
Suyin and Madonna. Most of thc stock concems women in Britain, thc Com
monwealth, Ireland and the U.S.A., but there are signifıcant holdings on other 
countries, most notably the former socialist countries in Europe, Japan and 
China. Although the overwhclming majoıily of our material is in English, var-
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ious other languages are rcpresented, e.g. French, llalian, Gennan, Spanish, 
Grcck, Dutch, Russian, and evcn a liLLlc Turkish. 

Pcriodicals represent an extremely important paıt of the Library. General 
"commercial" women's magazines arc hcld from 1713 to datc (though twen
ticth-century magazines arc, for rcasons of space, usually hcld in sample cop
ies, rather than in complcte runs); fcm inisi pcriodicals bcgin in 1858 with the 
English Woman's Journal and continuc through to such current tillcs as Spare 
Rib, Everywoman, Feminist Review and Trouble and Strife. Many oldcr peri
odicals are available to readcrs on microlilm only. 

Other types of print material includc cphemera - lcaflets of ali agcs, from 
such campaigns as Lhe Repeal of thc Contagious Discases Acts, thc Womcn's 
Suffrage Movement, thc Equal Pay Campaigns, campaigns for rcproductive 
rights, ete., and ncwspapcr cuttings from Lhc mid-ninctcenth century to thc 
prescnt. 

The three spcciat collcctions cach have thcir own cmphasis. The Cavcndish 
Bentick concentrates on the old, thc rarc and the valuablc, and is the Library's 
only tocked collcction, with 17th and 18th century material, first edilions of 
such women as Mary Wollstonccrafl, thc Bronlcs, Gcorge Eliol and Virginia 
Woolf, and 19th ccntury magazines with hand-coloured fashion plates. 

The Josephinc Butlcr Society Collection mainly consists of lale 19Lh and 
early 20th century .material on and around pmstitution and sexuality, as well as 
such rclated topics as criminology and psychology. This is at present the lcast 
well organised of thc collections, and special funding is bcing sought to reme
dy lhis situation, as well as for conservation (of which morc later). 

The Sadd Brown Library is named in honour of Myra Sadd Brown, amili
tant suffragist anda founderofthe British Commonweallh League. it is main
tained by a Trust represented to the Fawcett Library by Lady Diana Dollery, 
Myra Sadd Brown's grand-daughter, and specialises in material about women 
in Commonweallh and ex-Commonweallh countries. 

The archives consist of papcrs of organisations and individuals. The latter 
include such prominent feminists as Josephine Butler, Emily Wilding Davi
son, Maude Roydcn, Teresa Billington-Grieg and Millicent Garrett Fawcett. 
Thcrc is also an Autograph Letter Collection which includcs lctlers from 
Quecn Victoria, Florence Nightingalc, the Pankhursts and many othcrs. Thc 
organisations includc most of tl).c major suffragc socicties, somc whitc-collar 
women's unions, such feminist bodics as thc Six Point Group and the Open 
Door Intemationa1, fcmale cmigraıion socieıics, and organisations campai!:,Yfl
ing against the traffic in women and for social purity. Archival matcrial is stili 
being acquired - recently we were given the papers of the Blackfriars Settle
ment (formerly lhe Womcn's University Scıtlcment), which date back to 1887. 

The photographic collecıion is relalively small and restricted in scope. Its 
main strengths are portraiL<ı of prominent feminists and early 20th century ma
tcrial - mainly f rom the suffrage movemcnt and the First World War. We co
operate closely with the Mary Evans Picture Library, which acts as our photo
graphic agent. 
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Finalty, although we insist we arca Library, nota Museum, we do never
thelcss have a ceıtain numbcr of objects from feminist campaigns. These in
ciude over 50 banncrs (mainly from the suffrage movement), and campaign 
badges from the suffrage movement to the present. 

USE AND ORGANISATION 
Users of the library vary considerably, as do pattems of use. Annually, the 

Library receives about 4,000 visiL<ı, and mcmbcrs make about 3,000 loans. in 
addition, about 500 written enquiries are received, as well as many uncounted 
telcphone ones. Users may come singly or in groups; about a quaıter of them 
comc from within thc Polytechnic; most of them have some academic purpose 
(ranging from high-school history to post-doctoral rcsearch), but some are in
dependent rcsearchcrs, somc are professional authors, some are joumalists 
and/or broadcasters, some are feminist activists, and some are just women af
ter a good read. Most are British, but a considerable minoıity come from other 
Europcan countıies, Australia, Japan, and, abovc ali, North America (though 
thc numbers of the 1atter, and the lcngth of time they spend at the Library have 
both dec1in~d markedly in the past couplc of years, for obvious reasons). Sim
ilarly, enquiries range from the extremely simple (e.g., on what datc did Brit
ish women fırst get the parliamcntary votc?) to thc very complex (e.g. the ex
tent to which class attitudes affected rclationships between fcminists and 
working-c1ass women during lhe First World War). 

Most of the printed matcrial is catalogued to UKMARC standards, using the 
Libertas system, and is available via JANET. BNB cataloguing is accepted as 
the norm, which involves using Dewcy - not an ideal system fora feminist li
brary, but paıt of the price the Library pays for centralised cataloguing asa 
conslituent of Lhe Polytechnic library system. Some of the older pamphlet and 
ephemeral material is catalogued by UDC (which does something to reconcile 
the staff Lo Dcwey). 

STAFF AND FINANCE 

Overall responsibilily for the Fawcett Library is taken by City Poly's Head 
of Library Service, Maureen Castens. The paid staff consists of one full-time 
rcference librarian, one 20 hour-a-week assistant, and one daya weck each of 
an archivist, a cataloguer and a visual mateıials spccialist. in addition, some 
tasks (book processing, newspaper clippings, organisation of ephemera, arti
cle indexing of pcriodicals, ete.) are dcalt wilh by unpaid volunteer helpers. 

The fact that the Fawcett Library is paıt of the City Poly Library Service 
means that its prcmises, heating, lighting, catalogue technology and similar 
"below the line" costs are met by the Polytechnic, which also pays the refer
ence librarian's wages. Other salaries are paid out of the income from a trust 
fund establishcd in 1957, supplcmented by various occasiona1 grants from 
eharitable bodies. in case of need, Lhe Library can (and does) call on relief 
staff from other Polytechnic sites - and in theory, Fawcett staff can be called 
upon to reciprocate, though in practicc this a1rnost never happens. 
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Other recurring expenditure (book purchases, periodical subscripLions, ete.) 
is paid for by income generatcd by thc Fawcctt Library itself from mcmbcrship 
fees, charges for services or reproduction rights, ete. Many on-off projccts 
(conservations work, purchase of hardware, ete.) are paid for by thc Friends' 
organisation, or by means of grants for specifıc programmes. in addiLion, do
nations of books and pcriodicals stili contribute signifıcantly to the stock, al
though publishers arc far less willing to donate review copics than they werc 
even a couple of years ago. 

ACCOMMODATION 

The Library is very convenicntly situated in central London, being within 
30 minutes' tube joumey of ali but one of Lhe major rail terminals, and within 
easy reach of the University ofLondon, thc London School ofEconomics, the 
British Library, ete. Howevcr, those who have bcen thcre will realise that we 
are notjoking when we say that anyone who makes it to the door has passed a 
series of motivation tcsts for we are not easy to fınd. Also, like many olher li
braries with an archival commitment, we are gradually running out of space 
even to store our material (though wc should be ablc to copc for about another 
five years), and we havc nowhere to display thc quantiLics of attractive visual 
material which we hold. Maximum use is madc of storage space by the the use 
of compact shelving, which, allhough we have had no accidents over thc past 
14+ years, can be inconvcnicnt for shclf access when two or more readers 
want to browsc in Lhc same general arca. The physical conditions (as already 
remaıked) are not good - thcre is no climatic conLrol, and alLhough the temper
ature range is not very wide, humidity can fluctuate widcly. Also, largely be
cause of staff shortage, opcning timcs are morc restricted than we would like, 
with only one evening opcn duıing term, and no weekend access at ali. 

PROSPECTS 

The best and thc worst we can say is that condiLions are unlikely to change 
in the immcdiatc future. Although wc would obviously be much happier wiLh 
more and better accommodation and staff, wc are still rclieved not to be mov
ing to a "grcen fıeld site" somewhcrc in Lhc deplhs of Essex, which was a dis
tintc possibility thrcc years ago. Also, whcn we compare our situation with 
that of thc Feminist Library, which for Lhe past two years has kept going pure
ly on voluntccr labour in a room which the London Borough of Southwark 
does not actually necd at present, but may well rcquire bcforc long - well, then 
we count our blessings. 

Apart from prcssure on space, the major concem for the future is conserva
tion. Many documents from Lhe early 20Lh century are printed on highly acidic 
wood pulp paper, which is now rapidly detcriorating. in addition, normal 
wear and tcar means that older material in particular is literally starting to fall 
into pieccs. The cost of major deacidification or microfılming programmes is 
prohibitive, and even commercial microfilming seems now not to be an op
tion, since the only firms lcft in this field are U.S. based, and they are sus-
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pending Europcan operations. The only opLion lcft is to try for major grants -
otherwise we would find oursclves having to restrict thc availability of much 
material to an unacccptable degree. 

in all, keeping the Fawcett Library available to researchers, while attempt
ing to organisc it and conserve it in a way for which future generations will 
not blame us too much is not an easy task. Yet despite all we keep going 
somehow - the commitment of both staff and users is a major factor in this. 
What keeps the Fawcett Library opcrating is above all the will of numerous 
people that it should do so. 
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DISCUSSION ON 
THE FAWCETT LIBRARY 

Jale Baysal: We thank for his very enlighlening speech to Mr. Doughan. 
And now we are waiLing for your queslions. 

A Lady: I first want to thank to Mr. Doughan. it was a very interesting 
presentation. We heard for lhe fırst Lime about such a library. it seems that 
they work in diffıcult conditions, demanding a lot of idealism and endcavor. I 
wanted to leam if lhey have cataloged al! lhc documents thcy have. 

David Doughan: No, not at all. Most of lhe book collections we have, with 
the exception of the material from Lhc Bullcr collcction is catalogued. But the 
other types of material present considcrable problems; periodical material we 
just have a list for. And for archive material, we have most of Lhe material list
ed. They are not properly catalogued and we have considcrable loopholcs 
there. And pamphlet material again, we have many collections of pamphlets 
and the material is nöt catalogucd at ali. Similarly newspaper clippings are just 
arranged and listed. 

A Lady: Would you like to tel1 us somelhing about what research topics are 
current interest among the visitors of the Fawcelt Library? 

D.D.: They vary tremendously. We have had considerable interest in recent 
years on historical topics, particularly latc 19th century British women's 
movement and its connections with impcrialism and the activilics of British 
feministsin relation to India with Indian women particularly, the reactions of 
particularly Indian women to lhe intcrvention of Brilish women in their lives. 
Issues of race as well as sex, which also can be studicd in the library is anoth
er very interesting topic and other things. We have had various peoplc looking 
at women in sport: womcn's role in sport. And also matters to do with birth 
control, reproductive rights; these excitc a lot of interest. 

Jale Baysal: Wc got the right to vote wilhout fighting. A wise politician 
gave us this right bcfore we organizcd demonstrations, marches, hunger 
strikes ete. Bı.it the number of women polilicians is very low, today in the par
liament. What is the situation in England? Can you say something from what 
you remember, though you do not have your rich matcrial with you? 

D.D.: We have about forty women in the parliament. That's out ofa total of 
650. We have some way to go yet. And thcre is an organisation called "For 
300 Group" which is campaigning to get 300 womcn membcrs into the parlia
ment. Some of the women that we do havc in the parliament of course, well 
most of them, are outstanding not mcrely bccause they are women, and you 
have noticed the activities of one or two of thcm in recent years. And it is very 
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ironic that a country which can havc a woman prime minister and one who 
ıasts for nearly twelve years and yet have so fcw women active in politics. The 
votc in Britain and in the U.S.A. was very largcly a symbolic issuc and having 
achicved the vote, as you know wcll, it docsn't mcan anylhing else. it does 
not mean that womcn are accepted on equal tcrms, that women can ovcrcome 
ali the social difficullies and all the psycological diffıculties as well which keep 
women out. And getting political parties to accept womcn candidatcs has been 
very very difficult in the past. And at the moment there are campaigns, that of 
the labour party for example, to makc sure that when candidatcs arc bcing se
Iected there is at lcast one woman on cvery short list. But that just means that 
they are on the short list. il does not mean that they necessarily get chosen. 
Yes, it is a very unsatisfactory situation. 
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the most visible: the Women Artisls' Slide Library, the Women's Heallh and 
Reproductive Rights lnfonnation Centre, and the Feminist Library (fonnerly 
the Women's Rcsearch and Resources CollccLive). Ali these are extremely strai
tencd in tenns of fınance, especially the !ast, however, when the will to survivc 
is strong enough, they appear to be able to survive. A number of olher rcsourc
es, although not designated as feminist, arc alsa welcoming to women's studies 
specialists - J Lhink particularly of lhe Wcllcomc lnstitute for thc History of 
Medicine, and Lhc Landon School of Economics. However, thcse are ali by 
thcir naturc limited Lo highly motivated studenls and rcsearchers, and thus rcach 
a relatively narrow ficld. The same cannot be said of feminist publishing. 

FEMiNiST PUBLISHING 
Twcnty years ago, books on women's studies were extremely rare, and 

even ten years ago they were not very widely availablc - but in the 1980s lhc 
situation changed dramalically, thanks mainly to feminist publishcrs, bolh ma
jor and minor. For thc purposes of this paper, 1 only intend to concentrate on 
those publishers who operate through the ordinary book trade - though the 
many smallcr feminist impıints which have fiouıishcd, albcit bıiefly, in Britain 
over the last 20 years, have alsa playcd a signilicant part in extending public 
consciousness of women's issues - for examplc, Lilian Mohin's Onlywomen 
Press, which has given many womcn authors an entrce to publishing. 

Stili, in thc !ate 1970s, thc only feminist publisher who had made any seri
ous impact on the book trade was Virago, tentatively joined towards the end of 
the decade by thc Women's Press, and by 1983, Pandora. Virago had quickly 
specialised in the relatively cheap procedurc of re-issuing unjustly forgolten 
(and highly marketable) out-of-copyright women's novels, which they have 
always used to subsidise not only reprints of such feminist classics as Ray 
Strachey's The Cause, but new works of feminist signilicance, especially such 
historical books as Liddington and Norıis's pioneeıing study of working-class 
suffragists One Hand Tied Behind Us, and Barbara Taylor's equally revailing 
account of feminist issues in 19Lh century socialist movements, Eve and the 
New Jerusalem. The Women's Press has always publisbed oıiginal ficlion, 
but also radical feminist works with uncompromising titles like On the Prob
lem of Men - and Pandora has followed a similar tine. By the end of the 
1970s, one or two mainstream publishers were already beginning to follow 
their lead, most notably and consistently Roulledge, who in 1980 fiuttercd 
male linguistic dovecotes by publishing Dalc Spender's Man-made Language, 
a socio-linguistic survey of the way men and women use language. By mid
decade, almost every major British publisher had a "womcn's studies list" - in 
fact, the only two signs of hope in an olherwise depressing academic book 
market at that time were reckoned to be computers and women's studies. Fem
inism had hit mainstream publishing in a big way, anda considerablc array of 
women's studies titles stili come from all lhe major Bıitish academic presses 
every year. 

However, the BriLish publishing and bookselling trades in recent yea~ have 
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undcrgone a number of metamorphoses, which have affected the feminist 
presses. in thc mid-1980s Virago found Lhemselves part ofa corporate takeo
ver, from which they only escaped at considerablc fınancial cost - although 
they have since managcd to recovcr and regroup. Pandora has not bcen so 
Iucky. Oıiginally an impıint of Routlcdge, il bccamc part of the conglomeratc 
ABP, and has since been passcd from one owner to another, ending up in Lhe 
unsympathetic control of Rupcrt Murdoch, and are now bcing sold off to help 
pay for Sky TV's debts. The otherwise vigorous and radical Women's Press 
earlier this year succumbed to intemal strife, from which it is still trying to re
cover. 

WOMEN'S STUDIES PERIODICALS 
üne of the prohlcms for women working in women's studies has bcen to 

get their ideas known outside the sınai\ circle of their immediate acquaintance, 
or their classes. in this, pcriodicals ohviously play a major role. The fıeld has 
tended to be led hy such American publications as Feminist Studies and Signs, 
and ten years ago there were very few home-grown academic titlcs specialis
ing in women's studies. Notablc among these were (and arc) History Work
shop Journal ("a Joumal of Socialist and Feminist Histoıians") and Women's 
Studies lnternational Forum. History Workshop Journal, being a radical alter
native publication, has fclt the need Lo prove its bonafides by bcing more aca
demic Lhan thc eslablishment, and editorialises heavily in Lhe hope of eventual 
perfection; the suhmission of an article haı; tended to be taken as a statement of 
intention to be discussed at exhaustive lcnglh wilh the editors before being re
wriuen several times. 

Editoıially, Women's Studies lnternational Forum is consciously at the op
posite extrcme; its oıiginal intemion was for women to see their articlcs in 
pıint as quickly as possible - and what the editors lose in control, thcy gain in 
immediacy and variety; and Lhey are also as genuinely intemational as a publi
cation restricted to Lhe English language can he. Olher periodicals have come 
and gone, notably the oddly interesting not-quite-feminist, not-quite-Marxist 
mi/, and the brave but ultimately unprofılable attempt to create a general femi
nist critical monthly Women's Review, others have come and stayed, such as 
the socialist feminist theoreLical periodical Feminist Review and the radical 
feminist theoretical joumal Trouble and Strife, as well as more specialised pa
pers, such as Feminist Arts News (FAN). Access to periodical material in 
women's studies is providcd by Studies on Women Abstracts. in recent years, 
two important new academic Litlcs have become established: Gender and His
tory and Gender and Education; and Women's History Review is to commence 
in March 1992. 

So opportunities far acadcmic publication in feminist peıiodicals are in
creasing: and in other fields, feminist issues are gradually being taken on 
board by a number of mainstream academic peıiodicals. in particular', psycho
logical journals have resounded to feminist critiques of the Holy Trinity of 
Freud, Adler and Jung; sociological joumals have long since found room for 
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feminist analyscs of socicty; and cvcn in thc most un-radical rcachcs of market 
economics women's issues appear - a major sourcc of considerablc interest, 
for those who can afford thcm, arc the publications of the lncomes Data Sur
vey, which take particular intercsl in income differentials bctween men and 
women. And even lhc vcry cstablishmcnt-rnindcd Historical Journal has in the 
last dccade carricd articlcs on feminist polilics in the inter-war period. Still, it 
is probably true to say that it is hardcr for womcn's studics spccialists to get 
publishcd in mainstrcam acadcmic joumals than in mainstrcam academic 
books - probably an indication of thc relative influcnce university departments 
have on joumals, and the relativc importancc of articlcs in particular joumals 
in an ambitious young acadcmic's CV. 

COOPERA TION AND NETWORKS 

Implicit in thc above is the assumption that thc aforcsaid ambitious young 
British academic will be unlikcly to havc chosen to specialisc in women's 
studics, since this has not yet been accepted into the Academy in Britain to 
anything like the cxtcnt it has bccn in thc U.S.A., and shrinking public re
sourccs mean that it has to work hardcr just to maintain thc tochold it alrcady 
has. Even "non-vocational" cvening classcs are now coming undcr Lhreat. 
However, the withdrawal of public and govcmmcntal support (nevcr vcry 
grcat even at İL<; besi) has not lcd to a dcclinc in commitmcnt in thosc working 
in this arca, and thc fact that womcn's studics is not, by and largc, sccn as a 
target for thc acadcmically ambitious has its positive side; British womcn's 
studics spccialists arc gcncrally morc conccmcd wilh maintaining collective 
solidarity for mutual survival than playing dominance gamcs, and thc atmos
phcrc is far morc fricndly and coopcrativc lhan in othcr disciplincs of which I 
am aware. 

Also, I must be wary of bcing too downbcat. I havc tcnded to givc thc im
pression so far that womcn's sludics in Brilain is at bcst on thc dcfcnsivc - and 
this is not altogclher thc casc. Therc arc numcrous local initiativcs, such as thc 
establishmcnt ofa Ccntrc for Gcndcr Studics within Cily Poly, which I havc 
alrcady mcntioned. But thcn, thcrc always havc bcen - and thcy havc tcndcd to 
dic away in loca] ncglcct. Al lası British womcn's studics spccialisL<; arc bcgin
ning to gct togcthcr in morc than informal nctworks. A national Womcn's 
Studics Nctwork has alrcady bcen cslablishcd, and is lcading to incrcascd co
opcration. in addilion, a national, onc-day confcrcnce on womcn's history in 
London in Junc 1991 not only attractcd ncarly 300 womcn (and a fcw men), 
but has lcd to thc establishmcnt ofa national Womcn's Hislory Nctwork, in
volving rcsearchers, tcachcrs, studcnLı;, librarians and archivists at ali academ
ic lcvels from all ovcr Britain. On anothcr fronl cntircly, thcrc is a ncw Scot
tish-bascd vcnturc callcd BRIDGE (thc British Indcx and Da1abase on Gcndcr 
Equality), which is already circulating im pressi ve quantitics of currcnt awarc
ness matcrial, and givcs promisc of being a vcry valuablc rcsourcc indccd. it 
bcgins to look as though womcn's studics tcaching in Britain is bcginning to 
movc bcyond the stage of rclying ona relalivc handful of individuals to main-
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tain momentum. So dcspitc shrinking funds and associatcd pressures, wom
en's studics in Britain not only exists, bul is a long way from giving up the 
ghost. So is the Fawceu Library. 

*** 

1) Zmroczek, Christine and Duchen, Clairc "Womcn's studies and feminist research in 
the U.K.", in: Women's Sıudies lnıernational Forum, v. 12 no. 6, pp. 603-610 (1989) 

2) Mullan-Feroze, Rachcl, The Funding of Women's Libraries: A Comparative Study. A 
study submitted in partial fulfillmcnt of Lhe requircmcnts for thc dcgrce of Master of Arts 
in Librarianship. Universily of Shefficld, 1991. 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
DAVID DOUGHAN'S PAPER 

Fatmagül Berktay: How would you compare women's studies as a disci

pline to lhe olhcr fıclds of leaming? I mean, whcrc docs the reaJ differcnce lic? 

David Doughan: Slakes, money, power. .. Ali which women's studies are 
very short of. 

Fannagül Bcrktay: And what is lhc reason for lhal? 

D.D.: Funding is vcry hard to comc by. il also still lacks acadcmic status. it 

is easy to get no as I said as thc first Lhing this morning. The Times Literary 

Supplement is a major organ and thc facı lhat it has actually considcrcd it is 

wonhwhile to do an issuc on women's sludics should be encouraging. But 

whcn it gcts to say lhat women's studics is rcally a Iot of nonscnse, it 

shouldn't rcally exist, lhcn you can scc somc of lhe diffıcullics in acquiring 

status. So lhat is the main diffcrcncc. 

A Lady: Wcll, il is acccptcd almost wilhout qucstioning that women's stud

ies are particularly done by women. Even you just said lhat women's courscs 

attract highly molivated women. Do wc know lhe number or proportions of 

men who takc up women's courscs, and why do you think men are not vcry 
much intercstcd in women's studics? 

D.D.: I don't know any publishcd fıgurcs but, about four fıflhs of those 

taking up womcn's studies courses are womcn. We are getting into a political 

situation because onc of thc rcasons why men do not take lhcsc up, is because 

a number of womcn's studics courscs arc dcsignatcd as bcing womcn only, 

that the women who organise lhem do not want to sce what thcy see as the 

dominant power relalionship bctween man and woman being renccted wilhin 

thcse courscs. And womcn should havca chancc to talk about and to discuss 

and to study thcse away from men, away from potcntial malc domination. A 

lot of men who are generally intercstcd in womcn's studies tend to fıght shy 

of, because thcy assume thal ali courscs arc likc ıhis. And they would not be 

welcomed or thcy would be madc to feci likc uncomfortablc or whatcver. 

A Lady: I have hcard lhat in rcccnt years in England lhc studies on mascu

linity have bcen dcvcloping. So how do you cvaluatc this? Apart from femi

nism and apart from womcn's studics thcrc is now a trend of sludies of mas
culinity ... 

D.D.: Yes, lhe lhcories of masculinily lcnd lo come. Here, we are talking 

~e?uinely_ about gendcr studics ralhcr lhan womcn's studies and thcre again it 

ıs ınterestıng that a good dcal of rcsearch in this area has bccn done by wom

en. I mentioncd a book publishcd carlicr lhis ycar by Leslie Hail, callcd Hid-
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den Anxieties which is a history of malc sexuality in thc fırst half of ıhe 20th 

century, leaning on such things as mcn's wıilings. I have to say that ata more 

academic level lhcrc always have bccn many men involvcd in publishing good 

material, particularly on women's history. Somebody like Bryan Harrison 

from Oxford Univcrsity and Hamid Smilh from Houston Victoria in the 

U.S.A. has publishcd many books and papers in lhis area. 

Nermin Abadan-Unat: I don't know whclhcr you would sharc my opinion 

bascd on my expcıicnccs especially in intcmalional bodies and organisations 

where we 'find a much greater parity between men and women. I lhink most of 

the European countıies now have lhc pıinciple of equality betwcen the sexes in 

their constitution. And Lhey are obliged to build up public administration with 

appropriate mechanisms. And men are participating as much as women. For 

instance I belong to thc European Council Committee for Equality of Women 

and Men and in lhe past the president of this committee was a man and at 

present the president and also _vice-prcsidcnt are men. So I think in the acade

mia we find more ghctto and in the rcal lire wc lind more parily. If people are 

educatcd than Lhc pariıy which exists in rcal life will spontancously come true. 

So would likc to know your opinion. And the other question is: How do you 

explain the suddcn explosion of women's studies in the !ate 60's? I mean, 

what are the major causes and what about the withdrawal of thc support you 

mentioned lately? I know this is a vcry dcbatablc issue, but I will appreciate it 

if you can answer. Thank you very much. 
D.D.: Starting with your last question for thc withdrawal of support, I have 

to say that it is not in Britain particularly aimed at women's studies. Education 

right across Lhe board is having much tough time. WcU, there was a fcw years 

ago a clas ic case when Lhe University of Oxford reluscd to give Margaret 

Toatcher an honour degrce, the Univcrsity of Oxford has becn punished for 

that. The explosion of interest in womcn's studics, the explosion of interest in 

feminism and the explosion of the womcn's movement in general in the !ate 

60's; I can probably guess why il happened, but why it happencd then, is an

other matter. Why il happencd at all? 
Basically a !ot of women discovcrcd that although Lhey might have nominal 

equality, when it came down to evcryday life thcy were not equal at all. Take 

the civil rights marches, whcn at the end of days of marching Lhe organisers 

would sit down and say "allright, let's men battlc out lhc Lheoretical issucs and 

why don't you just make some coffec". This sort of subordinations ... And 

coming to the intemational bodics, this can be seen by a lot of people as not so 

much true equality a. co-opting again women wilhin amale systcm. And a lot 

of peoplc do scc it likc· that and you will discover that various places which do 

have very very cgalitarian policies whcn you comc down to evcryday life, the 

normal life lhe most peoplc !ive, Lhcy are hardly effected by these. I am very 

interested in what's going on in the Soviet Union at the moment and you will 

probably have noticed that in the Soviet Union thc hard liners and thc demo

crats have very fcw in common. But the two things that they do have in com

mon is that they both found the God in a big way and the good old 80's com-
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munists are now subscribing to rebuild thc Cathcdral in Rcd Square. And the 
ot.her thing is that thcy both analyze thc position of womcn undcr the old style 

communist regime, which madc that the womcn had thc doublc burdcn, that 

thcy were expected to do paid work and thcn come home and do a1l the house

work as well in the same way. Thcy both come up with identical solutions to 
this: stop women doing paid work. And wc're back to the idea of the women 

"being barefoot, prcgnant, in thc kitchen." And a lot of Russian women are 
saying, "Yes, this is what wc want". in a sense they are going to the American 

and British and wcstem European experience ofthe 1950's. To discover that 
this is bcing allowcd to stay at homc and look aftcr the washing machine, this 

is a drawback. But I am going back to the intcmational bodies again, J think 

that certainly political intcmational bodics, thc EC for example, does some ex

cellent work in this arca and I don't know whcther it is publishcd in Turkish, 

but if you could read in English thcrc is onc journal publishcd in various lan

guages called "Women or Europe" which is vcry informative in general in
decd. 

Johanna Kootz: You told about some male scicntists, academics involvcd in 

women's rescarch. But what about thc reccption of the research rcsults of 
women's rescarch in lhe main strcam academic disciplincs? Is thcrc exchange, 

is there arguments in officially hcld confcranccs for example? Bccause in Gcr

many I know that some male academics who arc involved in women's studies 

and womcn's rcsearch are discriminatcd by their collcagues. So I want to 
know what is going on in Britain. 

D.D.: As far as women in othcr acadcmic disciplines goes, it dcpends very 

much on thc disciplinc. Womcn arc very promincnt in social scicnces. They 

are rather slighUy lcss promincnt in thc art, literature mainly bccausc there was 

even morc male cstablishmcnt thcrc. Whcrc of course thcy do have difficulty 

getting laken scriously is in the areas of science and technology. Particularly in 

many departments of enginecring or technology it is seen as bcing an exclu
sively male topic and that womcn can't do it. Womcn have an uphill struggle 

just to get pcoplc to listen to long enough to prove that they can do it. That is 
one lcvcl. Thcrc is also a big differcnce bcıwcen thc academia and thc indus

try. Because when you look at computcr industry in Britain womcn are very 

prominent indeed. Not necessarily at thc managing, dirccting lcvel but at the 

level of systcms and lists, programmcs. And quite high up in marketing. But 

when you gct thc acadcmic idea computers arc toys of boys. On thc business 

of male acadcmics in womcn's studics bcing discriminated against by thcir 

colleagues, ycs this happens. And it is somcthing that in a sense men working 

in this sort of arca have to live with. Thcrc is an undcrstandable anxiety on the 

part ofa lot of women acadcmics: if you Ict too many men into the women's 
studics fıcld thcy takc it over. This is not a purcly paranoid rcsponsc. Wc see 

in Britain in thc 1970's and thc 80's a numbcr of institutions of highcr cduca
tion which werc previously singlc scx to bccome double scx. Particularly 

women's colleges at Oxford and Cambridgc had a hard struggle to get takcn 

on board. Oxford gradually allowcd womcn to take degrees in 1920, Cam-
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bridge did not allow until 1948. And in lhc light or this whcn in thc 1970's a 
number of womcn's collcgcs said "Allright, lcı's go along with the Icgislation, 
let's go coeducational", precisely what happcncd was that men moved into the 
academic jobs. Partly bccausc thcir carrccr structurcs and their curriculum vi

tae looked bcttcr. And so it is not just sort of wild paranoid feminists think that 
if you lct too many men in, thcy would Lake over, this is thc fact. 

A Lady: Whaı is the coopcration, Lhe help between the womcn's libraries 

and the women's studies? Would you likc to say somcthing over your experi

ence? How do thcy hclp each othcr, how do thcy provoke each other and what 

are the other ficlds of coordination and cooperation? I think it could be very 

useful for us in Turkey. 
D.D.: Bricfly, thc answcr is that until fairly reccntly, yes, wc have hclped 

each other, we have noticcd each other, we said hcllo to cach other and wc said 

"Oh ycs we must gct together somc time" and fınally we started doing it. We 

could have madc a !ot more, thcrc have bcen a lot of womcn's studies pro

grammes sitting out, fecling vcry isolated. Similarly library resources have not 

becn benefiting as they could have done from the input, particularly from the 

propagandising of women's studies tcachers within their own institutions on 

bchalf of womcn studics libraries, women's studies resources. So in the past 

we have just had a sort of tendency to sil in our own littlc corner and saying 
"Oh yes, you are doing nice ... " in thc near future wc'll begin to get together at 

intcmational ]evci. And we will see what cornes out of it. 
Şirin Tekeli: Mr. Doughan, I will ask two questions which are not perhaps 

fair to ask. You have already rcferred to parts of my question in your previous 

answers but, if you look back into the history and compare thc fırst wave of 

feminist movement and its intellccıual output with the contemporary feminist 

movement and its intellectual output, can you predict anything for the futurc of 

women's studies? And my sccond question, which is evcn less fair, looks at 

the same problem from a horizontal, synchronic and not diachronic point of 

view. As we ali know, following the 1968 outburst of rcbellion, many otl)er 

movements like the civil rights movcment, thc grcen and ccological movement 

and the pcace movcment appearcd alongsidc ıhe women's movcment. And all 

of them developed theory from thcir rcspective points of intcrest. If you try to 

make a horizontal comparison, how can you evalualc the intellectual and theo

retical output of the feminist movement? 
D.D.: These are very interesting questions. Taking lirst of all the historical 

aspect and its possible ideas for prospects for womcn's studies, thcse are 

hopeful and encouraging, because I hope that there is enough intercst and 

enough motivation and commitment. This is what it really comes down to: aw

ful lot of committed people keeping it going despite circumstanccs. And I hope 

this is true. Of course what you are saying about the classic women's move

mcnt, the women's movement of the early 20th century although it does not 

have the same academic impact, it did have a trcmendous impact in society and 

then, as I am sure you are implying, it ali faded away and peoplc forgot about 
it. And I hope it is not going to happen wiıh women's studics. I don't think in 
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the immediatc future it is going to. I Lhink Lhcre is just too much at thc mo

ment, for to go quickly. If il does happen il will be a process ofa long dcclinc. 

But on the other hand on Lhc pessimistic side jt was Kalhy Stimson who said 

that cvery fıflhy ycars women have to invent Lhc whccl. On Lhe olhcr point, 

looking horizontally to what havc comc up asa result of Lhe movcments of Lhe 

68's and so on, yes there is a lot of similarity. üne of thc big movements of 

the 68's and carly 70's which did get inLo thc acadcmic world was enviromen

tal movemcnt; the ccological movement got quite a lot of acadcmic support. 

The trouble thcre again is that this tends to fıt too closely into thc tradilional 

scientific world. A lot of women working in thcsc fıclds do tcnd to find that 

this is again vcry malc dominated, to a certain extcnt white malc dominated, 

becausc there are certain assumptions to be made about what is wrong with the 

world, what is wrong with the world of poor or drcadful Third World people. 

So thcre are these various rather complicatcd tensions. And again bctwcen ra

cial studics and thc gendcr studies therc is always thc tension particularly faced 

by black women in westcm society which is, as you know, not rcally a com

petition but, the fact that they can f cel thcmsclves oppressed bolh as women 

and as being black creatcs a tcnsion. And again a lot of men in black studies 

tcnd to put black women in a difficult position by again taking a very tradition

al idea ofthe role ofwomcn and Lhe family within black socicty. So yes, thcre 

are similariLies, but alsa diffıcult tensions tcnd Lo draw away. Bul it is an intcr

esting comparison. 
Jale Baysal: Mr. Ooughan, what is thc mcaning of womcn's movcment for 

the ordinary, avcrage English peoplc? What is Lhc meaning of bcing a feminist 

in British socict)(' I am asking this question not only for women but also for 

men. Because you have not only women's associaLions fıghLing for women's 

equality and women's rights, but you have also some charity and social work 

organizations initiated by churches. What do these organizaLions Lhink about 

feminism? 
O.O.: Actually the term feminism makes pcople in Britain twitch. Because 

again thc popular press has got Lhis idea. The sLreotyped feminist that you get 

from lhc Daily Mail Lhese days, is not so much lhc one you'll see on lhe slides. 

it is somcthing like a dreadful grcen lcsbian in dungarccs, a sort of short 

haired, going around doing unspccifıcd silly things all thc time. And what is 

known as the "I am nota feminist but" is somelhing that I know about work

ing as a man in a women's library. Many peoplc find it surprising, and these 

peoplc who comment on this, are not so much wild radical feminist political 

lesbians like Sheila Jeffrey -who gcts on with me very wcll, takes me for 

granted and I take her for granted- but, women who say: "Of course I am not 

one of these dreadful feminists but what is a man doing working here?" So 

you do gct on the one handa rejection of labcl, on the other hand lhere is a !ot 

of what you would call feminist consciousness. Increasing numbers of ordi

nary British women are increasingly concemed about their status in society 

and even the Daily Mail has to takc this on board, and express when women 

are feeling fed up bccause of the way they are discriminated against at work, 
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by the way the child care facilities are bcing crodcd and by the whole attitude 

towards sexuality of popular culture. Thcre is a !ot of very apparent concem 

among women. Most of thcm would faint if you describe them as feminist, or 

more likely throw somcthing at you, but who are very very much concemed 
by what you would think of feminist issues. 
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SPEECH ON BEHALF OF 
THE FRENCH EMBASSY 

Alexandre Tolstoı 

Ladies, gentlemen, dear friends, 
Now it is my tum to express in the name of the French Embassy, my sin

cere and deepest compliments to the animators of the Women's Library of ls
tanbul who have taken the initiative to organize this Symposium. I did not ig
nore the fact that intemational colloquiums or conferences gathering academics 
and researchers involved in the history of feminism or women's rights were 
quite common since some time. But as far as I know this is the first intema
tional meeting addressing itself direcLly to women's libraries and their respon
sibles. This of course did not mean that responsibles of women's libraries 
were isolated from each other, as they had many occasions to meet at Feminist 
Book Fairs or meetings organized to celcbrate the Intemational Women's Day. 
Moreover they were involved in projects of European cooperation between 
women's documentation centers. But until now no one took the initiative to 
organize a meeting like the Istanbul one ... 

I would like to present you now, Mrs. Annie Dizier, the French representa
tive to this symposium, who is a prof essional librarian since about ten years. 
it is interesting to note that Mrs. Dizier got iniLially a literary formation and her 
diploma of Classical Literature would normally lead her to a teaching career. 
Yet she later decided to change her profcssion and took part to the concourse 
of the National School of Librarians. With her degree in hand, and after a year 
of training, she was appointed to the Femey Library, specialized in decorative 
arts where she exercised her profession for 7 years. Therefore she is directing 
the Marguerite Durand Library since few years only. 

Mrs. Dizier will tell you more about the astonishing Mrs. Durand whose ex
istence I did not know, I will admit frankly, before the Women's Library con
tacted me with the list of prospective participants to the symposium. My 
present knowledge about her being limited to what I leamed from Mrs. Dizier 
explains why I will be very bricf about her. 

Initially Mrs. Durand had nothing to do with what is commonly called 
Women's History. To situate her chronologically I can say that her life was 
equally divided between two centuries, as she lived the first 36 years of her 
life in the 19th and the last 36 years in the 20th century. She was actress by 
profession and acted at Comedie Française. At a critical tuming point of her 
life, in connection with her marriage, she discovered politics and joumalism. 
She was so fascinated with this last profcssion that she first wrote articles in 
Le Figaro and than she founded her own daily, La Fronde, which was a news-
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paper entirely prepared by women and devoted to the promotion of women's 
rights. Bcfore she died in the early Lhirties shc donated her collecLions of 
oooks, newspapers, photographic and documcntary archivcs to thc City of 
Paris and thc Library bearing her name was opened in a building provided by 
the Municipality of the 5th District in 1934-35. Since its foundaLion collections 
of the library kept increasing so that reccnLly lack of space becamc a critical 
problem, and finally it had to move to its current location in the 13Lh District 
where it occupies a whole floor ofa handsome modem building. 

We must underline that this is a rcsearch library. As you know there are 
many women's libraries all over thc world and especially in U.S.A. and in 
Scandinavian countries, which are most of thc time documentation ccntcrs and 
their quality is not the same everywhcre. Some of them are affiliatcd to univer
sities or similar institutions and kcep old collecLions with encyclopedic ambi
tions. Our Margueritc Durand Library is onc of the best of women's libraries 
because of its wcll dcfined objcctives and purposefully collccted material. 

To finish this modest contribution, I hope you will permit me to express a 
personal feeling. Kccping in mind thc fact that most of the so-callcd "feminist" 
meetings are ordinarily hcld in the United Statcs or Westem Europe, it is note
worthy that it was Turkish women who had the courage of organizing such a 
meeting, which is hcld at a criLical peri od of time in which women's rights ap
pear to be in dangcr in this part of thc world. That is why this meeting has also 
a very significant symbolic value because of its connection with one of the no
blest struggles of our times. 
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HISTORY 

THE MARGUERITE DURAND 
LIBRARY 

Annie Dizier 

"Anı I calling the Marguerite Duras Library?" 
"No, you are in Marguerite Durand Library." 

So begin, frequently enough, telephonic dialogues in our library. The 
French writer Marguerite Duras seems really bettcr known than the woman 
who gave her name to the fırst French feminist library. Who was Marguerite 
Durand? (1) She was bom in 1864, became a student in the Conservatoire 
d'Art Dramatique at age 17, and was a briliant actress of the Comedie 
Française from 1882. Then she married Gcorges Laguerre, a lawyer and legis
lator, and was the muse of the "Boulangiste" movement. She worked fırst for 
the newspaper La Presse, then for Le Figaro. in 1896 Le Figaro asked her to 
write a humorous article on the lnternational Feminist Congress, but she was 
so captivated by the women she heard and was so taken by the soundness of 
their demands, that she decided to found a newspaper which would serve as 
their mouthpiece. 

Thus was bom La Fronde (2/3), a daily newspaper edited, written, managed 
and headed entirely by women from 1897 to 1905. Marguerite Durand contin
ued elsewhere her career as ajournalist and militant feminist (4/5). All her life 
she collected all kinds of documents about women or written by women. in 
1931, five years before her death, she decided to give her library, already a 
rich source of documentation on women, to the City of Paris. 

The Marguerite Durand Library, whose mandate is to collect and preserve 
research material, has been open to thc public since 1932 in the City Hall of 
the fifth district of Paris. 

THESITE 

Up to 1989, the Library was located in a single long room of 132m2, occu
pied by researchers, librarians and documents. Paintings, etchings and valua
ble objects greeted visitors who seemed to appreciate the old-fashioned charm 
of the place. However, because of the lack of place, the library moved into a 
modern building ofthe thirteenth district, open to the public in July 1989 (6n). 
in this building is also located the Jean-Pierre Melville Mediatheque. 

The old-fashioned charm has disappeared, but this new site is Iarger, more 
comfortable and functional (8/9). 
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THE COLLECTIONS 

The Marguerite Durand Library is onen labellcd ac; a feminist library. We do 
not reject this labcl, since Margueıilc Durand hersclf had baptised her library 
as an "Office of Feminist Documenlalion" (10). Neverlheless it is important to 
note that documents on lhe subject of f eminism (history of the movement in 
different countries, doctrines, meelings, biographies of militanl feminists) 
make up only apart of lhe collections. The Library is a center of infonnation 
on women, and we try to cover all peıiods, ali countries, ali subjects. Among 
the ficlds concerned are lhe following: 

Philosophy, psychology, psychoanalysis, religion, 
Legislation about work, marriage, divorce, contraeeption, aborlion, prosti-

tution, 
Biographics and history, 
Literature: novels, poetry, theater, diaıies, correspondance, ete. 
The collections are organized by the type of documents: 
1) Books and Pıinted Pamphlels (11/12) 
This collection includes French and foreign monographs since the end of 

the 16th century, pamphlcls, theses, many official publicalions, proceedings 
of meetings, congresses and colloquia, as well as a significant collcclion of 
"grey" literature. in addition to currcnl French Lilles, we buy older books anda 
good deal of francophone and foreign publicalions, especially from Anglo
Saxon countries. 

By Decembcr 1990, we owned aboul 24,000 volumes. During the last 
years we acquired about 1,200 volumes a year on average. 

2) Periodicals 
The collection includes about 700 French and foreign titles of which 140 are 

current subscriplions. 
We have a tille of lhe 18th century, Le Journal des Dames and several of the 

19th, whieh include: 
La Femme libre, published by lhe Saint-Simonien women in 1832, 

L'Opinion des Femmes, published by Jeanne Demin in 1848, Le Devoir, pub
lishcd by the women of lhe Marscille Commune in 1871, La Citoyenne cdited 
by Hubertine Auelert, one of the lirsl French suffragettes, Le Droit des 
Femmes, the fırst publieation of Lhe Liguc française des droits des femmes 
(French League of Women's Rights) founded in 1869. 

We own important women's magazines founded at the beginning of the 20th 
century, such as La Vie heureuse, La Française, Eve, Minerva, Femina (17). 
We have also collected Lhe periodicals of many groups associated with the 
Women's Liberation Movement in 1970's: Le Quotidien des Femmes, Histoires 
d'Elles, Sorcieres, El/es voient rouge, Le Torchon brule, (18) ete. 

Today, as we shall see later in the aftemoon, there are fcw Freneh feminist 
pcriodicals (19), but we collect many joumals published by women's groups 
in a variety of areas: work, rcligion, daily life, lcsbian field, ncwslctters of as
sociations dedicated to struggle against sexual violcnce, prostitution, ete. and 
from documentation eenlers. Wc also subseıibc to forcign periodicals and try 
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to represent most countries. 
in 1984 we subscribed to 15 titlcs, in 1991 to 140. Wc have a budget of 

20,000 F and receive a number of lillcs frcc. in 1967, wc bcgan to indcx peri
odicals. Systemalic indcxing represents an enoımous amount of work, but is 
very appreciated by our researchers. 

We have almost completed a listing of our titlcs and we take part in the 
CCN (National Collective Catalog of periodicals). 

Recataloging according to standards is in progress. We have microlilmed a 
large number of our old periodicals, as well as those of the rich feminist collec
tion "Marie-Louise Bougle" at the Bibliothcquc Historique de la Ville de Paris. 

3) The Files (20) 
The biographic and subject files arc pcrhaps the most original sourccs at the 

library. They were begun at the end of the 19th ccntury by Margucrite Durand 
and include newspapcrs articles, tracts, invilations and manuscript pieces. 
They also includc prospectuses, pamphlets of feminist associalions, texts of 
laws, bio-bibliographical notices and proceedings. We enrich these conlinually 
with clippings from 3 daily newspapers, general interest magazines, and docu
menlc; donated to us or acquired by us during various demonstralions. Among 
the most important biographical filcs are those of Sarah Bemhardt, Louise 
Michel, Maria Deraismes, Clcmence Royer, Camille Claudcl, Simone Vcil, 
Queen Victoria, Margaret Thatcher, Simone de Beauvoir ... 

The subject fi1es cover the topics notcd above. Those dcdicatcd to social 
questions are very numerous. Somc are very often consulted, for instancc files 
about women's vote. 

We havc morc than 4,000 biographical and subjcct fıles. The oldest and the 
most consulted fıles are often damaged and thcir conservation is very proble
matic. 

4) Manuscripts and Correspondence 
Manuscripts of fiction or documentation writings were donatcd or be

quealhed by the authors. Some of these served asa hasis for thc rc-edition of 
works such as the Memoires d'une Saint Simonienne en Russie (1839-1846) 
by Suzanne Voilquin (Ed. des Femmcs) or Les choix de papier by Scverine 
(Ed. Tiercc). Most of them are unpublishcd texts, such as thc enoımous vol
umes of an encyclopedic dictionary wrillen by Helene Brion, which includes 
almost 8,000 bio-bibliographical notices of feminisLc;, classifıed by thcir fırst 
name. Manuscripts cataloged as such are about 200, but many more are in
cluded in the fılcs. We gradually removc thc mosl precious to incorporate them 
in the special collection of manuscripLc;. 

The Iibrary owns a very significant collcction of autograph lelters (more 
than 4,000, plus those included in the fılcs). The oldcst one was written by 
Saintc Catherine of Ricci in 1522 (21 ). The authors of these letters include 
writers as Lucie Delarue-Mardrus, Colettc (22), painters as Rosa Bonheur, 
Marie Laurencin, musicians as Nadia Boulanger, political women, such as 
Louise Michcl or Marie-Antoinette (23). We have also lctters from men, with 
whom Marguerite Durand was in rclation, such as Georges Clemenceau or 
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Ferdinand Buisson. 
5) The lconographic Collcctions 
They include photographs, postcards, posters and other various material. 

Photographs of actresses of thc 19th and carly 20th century and of joumalists, 
writers and feminists of Marguerite Durand's entourage. The collection also 
includes a photographic album of thc Communardcs during their lrial and 160 
photographs wilh an ethnic intcrest by thc Chusseau-Flaviens agency. 

Contemporary photographs were bought from the photographers Janine 
Niepce (Rapho agency) and Catherine Deudon, from the Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir. These photographs document the women's movement, 
demonstrations, non-traditional occupations, portraits and daily life. The 
group "La Gaffichc" donated 221 color reproductions of its poster collcction 
which is also in our library (Women's movement bctween 1970 and 1982). 

in 1990 we have also purchascd at Roger-Viollet agency very interesting 
photographs about French women during thc second World War, anda nice 
portrait of the painter Natalia Gontcharova in 1948 by the photographer Dcnise 
Colomb, who is now 90 years old, well-known for her portraits of the most 
famous 20th century artists. 

The entire collection (more than 3,500 pieces) is almost cataloged and Mrs. 
Anne Caıtier-Brcsson, Curator of thc Muscums of City of Paris has begun to 
restore the most important ones. Since 1987 thc descıiption of the photographic 
collcction is part of the online databasc ICONOS of the Offıcial French Docu
mentation 

The library owns about 2,600 old and contcmporary postcards with various 
themes: portraits, costumes (26/27), daily life (28), women at work (29-32), 
caricatures (33/34), and a very valuable collection about women campaigning 
for the right to vote (35/40). Others illustrate the image of woman in arts and 
publicity. 

These postcards are often used by publishers to illustrate books and 1ent for 
outside exhibitions. 

Our posters collection has not yet been cataloged; we have sorted lhem and 
begun to mount and to photograph lhem. Political posters makc up the greater 
paıt of the collection: campaigns for the right to vote (1910-1936) (41-43), ac
tivities against war, fascism (44), alcoholism (45), ete. The oldest one is a 
1792 poster of Olympe de Gouges (46); othcr valuable and rare enough are 
posters of the World War il: women in aımy or petainist propaganda for fami
ly and rising birth rate (48/49). üne of thc most famous is Clementine-Helene 
Dufau's for La Fronde (50). 

The contemporary collection includes mainly posters of the women's move
ment in France and abroad, from 1970 to 1982 (51-63). As stated above, the 
association "La Gaffıche", whosc aim was to collect and preserve such pos
ters, gave us her collection. At prescnt, political and militanı posters are fewer. 
We continue to collect posters from various associations and those advertising 
artistic or other events conceming women (64-68). 

At last we have a variety of documents with an iconographic value: etch-
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ings, lithographs, drawings, painlings, some sculptures, medals, stamps, 
badges, ete. Among prcciou objccts arc a 17th century oil painting on wood 
of Mademoisclle de Scudcry, a painting of Margueritc Durand by Julcs Cay
rem in 1897, a bust of the feminist Nelly Roussel by her husband, the sculptor 
Henri Godet, 3 drawings by Louisc Michel. 

6) Special collections 
in addition to documents donated daily, such as books and theses donated 

by authors, pamphlets, programs, posters from associations, many spccial 
collcctions have becn given to the library, among these thc following: 

- the papers of the journalist Jane Misme as well as part of her 1ibrary. 
- the important archives of the group "Documcntalion Femmcs" (Wom-

en's Movement in France from 1968 to 1980). 
- the papers of Margueritc Thibert, spccialist in women's work and an ad

ministrator in the lnternational Labour Oflicc. 
- the archives of Cecilc de Corlicu, a Cathotic feminist. 
- the manuscripts and books of thc philosopher and writer Maryse 

Choisy. 
- the papers and archives of Nelly Rousse1, a writcr, militant, pacifıst and 

pro-choice activist. 
- the documents of thc lawyer Andrce Lehmann and of thc "Ligue 

française pour le droit des fcmmes". 
- the archives of lhe Frcnch Girls-scout Fedcration. 
- documents, including autograph Ieuers by Anai's Nin, donated by her 

French translator. 
- the archives of the periodical Penelope, disappeared in 1985. 
- the archivcs of the association "Les Rcpondcuscs", who was a telcphon-

ic seıvice answcring to women about various thcmes. 
Ali this material is very interesting and valuablc for rescarchcrs; unfortu

nately, staff and time arc lacking to catalog them; we try to do at 1east invento
ries and makc thcse documents visiblc on speciaJ rcquiremcnts. 

BUOOET AND ST AFF 
Aftcr Marguerite Durand's dcath in ı 936, the Library suff crcd a period of 

enforced inactivity. it was administcrcd by a singlc person who was rarcly 
qualifıcd, and working with a very inadcquate budget. 

in 1983, thc Burcau des Bibliothcques de la Villc de Paris fınally rcalizcd the 
unique quality of this co11cclion, apprcciatcd by many French and foreign re
searchers. Thc posilion of Curator was crcated, followcd by two positions of 
associate 1ibrarians and two for support staff. Today we arc 7 pcrsons: onc cu
rator, four associatc librarians (onc for acquisitions, one for pcriodicals, one 
for cataloging, onc for filcs), one secretary and one person scıving documents. 

We should likc to obtain at lcast two morc posilions, for iconographic col
lection and special collcctions. 

The curator who arrivcd in 1983 conccntratcd on incrcasing thc budgct. Our 
acquisitions budgct has increased form 29,000 F in 1982 to 140,000 F in 
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1991. in addition, we spend 35,000 F for microfılming and 108,000 F for 
binding; in 1982, we spent 25,000 F for thcse two functions. 

Our budget is still inadequate, spccilically for older books, autograph lellcrs 
and pcriodicals, but at lcast in proportion lo our ability to trcat documcnts. 

USERS, SERVICES, AND PUBLIC RELATIONS 

The library has registercd 2,800 visitors, delivcred 685 new cards and com
municated 7,000 documcntı. in 1990. 

We provide tclephone rcfercncc service and answer the writlcn qucstions 
from provincial and foreign researchcrs by mail (150 last year). 

Wc providc many photocopies or microlilm substitutes. 
We participate in international interlibrary loan, in CCN, as mentioned 

above, and in CCOE (Collcctive Catalog of Forcign Books). 
Wc have also dcvelopcd a public rclations policy: articles in newspapers, 

prospcctus, acquisitions and subscriptions lists; thc TV channel 2 and thc Mini
stry of womcn's rights produccd a film about Margucritc Durand. Thc radio 
station France Cullurc is going to broadcast soon a 2 hours program about her. 

A set of 7 postcards rcproducing old documcnts and a bibliography about 
women and Frcnch Rcvolution are availablc for sale. 

Wc are in closc touch wiLh groups with a similar mission, such as lhc Scc
relariat d'Etat aux Droils dcs fcmmcs, lhe MFPF (Planncd Parcnthood), 
CNIDFF (National lnformation Ccntre for Womcn and Families), university 
womcn's studics centrcs and womcn's associations and groups. 

We are also in touch with information ccntcrs abroad, as my co11cagues 
present here know it. 

Thc Margucritc Durand library is not yet wc11 known enough, but is in con
stant dcvelopmcnt. 

Thc City of Paris is now compuLcrizing its network of librarics and thc Mar
guerite Durand library should havc bcen computcrizcd shortly arter moving, at 
thc samc time with thc library locatcd in Lhc samc building. Unfortunatcly, this 
opcration has bccn dclaycd to 1994 or 1995, with other specializcd librarics of 
thc nctwork, bccausc of lcchnical rcasons. 

For thc futurc, we hope: 
- to catalog cntircly our iconographic collection, which is vcry valuable 

but poorly known and cxploilcd, 
- to makc complctc invcntorics of our spccial collections of archives, 

which are a precious sourcc for history of womcn and feminism, 
- to develop a program of publications, for Lhcmatic catalogs, and also 

coopcration with publishing companics for out-of-print Lcxts. 
All that rcquircs time, moncy, and staff, and wc hopc that thc ninetics will 

be a ncw step in the dcvclopment of thc library. 
Thank you. 

(Notc: Thc superscripl numbcrs rcfcr to slidcs now part of Lhc collection of thc Wom
en's Library and Information Ccntcr.) 
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DISCUSSION ON 
THE MARGUERITE DURAND 

LIBRARY 

Johanna Kootz: I want to ask you aboul lending books. You have a lot of 

very valuable mateıial and I anı wondcring if it is possiblc to carry books, 

postcrs ete. out of the building or not? 

Annie Dizier: No, we lcnd postcrs or books or something else for exhibi

tion, for special evcnts, but not to our rcadcrs. That is a library of research, 

study and consu.I tation in thc library. 

Patricia King: You havc menLioncd having contact with various other organ

izations, women's groups and so on. How do you work with them? Do you 

have cooperation with lhcm? 
A.D.: Yes, we have contacts in two catcgoıies. Daily contacts with the as

sociations of the movement. But wc are now trying to organize bctter. For in

stance we are involved now in European projects. in few words that is a net

work project named GRACE, it is a projcct of database and catalog of 

documentation ccnters and women's studics in Europe. That is a very interest

ing project. Margucrite Durand Library is the French centcr of lhis database of 

Europcan network. Unfortunately as 1 said in my spcech, our computcrization 

is for thc future. That is a problem. And thc GRACE is a new project. But it is 

an objective for us to collaborate with as many organisations in the movement 

and all information centers espccially in Europe. 

A Lady: Maybe l missed, did you say anything about the community of us

ers, who use your library? And l wantcd to know also if most of your collec

tion is in French or are Lhcre somc matcrial f"rom diff crcnt languages as wcll? 

A. D.: For the 19th century, the most part of our documents arc in Fren eh, 

för lhe 20th ccmury, documents are mixcd. For instancc more lhan half of cur

rent titlcs among pcriodicals are foreign tilles. For two reasons: Frcnch pcriod

icals about research are vcry fcw. And lhc rcsearch about womcn's studies cs

pecially in Anglo-Saxon countrics are very important so we have to reprcsent 

this fıcld. Our users are mixed. We have French of course but we have many 

forcign readers, rcscarchers of many nationalitics: North Amcrican, English, 

Japanese, Chincse. We havc now two Chincse researchers, two from Tailand, 

Spanish too. But tl1c largest group arc North Amcrican and English, they 

work specifıcally on thc bcginning of this ccntury, and thc cnd of thc 19th 

century. What is very strange, almost all of our rcscarchcrs about French fem

inist women, are English or North Amcrican. I think that Frcnch researchers 

have to do an eff ort, to get intcrestcd in Lhe Frcnch past of the feminist move

ment, who were pionecrs in the feminist movemcnt. 
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Şirin Tekeli: Madame Dizicr, I want to ask you, in conncction wilh lhis last 

question, somelhing rclatcd to Turkcy. As rar as wc know, you might have 

documents of thc Turkish women's movemcnt for two differcnt peıiods. 

First, you might have some issues of the pcriodicals of the Oltoman period 

that we miss in Turkey. Secondly, somc of our fricnds havc scen documents 

of lhe 1935 Internationa1 Feminist Congress, which cnded in a sense the Turk

ish feminist movemcnt. Do you remembcr having lhese and maybc some olher 

documents rclated to the Turkish women's movement? And if so, is it possible 

to have copics of them for our collections? 

A.D.: About Turkish movements, we havc cspecially photographic docu

mentı;; all the photographs are postcards and could be interesting for you. Wc 

have some texts in French and il is possiblc to lcnd them for instancc f or an 

exhibition or you can copy them. 

Jale Baysal: 1f thcrc arc no othcr qucstion. , I want to add somcthing. Dur

ing translalion Lhc translator said "grey literaturc". Wc prcfer thc tcrm "grcy 

publication". What we mcan by this is thc kind of material multiplicd and dis

tributcd in limited numbcrs and ıhcreforc hard to gel, likc confcrencc papcrs, 

reports ete. 
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WOMEN'S STUDIES iN FRANCE 
1980-1990 

Annie Dizier 

in ordcr to clcarly understand the evolution of womcn's sıudies in Francc 
during the 1980's, it is neccssary to backtrack a fcw years. The history of 
feminist study and rcsearch in France, as in ali thc other Wcstem countrics, is 
obviously linkcd with thc history of ıhc women's libcration movcmcnt during 
thc 1970's. 

From the origin of this movemcnl, focus groups werc crcated to assess thc 
causes and naturc of opprcssion imposed on womcn and to develop a ncw po
lilical theory. This was claboratcd, through organized dcbates, demonstra
tions, distribution of pamphletc; and publicalions. ll's worth undcrlining lhat 
this work was undcrtakcn almost exclusively in groups, often anonymous or 
unsigned or signed using ali ases or Sİ!,,ıned simply in the name of "women". 

Lilllc by littlc, a certain numbcr of highly cducatcd militant intellcctuals 
sought to rcconcile militantism and rcsearch, or pursuc militantism via rcscarch 
by advocating thc rccognition of feminist rcsearch asa spccific ficld of study 
within institutions. Without delaying us any furthcr on thcsc questions which 
havc provokcd, and continuc to provoke, heated controvcrsies, one must, 
noncthclcss, state lhat this "reconversion" was considcrcd by apart of these 
groups as trcason. Such was the point of view expressed by Françoise Picq, 
feminist and rcsearchcr, one of the pioneers of the feminist study groups: 

"Resulling f rom thc protcst movemcnt of the 1960's, thc feminist move
ment completely distrustcd the 'institutions', and particularly the one institu
tion within which thc majoıity of its participants wcrc activc: thc Univcrsity. 
Thc womcn's movcmcnt dcnounced thc notion of individual promotion within 
thc Univcrsity and dcnigratc those who would havc bccn temptcd to rise with
in thc malc-dominated system. To wıitc a thcsis on fcminism was considcrcd 
by ccrtain asa supreme bctrayal, climbing the carccr ladder on the backs of 
womcn, exploiting lheir strugglc to the benelil of masculine-dominatcd institu
tions." 

Bcyond these controversies, inspircd by criticisms of the university aflcr 
May 1968, womcn's studies cntered gradually into the university curriculum, 
thanks to rencwcd profcssors, such as F. Basch, Michclle Pcrrot, Y. Knibich
ler. Thc requcsts on thc paıt of women for profcssional training alsa played a 
signi ficant role. The first group, created in 1972, is le Centre d'Etudes Fcmi
nincs de I'Universitc de Provcnce (CEFUP), in south-eastem France. it'> ac
tivities include teaching, research and prof essional training. in 1975, we saw 
thc creation of le Groupc d'Etudcs Fcminines (GEF), at the University of Par-
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is VII, which became oflicially the University Research Group in 1977. This 
group is composed of historians, literary experts and Anglo-Saxon specialists. 
in 1976, thc Centre Lyonnais d'Etudes Fcministes (CLEF) is formed; it pos
sesses a documcntation-rcfcrcncc ccntcr and publishes a newslcttcr in collabo
ration with thc CEFUP. The Ccntre d'Etudes Fcminincs de Paris 8-Vinccnnes 
is founded in 1978 and a ycar later, lhe Groupe de Rccherchcs lntcrdiscipli
naircs d'Etudcs de Fcmmes (FRIEF) appcars at the University of Toulouse. 

Each of these groups and centers functions more or less informally during 
the lattcr half of the l 970's. They have in common thcir interdisciplinary na
ture. Studcnt rcqucsts couplcd with thc detcrmination on the part of some fa
culty members forccd these groups to bccomc intcgratcd within the university 
structure. The univcrsities, in general acccptcd this integration but without allo
cating any additional spccific budgets nor according any special status. The 
courses wcre optional and oflen had to be incorporatcd within more ncutral
sounding course offcrings. However, thcse groups organized national and in
temational seminars such as "Womcn and thc Social Scicnccs" in 1976; 
"Womcn and the Working Class" in 1978; "Womcn and Work" in 1980. 

in addition, in parallcl with the reviews published by each research group, 
specialized periodicals were created. From 1973 to this day, the- Franco-Belge 
review, Les Cahiers du GRIF, has prcsented issues focused on specific 
themes. 

in 1977, we saw the creation of numerous tillcs; not surprising givcn the 
perspcctive of the legislative elections of 1978. The fcminists sought to sum
marize their experience and to clarify and define their objectives. Between 
March 1977 and January 1978 appcared Des Femmes en Mouvement, Ques
tions Feministes (a radical, theoretical, feminist review), La Revue d'en Face, 
Histoire d'Elle and Femmes Algeriennes en Lutte. in spite of the discourage
ment resulting from the Left's defeat in the 1978 elections; nonetheless, signif
icant periodicals were developed, such as Penelope: Cahiers pour l'Histoire 
des Femmes, published jointly by the GEF et l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, which began organizing a monthly seminar on the history 
ofwomen. 

it is necessary to highlight as well the activity of non-institutional groups: 
- Dialogue des Femmes, which organize meetings and discussions around 

books or specific themes, 
- le Groupe lnterdisciplinaire Feministe (GIF) specialized in feminist cri

tiques of science, 
- the Seminar "Limites-Frontieres" about "the definition and transference 

of concepts in the different disciplines". 
in conclusion for the period 1975-1981, one must not overlook mentioning 

the importance of feminist publishing, which experienced a sort of golden age. 
in addition to the Edition des Femmes created in 1974 and the Editions Tierce 
in 1978, both ofwhich were entirely devoted to women's literature, up to 17 
traditional publishing houses at the time offered specializcd women's collec
tions. 
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This entire pcriod is particularly ıich, brisLling with activity and dcvclop
ments which mark thc bcginning of womcn's sludies as a distincl fıcld. How
ever, the offıcial research inslitutions, notably thc Ministry of Rcsearch and 
the National Research Institute continucd to cxcludc thcsc studics. 

Thc ncw political landscape of 1981 allowcd thc fıcld of women's studies to 
advance into a new dimension. Spccifıcally, 1981 was the year of thc Lcft's 
ascension to power and the creation of thc Ministry of Womcn's Rights. The 
Left initiated procedures for dialoguing wilh the scientifıc community, in 
which the women's study groups were able to impose themselves. 

in January 1982, the National Conference on Research and Tcchnology 
(with more than 20,000 in attendance) sought to address real-word social con
cems, and women's study groups from throughout France were able to devcl
op a workshop which attracted some 200 participants. For the first time, re
searchers, teachers, studcnts and praclitioners had the possibility of meeting 
and exchanging expeıiences and points of view. 

Following the momentum generated with this event and thanks to the con
stant support ofthe new scicntifıc dircctor of the department of Social and Hu
marı Scicnccs wühin the National Rcsearch Institute, Maurice Godelier, the 
First National Colloquium of Feminist Studies was held in Toulouse in De
cembcr 1982. This colloquium was organizcd by the Association Fcmrnes, 
Feminisme et Recherches and was fınanced by the Ministry of Women's 
Rights and the Ministry of Research and lndustry. 

Preceded by regional preparatory meetings and the publication ofa prelimi
nary report, this colloquium, entiLled "Femme, Feminisme et recherches" as
sembled 800 participants and consisted of 139 presentations. in his opening 
remarks, Maurice Godclier stated: "This colloquium marks a historic date. it 
constitutes an irreversible step in the move toward recognizing the necessity of 
research on male/female relationships; research conducted from a militanı point 
of view; and feminist research orientcd not only at explaining the facts but at 
transforming them. 

Further, this colloquium also signifies that something has changed and is 
going to change in the functioning of research organizations within offıcial re
search institutions in France." 

The report of over 1,000 pages, published in 1984, compiled a veıitable 
summary of French feminist studies. These studies were principally focused 
on history, on the sociology of work and family, on education, and to a lesser 
extent, on literature, psychoanalysis, on law, on linguistics and on science. 

The majority of speakers were researchers, associated with institutions. 
Following this colloquium, the organizers presented to the various mini

stıies the priorities for research, teaching, training and documentation. 
A consensus had been reached on integrating university credits from wom

en's studies within the curriculum of general education as opposed to placing 
the credits within separate curricula. The creation of teaching posts and a more 
flexible organization were requested. 

The most tangible result of this colloquium took place in 1983, when the 
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NRI launched a four-year program entitlcd "Rcsearch on Womcn and Feminist 
Research", jointly financed by thc Ministry of Women's Rights. Bcsides 
scientific and social recognition, this program allocatcd, for thc fırst time, fı
nancial subsidies to researchers over several years. 

A 20-member scicntific committee retaincd 37 projects among the 133 pre
sented, divided according to three categorics: 1) "Critical Analysis of the Con
ceptualization of the Scxes"; 2) "Women, State, Law and Socicty"; and 3) 
"Women's Movement, Women's Practiccs". 

The majority of these projects emanate from professional and univcrsity re
search. Whereas the Toulouse colloquium appealed to research both within 
and outside of institutions, the projccts retaincd during this program displayed 
a distinct prefercnce for institutional rcsearch. 

in 1985, a second request for proposals was launched in which 31 projccts 
were selected. The majority of projcct teams had been fınanced over a two
year period; however, the second year of this programmed credit was blocked 
by the newly-created Commission on Women's Status (appointcd by the right
ist govemment's retum to power, until 1988). 

These projects were the subject of intemal reports and allowed the authors 
to capitalize on their work through publications, articles and conference pres
entations such as the recent "Societal Crises, Feminism and Change" (1988) 
and "Sex and Gender" (1989). 

The Toulouse Colloquium of 1982 also resulted in the creation of four posi
tions as Lecturer in Feminist Studies. 

New research centers were also created during these years: 
- in 1982, the CRIF in Paris (Ccntrc de Rechcrches, de Reflexion et 

d'lnformations Feministes), which has been indcpendent from the university; 
- in 1983, the CRIF (Centre de Rechcrches et d'lnformations sur les 

Femmes) of the University of Bordeaux; 
- in 1984, the CEDREF (Centre d'Enscignement, de Documentation et de 

Recherches pour les Etudes Feministcs) at thc University of Paris-VIII; 
- in 1986, the group SIMONE within the University of Toulouse studied 

Conceptualization and Communication ofRcscarch on Women. A member of 
this group has obtained a lecturer post in the Sociology Department in 1991, 
th~nks in large part to thc 1989 Colloquium, "Women and the French Rcvolu
tion" whi~h was a great success. 

Without detailing the different strategies cmployed by currently existing 
groups, 1 should note that they can be dividcd into two categories: 

-Those true to the scientifıc orthodoxy, composed entirely of researchers 
and academics. They place high importance on the professional career and 
have few relations with outside groups. The groups' titles include the word 
"women" and not "feminist", to signify their willingness to break rank with a 
militant science. 

- At the other end of the spectrum, those groups based on militantism are 
in constant contact with other women's groups, such as S.O.S. Battered 
Women, Planned Parenthood, ete. They advocate a political and scientific fem-
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inism; they want to fuıthcr knowlcdgc on womcn's issues in conncction with 
social movements. Thcy do not expect rccognition from thc scicntifıc ficld 
and, therefore, are marginalized by institutions. 

- Bctwcen thesc two extremes, thcre is a third category of groups, more 
recently crcatcd, such as thc GEDISST (Groupe d'Etudes sur la Division So
ciale et Sexuclle du Travail), the only group which has a recognizcd status 
within the NRI presently. These groups shifl the emphasis from debates be
tween women's or feminist studies to studies about gender and sexual bias in 
society. 

Perhaps during our discussion scssion which follows, we will be ablc to 
examine in greater detail these issucs. in my opinion, thcse different approach
es make the fıcld richer, in theory; however, in practice, these approachcs tend 
to weaken collaborative efforts, thus stagnating further advances in the rceog
nition of women's and feminist studies by official institutions. 

in fact, what is the actual situation? 
1) The ANEF, which is the National Association of Feminist Studies, cxists 

only since June 1989, after years of intemal debating. Up to this date, there 
were several rcgional associations in favor of participatory democracy and dis
trustful of Paris. Many of these associations have disappeared. 

The result of the prior condi ti ons was thc dispersion of eff orts and the lack 
ofa unifıed voice within the national govemment and European organizations. 
The ANEF established several commissions (University, Research, Action, 
Europe, Publications and Documentation). 

2) As we've already seen, university instruction has increased: today, more 
than 10 universiti'es offer classes, 2 more positions have been created in Janu
ary 1991. Nonetheless, the number remains limited. Also, ,researchers and ae
ademics have tremendous problems finding grant money to participate at inter
national meetings. 

3) The French Women's Studies periodicals dedicated to research, indepen
dent from academic institutions, are very few in number. 

None was able to obtain regular and sizable subsidies, and most of them 
disappeared in the middle of the 1980's. With the Franco-Belgian Cahiers du 
GRIF, the only one to survive is Nouvelles Questions Feministes, which has 
just recently been republished after a four-year interruption. 

4) Publishing houses are less effected. The Editions des Femmes and the 
Editions Tierce still exist but tend mostly toward literature and fıction. A new 
publishing house has been created at the cnd of 1980s, Côte Femmes, and is 
very dynamic. it publishes principally old texts from the 16th to the 19th cen
tury and has just begun a collection entitled "Research" öpen to a1l of the fields 
of feminist studies. · 

Almost all of the collections dedicated to women in traditional publishing 
houses have di sappeared. 

The 2 most important gaps in French publishing are: 
- the lack of translations of signifıcant books, especially Anglo-Saxon; 
- the limited prospects for publishing French work in research, remaining 
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until now mostly "grey literature". Many researchers are forced to publish in 
foreign periodicals and books. 

5) Finally, I would like to address a few comments about documentation 
centers and libraries. The Marguerite Durand library remains the only public li
brary devoted to Women's History and Feminism. 

There are many centers rel ying on universities and associations, but they are 
poorly funded and understaffed using non-professionals. For ali centers, in
cluding us at the Marguerite Durand Library, collecting documentation, espe
clally "grey literature" with little circulation, represents a difficult task. Asa 
last point, collaboration is not satisfactory; each center remains too isolated. 
Exchanges and, above all, databases are lacking. 

in conclusion, I just would like to say that the field of women's studies in 
France has enormous potential : high-level researchers, a rich and unique past 
in feminist history which is not widcly known. We must resolve old conflicts 
and quickly create new unified structures. Above all, French authorities must 
demonstrate the political will to define a real place to women's studies in order 
to promote an integration with other European movements. 

Thankyou. 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
ANNIE DIZIER'S PAPER 

Patricia King: it seems to me from what you have said that much of the mo
tivation and the inspiration for the women's studies was coming on the levcl 
of the researchcr, thc faculty person and so forth. What about student's inter
est in women's studies? Is there a push f rom the botlom to have more courses 
off ered in the colleges and in the universities? 

Annie Dizier: Students. it is diffıcult to answer. I don't know if it was clcar 
in my speech, but we have departments of sociology, history, literature ete. 
Thc students have to follow the curricula of these departments. it is diffıcult to 
say if students choose a department because of Feminist studies. There is an 
interest among older women who have participated in women's movcment of 
70's, and who want to begin a new carrier and new studies. These women are 
very intcrc ted in women's stud ies. il is ol'lcn lookcd asa strangc intercst. So, 
at prcscnt it is not casy for studcnts to choo. c this sorl of an intcresl. This re
quircs courage. Pcrsonal inıcrcst or involvcmcnt in political movement seems 
to be the real motivation. 

Yıldız Ecevit: As far as I can follow there is a domination of historical stud
ies on women's studies in France, is this true? There are varieties of studies 
on various fıelds but as far as I can follow, of course from the material trans
lated, it seems to me that historians and historical studies dominate feminist 

studies. 
A.D.: Yes, I think it is true. But we have now developcments in other stud-

ies, such as literature, especially wilh the University of Paris VIII which has a 
center of feminist studies. But history dominates, it is true. And there are also 
social and economic studies going beyond pure history where social relations 
between men and women, for instance in trade unions, role of women in trade 
unions or in some mixed associations are studied. 

Yıldız Ecevit: How do you evaluate the disappcarance of these feminist pub
lications? Can there be a relationship between disappcarance of feminist publi
cations and slowing down of women's movcment? Did you say that feminist 
publications are disappearing now? Is thcre a connection with the slowing 
down of womcn's movement? 

A.D.: Of course, yes. I think the militanı movement is really slowing down 
so I think publications are linked with it. And I think there are also political 
reasons. Before thc Left's arrival to power, it was a very active movement. 
Just after the elections the movement has dcvcloped rapidly with new hopes, 
new possibilities of publications and so on; but in reality, thc problem is al-
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ways money ... 
Yıldız Ecevit: Yes, there is another discussion going on in the women's 

movement. Some women say that the movement has bcen institutionalized 
through academic work and that's why feminist publications now have bcen 
dissapearing. 

A.D.: That is a reason but we could also think the other way round. The in
stitutionalization of fcminism could have increased publication ... 

Betül Özgül: When you are dividing women's movements I heard about 
militants also. And you said S.O.S. group is one of them. But I did not quite 
understand what thcir role is in the movement. Do they stili exist in France? 

A.D.: If you want to speak about movements of the 70's in France, their 
role was to promote new rights for women, for instance; abortion, contracep
tion, equal opportunities in work, in childcarc and so on. 

Betül Özgül: Can you teli me exactly why they are callcd militanı? 
AD.: it is difficult to answer this question. Gcnerally spcaking movements 

in wcstern countries I think were ali militanı. 
Johanna Kootz: What was the indicators of the militantı;? I understood that 

this was a question related to militanı forıns in the women's movement in 
France. How can you distinguish non-militants? 

A.D.: Militant groups were composed essentially of women involved in 
leftist political movcments, bcfore thcy bccame f cminist. They were very radi
cal movements and they used to demonstrate, to gather in any militanı group, 
feminist or not feminist women. The other, non-militant groups were stu
dents, researchers ete. 

Betül Özgül: So can we call them non-academic and or non-institutional 
groups which don't do research but go down to streets to do actions? 

A.D.: Yes. There are research groups outsidc the university. I told you a 
little about, for instance, "dialogue de femmes" or the group "limite-frontierc" 
who organizcd seminars or colloquium or meetings outside the universitics. 
That is a group of individual womcn involved in action, in militancy, and they 
think together. But the problem is that üıcy don't have real means of action to 
publish or to distribute tracts and so on. Thesc groups based on volunteers, 
active only on weekends, could not function in thc long term. 

Johanna Kootz: I can give an example for militants in university women's 
movement. There are some professors publishing about women in a very dis
criminating way. Fcmale students blockadcd his seminars and forced him to 
answer their questions and tried so that he does not get research money from 
the university. These were forms we know from the civil rights movemcnts. 
They were used in the university, too. 

David Doughan: I think it is correct to say that women's studies tended to 
flourish more under governments of the left than the right which I think is true 
nationally through the past ten years. But the interesting thing has been that the 
city govemment of Paris has let you have this marvelous building. lsn't üıis 
govemment by Chirac a right-wing one? 

A.D.: I am not sure that Mr. Chirac really knows the specifications of our 



library. No, I don't think that feminist research can be conductcd just with lcft 
governments. They have to give the budget and staff and il is lhe same as for 
other libraries. 

David Doughan: Other people see French women's studies as dominated by 
history. in Britain we see it as dominated by philosophy, by thcory. Thc liter
ature translated into English are the works of women like Helene Cixous, Irig
eray, Kristeva ete. 

A.D.: Helene Cixous and Julia Kristeva for instanee don't consider them
selves as feminists. I have read reeently during my preperation for the speeeh, 
a declaration of Helene Cixous and she says: "in the 70's when I was in the 
university, I knew the militant aetive women and I didn't like them at all". She 
doesn't want to be eonsidered as feminist but I know that thcse women are 
translated into English beeause they are famous for other reasons, for the qual
ity of their work. The ease of Luee Irigeray is special. Presently, there is a 
great diseussion about her position. Beeause she dcfended a sort of special le
gal status for women in the law. Women are very divided on this qucstion. in 
Freneh feminist studies, I didn't want to speak too mueh about that, there are 
very important divisions, all these women really hate eaeh olher. it is terrible. 

Stella Ovadia: Could you elaborate on what you said about Irigeray? 
A.D.: The language ofLuee Irigeray is not very simple to understand and to 

summerize: She wants women to be considered diffcrently from men in eertain 
eases, in eertain legal questions. She would like to have separate legislation 
for women, in eonsideration of the feminine sex. Even in eivil rights, if the 
eriminal is a woman she thinks that the laws have to be modifıed in funetion of 
the sex. Beeause the erime eommitted by a woman does not have the same sig
nificance. 

SPEECH ON BEHALF OF THE 
U.S. INFORMATION AGENCY 

Philip J. Breeden 

Greetings, eongratulations! 
it is my privilage and honor to introduce thc participant from the United 

States, Dr. Patricia King, who is the direetor of thc Schlcsinger Library on the 
History of Womcn in Ameriea, at Radcliffe College. 

ı want to highlight that this library is foeused on history, and that Dr. King 
is trained as an historian. 

Why do ı make note of this? Because Americans are often considered an 
ahistorie people - eontinually pushing forward, never looking baek. As with 
all eliche, there is some truth to this. But we are fortunate that this is only a eli
ehe and not the reality. For despite our relative youth as a nation, our history 
is extremely rieh and diverse, in large part due to the breathtaking mixture of 
peoples that make up our society. 

it has been said that every age writes its own history. The growth in wom
en's studies in U.S. has indeed led to new perspeetives on our history. In
deed, some of the most interesting historieal work done today in U.S. is 
bringing to light the long neglected contributions of many groups to the histo
ry of our eountry. Work in women's history is a large part of this develop
ment. 

That is why I am especially pleased that Dr. King is an historian, having re
eeived her Ph.D. in 1970 from Harvard University. Since 1973 she has been 
the director ofthe Schlcsingcr Library, where she has managed a host of spe
cial projcets. If ı began to deseribe them, I would end up giving her presenta
tion, and shc is mueh more qualificd to do this than I. it is thcrefore my great 
pleasure to leave the floor to Dr. King. 
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THE ARTHUR AND ELIZABETH 
SCHLESINGER LIBRARY 

Patricia Mi1ler King 

Distinguished Collcagues and Gucsts, 

it is a great honor to be here asa paıticipant in the first Intemational Sympa. 

sium of Women's Libraries and to teli you about thc Schlcsinger Library. Thc 

Aıthur and Elizabcth Schlcsingcr Library on thc History of Womcn in Amcıica 

(1) is a dcpartmcnt ofRadcliffc Collcgc and is afliliatcd with Harvard Univcr
sity and its cxtcnsivc Library systcm. 

Thc University buildings are surroundcd by and intcrminglcd with Cam

bridge, a city of ncarly 100,000 pcoplc. Here in Harvard Squarc (5) you are 

across the strect from Harvard Yard, thc oldcst part ofthc Univcrsity. On this 

day in early Septembcr, the frcshmcn studcnts arc arriving, (7) hence the rcd 

balloons on thc slalute of John Harvard in f ronl of Univcrsity Hali. 

in the Harvard Yard is thc Widcncr Library, (8) thc hcart of Harvard's dc

centralizcd library systcm, which includcs ncarly 100 units. Thc Harvard Uni

versity Library is thc largcst privatc library in thc Unitcd Statcs; Widener alone 

holds nearly 3,000,000 volumes, and thc total holdings cxcecd 1 1,000,000 

volumes; thc Harvard Librarics subscribc to morc th~ 100,000 currcnt scıi
als. 

If you walk two short blocks from thc Harvard Yard, (] 2) you will come to 

the Radcliffe Yard, a Iovcly arca with wcll-kcpt grounds and halfa dozcn 

brick buildings constructed in thc Iatc 19th and carly 20th centuries. (13) This 

view is in early Scptembcr; in January or Fcbruary the Yard might look more 
like this. (15) 

Thc building (16) now occupied by thc Schlcsinger Library was constructcd 

in 1907 to scrve as the collcgc library for thc women studcnts of Radcliffe 

Collcge. The women undcrgraduatcs wcrc thcn, as thcy are now, instructed 

by the faculty of Harvard University; prior to 1943, however, women were 

not allowed to attcnd classcs with thc malc studcnts, or even to read in the 

samc library. it was fcarcd that thcsc bookish young womcn (17) might dis

tract the men of Harvard from thcir serious studics.(18) Beginning in 1943, 

coincidentally the same year that the Womcn's Archivcs was cstablishcd by 

Radcliffe Collcge, classes were intcgratcd, primarily because so many of the 

men werc away fighting in World War II. Truc coeducation, including co-ed 

housing and equal opportunities to participatc in athlctics and othcr cxtra
curricular activitics, came only in thc latc 1960s and thc 1970s. (19) 

The establishment of thc Women's Archivcs bcgan with a gift from an 

alumna of the class of 1898, Maud Wood Park. She off crcd her alına matcr 
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collection of published and unpublishcd documents recording thc struggle for 

womcn's rightı; from the 17th century through the passage of thc 19th Amcnd

ment to the U.S. Constitution in 1920, (20) thc amcndmcnt that gave women 

the right to vote. Park's papers alsa includcd much on thc history of the 

League of Women Voters from 1920 to 1940. Park had becn in an ideal posi

tion to assemblc these materials. Shc had bccn a foundcr of the Collcgc Equal 

Suffrage League (21) and chaired thc Congrcssional Committcc of thc Nation

al American Woman Suffrage Association; aftcr suffrage was achieved, she 

became the first President of the Lcague of Women Voters of the United 

States. (22) 
As an alumna of Radcliffe, Park was an anomaly, for when she was a stu

dent in the 1890s, Radcliffe's official stance, if it had one at all, was anti

suffrage. Apparently Park became a suffragist her scnior year. in 1898, the 

wife of one of thc Collegc's foundcrs and trustccs, Mrs. Arthur Gilman, invit

ed the Senior Class to tca; she also invitcd to this occasion thc Prcsident ofthe 

Massachusetts Association Opposcd to thc Furthcr Extcnsion of Suffrage to 

Women, who addrcsscd the gathering and sought signaturcs for an anti

suffrage rcmonstrancc. Thc rcaction of thc Seniors was a request to hear the 

other side of the issue, and they arranged for the promincnt suffragist Alice 

Stone Blackwell to addrcss thcm. (23) Blackwcll, who had by then succecded 

her parents, Lucy Stone and Hcnry Blackwcll, as cditor of the Woman's Jour

nal, secured many signatures fora suffrage petition after her speech at Rad

cliffe. She also made important converts to the suffragc cause, to includc 

Maud Wood. 
Some 45 years later, whcn Park offered her collection -some 16 file drawers 

of Ietters and other papers, 300 volumcs, hundreds of photographs (including 

this one of the map of statcs that had ratifıcd Lhc suffrage amendmcnt) (25), as

sorted banners, buttons and other suffrage memorabilia- Radcli ffc was morc 

receptive to the cause of womcn's equality. Park's Womcn's Rights Collection 

was accepted, and was madc the nucleus fora rescarch library that quickly cx

panded its collccting interests to includc virtually all the aclivilics of United 

Statcs women, excluding only litcraturc and thc visual and perfonning arts. 

At first the Womcn's Archivcs werc kcpl in a lockcd room in one of the 

College buildings. in 1950, it acquired its first di rector and an Advisory Board 

of persons interestcd in womcn's history, and soon moved to morc spacious 

quarters. (24) Here is a photograph tak.en in thc carly 1960s of the first stacks 

in Byerly Hail with dircctor Barbara Miller Solomon and the Archivcs' first 

manuscript curator, Mary Howard. Profcssor Arthur Schlcsinger of Harvard, 

(27) who had bcen one of the fırst malc historians to recognize the ncglect of 

women by his colleagues, chaired thc Advisory Board for 16 ycars. Aftcr his 

death in 1965, the Womcn's Archives was renamed the Arthur and Elizabcth 

Schlesinger Library on the History of Womcn in Amcrica, in his honor and 

that of his wifc, (28) Elizabcth Schlcsingcr, hcrsclf a writer and activist who 

shared and encouragcd her husband's interest in women's history. 

Shortly arter acquiring its new name, thc Library movcd to the building we 
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now occupy. For twenty years, it shared the building with thc RadcJiffe Instj. 
tute, later renamed in honor of its foundcr Mary lngraham Bunting. The Bum. 
ing lnstitute is RadcJiffe's rcscarch center for women scholars, thc oldest anct 
largest such program for women in lhc U.S. The Instilute currently has more 
than 40 women scholars, writers, and artisLı. in residcnce each year. (29) Dur
ing most of the years the Library Iived wi th the Institute, its entirc book collec
tion was housed in this one room which scrvcd as stack area, rcading room, 
(30) and the only space for occasional colloquia and meetings. The manuscıipt 
reading room (31) was more spacious, but it had to serve as manuscript work,. 
room and st.aff "office" space as well. The director's offıce was elegant, (33) 
but hardly conducive to concentrated work. I shared it with my assistant and 
with a growing collection of cookbooks, which attracted more and more users 
each year who regularly browsed through the shelves in my offıce. The main 
hallway (34) was lined with photographs from the Woman's Rights Collec
tion. 

By the late 1970s and early 1980s the Library's growing collections, and its 
staff and users were encroaching on the Bunting Institute's part of the build
ing. (35) In 1981 the Library had taken over the Institute's colloquium room 
for stacks and reader space. in the mid I 980s, Radcliffe responded to the 
pleas of both departments for additional space. A new campus, with four 
buildings, was purchased and renovated for the Bunting Institute, and in July 
1987 the Library moved into temporary quarters. (36) A ceremonial wall 
breaking marked the beginning of the renovation of the entire building for its 
use. (37) The inteıior of the building was completely gutted and renovated. 
(38, 40) Thirteen months after moving out, (40a) the Library moved back into 
its own building. These lovely architectural photographs, taken at the comple
tion of the renovation, ( 41) show the periodical room on the fırst floor, ( 42) 
the reception desk for the second floor manuscript reading room, and two 
views on the fourth floor: (43) the director's office which no Jonger houses a 
part of the collection in active use, (44) and the multi-function conference 
room which is used for meetings, colloquia, fılms, classes, and other events. 

The renovation added an additional floor to the building by dividing what 
had been a two-story high reading room in the original building; the Library 
now has slightly more than 21,000 usable square fcet. The renovation work 
included the updating of the heating and cooling systems, and the installation 
of an entirely separate system for the storage vaults on the basement level. 

The next slides are not as elegant as the architectural ones bccause I took 
them myself a few weeks ago. (45) This is the public service libraıian at her 
desk in the first floor reference room, (47) and here she is instructing a user at 
a HOLLIS terminal. HOLLIS is the Harvard On Line Library Information 
System, the computerized union catalog for the University. All the Schlesinger 
Library's manuscript collections are in HOLLIS. Until Jast year only books 
for which machine-readable cataloging had been created, lhat is titles cataloged 
in 1981 or later, were in HOLLIS. Last year Radcliffe gave us special funds to 
begin a retrospeclive conversion projecl, and staff were able to add more than 
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16,000 older titles to HOLLIS. The special funding has been continued for 
this year; altogethcr there are about 38,000 tillcs, 9,000 of thcm cookbooks. 
we should be able to complete thc convcrsion of all thc book tilles and arc 
bopeful that we will also be able to convert the rccords, or creatc them, for the 
serials. The approximately 500 currcnt scıial titlcs thc Library rcccives are in 
}IOLLIS, (48) but another 2,000 or more serial titles, either dcfunct publica
tions, short runs, special issues -ati the diffıcult ones to catalog- are yet to be 
entered. (49) The reference room also houscs the vertical fılcs - what you 
might call documentation and grey material. Thcre are more than 70 fıles 
drawers of clippings, pamphlets, flyers, and other ephemera. 

These patrons in the reference room are secondary school teachcrs who 
were participating in an institute in women's history sponsored by the Harvard 
Graduate School of Education for six wecks this past summcr. Adding 35 
teachers, all of whom were required to complete a rescarch project using the 
Library's resources, to our usual summer researchers made lhis thc busiest 
summer in the Library's history with more than 1,200 visits entcrcd in the reg
ister in July atone. (50) 

The stained glass window is by Sarah Wyman Whitman, reputed to be the 
first profcssional woman worker in staincd glass in the U.S. This window 
was fonnerly in my offıce, indecd I sat right bcneath it. Now it is in the refer
ence room. (51) 

From the refercnce room you can walk through a gallcry spacc (52) to (53) 
the periodical room, which also includes (54) two upıight exhibit cases (55) 
and a display of perhaps 100 from the current titles receivcd. (56) Also on the 
first floor is technical services, where new books are cataloged, and scrials are 
checked in; (57) this arca is also headquartcrs for the retrospective conversion 
project. 

in the stairway to the second floor hangs a portrait of Lydia Pinkham. (59) 
The records of her Mcdicine Company, which produced a patent medicinc that 
claimed to cure all female complainls, fili some 186 fcet in the manuscript 
vault. Mrs. Pinkham's compound was markctcd in the lale 19th and early 20th 
centuries; its primary medicinal quality appcars to have been ils high alcohol 
content. ( 60) 

Whenever researchers are in the manuscript reading room, a staff member 
or studcnt assistant should be sitting at the desk outside; researchers are al
lowed to take onJy paper and pencil, ora personal computer, into the reading 
room; all photocopying is done by staff or more usually student assistants. 
(62) Here in lhe Manuscript Workroom, the associate curator of manuscıipts 
is instructing an assist.ant in how to enter records in RLIN (Research Libraries 
Infonnation Nctwork). RLIN is one of two national bibliographic databases in 
which the Library participates; manuscript'i are cataloged in RLIN, and books 
and serials in OCLC, the larger, more broadly-based system. Thesc cataloging 
utilities have bcen rivals for years, and it is now clear that OCLC has won out. 
RLIN plans to phase out most its cataJoging operations over the next several 
years, retaining only manuscıipts, titles in non-Roman alphabcts, and perhaps 
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art, architecture, and law where it has spccial expcıtise not available in OCLc. 
(63) A student intem is here helping to sort addcnda of some 30 caıtons to thc 
already extensive Blackwe11 family papcrs. (64) 

The third floor is the book stack floor. This is the floor that was added dur
ing thc rcnovation. Thc architccts and engineers found it easier to reinforce it 
to hold the weight of book stacks than to strengthen an existing floor. (65) 
There are opcn stacks with 18 individual carrels around the exterior wa11s 
wherc the researchers using them will get the most natural light. As part of thc 
renovation all of the windows and lamps were shielded with a spccial film to 
reduce the ultraviolct radiation that is so destructive to paper. (66) The curator 
of books has her office on this floor, and this is one of our visiting scholars 
who was consulting with her when I arrived with my camera. (68) 

On the fouıth floor is taken in the combined kitchen and staff room. The Li
brary had no private space for staff before the renovation; this room is heavily 
used by thcm and by student assistants, scholars, volunteers, and ali others 
with an official connection to the Library, but not by Library users. (70) On 
the fouıth floor is also a large open space used for exhibitions and receptions, 
(71) the conference room, and oral history offices, which I will talk more 
about later. (72) 

A11 of thc manuscripts, some 6,250 linear feet of them, and approximately 
50,000 photographs, thousands of audio and video tapes, a fcw movie films 
and thousands of volumes of old, fragilc, and valuable books and serials are 
stored in the climate-controlled vaulls. There are two vaults in the Library 
building, each with compacting stacks. (74) Thcre is also a largcr third vault, 
built over the old Radcliffe swimming pool, in the basement of another build
ing. (75) We have access to the pool vaull through undcrground tunnels, and 
although we have tried to store the lcss frequently used materials there, staff 
stili often make two or three trips aday back and forth with book carts. 

As for thc treasures stored in the vaulLı;, I can hardly bcgin to list them, but I 
will mention a sampling of co11ections for which I could find a related picture. 
(76) 

Suffrage, women's rights, and feminism remain the Library's strongest 
collecting area: there are 

- a modest num bcr of Elizabeth Cady Stanton letters, 
- letters and some important diaries of Susan B. Anthony (77), 
- a large and important co11ection of the correspondence, speeches, and 

writings of Charlotte Perkins Gilman, who was the first theorist in the U.S. to 
articulate clearly the need for women's economic equality, is one of the most 
heavily used collections; it is available on microfiche and can be borrowed 
through interlibrary loan (78), 

- among the contemporary feminists, the most important personal collec
tion is that of the papcrs of Bctty Fricdan, author of the Feminine Mystique 
(79), 

- the Library is also the official repository for the archives of many acti
vist organizations including the National Organization for Women (NOW), 
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National Abortion Rights Action League (NARAL), and National Women's 
Political Caucus (NWPC). 

Education is another important arca: 
- one early educator of women, Catherine Beecher, is well represented in 

the Beecher Stowe family co11ection, 
- along with her bctter known sisler, (80) Harriet Beecher Stowe, author 

of Uncle Tom's Cabin - the book that is sometimes blamed for starting the 
Civil War(81), 

-Antoincltc Brown Blackwe11, the first femalc divinity student in Ameri
ca, is well rcprcsented in the Blackwell Family Collection, along with Eliza
beth Blackwell, (82) the first licensed woman doctor in America, and the 
many family membcrs who were abolitionists and suffragists. 

- othcr we11-known women physicians in the collcctions are (83) Alice 
Hamilton, an industrial toxicologist, who was the first woman professor at the 
Harvard Medical School, and (84) 

- Martha May Eliot, who was hcad of the Children's Bureau and active in 
thc World Health Organization. 

in the vaults, (85) also arc thc papers of Jcannette Rankin, the first woman 
in thc U.S. Congress; she was elccted from Montana in 1917, bcfore womcn 
had the vote nationally; (87) 

The Library probably receives more inquiries about Amclia Eaıhart, the fırst 
woman to fly solo across the Atlantic, than any other pcrson reprcsentcd in the 
collections. Earhart was young and glamorous when she was lost flying 
across the Pacific in 1937, and wc are stili seeing researchers who arc deter
mined to locate her lost plane. (88) 

The collection that generates the most publicity for the Library is undoubt
edly that of the papers of "French Chef' Julia Child, the women who brought 
French cooking to the United States and who single-handedly improved mid
dle-class America's appreciation of good food. She is secn here during a 
cooking demonstration benefit for the Library. Although in her late 70s, Julia 
is still occasionally seen on tclcvision, is stili publishing and pulling on benc
fits, and has mountcd a pcrsonal campaign to make the Schlesinger Library the 
nation's prccmincnt library on thc history of food. (89) The Library is just as 
intcrested in documenting the lives of women who are not famous as those 
who are, and we have hundreds of family collcctions, (90) and the papers of 
women who worked in factories as well as pioneers in the profcssions. There 
is extensive documentation of womcn's organizations: activist, profcssional, 
and social, including the records of the New England Women's Club, the first 
women's club in the U.S., (91) and of the Women's Trade Union League 
which enlisted the supporl of middlc and upperclass womcn in the struggle to 
unionize women in factories. 

The Library's users are a divcrse group. Thc fırst year that the Women's 
Archives was open to thc public, 1949, thcrc were seven signaturcs in the reg
ister; last year there werc 7,236 research visits plus morc than 1,000 peoplc 
who signcd in as visitors to vicw exhibitions. Thcse statistics do not include 
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groups that came for bibliographic instruction, colloquia, or cxhibition open
ings. Approximatcly 40 percent of uscrs arc studcnts, faculty, staff or visiting 

scholars at Haıvard or Radcliff e; anothcr 40 prcscnt list affılialion with another 

college or university, and approximatcly 20% give no acadcmic affiliation. 

This last group includcs joumalists, chcfs and food writers, and the general 

public. No materials circulate, but there arc photocopying machines, and the 
Library alsa does a brisk trade through intcrlibrary loan, especially loans of 

manuscript collections that are availablc in microfonn and photocopies of ali 

sorts of matcrials for researchers who cannot visit Cambridge. 
The Schlcsinger Library is unusual among libraries in the Unitcd States, not 

only because of its collecting arca -which il shares only with the Sophia Smith 

Collection at Smith College- but for the range of its activities. in addition to 

sponsoring and participating in publication projccts, (92) mounting exhibitions 

both of library materials and of women's art, (93) offering scholarly lectures 
and colloquia, appointing visiting scholars and awarding grants to cover re

search expenses to senior scholars, disscrtation writers, and undergraduates, 

(94) the Library has given two fashion show bencfıts, the most recent one at 

the Saks Fifth Avenue store in Baston, fcaturing the infannal modcling of 

fashions far working women combincd wilh a strong pro-choice speech by 

Anne Sommers, thcn editor of thc U.S.'s very feminist Ms. Magazine. (95) 

This is from an earlier event with Ms. Magazine when publisher Pat Carbine 

and editor Gloria Stcincm camc to Cambridgc to present the Library with the 
letters written by readcrs to the editors of Ms. 

On the occasion of the obscıvance of the Bicentennial of the Frcnch Revolu
tion, we combincd a lecturc by Profcssor Joan Scott on "Olympe de Gouges 

and Women in thc Revolution" with a gourmct dinncr at an elegant restaurant; 

the food was prepared by three Amcrican and four French women chefs who 

had come to the U.S. just far the occasion. Far Library supporters in Wash

ington, DC, we offered a program at thc National Air and Space Museum, 

where women pilots who had flown with Amclia Earhart spoke and the Li

brary presented thc Museum with a microfilm copy of the Earhart Collection. 

All this was done in the part of the museum where Earhart's little red plane 

from her trans-Atlantic crossing is displayed. And on the more serious side, 

two years ago, the Library brought Palestinian Hanan Mikhail-Asrawi and Is

raeli Yael Oyan to Cambridge to discuss thc role of women in bringing peace 
in the Middle East. 

The Library is also known far its oral history projects. Current work is fa

cu~ing on inteıviews with recent Cambodian women immigrants to the United 
States; this is the most ambitious projcct to date since many of the oral histo

ries are being conductcd and transcribed in Khmer and then translated into 
English. (96) Another current project is doing inteıviews with the founders 

and early leaders of the National Organization far Women. We are alsa work

ing with groups of Latina and Chinese American women to develop future 
multi-cultural projects. (97) 

The best known of the oral history projccts has becn thc Black Women Oral 
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History Projcct and the traveling exhibition, "Women of Courage", that devel
oped from it. Here is photographer Judith Sedwick with intervicwee and nov
elist Dorothy West and Miss West's god-daughter. (98) The BWOHP was be

gun in 1976 to record oral histories with a sclccted group of Af rican American 
women who had made signifıcant contributions to their professions or to their 

communities, and who had in some way improved the quality of life for Af ri

can Americans and ali people. 71 women were interviewed, and the tapes 
were transcribed, edited, and correctcd. Finally this past January, 15 years af

ter we began the project, 66 of the original transcripts were published in a fac

simile edition in ten volumes. The photographic portraits of the interviewees 

were taken from 1982 to 1984 by Judith Scdwick, a wonderful woman pho

tographer who volunteered her serviccs to the project. The exhibition created 

from Sedwick's photographs has been traveling ever since it opened at The 
New York Public Library in December 1984. Initially we hoped it might visit 

nine additional libraries. Since 1984, Women of Courage has visited 38 differ

ent sitesin 20 states. Its popularity secms undiminished by time; it is often stiU 

booked two years in advance. Women of Courage has been exhibited at col

leges and universitics, but also in many public libraries; wherever it has trav

eled, the sponsoring instilution has offered programming related to thc exhibi

tion. Of ali the Schlesinger Library's projccts, Women of Courage has had the 

greatest outreach to those who would ncver think to enter a research library. 

And now it is taking on yet another life. A group of duplicates of 22 of Lhe 

portraits, of women from the Northeastem U.S., has been given to the School 

Volunteers far Boston far use in the public schools. We learned just a few 

days ago that while the major exhibition continues to travel nationally, its off

shoot, Women of Courage/East, is already booked into eight local public 

schools. 
Let me close by saying that, far the staff of the Schlesinger Library, wom

en's history is more than the Library's collecting area, and women's studies is 

more than an exciting and dynamic new area of academic specialization. Per

haps the right word is that it is a cause. They feci strongly that women's histo

ry should be taken beyond the walls of the research library to educate and in

forma much broader audience. The BWOHP and Women of Courage have 

been the Library's most successful efforts in t,hat direction. This conference 

will, I hope, begin another effort in sharing thc work of womcn's libİ'aries in

temationally with scholars and many other women from the participating 

countries. 

*** 

(Note: The superscript numbers refer to slidcs now part of the collection of the Wom

en's Library and Infonnation Center. Gaps occur in the sequence of numbers since some 

slides were omitted for the presentation of this paper on October 9, 1991.) 
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DISCUSSION ON THE ARTHUR 
AND ELIZABETH SCHLESINGER 

LIBRARY 

Jale Baysal: This is ceıtainly a broad subject, but could you tel1 us a few 
words about your mcthodology conccming thc oral history matcıial? 

Patricia King: Wc have been doing oral history for many ycars. We try to 

do oral history both with women who had not created wıittcn rccords, in the 

case of our Cambodian women many of thcm are illitcratc, thcy do not even 

writc; in othcr cascs we do oral history to supplcmcnt thc wıiucn record. Usu

ally wc develop a list of topics. Wc don'l havc fıxcd questions, not set ques

tions, but the list of topics which wc ask to the interviewer to cxplore with the 

woman bcing interviewed. An averagc interview would be 5-6 hours. Not aıı 
at once, in several sessions. We would thcn transcribe the audio tape. Then 

we would edil it. If the woman is literatc we would send it to her, she would 

get a chance to edit it. Then we would makc thc corrections. We think it is 

very important to transcıibc the tapcs if you want them to be used cxtensively. 

Asiye Alagözoğlu (Hcad of thc Mimar Sinan University Library Section): 
You told that you are using the OSLS. This is a system used not only for cata
loging but also lcnding. What is your lcnding policy? Are you lcnding docu
ments or their copics to overseas countries ? 

P.K.: This question is about our policies on loans. We do not belong to the 

OSLS inter-library loan system. That is a conscious choice. Because we be

longed for one week, and we were so overloaded and so overcome with the 

number of requests that we couldn't do it. So people have to send in old
fashioned paper requests. But we do loan overseas; we will loan outside of the 

Boston area. We will not loan nearby. We will loan microfilms, books and se

rials that are not in print and yet are not too fragile to travel. Otherwise if a 

book is very fragile to travcl and someone wants to pay fora microfilm and 

photocopying we will send thcm a microfılm or photocopy. We do maybc 250 

-300 loan transactions a year. We don'L loan to any individuals who come in 

person to the library but only lhrough thc mail by photocopies or by micro
fılms or sometimes the originals. We also loan originals occasionally for exhi

bition purposes. We will loan rarely valuablc originals to other libraries if they 

have got security. We have loaned portraits and manuscript lctters and things 
like that. 

Şirin Tekeli: Patıicia, I was impressed both by your presentation and the Li

brary you described. I believe your budgct is also very large. I wanted to 

know if your budget is allocated by the university or if you have other sources 

of income. Can you compare the budget of Lhe Schlcsinger Library to other li-
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braıies existing within lhe university campus at Harvard? 
P.K.: The library's budget comes entircly through Radcliffc College. We 

are fundcd by Radcli ffe and 54 or 55 percent of our budget comes from unre
stricted funds. That is to say money that Radcliffe has, that Lhcy can spcnd 

anywhere thcy wish. About 15 percent comcs from endowment which is re

stricted for the support of thc library. These are gifts that pcople have be

queathcd or given to Radcliffc. Thc income is used to support thc library. Two 
percent comes from the governmcnt, two pcrccnt comcs in thc form of wages 

for students who work for us. Thc government as a kind of linancial aid to 

students, support something called the work study program. So we hire stu

dents, we pay lhem and lhe government pays 70 percent of the salary cost and 

we only pay 30 percent. So that our student assistants are very low cost labour 

for us. The other 28 or 29 percent comes from gifts and grants that we raise 

oursclves. We have a group ofthe "fricnds of the library". And thcse gifts are 

used exclusivcly for acquisitions, to buy books and scrials and to require man

uscripts and for prcservation purposcs. And thcn for things likc some of the 

special events that I mentioned we always have outside funding whether it 
would be an individual donor or a foundation. All our oral history projccts 

have been done with foundation money. The Radcliffc unrestricted money 

runs the building and pays the basic staff. But it doesn't allow us to do the 

special projects or to do exhibitions. Wc have to raise that money ourselvcs. If 

you were to compare our budget with thc Harvard Libraries, ours is very 

small. Toe Harvard Library spends millions and millions of dollars every 

year, I don't know, 25 millions perhaps would be one of the Harvard libraıies. 
So we are small. The Harvard Library has, I bclieve, 387 staffmembers. We 

have 13.8. So it is a big differcnce. But wc feci comfoıtable because we are 

granted a certain levcl of suppoıt by the collcge. We are not depcnding on gov

ernment changing its mind, we are not depcnding on always raising grant mon

ey, we keep the doors open with Radcliffc suppoıt and if we can raise some 

more money, we can do some of thc othcr special projects we want to do. 
A Lady: I'd like to know about new mateıial, grey mateıial ete. Do you col

lect grey, actual mateıial? 
P.K.: Grey material lhat we do have is about, I would say, 75 drawers, 

maybe 140 feet at the moment. Newspaper cuttings, pamphlcts, brochures, in

vitations ... We call them vertical fıles and some of them are very current and 

some of them go back into the 19th century. Right now we are microfilming 

those veıtical filcs. it is a commcrcial microfilm project and we find it hard to 

believe that anyone will want to buy this projcct. But fıles arc divided in three 

.groups. There are biography filcs, organizational files and subject filcs. The 

biography files have already been fılmed and they fili 797 microfishes. The or

ganization files which are much larger are now being fılmed and subject files 

which are the most difficult will come last. So we get a lot, yes, and that is 

very heavily used espccially by studcnts and by joumalists. 
Orhan Silier (Representative of the Foundation of History): I have two tech

nical questions: first, I want to know the rcason why you prefcr to use audio-
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tapes and not videotapes while recording for your oral history projects. My 
second question is related to the reason why you prefer microfılm rather than 
optical scanning. 

P.K.: The question about why do we use audio tape rather than video tape 
for oral history: one, it is much less expensive, a great deal less expensive. 
Second, when we started doing oral history which was more than 15 years 
ago we had not any expertise in operating video cameras. We fınd it easy to 
transcıibe audio tape, but we have always thought what would be ideal, would 
be to do a complete audio taped interview, plus perhaps a half hour of video 
tape. Because video tape has the immediacy of really introducing you to the 
person, you can see her, you can see what she is tike, how she holds her hand 
and, what's her sort of body language as well as the words. I think the video 
tape is very valuable and I wish Lhat we would do some, but l'm not sure ı 
would want to do ali. Because I don't think anybody would ever look at 8 sol
id hours of video tape with one woman. Or not very many people would. On 
the question why do we use microfilm ralher than optical scanning, in the . 
U.S.A. it is not quite clear yet which system is going to be the one that wins 
out. We have several competing companies providing for different kinds of 
equipment. We have always been slow to adopt a new technology until we 
know it is going to stay around for a whilc. Microfılm is known, we know it 
would last for a very long time, and we know the equipment to use it would 
be around fora while. We have a project plancd to put our photographs on 
disk. So we are going to move in that direction but we have been slow to do it 
because it is not clear in our country which system to use, whether to use vid
eo disks, optical disks or laser disks. 

Betül Özgül (Libraıian of the Bilkent University Library): I will also aska 
technical question. You told, if I anı not wrong, that you keep over thirty 
thousand material. With this size of stock, you need to revise it quite regularly 
to discard the out-dated material. Do you have any diffıculties with this re
spect? Are you doing recycling? 

P.K.: As we are a research library and because people come to us looking 
for old and out of date material, we save it, we keep it. Some of what a public 
library, what a college library for students would discard is important for us. 
Because we never know, asa social history library, asa research library, we 
never know what people are going to look for. So we never throw anything. 
When we get a manuscript collection, we certainly do throw things away. We 
throw away junk mail and check books and ali kind of things but never dis
card books. We keep serials back to the fırst issue. Because someone may 
come to the library tomorrow who is looking for just that item. 

Şirin Tekeli: I wanted to ask you a question about the way you proceed in 
order to collect biographical material. Do these persons or their families ap
proach you themselves, are they willing to donate their personal archive to you 
or is it you who motivate them in order to get their collections? For instance 
how did you proceed to acquire Betty Friedan papers? 

P.K.: The question is how we collect our manuscripts, personal papers pre-
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dominantly. On the whole we approach people. This is when we are talking 
about notable women or famous women. We will write to them, we will visit 
them, we will get if we know someone who knows them, if we can arrange 
personal contact, we will ask them. Sometimes it takes many many years of 
Ietters and visits and invitations and what we cali "cultivation" before we get 
those papers. Other times someone will die, the family will offer us the collec
tion. And we will decide, we will look at it and decide whether it is something 
we should have or whether it should go to some other library and, in fact, we 
direct many collections of papers to other libraries. As for Betty Friedan that is 
a different story. She was a graduate of Smith College not Radcliffe and Smith 
College has its own collections of women's papers. Betty Friedan in 1971 
was about to move and she had this huge collection of papers. She collects 
everything and docsn't throw anything away. She was going to move, she 
needed to get rid of all these papers and she called Smith College, her college, 
and said: "Will you send someone to pick up these papers?" They said: "No, 
we're sorry, we can't". And she called Radcliffe and Radcliffe said: "We'll be 
there tomorrow". So the papers came to us, and because Friedan's papers 
came to us, then the National Organization for Women papers came to us. it 
was a sort of package. Because she was the fırst president and the founder, it 
would be impossible to discntangle the twö collections. I anı not sure how 
many feet of Fıiedan's papers we have but, for NOW it is already more than 
250 feet (76.12 m) of papers. 

Nermin Abadan-Unat: There is a famous island in New York: The Ellis Is
land. This island which is not very far from the monument of freedom was 
used for many years as the quarantine place for the immigrants. Two years 
ago it became a museum where a large collcction of writings and photographs 
of immigrants from all over the world is kept. Immigration from Turkey is 
practically limited to Armenians. What I want to ask is, if there are any letters, 
documents belonging to Turkish women who immigrated to U.S.A. I would 
also like to ask you about Mrs. Roosevelt's papers. She was a prolifıc writer. 
Do you keep some of her letters in Schlesinger Library? 

P.K.: The fırst question about Turkish women immigrants in U.S.A., I 
would have to confess that I doubt that we have any. it is possible there might 
be scattered in some bigger collection, but certainly nothing that I would be 
able to identify as the papers of the Turkish women who would come to the 
U.S.A. There have not been a lot of Turkish women in the Boston arca as far 
as we know, and we will start looking now. We also have a problem: we 
don't have the papers of many Irish women immigrants despite the fact that 
there are many many Irish settled in the Bostan area. it has been harder for us 
to get the papers of the immigrant groups and the less well-known women 
than to get the papers of well-known women and families; sort of white mid
dle class, upper middle class families are more likely to save Npers and to 
make them available to a library than other families. At Ieast that is the Ameri
can tradition. I don't know about elsewhere. About Mrs. Roosevelt, she was 
indeed a prolifıc writer and we have many Iettcrs. But they are mostly notes or . 
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"I will see you at such and such meeting" sort of notes. The big collection of 
the papers are at Hyde Park which is the presidcntial archives for prcsident 
Frankline Roosevelt. But she is a wonderful women and she does appear 
throughout any collections of women's papers in bctween 1930 and 1950 or 
60. She is there. She interacted with almost every prominent woman in Ameri
can society I believe, and perhaps around the world. 
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WOMEN'S STUDIES 
iN THE UNITED ST A TES 

1980-1990 

Patricia Miller King 

Women's studies bcgan in the Unitcd Statcs in 1969, simultaneously at sev
eral colleges and universities. Therc is some disagreement about when the 
"first course" was taught; some say 1967, but Professor Gerda Lerner main
tains that she was tcaching women's studics at the New School for Social Re
search in New York City earlier in thc 1960s. There is, however, consensus 
about the fırst womcn's studics program, which was offered at the University 
of California, San Diego, in 1.970. 

The origins of women's studies are in the political arena. Such courses 
were developed whcn acadcmic women bcgan to perceive that the absence of 
women in the curriculum was a reflcclion of the exclusion of women from · 
power in society at large. Duıing thc 1970s, the first courses were 1) con
sciousness-raising - making women aware of thcir oppression and aware that 
the oppression was societal not personal, and/or 2) compensatory -adding 
women back into areas of study whcrc they had bcen overlooked- in history, 
in litcrature, in art or music, ete. During these ycars there was an on-going de
bate between those who thought that wornen's studies should provide a femi
nist critique of the disciplines and those who believed consciousness-raising 
was of primary importance. 

By 1980: 
- 382 women's studies programs existed and 1,000s of courses were be

ing taught; 
- important journals concerned with scholarship about women and about 

gender roles had been created; Signs, Sex Roles, Feminist Studies, Women's 
Studies, and Psychology ofWomen Quarterly are thc five rnost significant and 
almost every important research journal in the social sciences, humanities, and 
law had devoted at least one special issue to women; 

- vast quantities of matcrials usable for tcaching had bcen published; nu
merous books by forgotten women authors had bcen rediscovered and reprint
ed; 

- collections of syllabi were in circulation and some had bcen published; 
- more than 20 research centers on women had been established; 
- researchers in psychology and sociology were discovering that when fe-

male subjects had not bchaved as expected in experiments -when they had, as 
we say, "skewed the data"- their evidcnce had bcen discarded. Hypotheses of 
human behavior had therefore almost always bcen based on white male mod
els only; 
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- researchers in the humanities and the arts were discoveıing that women 
artists and writers had been overlooked or misunderstood and thcrefore climi
nated from the canon; 

- in an important article, Joan Kclly Gadol (1976) had drawn out "the the
oretical significance of women's history and üs implications for histoıical 
study in general". (1) 

in seeking to add women to the fund of histoıical knowledgc, women's his
tory has revitalizcd theory, for it has shakcn thc conceptual foundations ofhis
toıical study. it has done this by making problcmatical three of the basic con
cerns of historical thought: 1) peıiodizaLion, 2) the categories of social analysis 
and 3) theories of social change. 

We should note that by 1980 women's studies had become institutionalized 
at many colleges and universities; in a fcw cases a department had been creat
ed, more often the structure was an intcrdcpartmcntal committee, which is the 
structure of the relatively new women's studies program at my home institu
tion (Harvard). The pıimary focus of dcbatc had shifted to the relative impor
tance of "mainstreaming", that is getting material about women into every 
course and getting women-focused courses into every department, as against 
the creation of autonomous, free-standing women's studies programs. 

in addition, by 1980 the National Women's Studies Association (NWSA) 
had been established and had begun a period of rapid growth; government and 
private foundations, particularly the National Endowment for the Humanities 
and the Ford and Rockefeller foundations, were giving support to many wom
en's studies projects; major conferences had been held, and some, like the 
Berkshire Conference on the History of Women, had become insLiLutionalized; 
and libraries all over were collecting published and unpublished materials by 
and about women. For the first time, the Schlesinger Library was frequently 
encountering competition as it sought manuscript mateıials documenting wom
en's lives and activities. 

Most of these trends continucd during the 1980s. By 1990, NWSA report
ed that there were more than 530 academic women's studies programs (not all 
of them majors) and that 818 institutions -approximately 25% of all accredited 
institutions of higher education in the U.S.- had at least one of the following: a 
women's studies program, a women's center (for counseling and program
ming), or a women's research center. Also more of the women's studies pro
grams were institutionalized with regular, if modest budget lines. 

By 1990, more joumals had been established, many of them specialized, for 
example Women and Health, Women and Therapy, and Women and History. 
The Women's Review of Books, initiated in 1983, had become the most 
widely read publication for all women's studies scholars, and many joumals 
in the disciplines were regularly including articles dealing with "women's 
studies" subjects. Monograph and reprint publishing was continuing at a 
healthy rate, and many major projects for the micropublication of manuscript 
materials were underway. Some micropublications were foundation support
ed, including the Jane Addams, Emma Goldman, and Elizabcth Cady Stanton 
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and Susan B. Anthony projects; others, including the archives of the National 
Woman's Party and many collections from the Schlcsinger Library, were 
commercial ventures. (2) 

in 1981, with support and encouragement from Thc Ford Foundation, 28 
research centers on women joined together to establish the NaLional Council 
for Research on Women (NCRW), an umbrella organization intended to facili
tate the sharing of information and the undcrtaking of joint projects by the cen
ters. 1 currently chair the Board of NCRW, which now has 66 mcmber cen
ters, with other applications pending. Although inter-center cooperation has 
not yet become the norm, several joint projccts have been undcrtaken and al
most all centers are participating in an NCRW effort to create a national data
base of research-in-progress that is availablc through the national computer
ized database of thc Research Libraıics Infonnation Nctwork (RLIN). 

in the 1980s also, progress was madc in using fcmalc subjccts in social 
science research; and guidclincs issucd in 1991 by Dr. Bernadctte Hcaley, the 
new hcad of the National lnstitutcs of Hcallh, require that all government
funded health research must includc bolh malcs and femalcs whenever feasi
ble. 

A N ational Museum for Women in the Arts has been established in Wash
ington, D.C., and is offering a variety of cxhibitions of women's work. Mu
sic by women composers has been rediscovered and perfonned, and the wide
ly-used Norton Anthology of American Uterature has been supplcmented by 
the Norton Anthology of Literature by Women; The Tradition in English 
(1985), compilcd by feminist editors Sandra M. Gilbert and Susan Gubar. in 
general, library collections on women have continued to grow, although in the 
U.S. as elsewhere, they have been adverscly affccted by budgetary cutbacks 
at educational institutions. 

All of these trends -except falling library budgets- have been positive, but 
they do not tel1 the whole story of women's studies in the U.S. in the past 
decade. Duıing thc 1980s, women's studies scholars and teachers came to re
alize, more clearly than bcfore, that a fcw courses, or even a program, was not 
sufficient. To affcct real change, womcn's studics scholarship would have to 
move into other courses and many disciplines and expose all students to it. 
And, as Florence Howe, co-foundcr and dircctor of The Feminist Press, 
pointed out, it is not adequate "to add women and stir." (3) What was required 
was a wholesale reconstruction of thc curıiculum, what has been callcd 
"mainstreaming" and now is more usually labelcd curriculum transformation. 

Wheaton College, a small liberal arts collcge for women in Norton, Massa
chusetts, was one of the first to undcrtake an ambitious projcct. Their three
year cffort began in 1980 and requircd thc participation of all faculty members 
in regular seminars and occasional summer programs. The Whcaton project 
was an example of what Susan R. Van Dync characterized in an articlc in the 
NWSA Journal in 1990 as "top down", a program "in which the major incen
tive for change is a broad administrative mandate; the New Jersey and Mary
land system-wide initiatives are currcnt examples of such top-down models 
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with far-reaching implications"; shc also dcfincd "bottom up" (grassroots or
ganizing to maximize existing faculty expcrtise and studcnt interest), and 
"piggy back" cfforts - those in conccrt wilh olhcr institutional pıiorities such 
as general education, freshman seminars, writing across curriculum, and now 
multicultural education. (4) 

Van Dyne continued with another important observation: 
"What we saw thcn as separate modcls, wc now see as linkcd stratcgies. 

We are convinccd, too, that whcrevcr changc projccts bcgin, wc need ali thrce 
strategies in order to implcment lasting curricular change and maintain it aftcr 
the initial education effort. We're also more convinced than ever ... that all 
three models depend for their substance, vitality, and long-tcrm commitment 
on healthy women's studies programs. Wc have also leamed that to do curric
ulum transformation eff ectivcly, women's studics nced long-term, respcctful, 
mutually beneficial alliances wilh ethnic studies faculty and programs." 

Thus we see that the debate of the early 1980s, mainstrcaming vs. autono
my, has been resolved: both are needcd. Howevcr, the last phrasc of the quote 
from Van Dyne points to another arena into which academic and popular de
bate has moved, that is, the effort to incorporate a varicty of racial, ethnic, and 
cross-cultural perspectives into women's studies. 

The Ford Foundation, again in thc forcfront of funding women's projects, 
is supporting a project to incorporate black women's studies into mainstream 
courses at Southem colleges, both historically black colleges likc Spclman and 
Georgia State, and formerly all-whitc univcrsitics likc Emory. Most women's 
studies scholars favor such integration, but many worry that by blending in 
with other courses, women's studies may losc its radical edgc and its special 
critical stance. 

it must also be noted that throughout the 1980s and even today, racial divi
sions and divisions over sexual prefcrcnce continuc wilhin women's studics. 
The firing for cause ofa staff member, a woman of color, by a white director, 
split the NWSA in 1990 and forced the director's resignation; although the 
new director is a woman of color, it appears doubtful that thc more radical 
women of color will rejoin or that the NWSA will soon recover its former vig
or. Lesbian sessions have long bcen includcd in the schedules for womcn's 
studies conferences, but charges of homophobia against confcrcnce organizers 
still occasionally occur. 

Until now, I have avoided discussing feminist theory, because I feci less 
comfortable with it than my litcrary collcagues do. Ccrtainly French litcrary 
criticism has had an important impact on feminist scholarship in the U.S., and 
many, especially in the younger generation of literary scholars, have adopted it 
with enthusiasm. Some historians too, most notably Joan Scott, are applying 
deconstructionism to their work - with mixed succcss if you rcad Lhc critiqucs 
by thcir more traditional collcagucs. (5) This too is an arca for continuing de
bate for the 1990s as women's studics builds a sophisticatcd thcorctical base. 

More troublesome than thc dcbatcs ovcr thcory, and linkcd to conccms with 
racial diversity and scxual prcfcrencc, is thc rcccnt and on-going issue that has 
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come to be callcd "political correctncss" or PC. To oversimplify, what we are 
secing is conservativc acadcmics, mostly, but not cxclusively, whitc and male, 
asserting that thcir frcedom of exprcssion, thcir right to teach as thcy think 
bcst, and the vcry quality of the curıiculum arc bcing undcnnincd by thc pres
sure to incorporatc diffcring perspectives of racc, cthnicity, and gcndcr in thcir 
teaching and to accord equal rcspect and importance to thesc diffcring pcrspec
tives as to the traditional canon. (6) 

Perhaps the most publicized battlc in this war has been over the rcstructur
ing of the reading list for thc basic litcraturc course at Stanford University. 
The rcvision was intcndcd to broadcn the scopc of the coursc hy including thc 
voices of womcn and of pcoplc of color. Conscrvative academics claimcd that 
thosc intcrested in a multi-cultural perspectivc wcrc replacing Lhc great litcra
ture of Chaucer and Shakcspeare by trcndy, but trivial writings by authors like 
Maya Angclou or Toni Morrison. To listen to thcsc critics, one would bclicve 
that quality was bcing sacriliccd for divcrsity. For thc rcforrncrs, the reviscd 
reading list was but a ncedcd rccognilion of Lhc divcrsity of high-quality litcra
ture in the modem pcriod; it was enhancing quality rathcr than diminishing it. 

Rcgrcttably, thc PC dcbatc capturcd thc imagination of the rcading publ!c 
outsidc the acadcmy and has bccome thc topic for rancorous dcbate on televı
sion and radio talk shows. Bccausc of cxaggcratcd dcmands and claims early 
madc by some proponcnts ofa multicultural pcrspective, conservativcs have 
been oftcn able to scize Lhc "high ground" and gamcr sympathy for thcir right
eous indignation and def ense of frce spcech. Modcrates and advocates of di
versity in the curriculum and a respcct for all, wilh the necessary corollary of 
somc limit on thc extrcmcs of frccdom of spccch and exprcssion on cam pus 
(for example, the use of raci al epithcts or thc display of Nazi or Confcderate 
flags) arc in thc majority, but havc bccn hard presscd to dcfcnd their position. 

Whcre does all this leave women's studics in 1991? We see it under pres
sure from almost universal budgctary restrainls at colleges and universities and 
undcr si ege from conservative acadcmics who objcct to the inclusion of per
spectives of class, race, and cthnicity, as wcll as gender, in teaching. At the 
same time, women's studics is strongly suppoıtcd hy studcnt intcrcst and en
rollment continucs to incrcasc in womcn's studics courses and programs. Re
searchers are doing ever more sophisLicatcd work that is innucntial on many 
disciplincs in Lhe humanitics and social scicnccs. Scholars wriLing books about 
womcn and women's issues arc slill pursucd by publishcrs who fınd thal their 
womcn's studics list still sclls evcn in a down market. it is not a complctely 
rosy picture, but on balancc, therc is causc for optimism about womcn's stud
ies in the U.S. and its potcntial for futurc dcvclopmcnt. 

*** 

1) Joan Kclly Gadol, "Notcs on Womcn in Lhc Rcnaissance and Renaissancc Historiog
raphy", Conceptual Frameworks for Studying Women's 1/istory, A Sarah Lawrcncc Col
lege Womcn's Studics Publicalion (1976), quolcd in Shcila Tobias, p. 90. 
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2) The papers of the National Woman's Party wcrc micropublishcd by Microfilming 
Corporaıion of Amcrica (1979). Schlcsingcr Lihrary micropublications inch.ıdc Papcrs of 
Elizabcth Glendower Evans, Harvcstcr Microform (1988); Papers of thc Women's Tradc 
Union League and Its Principal Lcaders, Rcsearch Publications, ine. (1981); Rccords of 
the Bureau of Vocational Information, 1908-1932, as part of Research Collections in 
Women's Studies, University Publications of America (1988); and Woman's Suffrage: A 
Documentary History of the Campaign for thc Right to Vole, University Publications of 
America/Congressional Information Service (1990). 

3) Quoted in The New York Times, May 17, 1989. 
4) Susan Van Dyne, pp. 245-46. 
5) For an introduction to the debate over dcconstructionism among feminist scholars 

see the special issue of Feminist Studies, Vol. XIV, No. 1 (Spring 1988). 
6) "Political Correctness (PC)", Schlesinger Library Vcrtical Files. 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
PATRICIA MiLLER KING'S PAPER 

Nennin Abadan-Unat: I am very much intcrestcd in your speech because 
University of Istanbul has crcated a Center for Womcn's Studics which started 
to teach graduate courses beginning lası year. And there are many scholars 
among us who have participatcd in Lhc crcation of Lhis ccnter. By doing so we 
have tak.en over thc lcad from Ankara to lstanbul. Allhough in Ankara we have 
been teaching for many many ycars womcn's courses, it is Istanbul which has 
innovated as an institulion. You were talking about Ford Foundation. it has 
somchow an indirect impact on Turkish publications because in 1978 wc orga
nized a seminar, "Women in Turkish SocieLy" wilh Lhe support of that founda
tion and it came out asa book in Turkish and in English. That started another 
chapter in Turkish research. 

Patricia King: üne thing I bccame aware of is that in U.S.A. most of the de
velopment in womcn's studies has bccn on Lhc undcrgraduate level. Whereas I 
think it appears in Europe and in Turkey it has been more graduate level. This 
is a big diffcrencc. We have only a fcw programs yet which award thc Ph.D. 
in womcn's studies. Ours (Harvard) has becn Lhe youngest graduate level. 

Nermin Abadan-Unat: in Turkey we are not yet giving Ph.D.'s, we are 
only constructing master programs. But I am sure it will come. There has been 
quite a number of young scholars who gol their Ph.D. on women's studies 
but Lhcy got the dcgree on their own facully. üne of the most recent case is Dr. 
Serpil Çakır and it is an important thesis bccause shc has bcen digging up the 
women's movemcnl in Oltoman Empire by using the archives. 

Jale Baysal: You said that lcsbian and black women groups lefl Lhe National 
Association and formcd Lheir indepcndcnt organizations. I think that being les
bian and being black are two entirely diffcrcnt categorics. How come that 
American thinkers and librarians reduce these categoıies into a single one? 

P.K.: No, we certainly do not put race and sexual orientation together. But 
what has somclimes happencd simply by mistake is Lhat, sessions developed 
on one topic and the other topic had bccn schcduled to conflict not intentional
ly. We have scheduling conOicts ali the time. These conflicts seem to have 
arisen a great deal of tcnsion and protcst. Wc collect on women of colour and 
we also collect a great deal of lcsbian material, both mainstream and radical 
lesbian matcrial bccause we Lhink it is a very important part of the history of 
women. We also havc very conservaLivc wonıen ... We collect Phylli Schla
fly. Shc is Lhc lcader of Uıe anLi-ERA, anti-choice forces . We try to collcct in
fomrntion about her also. So lhcrc arc many di fferenL catcgories and wc'te in-
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terestcd in ali of lhem. 
Leyla Navaro: Curriculum transformalion nccds a large budget and organi

zation. How is it managed? Docs thc state help or is it handlcd at a personaı 
and in titutional !evci? 

P.K.: Curriculum transformalion does require great deal of effort on the 
part of the institution. As far as I know lhcre have been no government funds 
for this. Support has come f rom foundations such as Ford but others as weıı 
and from the institutions themselvc~. Many of lhc institutions may have of 
course some funds for curricular change and introducing new courses. And 
they can apply lhis if they wish. in many cascs it is not so ambitious as to do it 
for the whole collcge, for thc wholc univcrsity, but rathcr to choose one or 
two dcpartments, perhaps take history and English or sociology and psycholo
gy. 

Annie Dizier: How do you managc curriculum transformation work be at
tractive for all facully membcrs? 

P.K.: I don't think onc could say lhat it was altractive for ali faculty but the 
presidcnt and thc dean said, it was going to be and faculty members must at
tend. I don't think therc were any sanctions and it was simply a pressurc; in
deed there wcrc rewards too. in fact thcy found of some of those who had 
been mos. rcluctant at fırst, most opposcd to thc whole projcct, tuın out to be 
great advocates threc ycars latcr. 

Betül Özgül: Whilc you werc introducing your library you told us you are 
the largest privatc one in the States. Arc thcrc some other private and state 
based ones as well, how many are there tolally? 

P.K.: There are only two libraries that focuscd exclusively on women: that 
is our library and Smilh collection at Smith College. lronically we are both in 
Massachusctts. But what has happencd since women's studies has become 
important is that, almost every college and university offering women's stud
ies courses is starting to build a collcction about women. There are no state 
supported women's history librarics or womcn's librarics. Thcre are many 
many hundreds of libraries that arc bcginning to collcct about women and we 
encourage that. We can't scrve ali thc necd, so we want to be the library oflast 
resort. When you can't find in other librarics, then you come to us. 

Şirin Tekeli: From what you said I got the impression that in the new aca
demic commiltces, there is a clcavage between higher level white and male 
profcssors and some femaJe, black junior scholars. Anolher impression that ı 
had is that whilc womcn's sludics are mushrooming, it is still female scholars 
who are struggling to dcvclop womcn's studics dcpartments. This leads me to 
ask the following question: womcn's studics started in 1970's, and now we 
are in 1990's, thcreforc these dcpartmcnts havc quitc a Iong history. How can 
you cxplain the fact that there is slill so much rcsistance towards women, cvcn 
in acadcmic cnvironmcnts which arc supposed Lo be lhc vanguard of socicty? 
Wherc have the progrcssive men of 1968 gonc? Jf the final aim of womcn's 
studies is to change scxism in society, does it mcan lhat il failcd, or has becn 
unsuccessful with this respect? 
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P.K.: Lct's start with thc womcn's studies committccs in the univcrsities. 
When these commillccs startcd thcrc wcrc vcry fcw teniored women in thc 
universitics and lhis is why lhc commiuees ended up with the teniored white 
male faculty. Because that's what the most of lhe f acully was and thcn some 
junior pcople who would be very interesed in women's studies, who would 
be female and might be peoplc of colour. That is not any longer lhe case. We 
now have enough teniored womcn and enough peoplc of colour that will be 
on the commillces for women's studics, for mulli-cultural studics and so 
forth. So that lhc problem is not overcomc complctely but it is moved in a pos
itive direction. There are more womcn on lhe faculty though not yet enough. 
As to the men, therc certainly are male scholars who are very important in 
women's studies, very supportive of womcn's studies. But again they are a 
distinct minority. We kcep statistics by gcnder at lhe library and we found for 
years and years that 17 pcrccnt of our users were men and 83 pcrcent were 
women. And thcn three years ago there was a change and we now have 21 
percent men and 79 percent women. Some of the very good work has been 
done by the men. More of the men are now more respectf ul of the work that 
the women have done and of lhe quality of it. The silualion is improving. But 
stili, among commiltees for examplc, lhal decide about tenior in the univcrsity, 
particularly rcsearch universilies, there is stili somc prejudice against womcn's 
studies. Research and wriling that focuses on women is lcss valued than re
search and writing that focuses on traditional topics which are predominantly 
male. 

Nurser Öztunalı: You have said lhat you are Lhe president ofa council that 
was formed wilh the support of Ford Foundalion. How was this council 
formed and how is it organized? 

P.K.: You are asking about the Nalional Council for Research on Women. 
What happencd was thal, in 1981 the Ford Foundalion which had in facl fund
ed many of lhe womcn's rcsearch centers invilcd ali of those centcrs to come 
to a mccting togethcr. 1 lhink it was in Ncw York. The centcrs were at that 
time encouragcd to form an organizalion themsclves, so that they would con
tinue in communicalion wilh cach olhcr. So lhcy did. The organization has an
nual meetings to which cvery member ccntcr sends one or more reprcsenta
tives and thcn il has staff, fortunately il has bccn ablc to raise money. AB the 
money -what we call soft money- is not coming from thc Ford Foundation 
but, from many differcnt placcs. So there is a staff of three pcople who have 
an officc in Ncw York at Huntcr Collegc and therc is lhen a board of directors: 
we mect three timcs a year and makc decisions about budget, special projects 
and so forlh. But the staff run it from day to day. And they put out a newslct
ter which comcs out every olhcr month, which has news about the member 
centcrs. it is a vcry important mcans of communicalion for this particular time. 

A Lady: it seems that thesc researches are madc by cducated women of 
higher socio-cconomic background. What is thc benclit that the women of 
lower socio-cconomic background and colored pcoplc gct out of these re
searches beyond lhc fact thal lhcy arc used as an object of obscrvation? What 
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are the action-programs based on thcse rescarches? 
P.K.: The National Council asa foundation has the belicf that race, class 

(socio-economic class) and gender always have to be taken into account in ali 
research. Many of the centers, in fact, focus on lower socio-economic groups. 
For example the center at Memphis State University is panicularly interestcd in 
the role of women in the South, both women of colour and white women. 
And these tend to be poor women as wcll. I think that although there probably 
has been more research on white middlc class women, the tendcncy is now to 
emphasise and to promote research on ethnic women, women of all socio
economic classes. You mean how do we translate the research into action pro
grams? That is still hard. We have some centers, for example the center for the 
women's caucus in the U.S.A. Congress and they certainly try to translate 
what the researchers have found into public policy. There are some centers in 
the National Council which try to hclp that translation so that ifa center does a 
study about women's employment or about eff ccts of equal pay or the facts of 
changing employment, they try to make sure that their information gets to the 
policy-makers and the politicians who can implcment the necessary changes, 
research that is been done on violcnce against women, to get into the hands of 
the people who run the shclters and the police forces. 

Feyza Tulga: I want to know more about the abortion rights and the present 
efforts to restrict them in the U.S.A. 

P.K.: The court decision by the U.S. Supreme Court in 1973 prohibited the 
states from regulating abortion undcr certain circumstances. it meant that in 
fact women did have the right of choice. They could use it to have an abortion. 
The states could rcgulate certain aspects of it. They could say: "You couldn't 
have an abortion in the third month. You might have to have pennission -for 
the young girls- of the parents" or whatever. Wc have continuing battles over 
these regulations. The law differs from one state to anothcr. Some states are 
very liberal arıd they have almost no restrictions on abortions. Other states are 
trying very hard to make it actually impossiblc far women to have an abortion. 
The federal govemment has taken away federal funding far poor women for 
abortions, which is again a very very big issuc. Because it is one thing to say 
you have the legal right to have an abortion but if you can't afford it, that right 
does you very little good. So that the peoplc Iikc the NARAL (National Abor
tion Rights Action League), thc planncd parcnthood people are fighting very 
hard for women to keep the right to havc thc choicc. They .are not saying abor
tion is a' good thing, they are not saying pcoplc should have abortions, but 
they are saying women and women alonc should have the ability to make that 
choice. it should not be a choice imposcd upon them by the state or by physi
cians or by even their husbands. 

Feyza Tulga: But they say that conservatives are very strong in this. Are 
they really ? 

P.K.: Conservatives are very loud. Whcther their numbers are equal to their 
volume we are not sure. They talk very loud. The part of the problem is again 
this sort of general inequality in society. The statc legislators, the justices in 
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the courts who make the decisions are almost ali white and malc and middle, 
upper middle or upper class. Peoplc who have abortions are womcn. And 
many of them are poor women or women of colour. Thc decisions about 
whether or not we have choice are bcing made by a totally different group. 
And that is an ungoing battle. We are not sure how it will result or there will 
be a result. it will probably continue to be diffcrent in one state than another. 

Nermin Abadan-Unat: Dr. King told us that new approachcs based on 
French literary critique are quite eff cctivc in women's studies. Probably she 
was referring to authors such as Kristeva and consort. These authors are in
spired by Foucault, that is to say by a malc philosopher. Don't you think that 
these methods are bound to be used only by small, restricted circles? And 
don't you think that these methods have driven us away from action-oriented 
politics? 

P.K.: There are some who would say that it narrowed and there are those 
who would say that it in fact restricts the number who can understand what is 
going on in women's studies. There are many people in women's studies who 
simply do not understand the theory, they want more sort of historical ap
proach or more traditional approach. I don't know whether it effects the appli
cation but it certainly effects the numbcr of pcople who are participating and 
interested. 
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SPEECH ON BEHALF OF 
THE GENERAL CONSULA TE OF 

NETHERLANDS 

Jan Jonker Roelants 

Dear Hostesses, Dear Guests, 
. I felt very privilcgcd and honorcd whcn askcd to address the first intcma
tıonal conference of women's librarics in Istanbul. When I inquired what ı 
was supposed to say, Mrs. Aslı Mardin told mc to fccl free to express whatev
er I liked in as much time as I needcd, providcd I didn't exceed 1 O minutes 

Bcing o~ly a cons~mcr of documcnts, you can't expect me to add anyth.ing 
on the subJect of archıves or relatcd mattcrs, that you don't already know. 

Having becn postcd in Turkcy twice, in thc latc 70's in Ankara and now 
again in Istanbul, 1 fcel more safc to offcr you some general observations on 
women and socicty in Turkey. I hasten to add that I only want to sharc some 
very pcrsonal vicws. If you find Lhcsc too conservative or too superfıcial 
plcase blame me and not my employcr. ' 

Far a foreign obscrver, Turkcy is a fascinating country because it is one 
vast social laboratory, whcre all Lhc clcments that shapc human society are in 
cons~~t dyna~ic ~onfrontation. Or more simply said: It's a country in rapid 
transıuon makıng ıts final destination an incxhaustible subjcct of diplomatic 
speculation. Economically this is quite cvidcnt. üne has only to look around to 
see everywhere tremcndous building activitics and to rcalize that thc map ofls
tanbul is daily bcing redrawn. 

Alsa the political landscape is changing. Since the introduction ofa dcmo
cratic syste~ in 1945, democracy has stcadily dcvclopcd, with ups and 
downs, ccrt~ınly, but a retum to autocracy nowadays scems hardly likely. 
Most dramaucaUy, changc has bcen in thc fabric of socicty itself. Thc tremcn
dous migrational wavcs which have swollcn thc population of lstanbul from 2 
to 10 million in only 20 years time and at the same time urbanizcd 60% of the 
population, havc dcfinitcly altered thc facc and cven the soul of this nation. in 
this process thc citics havc bcing "villagiscd". The old lstanbullu have become 
a minority in Lhcir own city. Womcn with hcadsct are now in lstanbul part of 
e:~ryday life, while not so long ago tlıc hcadscts would mark that person asa 
vısıtor from lhc countryside, vırtually a diffcrcnı p.lanct. 

in Turkey the_ social-cultural is un iquc in the world. This country that 
s~addles two comıncnL~ hosıs al o thc spiri tual and intcllcctual lcgacics of two 
dıffcrcnt worlds. Dcmocracy and human righıs are cnshrincd in law but oftcn 
conn_icting ~rad itional ~icws and valucs of Lhc past are prcscnt cvcry~here. 

it ıs obvıo~s thaL th~s constant cu lLUrc shock causes a nevcr cnding chal 
lenge to offıcıal and pnvarcly hcld ocial and moral values. Womcn arc cspe-
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cially concemcd as they have to conciliatc thcir role as guardian of family life 
and their personal dcvclopmcnt as a privatc citizcn. Nowherc, 1 ever met so 
many excellent women, oftcn emincnt in thcir profcssion, who are so much 
willing to dedicatc their energy and cvcn privatc Iivcs to the social and cultural 
modemization of thcir country. in Turkcy women take more than thcir fair 
share in the fight far full implcmcntation of dcmocracy and human ıights. 1'11 
give you a few examples. 

1 rcmember vividly last year's impressivc silcnt demonstration in the streets 
of Istanbul of many thousands of women against the politicall y motivated as
sassination of Mrs. Bahriye Üçok, a profcssor in theology and a staunch ad
vocate of secularism . 

Asa consulate, we were so fortunate to be asked to assist fınancially to the 
first women's shcltcr in Turkey, establishcd by Mor Çatı (Purplc Roof). Now 
there are already three of such centcrs in this town, run by women and far 
their continuity entirely dcpcndent on thcir cfforts. Nowadays, women from 
all over Turkey come to these centers far advice and hclp. 

Another impressivc examplc of womcn's sclf-hclp, is the foundation of this 
beautiful Womcn's Library, only a ycar ago. in a very short time, a vast docu
mentation on women's affairs has bcen collcctcd, this library and archives 
have already become an invaluablc source of rcfercnce far emancipatory 
movements, also ouıside Turkey. 

The fırst congrcss of the fırst Womcn's Library in Turkcy will be, l'm sure, 
professionally valuable and alsa an enjoyablc souvcnir of your stay in lstan
bul. Above all, 1 hope it will be seen as an cxpression of intemational solidari
ty with the struggle of Turkish women to conquer their fair share in thc rapidly 
developing Turkish socicty. 
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THE INTERNA TIONAL INFORMA TION 
CENTER AND ARCHIVES 

FOR THE WOMEN'S MOVEMENT 
IIAV 

Marieke Kramer 

Approximately three years ago I met Şirin Tekeli at the IIAV. She came to 
visit our organizaLion and discuss Lhe possiblc cstablishment of an informaLion 
service for womcn in Turkey. At Lhal Lime shc had already vcry clear ideas 
about the goal: a library and a documcntalion ccntre. Wc thcrcfore talkcd about 
practical things and solutions, but cven so I was surprised to reccivc a lctter 
only one month a half ycar later, tclling us about Lhe founding of your center. 

Shortly after that IIAV was visilcd by a Dutch woman who did research in 
Turkcy and came on bchalf of you, among othcrs to bring us your bmchure and 
poster and to talk about cooperation. Anothcr subjcct was the finding of possi
ble ways of funding, a problem for which wc unfortunately never have an im
mediate adequatc answer. And now, after a ycar, you organize an intemational 
symposium, something IIAV has thought about for quite some time but until 
now never had the necessary means and courage to realize. We admire you far 
that and congratulate you, and we are very glad to have the opportunity to meet 
here, not only with you but alsa wilh the olher intemational participants. 

I was asked to teli you about the Intemational lnformation Center and Ar
chives for the Women's Movement, IIAV. I would like to start with IIAV's 
history, collections and organization. Following that I will deal with the situa
tion regarding information and documentation far women in the Netherlands 
asa whole. 

HISTORY AND COLLECTIONS 

IIA V is the national information service on the position of women in the 
Netherlands. 

HAV originated in 1935, in the wake of the first feminist movement. it was 
founded, under the name of International Archives for the Women's Move
ment - IAV, by three women who wanted to establish an international infor
mation center and library, with an intcmational collcction, on ali aspects of 
women's lives. 

They succeeded to amass a considerable collection of books, periodicals 
and archives, which was however during World War il for the greater part 
stolen by the Germans and movcd to Gcrmany whcrc it disappearcd. 

Very little had been preserved, but with what was lcft a new start was made 
in 1945. 
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it was a diffıcult time, with hardly any funding, but during the second femi
nist wave in the sixties and the seventies a revival could be seen. A growing 
interest in the history of women and the need for infonnation by the women's 
movement, together with a growing awareness of the importance thereof by 
the government, leading to subsidies, led to a gmwing and stronger IA V. 

in that same period the need for direct, actual, information was recognized 
by the Dutch Council of Women's Organizations (NVR), which led to the es
tablishment of the Information and Documentation Center for the women's 
movement (IOC) in 1969. The IOC was originally meant for the staff and the 
members of the Council, but was soon operating as a public service. 

Another initiative was the feminist joumal Lover, a literature survey for the 
women's movement, which fırst appeared in 1973, and which published in 
each issue a substantial bibliography of recent Dutch and intemational titles. 

The wish for one central information service for women led in 1982 of the 
above mentioned groups to move into one building in Amsterdam. Coopera
tion became close, though each organization remained independent and wished 
to keep its own idcntity. 

An exciting development happened in 1988, when a real merger occurred, 
and the HAV was established. We form now together an academic, specialized 
library with a documentation service and an archive and are the central infor
mation service in the field of the position of women. This means that IIA V is 
not only very interesting asa historical research library, but also functions as 
an intermediary for actuaJ, recent infarmation. 

Wilhin the IIA V faur different functions can be distinguished, namely: 
1) A Study Center at which research can be done on the basis of and with 

the help of our collection. 
To give you an idea of the scope of the collection some statistics: 
- 50,500 volumes (books, reports, theses, ete.) 
- 575 subscriptions to current periodicals (312 Outch, 263 intemationaJ) 
- 300 meters periodicals 
- 42 meters thematic dossiers 
- 265 meters archives 
- posters, photographs, diaries, audiovisual material 
The collection is intemational, approximately half is Dutch. Of the other lan

guages English publications are the biggest part, but also French and German 
(and to a lesser extent Spanish) are relatively well represented. 

The subject field can be summarized as "the position of women", or "the 
specific role and position of women in historicaJ and social perspective". 

Part of our collection will in the very near future be accessible outside HAV, 
as a result of our cooperation with the publishing house Research Publica
tions, which is going to publish microfilms of our historic women's joumals. 

2) An lnformation Service, or reference service and clearing-house, which 
can provide answers to enquiries on literature and factual information, makes 
literature lists on request, ete. Users come to HAV for this service, but many 
of the enquiries are made by telephone or mail. 
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Infoımation can be found on: 
- publications (by author and subject searches): books, grey literature, 

periodical articles, press cuttings 
- addresses 
- events, manifestations 
- current research 
- the contents of the archives ete. 
The basis for the retrieval of this infoımation is foımed by our catalogue 

that is computerized since 1988. For subject indexing several system~ are in 
use, but in the beginning of 1992 our newly developed thesaurus, wıth ap
proximately 2,500 teıms, is going to be used. 

3) An Advisory function . Next to our fırst goal of "giving infoımation" we have a task as to the ım-
provement of the infonnation service for women in the Netherlands. Wc aim 
at a good spreading of infoımation serviccs all over the country, at the support 
for development of information services and at thc improvement of profes-
sionalism. 

üne of our projects is in cooperation with thc Dutch Public Library sector. 
To provide easy access to infonnation for women in the regions we stimulate 
good basic collcctions at public librarics by providing them_with Jiteratu_re lists 
of relevant material. We also participatc in projccts stimulatıng cooperatıon be
tween the regional public and women's librarics. 

4) A Publishing house 
The joumal Lover is still published 4 timcs a year. We publish next to t~at 

several bibliographic reference joumals. This is another way of makıng 
known, and accessible outside IIA V, what is published or what is acquired at 
the library: 

All'erta - a quarterly survey of current research/work in progress, 
Signaleringsbulletin - bimonthly abstract joumal of Dutch grey literature and 

periodical articles, . 
Ovarzicht nieuwe aanwinsten - quarterly acquisitions list of the ltbrary, 
Knipselkrant - a press cutlings rcview. . . 
Besides these bibliographic joumals we make several other publıcatıons that 

ali have as their aim to infonn aboul information. These are among others: 
Literaturelists on topics that are much in dcmand, Guides (e.g. our Guidc of 

Dutch women's librarics, documentation ccntcrs and archives, or our Survcy 
of the archives at IIA V), 

A Dutch Newsletter on women's infoımation service. 

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
Perhaps by now you wonder what kind of resources we have to accomplish 

this and within what organizational structure we operate. 
We are, at least the last 10-15 years, subsidized by a permanent grant of _the 

Ministry of Social Affairs and Employment. This Ministry has Emanc!patı?n 
Policy as one of its tasks. This is a special situation since most Dutch lıbranes 
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are ubsidized by eithcr thc Ministry of Cullure or the Minislry of Education 
and Scicnce. IIA V is, because of iLı; ccntral and national funcLion, considcred 
as onc of the pillars of Lhc Dutch emancipation supporting policy. 

Ncxt to this grant we receivc a grant fronı lhc Univcrsity of Amsterdarn, be
cause of thc large user group of studcnts, and for one of our acıivitics, the rcg
istration of current rescarch, from thc Ministry of Science. 

Our staff of approximately 30 part-time women (amounting to 18 full-time 
paid) is working within 5 organizational scctors: the archives, thc library, lhe 
documentalion ector, thc publication scctor and Lhe sector for general affairs 
(financcs, housing, ete.). 

On top of this we have some volunteers, the free-lance editorial board of 
Lover, and some project-workers. 

IIA V is a foundation, with a board of directors. The five coordinators of the 
sectors fonn the management-tearn. 

THE USERS 

IIAV had 6,500 users (visits, telephone calls, lctters) in 1990. That was the 
same amount as the years bcfore. 

A categorization of the users: 
Students, researchers 45 % 
Teachers, trainers 10 % 
Media 10 % 
Organizations / activists 20 % 
Policy makers 10 % 
Documentation centers 5 % 

THE SITUATION iN THE NETHERLANDS 
There are approximately 40 women's information and documentation cen

ters in the Nelhcrlands. They can be broadly categorized as follows: general 
national, specialiıed, regional. 

IIA V is the national center with a general collection. 
Thc eighties saw the founding of 20 pccializcd centers dircctcd at special 

aspects of equal opportunitics, such as womcn and development, education, 
wornen and law. The documentalion centers of Lhc women's studies depart
ments of universities fall also within this catcgory. Mo t of these centers are 
fünded, but always on a tcmporary basis. 

The regional centers are often founded by groups in the women's move
ment and have unfortunately rather limited resources. 

Approximately 10 ccntcrs forma network, coordinated by IIAV, and meet 
regularly. These center all agreed to use the new thesaurus (a joint project of 
IIA V and the Interfacultary Working Group of Women's Studie of the Uni
vcrsity of UtrcchL). 

HAV is the national focal point for intemational cooperation. 

227 



DISCUSSION ON THE IIA V 

Betül Özgül: I would like to ask you about your systems that you use in 
your library, especialiy for documentation and library system. Are those wide
ly known systems like decimal or Library of Congress? Could you please tel1 
more about them? 

Marieke Kramer: No, the classification system used until January at the li
brary is made by women working in thc library, we dcveloped ourselves. it is 
a very broad, good system. The documcntation ccnter hasa keyboard list also 
developed by ourselves in the 70's. But before that, the documentation center 
used UDC-Universal Documents Classifıcation which of course was com
pletely impossible to use, especially for documentation where you want small 
things to be clear. So we developed ourselves our systems. 

Betül Özgül: Do you keep your documents outside? So as a user when I en
ter the library can I see them physically or I just ask for them and you bring it 
tome? 

M.K.: Up till now, you can see them physically. We are going to change 
that. You can walk between the shelves and pick them out, except the very old 
mateıial that we have locked in a room. We want to move out of this building 
in the near future because we are growing. Then we are thinking of putting 
everything from before 1950 in a closed room. Of course then you need peo
ple to bring it and that means more staff, but a lot of the mateıial is stolen, so 
we have to do that. 

Asiye Alagözoğlu: You seem to have a peıiodical based on material pub
lished elsewhere. How do you handle thc problem of copyright? Do you get 
the permission from the authors or the pcıiodicals? 

M.K.: We do not publish copies of articles because then you will have a real 
author. It's just newspaper clippings. A lot of those periodicals are made in 
Netherlands; nobody offers cash. The problem is, someone told us, if we have 
it outside we should be careful with Lhat. There is no real legislation on this 
kind of things. We could be punished for this. But we don't eam any money 
on it. Of course, I mean we sell it but perhaps newspapers don't mind at all 
because they see it asa kind of public relations. So it is no problem ... 

Asiye Alagözoğlu: We get 16,000 different periodicals to the YOK Docu
mentation Center and ali universities and researchers use this center. Yet if you 
make photocopies of more than three articles ofa periodical, then you have the 
copyıight problem. But if you republish only one article from a periodical, you 
don't have that handicap. 
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Nevin Nedimoğlu (Teacher): You said that Nctherlands is a country of 14-
15 millions and you have about 40 documcntation centers. Can you say that 
with Lhe help of these centers, women in your country face lcsser socio
economic and moral problems compared to other countries? Do you have such 
statistics? 

M.K.: The fırst question, I don't think that women have less problcms be
cause of information centers. Of course you can be well informed if you want 
to. The other centers are quite small compared to the centcrs in Amsterdam and 
do not reach as many women as they would like. Also we do not reach as 
many women as we would like. No, I don't dare to say this. Do you mean 
statistics of Netherlands? 

Nevin Nedimoğlu: My question was if you observed better results in Neth
erlands as a consequence of bctter service that you provide to women. 

M.K.: I can not compare with othcr countıies but there must be direct re
sults. I don't know whether these rcsults are only because we have so many 
information services. in Nctherlands emancipation policy in certain respects, 
not in ali, is more integrated in policy making ete. So in certain respects the in
formation centers help, but also ali the othcr measures that are taken in Nether
lands are favourable compared with other countrics. But in some respects 
Netherlands are far behind. For instance child care. Our child care facilities are 
much worse than westem Europe. So I can't say yes. 

Nurser Öztunalı: I am very curious about the building because of my pro
fession. it is a pity that you did not show us some photographs. How is the 
building from an architectural point ofvicw? How large is it, how many floors 
do you have? Does it belong to you? 

M.K.: I am sorry about that, too. We are in the center of Amsterdam. We 
have a nice old 17th century building on Ekincl. We are really Amsterdam
like. it is nice. We are very near to central station. Building has four floors but 
upper floors are only for people who work thcre. Only offices. The library is 
downstairs. This is a very strange building because the front of our building is 
on one canal and the back is on another canal. And in between there used to be 
gardens, but before we moved in, they just put on top of the garden a roof 
from one canal to Lhe othcr. it is about 200 square metres. That is our library. 
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WOMEN'S STUDIES 
iN THE NETHERLANDS 

1980-1990 

Marieke Kramer 

As to Women's Studies in the Nctherlands and its development much has 
been written and published lately, and I will base my very global account on 
some of these publications. Firstly I will try to sketch some characteristics of 
Women's Studies by mentioning some of ils recent developments and the way 
it is organized in the Netherlands. 

I will give some examples of recent topics and research, mainly based on 
the IIA V registration of current rcscarch. Funhcrmore I would likc to go a 
little into the European organizations for womcn's studics, as some of them 
are based in or originated in the Nctherlands. And I will deal with one aspect, 
that I feel particularly familiar with and is wcll within thc scope ofthis sympo
sium: the intemational inforrnation service for Womcn's Studies. 

1) Women's Studics in the Nethcrlands 
Women's Studies in the Ncthcrlands, as clscwhere, originated from the 

women's movement. Feminist study-groups tıied to find a scientific hasis and 
theoretical foundation for thc idcas that wcre dcvcloped by feminist activists in 
the movement. The first Women's Studics researchers had their roots in the 
movement and the incquality of men and womcn was the important issue. 

The first tcndcncy sccn in thc last ten years is a change in the relation be
tween Women's Studics and the women's movement: there is a growing de
tachment, relatcd to olher, more acadcmic approaches and furthermore, there 
is now already a new generation of rescarchcrs. This does not mean that there 
is no involvement anymore, though. 

Since the upcoming of Women's Studies in thc Nelherlands it has certainly 
grown more mature, apparent from the fact that thcre is a joumal, there are na
tional councils, a union of researchers, unlil shortly a promotion committee, 
and chairs and programs at alrnost ali universilies. 

That last aspect, thc institulionalizalion, is an important charactcıistic of the 
Dutch situation. 

Though as yet not evcrywhere at the univcrsities and the relcvant Ministıies 
and political bodies recognizcd as an adult science, one has succeeded none the 
less in establishing study programs, and appointing lccturers and chairs. 

This is not uniformly organized. in some universitics one has chosen fora 
special, recognizablc, autonomous unity, callcd "vakgroep", in others women 
in the different faculties are organizcd in a looscr structure, in intcrdisciplinary 
working groups, dcdicaling part of thcir Lime to these groups. · 

Also thcre are at somc universitics special centers for Women's Studies. 
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The University of Amsterdam has been appointed as central point for stimulat
ing Women's Studies research. 

At the moment we have 10 chairs in Womcn's Studics, fora great partin 
the social sciences faculties. There are more than 2,000 research projects at thc 
universities. Most researchers and assistants arc, however, working on apart
time and often temporary basis. 

Some themes ofthe vakgroepen or centers: Women and Employment (Am
sterdam), Women and Politics (Amsterdam), Emancipation Questions (Gron
ingen), Power and Strategy (Leiden). 

There are several special organizations for Women's Studies in the Nether
lands: 

-There was the STEO (Dutch Promolion Committee for Emancipation Re
search). The STEO, an advisory group fundcd by the govemment, was as
signcd to stimulate emancipation research and Women's Studies at the univer
sities, by other organizations and by individuals. This was meant fora period 
of 6 years and the STEO had to stop its work at the beginning of this year. 

-Thc NGV (Ncderlands Genootschap Vrouwenstudics) is an association 
of students and researchers, a platform for contact and discussion. 

Though started asa real interdisciplinary ficld of study, a third characteristic 
at the moment is the growing differentiation and specialization. This tendency 
has led also to thc founding of special joumals. This differentiation and spe
cialization can also be seen within the women's movement. 

At some universities special documcntation centers have been initiated, such 
as on Women and Agriculture (Wageningen) and Women and Autonomy, on 
Women in Dcveloping Countries (Lciden). 

Another tendency is the growing intemationalization, the call for intema
tional cooperation and exchange. Dutch Women's Studies researchers are rath
er active in the intemalional circuit and a Europcan Women's Studies joumal is 
being set up by one of the Dutch organizalions, the NGV. 

Two intemational organizations or nctworks are at the moment coordinated 
in the Netherlands: WISE and ENWS. 

WISE, Women's Intemational Studies Europe, is an initiative that was first 
started at the Forum in Nairobi. At subscqucnt Women's Studies conferenccs, 
e.g. in Dublin, the ideas were broadcncd and WISE is now an organization 
that aims at promoting Women's Studics in Europe and at exchange of staff 
and studcnts and at joint Women's Studies programs. WISE is now an offıcial 
European associalion. it is at present coordinated by the Dutch Womcn's 
Studies organization NGV that has for this goal got a grant from the Ministry 
of Education and Science. 

Another network is the ENWS, the European Network for Women's Stud
ies, which is an initiative of the Council of Europe. This nctwork is for four 
years coordinated by the Ministry of Educalion and Sciencc in the Nether
lands. it stimulates Women's Studies research and organizes workshops and 
conf erences. 

Women's Studics is an academic disciplinc, now inbedded at the universi-
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ties, but it also has been the last ten years a stimulating force for policy
making. Much research has been action-oricntcd and oftcn ideas originatcd in 
the women's movement have had thcir elaboration in research, which has also 
influenced govemment policy. 

Finally I want to point at some thcmes for rcsearch at the moment. These 
are based on the IIAV-registration of currcnt rcscarch, for which researchers 
and students fill in forms with data and, if possiblc, lct us havc a copy of Lhcir 
finished product later. 

Of the total of 1,800 registered projccts those on women and employment 
form by far the biggest category (43%). in thcsc studies emphasis is laid on 
quality of women's work, equal pay, carcer planning, and women that are re
entering the labour market. 

Another big category comprises those studics concering sexual violence, 
sexual harassment and incest. 

Next to this thcrc is much attention for thc legal position of women, women 
on welfare, social security, ete. in this category therc are many projects on the 
position of allochtonous women in thc Ncthcrlands: Turkish, Moroccan and 
Surinam women. 

Lately we see less "experience-research" and a growing amount of theoreti
cal research. 

2) Information for Women's Studies: Thc Intemational Situation 
Information dissemination and exchangc is indispcnsable for Womcn's 

Studies research, not only on a nalional but on an intemational level as well. 
The need for access to relevant data and thc difficulties involved in obtaining 
relevant information on women in mainstream documentation have been rec
ognized and over the last 3 years several initiatives have been taken to improve 
the existing situation. 

üne of the intemational initiatives has been the launching in 1991 of a 
· study by the Unit for Equal Opportunitics of the European Commision. The 
aim of this study, "Resources for providing information and documentation in 
the fıeld of equal treatment formen and women in the European Community", 
was to describe the present statc of women's informatiqn in Europe and on 
that basis make recommendations for improvements; or in othcr words, to out
line models for the exchange of information on womcn and gcnder in Europe. 

The results of this study, carried out by Jytte Larsen of KVINFO, women's 
library in Denmark, and mysclf, will be publishcd in March 1992 by the Com
mission. (1) 

Some of the intemational projects and initiatives of our inventory will be 
briefly outlined here: 

At E.C. level two networks are operating: the members of the Perleparole 
conference, Milan 1988, and thc membcrs of thc documentation Working Par
ty of the European Commission. 

No general documentation service on womcn can be found, but there is a 
specialized center (CREW in Brusscls, on women and employment). Another 
relevant service is the GRACE-databank: a databank of Women's Studies re-
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searchers, teachers and institutions. GRACE is a project of lhc Unit of Equal 
Opportunities and GRIF; it can be consultcd in Brussels, but thc data will be 
disseminated in the contributing countries in 1992. 

On a broader level, but still in Europe, two devclopments are of interest: 
ISIS/WICCE in Geneva (specializcd in "women and dcvclopmcnt") that is 
building a documentation service and WIS, thc Women's Information Service 
of the United Nations in Vienna, a bibliographic database of U.N. publica
tions on women. 

Also the Council of Europe is concerncd, and has started a working group 
to make plans foran n'Observatory on equality". 

Much has still to be done to make thc existing information easily retricvable 
and accessible for the users, but thc initiativcs taken already certainly give 
hope for future cooperation and exchange. 

• •• 
1) Resources for Providing lnformation and Documentation in the Field of Equal Treat

ment for Men and Women in the European Community / Krarner, Marieke and Jytte Lar
sen. Study carried out for the Commission of the European Communities by IIAV and 
KVINFO. To be published by the Commission in March/April 1992. 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
MARIEKE KRAMER'S PAPER 

Jale Baysal: What are the most important women's issues nowadays in 
Netherlands? From your personal point of view which are the most cıitical? 

Marieke Kramer: in Holland what is an issue far years is economic inde
pendence. But the govemment's tax measures have led to even less economic 
independence than we uscd to have. And that is one of the main issues, main 
problems we have. Also sexual harassment is another topic, especially at 
working places. We are very much bchind in childcare. 

Johanna Kootz: I want to know if there arc an these adresses and informa
tion about documentation centers and facilities in your report? If not where 
they are accessiblc? Because we have a grcat problem about thc dissemination 
of information among studcnts and teachers as well. And we offer special 
workshops to give information about sources of documcntation. 

M.K.: This report hasa list of documentation ccnters but it is not meant to 
be a guide. Because what we have done is tıying to find in cach member state a 
center that can function as a national centcr for intcmational corporation. Also 
we were trying to idcntify them, but it can not function asa real guidc because 
in some countıics thcre are more important or bigger centers, but we only dc
scribc one because that was our contact center. For Denmark and Nelhcrlands 
all adresses are listcd. We are going to makc an up to date list of all informa
tion centcrs in Ncthcrlands, and if you want we can send you their addrcsses. 

Johanna Kootz: I anı intercstcd in the second part because we know that a 
lot of teachers and students have not lhis information and don't know anything 
about the existence of these possibilitics. Is there any effort to give special in
formation or training courses to use these possibilitics about data-base and 
like, especially for women? 

M.K.: No, I anı afraid not. Of course we have many groups, study groups, 
women's organizations. But it is an important issue. 

Şirin Tekeli: I had thc impression from this intcresting paper that in Europe 
there is an excess of information and the European Community is now taking 
over thc organization of the most important networks. Turkey is a member of 
thc European Council but not of the Community. My question is if it is possi
blc to create a spccial obscrvatory status for institutions like ours in such net
works. If you 1eam by chance about a mccting, thcn you can takc part as an 
individual observer. For instance I had thc chancc to assist to the Brusscls 
meeting organized by the Gıif which startcd thc GRACE projcct as you mcn
tioned. But we necd a morc systcmatic now of information about thcse net-
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works, otherwise we are lcft out. 
M .K.: it is not for me to say. Because the reason why a lot of things I men

tioned are organizcd within lhc EC is bccause they are fundcd by thc EC. Also 
peoplc that organize something that is subsidized by EC, only ask centers 
from the member states. I can not say anything about working groups bccause 
I anı also just a member. What might be interesting is if thc Council of Europe 
couldn't do anything. You arc in the Council of Europe. Alsa wc could try if it 
is not an official working group of the EC, to organize a conference for Wom
en's Studics and documentation centcrs through thc Council. 

Asiye Alagözoğlu: As far as I know thcrc is a large group of immigrant 
women from Turkey and from othcr countries in Netherlands. Is therc any re
search done on these women? 

M.K.: I have looked up about Turkish women in Netherlands beforc I canıc 
here: There were 40 projects and studies at the moment. it is an important is
sue. Turkish women, Moroccan women and also Surinam women, then we 
have women from the Indonesia. Therc is a lot of study done on "black wom
en". Black women mean in Netherlands, Turkish women, Surinam and Mo
roccan woman and so on. We have also a lot of spccial centers for immigrants 
and immigrant women. 
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SPEECH ON BEHALF OF THE 
GERMAN CUL TURAL INSTITUTE 

Johannes Weissart 

Good moming ladies and gentlemen, 
it is a great pleasure to say a few words this moming as an introduction on 

a lovelr day. 1 should Iike to thank very much to the Women's Library and In
fo~atıon Ccnter of Istanbul for the invitalion to attend the Intemational Sym
posıum of Women's Libraıics. Thc German Cultural Center has accepted with 
great pleasure the opportunity to collaboratc in the preparation of this meeting 
I should specially Iikc to thank to Ms. Johanna Kootz, Head of the Ccnter fo; 
the Promotion of Women's Studics and Research in the Free University of 
Berlin, for her willingness to come to Istanbul, thank you very much. 
. We have in recent months, espccially in March collaboratcd with another 
ımportant women's organization in Istanbul, with Mor Çatı, in organizing a 
week of women's fılms and a conference which was attended by Dr. Frauke 
Teegen about sexual child abusc and I think, we would gladly continue to in
volv~ i~ t~e pro~otion of topics conceming women's role in thc society and 
creatıv_ıty ın vanous fiel?s. The role and the possibility ofa foreign cultural 
center _ıs o~ course restra~ned and rathcr limited but the stıive for equality and 
emancıpatıon of women ın the intemational battlc is a common thing for every 
one of us. 

We, therefore, in _my _opi~ion,_ should support the efforts toward the enligh
tenment and e~ancıpatıon ın thıs country. You will fınd us therefore always 
open to suggesLıons for the organization of mcetings and other cultural events 
of the kind we attend today and which has been so successfully organized by 
the Women's Library. 

in this context, I should always look forward and draw your attention to an
other topic, which is of very great importance and I imagine that it will be a 
great interest to you: it is thc cultural and social emancipation of children. We 
~re consi~eıing thc organization of an intemational symposium on children's 
~ıterature ın 1992 and would be happy indeed if you would kindly support this 
ı~ea. Let mc thank to Ms. Kootz and I wish this symposium the greatest pos
sıble success. Thank you for your attention. 

' 
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CENTER FOR THE PROMOTION OF 
WOMEN'S S,TUDIES AND RESEARCH 

ONWOMEN, 
FREE UNIVERSITY OF BERLIN 

J ohanna Kootz 

in 1978 the President's Offıce of the FU Bcrlin was instructed by the Berlin 
Parliament to examine thc possibility "for setting-up a focus on women's is
sues in academic research and study at the Frce University". The report on this 
planning phasc was submitted in 1980. in taking stock of thc "discrimination 
of women in terms of supporting thcm in thc ncw generation of academics and 
in the filling of university posilions, as well as thcir discrimination through ac
adcmic content and structures", the analysis which had already becn made by 
women students and instructors was confırmed: The University had not made 
any signifıcant contribution toward thc climination of discıimination in thc Iiv
ing and working spheres of womcn. Women are permitted to study and re
search at the university, but they do not havc adcquate influence on the struc
tures of the university, the research or the curriculum. The university women 
who had preparcd the report concludcd thcir analysis with the submission ofa 
proposal to the Academic Scnate of thc University in which thcy suggested 
measures aimed at combining quantitativc and qualitative aspects: an increase 
in the percentagc of women on the acadcmic staff, particularly in higher status 
positions, and the promotion of women-relatcd curriculum and rcsearch. Ac
complishing this goal has been severcly limited due to the status of the debate 
and the level of consciousness in thc individual academic departments, and 
through the number of faculty positions with thcir respective areas of empha
sis which had already been dictated pıior to submission of the proposal. The 
original plans to establish a central research institute were abandoned. The 
creation of a protccted, dcfıncd sphcrc for research on women stood in con
trast to the interests dcmanding qualitativc changcs in ali areas of the curricu
lum and research, and in the university structurc in general. 

The solution which was agreed upon, following a heated and controversial 
debate, clearly shows the necessity fora long term process of change. A cen
tral service facility was to be creatcd to guarantce the existence and the supple
mentation of activities of the individual acadcmic departments. 

The main tasks of the University Ccntcr for the Promotion of Women's 
Studies and Research on Women (Zcntralcinrichtung zur Förderung von 
Frauenstudien und Frauenforschung) are as follows: 

1. Collcction, preparation and running documentation of relevant publica
tions such as newspapers, peıiodicals, academic theses, research reports, ete.; 

2. Outreach, publicity, communication and dissemination of information, 
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counseling and support, interdisciplinary contact referral, and coopcration 
with other organizations, institutions and groups doing work relcvant to that 
of the Center, 

3. Stimulus for and support of activitics in academic departments and other 
university institutcs; research and preparation of recommendations for resolu
tions for university committees regarding support of women's studies and re
search on and by women, and the increase in the proportion of women in aca
demic positions; 

4. Tapping of non-university research funding sources for the purpose of 
supporting young women in academia and thcir research on women. 

Now I would like to elcborate on each of these four categoıies. 
1) Collection, preparation and running documentation of relevant publica

tions such as newspaper, periodicals, academic theses, research reports, ete. 
Library: 
The non-lending library of the Center is one of many libraries of the Free 

University of Bcrlin. Compared with colleclions in othcr libraries, it has the 
particular character and status of supporting lhc counseling and outreach activ
ities of the Centcr, and providing women wilh inlroductory literature in the 
major fıelds of rcsearch on women. 

The inventory is compıised of periodicals, books, collections of offprints 
and magazine articles, press reports, grey litcrature, and unpublished theses 
and dissertations. The systematic cataloging of the works both alphabetically 
and by subject assures that the relatively small inventory receives optimal use. 
An additional, comprehcnsive bibliography (which I will discuss later) espe
cially serves this purpose. The fact that the same women are responsible for 
selection, purchasing, and archiving of the books, and for offering qualifıed 
advice has proven to be very bcnefıcial. Close contact to the women using the 
library and, thcrcfore, to their specifıc needs facilitates dealing with current de
velopments in research on women and feminist academic policies in a flexible 
manner. in addition, close cooperalion with other libraıies and documentation 
centers of research on and by womcn and women's studies both within and 
outside of Berlin guarantees coordination regarding the emphasis of individual 
collections, exchange of information and accessibility of the material. Continu
al networking has also lcd to a constant incrcase in the size of the collection 
due to gifts and trades. This is particularly signifıcant in tenns of material 
which is not available in bookstorcs, such as Lhcses, conference materials, 
project reports, texts of lcctures and spccchcs. in addition we collect the invi
tations and programs of women's conf crences and the proceedings. 

New purchases of the library are published scmi-annually in INFO, the in
fonnation bullctin of the Ccnter, and are registercd in the main catalogue of the 
University Library of thc FU - by this way the stock of the library is alsa reg
istered in the general catalogue of the Bcrlin libraıies. 

The fact that the high producLivity of rcscarch on women as dcmonstrated in 
numerous publications has not achievcd a corrcsponding status at the institu
tional level is apparcnt in the insuffıcicnt funding made available for book pur-
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chases and library space and personnel. Up to now, the Center has avoided 
expanding its scope of action in this arca for the following reasons: 

1. The library and other documentation work is only one of many areas of 
responsibility of thc Center, 

2. it has become virtually impossible to offer a totally comprchensive in
ventory, keeping up with the growing stock of literature in all fıelds of re
search on and by women; and 

3. The staff of the Center fınds it absolutcly necessary that the academic de
partments have the responsibility for purchasing and archiving important re
search on and by women in their respective fıclds. This is the only way in 
which ali those involved in a certain fıeld will be made aware of and confront
ed with the findings of women's rescarch in that fıeld. And this is the only 
way to initiate the process of rethinking old structures, making ali the literature 
necessary for the curıiculum and for research available to students and faculty, 
both female and male. 

Literature acquisition represents only one aspect. it is equally as important 
that this literature is catalogued and archived from the perspective of women's 
research. in this respect, the situation in most libraries leaves much to be de
sired. Either the structure of systematizalion does not take the fındings of re
search on women adequately into consideration, or the subject catalogues do 
not use non-sexist language. The efforts of individual libraıians to alleviate 
this problem are not suffıcient. Support is necessary from the women them
selves who use the libraries and do the research. The fact that up to now, the 
department libraıies of the FU have only meager collections of literature on 
women's research means that the staff at the Center is constantly lcft to decide 
which literature is essential to have in thc stacks, and they have to collect per
manent infonnations in order to be able to refer users to other libraries or ar
chives. 

in view ofits more far-reaching responsibility, the Center has designated a 
specifıc emphasis in the collection of literature. A goal is to have as complete 
and current collection as posssible in the fıclds of "Women in School and 
Training" and "Women in the University and Academia". A special bibliogra
phy in these fıelds is being prepared for publication. 

The library has accumulatcd within 10 years approximately 3,000 books, 
110 periodicals and joumals (60 of which on subscription), and approximately 
30 fıles with individual articlcs on the 17 major subjects included in the cata
loging system. Some remarks on our collcction of peıiodicals: in our invento
ry you fınd periodicals which were published only fora short time as circulars 
for women's movement projects or the oftcn hand-made exemplars of women 
students' joumals. We also collect the pcıiodicals of women's professional as
sociations and tradc unions. Of great importance are the peıiodicals published 
by women's research groups related to individual disciplines, for instance: 
Hypatia (historians), Streit (law and legislation), Feministische Studien, 
Beitriige zur feministischen Theorie und Praxis (social scienccs and polilics), 
Frauen und Schule-Unterschiede (education, teaching), Schlangenbrut(theolo-
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gy), Koryphae (women in natura! scicnccs and tcchnique), Die Philosophin 
(philosophy), Frei-Riiume (architecturc), Frauen in der Literaturwissenschqft 
(literaturc), Frauensolidaritiit(development polil.ics). 

in 1990, Lhe Center had 5,000 DM availablc for new purchascs. Approxi
matcly one-Lhird of Lhe new acquisilions are gifls or exchangcs. This arca of 
respon ibility represents approıdmately onc-Lhird of Lhe work of each of two 
st~ff mcmbers, one of whom has equ ivalcnt ofa master's dcgree in library 
scıence. 

Bibliography: 
in addition to the literature directly accessible in the library, the Center also 

has a bibliography on women's research subjccts, including references to oth
er. 

German-language literature including books, reviews, research reports, 
grey literature, articles from journals, newspapers and periodicals, documenta
tion of confcrcnce proceedings, symposia, lccture series, ete., and unpub
lished master's and diploma theses, dissertations and postdoctoral theses. 
There are currently approximatcly 13,000 entries in the bibliography, which 
has made it necessary to develop a more diffcrentiated system of cataloging 
Lhan in the library ilsclf. This bibliography scrves as the pıimary hasis far re
sponding to written requests far literature searches on specifıc subjects. Both 
the library and the bibliography mainly contain references to German-Ianguage 
literature since 1981, the year in which the Center was faunded. Our budget 
does not allow us to go backwards and, on the other hand, we trust in other 
women's libraries and documentation centers in and outside of Berlin, for in
stance The Women's Library and Information Center (FFBIZ) in Berlin, the 
Archive of the Old Women's Movement in Kassel, and the collection of the 
Lesbian Archive Spinnboden in Berlin. lnformations on Iiterature from olher 
countries can be acquired at the Ccntcr through periodicals such as Women's 
Studies lnternational Forum from thc United States and Studies on Women 
Abstracts and Crew-Reports (Center for Rcsearch on European Women) from 
Great Bıitain, Ny Litteratur om kvinnor (New Litcrature on Women) from 
Sweden or Etudes feministes and Chronique de femmes from France. 

Documentation of Theses: 
The Center archives theses involving research on women which are submit

ted for_graduation from the FU. At Lhe end of 1990, a documentation listing 
such theses was published as an Extra-INFO (No. 12), covering the period 
from 1979-1989 (ca 1,850 titles). More and more we get gifts and informa
tions from the graduates who were former customers of the Center. 

Documentation of Research Projects: 
in order to assure the flow of information regarding planned and existing 

research projects on women's issues, beyond those conducted within the 
scope of the FU Bcrlin, refcrences are evaluated which have been compiled 
since 1975 under the subject heading "Rescarch on Women" by the Social Sci
ences Information Ccnter in Bonn. Thc individual projects are categorized ac
cording to the system dcveloped by the Ccnter, and then elaborated upon with 
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appropriate references from other sources. 
The Center is represented in thc acadcmic commission for the database 

GRACE -banque de donnees europeenne d'etudes feministes- in Brussels, 
which is fınanced by the European Communiıy. in 1974, the Center initiatcd 
the first meeting of women's archivcs and libraıies, and has participatcd in the 
subsequent meetings. These mectings serve to facilitate communication re
garding major focuses of the collections, systems of cataloging materials, in
frastructural improvements and equipment. 

The Bund-Uinder-Kommission (BLK), a German joint federal and state 
commission has also recognized lhe need to give high pıiority to evaluation 
and documentation of research on womcn in order to promote such research. 
Jn March 1990, the "Committee far the Promotion of Women in Academia" of 
the BLK held a meeting in which possibilities for the coordination of docu
mentation of Gcrman-language research on women was discussed. The posi
tion offercd by thc Ccnter suggesled dcccntralizcd collections and responsibili
ties which at the same time allow centralizcd documentation and dissemination. 

2) Outreach, Publicity, Communication and Dissemination of lnformation 
Thc Ccnter's major instrument of communication and publicity is the Frauen 

fnformationsblatt, a 100-page ncwslctter pub1ishcd at lhc beginning of each 
semcster. 2,500 copies of each issue are distıibuted. Regular columns include 
the following: currcnt news and activities of thc Ccntcr; reports from the indi
vidual academic and university departmcnts; news from other universities and 
collegcs in and outsidc of Germany; support of women's studies and research 
on women; announcemcnts and rcports from conferences, workshops, sym
posia, ete.; a Iisting of currcnt womcn-rclated course offeıings; requests far 
contacts; new acquisitions in thc Center library. 

Special issues callcd EXTRA-INFOS are published at irregular intervals on 
specific topics such as statistics rcgarding women at the FU, informalion on 
rescarch funding, documcnlation of thescs and research reports on women
related subjects at thc FU. 

Staff mcmbcrs introducc the Center and spcak about their work at numerous 
confcrcnces and congresses within and outsidc of the university sphere. The 
Centcr kceps in contact with women's research networks through correspon
dence and mcmbcrship, supporting the expansion of such networking and par
ticipating in academic and feminist activitics. We regularly evaluate statistics 
on the conccms of Center users. I would like to provide a brief ovcrview of 
these uses as an illustration: 

- Rcquests far Iiterature, litcrature scarches and contacts with respect to 
master's theses, disscrtations, postdoctoral thescs, examinations, ete.; 

- Assistancc in planning and carrying aut rcsearch projects and conferenc
es and in dclcrmining appropriate spcakcrs far evcnts; 

- Requests far statistics, litcrature and analyses on the situation of women 
in academia; 

- Requests far informalion on lhc conccption and organization of the Cen
ter, 
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- Invitations for Center staff members for speaking engagements or to Par. 
ticipate on committees, ete.; 

- Requests for financial support, information on job positions availabl 
funding sources for research projects, scholarships, foreign study opportun~: 
ties and publications; 

_ Requests for support in conflict situations with academic departmcnts 
and institutes; 

- Requests far support in cases of discrimination and sexual harassmcnt; 
- Requests for information regarding dates and locations of events anct 

conferences. 
Approximately 600 women visit the Ccnter each semester and just as many 

seek our services by mail or telephone. Aside from university staff, students 
and graduates, most of the users of the Ccntcr come from the media, from 
feminist and women-related political institutions and projects or are represema
tives of administrations, political partics and ministries. 

3) Stimulusfor and Support of Activities in Academic Departments and Oth
er University lnstitutes 

ı will only make some brief remarks on this point, as I will be discussing it 
in more detail in my second talk. For the FU in particular, a list of conflicts 
could follow which we have publicized in our own publication. To summar
ize, equal opportunity with regard to employment positions, curriculum plan
ning and the allotment of research funding, as it was expressed in the universi
ty resolution of 1980, has not been guaranteed. Through its documentation 
and collection of statistical dala, however, the Center has accumulated suffı
cient material to improve the chances for carrying out specifıc support meas
ures and we hope to be more successful in the future. The Berlin Higher Edu
cation Law was amended in 1989/1990, declaring the elimination of 
discrimination of female university members to be a responsibility of the uni
versity and requiring the hiring of an ombudswoman for women's affairs. 
This new position has more legally confırmcd areas of competence, able to 
serve a control function. in order to promotc thc hiring of women to fıll pro
fessor positions, the Center has elaborated a card index, which is constantly 
brought up-to-date, of all women in Germany who have achieved the neces
sary status (2nd thcsis) far such a position (1970 ff). in this way, we can in
form the university of possible candidates and, if nccessary, prove that there 
are women who are qualified far the position. We can only indirectly support 
women's studies: by advising womcn studcnts and instructors, by using spe
cial funds specifically to finance women-relatcd courses. We alsa organize lec
ture series or guest lectures which serve to bring the findings of research on 
women to public audiance. Since 1985, the Ccntcr has alsa been co-publisher 
of Ergebnisse der Frauenforschung (Results of Women's Research) a bo~k
series pıinted far the purpose of publicizing excellent theses. in order to gıv~ 
young women in academia in Berlin a chance to introduce themselves and ~eır 
work, since 1987 the Center has regularly been coordinating and sponsonng 
the lecture series Berliner Wissenschaftlerinnen Stellen Sich Vor. The speech-
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es are published as brochures. 

4) Tapping of Non-university Research Funding Sources 
A fınancial support program for research on women within the Berlin Sen

ate was created through the intensive effarts of the Center. The Center devel
oped a conception for promoting research on women and in cooperation with 
other organizations of women in the social sciences, they tried to influcnce in
stitutions responsible far research planning and funding. These activities al
ways have to take Gcrman federal conditions for funding into consideration, 
since universities and colleges are dependent on third party funds which have 
!)een made available by national fınancial sponsors. Such sponsors have ig
nored research on and by women far a long time. For several years we have 
been actively working to redefine the guidelines for allocation of funds, 
changing the emphasis which has been oıiented toward male career pattcrns up 
to now, introducing a focus on research on women into the financial support 
programs. Since 1985, the Center has been sponsoring workshops for women 
students and graduates, infarming women of cxisting funding possibilities and 
assisting them in applying far such grants. 

Thc Center is primarily a service facility, but has alsa initiated research pro
jects on the basis of the experience of the Centcr staff. Currently, we are coor- . 
dinating a pilot program to support female students to plan and carry through 
their studies and the transition into thc work force more efficicntly. 

The Center exists under the auspiccs of thc Offıce of the President of the 
FU, though it retains the authority to make autonomous decisions. The direc
tors coordinating the Ccnter are rotatcd every two years. The staff of the Cen
ter presently consists of eight women: four academic assistants, two adminis
trative workers, one student position and one student apprentice. The work is 
coordinated by a board made up of eight femalc representatives from the vari
ous acadcmic departments, that is, two each of the fallowing: professors, aca
demic assistants, non-academic assistants and students. 

The Center is situated in a farmer family-villa with a nice garden in the cam
pus district of the Free University. 

243 



DISCUSSION 
ON THE BERLIN FREE UNIVERSITY 

CENTER 

Nermin Abadan-Unat: I would fırst like to thank you, for this very rich pa

per. As I was a little late, I couldn't understand the relationship between your 

center and the Hanover Institute für Frau und Gesselschaft. Could you elabo

rate on this point? 
Johanna Kootz: I will talk about this institution in the second part of my pa

per. This is a federal govemment subsidizcd rcsearch ccntcr. Ours is a scıvice 

institution and we can do research if we havc time and money available. But 

we are in contact with them and we have exccllent rclations with Prof. 

Süsmund who was thcir ex-president. 
Serpil Çakır: You mentioned the committcc to promote women academics. I 

want to know if you are conccrned only by women who do research in wom

en's studies or all women in othcr fıclds? What had been this committee's 

achievements? My second question is related to your budget. 

J.K.: Let's start from your !ast question. This is a minimal budget. For staff 

our budget is around 7,000 DM and for buying books and other material we 

have 10,000 DM a year. We necd money for our publications but the budget is 

barely enough to cover the new material and daily expenses such as communi

cations. As to your fırst qucstion I must say that our center is expected to pro

mote ali women academics. But this is not rcalistic, and we limited our aim to 

promote only those women who are doing research. For thc other non aca

demic staff, we are working together with the university unions and we are 

also organizing confcrences and seminars. it is not easy to have statistics 

about thc level of achievemcnt of the promotion committee. We are not in the 

position to take promotional dccisions. What we can do is to advise them 

about career planning, to inform them about grant availabilities and to encour

age them. The number of Ph.D.'s has increased since few years. And we 

want these women with academic skills to succced in the academic carecr, but, 

it is up to them to pursue their ambitions. Yet it is very important to provide 

them necessary information for the promotion ofthcir accomplished work as 

well as good technical advice. And this is our job. 

Ozan Kesim (student at the University of Karlsruhe): Berlin is a town 

where many foreigners live and the Turkish community is rather large. Do you 

have books, thesis and other material about Turkish women? Who can use this 

material? Has there been any Turkish women and students involved in your 

center's activities? 
J.K.: I anı happy to say that the second generation young Turkish women 
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are now attending the university. We werc visited by a fcw of them rccently to 

get some advice, but this is a very ncw developmcnt. üne of thc sub-titlcs of 

our catalog is rescarch on immigrant women and women living in foreign 

countries. We have organized, though not so often, confcrenccs and scminars 

on Turkish women and the number of researches, sponsored by our center on 

foreign women is increasing. This is one of the most critical issucs, at a time 

while tension affects inter-community rclations. I am happy to say that the first 

women's study collection on Turkish women has bcen translatcd into Ger

man. This book is an outcome of a symposium organized in Germany and 

some of its contributors who are involvcd in the Women's Library of Istanbul 

are now among us. (*) I would like to refer also to the work done in the Uni

versity of Kassel where the deputy-president is a Turkish women who is liv

ing in Germany since many years: Ayla Ncusel. She has worked a lot to pro

mote both native and forcign women in acadcrnic life and became personally a 

symbol of their success. 
Nermin Abadan-Unat: I would like to add to this within the framework of 

the previous inteıvention. We have started seven years ago a project on Turk

ish immigration in collaboration with Prof. Nunning from the University of 

Essen. I was to prepare an annotated bibliography about the literature in Turk

ish, English and French and my German counterpart would do the same for 

the literature in German. My book appeared seven years ago. Unhappily Prof. 

Nunning's work was delayed but, three weeks ago it was fınally published. 

There is an important section in this book about Turkish women. 

Jale Baysal: I would like to add also that, the center where Frau Kootz is 

working has provided other services that she did not mention in her presenta

tion. For instance while we were working on the classifıcation system of our 

library, we obtaincd Berlin Free University Women Center's catalog for bibli

ographies and this list helped us a lot as the basis of our system. I would like 

to inform her about this and thank her as well. 
J.K.: I am very glad to hear it. But I must say that we want to add some 

new categories and subjects to our system. You can see that our classification 

system for thesis is more developcd. You have to elaborate on your systcm 

regularly. 
Jale Baysal: Of course. Wc have made also many modifıcations, we could 

not use it as such. We have specific subjects about native women that we had 

to integrate, but asa whole it was a very useful model for our system. 

Serpil Çakır: You talked about training courses. Are these open to public? 

Arc they Icading to a ccrtifıcate or a degrce? 
J.K.: All of our conferences and seminars arc opcn to public. Anybody can 

use the library and assist to these confcrences. But we also organize staff sem

inars for our own training nceds. Hence we came to the conclusion that in the 

center too much emphasis was put on education and recently we decided to 

transfer training activities to relcvant dcpartments to keep only confcrences and 

symposiums within the framcwork of our center. We are inviting guest spcak

ers for them. But we are not giving any dcgree or certificate which is a spccific 
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attribute of universities. But when we organize a symposium or a seıie 

co~f~rences to train adults they gct pcrmission from lhcir cmployers as l; of 

Lraını~g courses arc trcated as part of thcir work. Seminars and work--sh~se 

or~anıze~ for non-acadcmic adults in opcn/allcmative univcrsitics comc · ps 
this hcadıng. under 

"' Şirin Tekeli (ed.) Kadın Bakış Açısmdaıı /980'/er Türkiye'si,ıde Kadınlar il . . 

Ilsıand buFJ, 1990. M. Akken~, A. Neuscl, Ş . Tekeli (cds.) Aufçıaııd iıı der llaus der F;au:~şıOrnı, 
an a raucnverlag, Berlm, 1991. ' -
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WOMEN'S STUDIES IN GERMANY 
1980-1990 

Johanna Kootz 

it is always diflicult to summarize a subjcct which is tlıe contenL of daily ac

tivity. The abundance of mateıial rcsulLing from the daily occupation of fur

thering women's studies and women's research makes it diffıcull lo structure 

everything neaUy inLo a large general picturc. Asa rcsult I have found il neces

sary ıo prcsent typical examples rathcr than make an attempı to be comprehcn

sive. For Lhis reason J have avoidcd naming individuals, altlıough it is sıil1 true 

that lhc cxistence or non-existence of women's studics programs depends on 

individual women.You will undoubtcdly undcr tand that my a sessment of 

trends in women's studies is affcctcd by my imim ate knowledge of the Berlin 

situation. I hope I wiU nevertheless ·be succe, sful in also adcquately character

izing lhe iruation in tlıe rest of Gcrmany (the formcr West-Gcrmany). Unfor

tunatcly I can not go inLo great deLail aboul women's studies in the former 

GDR, because so far we don't have enough information availablc. I would 

only be able to say something aboul lhe vcry rccent lime pcriod 1989-1991. 

Women in the former GDR are themselves not cerlain whclhcr or not they 

would give the name "women's studics" to their work up until now. 

THE BEGINNINGS OF WOMEN'S STUDIES iN THE 70s 

Far the development in the old "Wcst-Germany" thc first years of women's 

studies and women's research are of great importance. I begin witlı some re

marks on this phase. Complction of my own studics in sociology and lhe start 

of my working career at thc Frce Univcrsity as lecturcr and rescarch assistant 

fail wilhin this time period. For ll1e univcrsitics it was a time of radical change 

characteıized by cducational reform, student movemenL and thc opening of the 

inslitutions of higher lcaming for groups within the population previously ex

cluded. The univcrsity proved to be iU -equipcd to handle lhc growing number 

of studenLs, demands for more dcmocracy, the dismanlling of existing aca

demic hierarchies, and emerging discussions of traditionally inadmissible 

scicntific disciplincs (c.g. critical theory, Marxi t concepts of socicty, psycho

analysi ete.) Thc majority of profcssors rcfu cd to Lake an activc role in lhis 

restructuring procc s, some opposed it, most of thcm retrcatcd from the fray. 

This power vacuum workcd to the advantagc of lecturers and rcsearch assis

tents, who until tlıcn had becn kept in a position of feudal dependcnce to pro

fes ors. 
They took over thc leading role in the rcfurbishment of teaching, curıiculum 

devclopment and expcriments with new cooperative teaching-methods and 
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leaming fonns, which includcd studcnt participation. A volcano of idcas and 
energy erupted: university research, training, and political involvement were 
no longer treated as separatc worlds. Women at thc univcrsitics have profited 
very effectively from this situation and their involvcment in univcrsity poliLics 
to this day is oricnted on goals articulatcd at that time. Women among both 
students and faculty perceived themselvcs as a minority within a male
dominated scicntifıc community. Thcy discovered general disrcgard and ne
glcct of women as subjects and objccts of scientifıc thought. They confrontcd 
the representatives of individual disciplines with questions they thcmselves 
had not thought to ask: what role does sex play in the research process and in 
the formulation of the thcoretical and methodological prcmiscs; what value 
does house work have for capitalistic economy; what influcnce docs language 
havc on the dcfinition of male and femalc; which contribution docs socializa
tion in family and school make in the maintcnance of sexual division oflabour 
and in wagc discrimination; how crediblc is a concept of dcmocracy which al
lows the social discrimination of half of thc members of socicty? 

Admittcd incompctence, and thc refusal to discuss issues rclcvant to women 
confirmcd womcn's conviction that they themsclves must take the initiativc in 
transfarming tcaching and rcscarch. 

in retrospect the following scems typical for the acadcmic womcn's move
ment in thosc days: 

- the autonomous selcction of teaching and research contents and their 
linkagc with thcmcs, initiatives and activities of the women's movement, 

- cooperation betwcen womcn with and without academic training, 
- disregard of prevailing scientific conventions and their rcprescntativcs, 
- disregard of acadcmic careers and long term carccr planning, 
- aversion to any form of integration in acadcmic hierarchics and publicly 

regimentcd women's politics, 
- appearancc of childrcn at institutions of higher lcaming. 
This phase was very productive. The large number of documented confer

ences, research initiatives and publications confirm this. New theorctical ap
proaches were sought; cognitive theoretical and mcthodological principlcs 
were questioncd from a feminist perspective; rcsearch deficitı; were demon
strated and neglccted scientific contributions of women were re-discovered. 
Arenas for women's topics sprang up inside and outside of the universities 
wherc the relationship bctween women's politics and the scientific community 
was vcry passionately discussed. The first Summer University for women in 
1976 in Berlin with more than 3,000 participants marksa high point in wom
en's studies in Germany. Many of the topics discussed there are still current 
themes in women's studies today. The concept of interdisciplinary conferenc
es was maintaincd for the following six summer universities. Afterwards we 
can recognize a trend towards morc discipline-connected meetings: annual 
meetings are organized by feminist historians, natura! scientists and techni
cians, bi-annual conferences are held by the feminist philosophers and the or
ganization of women's research in sociology. 
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it was common consensus that the patriarchal cnvironment leaves an im
pression on every woman - beyond class mcmbership, education, nationality, 
religious and cultural bond. The perception of women as the victims of global 
discriminatory structures revealed to vicw the issue of sex as an issue of pow
er and indicated the course of resistance: sisterhood is powerful! 

This concept remained a guideline far action but proved to be unrealistic in 
practice. The consciousness-constellation of women's studies which, accord
ing to Gudrun-Axeli Knapp can be described as "a special amalgamation of in
terests in scientifıc research, political change and personal emancipation", re
quired an often painful process of clarification. 

A direct connection betwcen feminist studies and the practical-political de
mands of the women's movement is seldom so cvident as is the casc of re
search of aggrcssion against women and the establishmcnt of houses far bat
tered women. Women have obtained a competcnce monopoly in this previ
ously taboo arca. On the other hand feminist positions had to gain admittance 
to areas where traditionally research conceming women had taken place: sex
relatcd socialization, social work, law, employment, compatibility of work
place and family, ete. The communication process had to include two direc
tions: toward thc univcrsity mainstream and toward the rcpresentativcs of the 
womcn's movcment outsidc thc univcrsity. 

Not only the methodological and theoretical dcmands of scicntific rescarch 
and thc academic qualification-process put a ccrtain distance between the 
women at the university and those involved in the general womcn's movc
ment; work and study in the univcrsity setting dcmandcd both, additional and 
diff crent farms of involvement. 

I am aware of the fact that thcse statements dcscribe a dcvelopmcnt which is 
similiar to that in othcr countries, stili I think it is neccssary to cnumerate bricf
ly the specific charactcristics of German higher education decisivcly influenc
ing thc devclopment and organization of women's studies. 

Thc following facts are important in this context: 
- Germany was one of the last countries in Europe to cnroll women in uni

versity (1900-1909). Until 1920 thcy wcrc cxcluded from the Habilitation, 
which is the prcrcquisite far becoming profcssor at the university. 

- The small percentage of women within thc acadcmic staff (5-7%) results 
in women having little influence in university affairs; lack of women at the 
univcrsity level mcans there are no academic role models for women. 

- The structurc and organization of thc system of higher education is 
oriented on malc modcls: both male and female mcmbers of thc academic com
munity assume cven today that scientific activity is incompatible with family 
responsibili ties. 

-The period ofNational Socialism in Germany and the farced cmigration 
of excellent womcn scicntists (Hannah Arcndt, Maric Jahoda, Lise Mcitncr, 
for example) coupled with the rcstoration of conservativc politics after the war 
meant that continous integration and quali lication of women in the scientifıc 
communily did not take placc. 
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- The dependence of the university on state funding and thc status of the 
professors as civil servants lead to traditionally inflexiblc conservative struc
tures within the university. 

- Scientifıc research about the university itself (historical and sociologicaı 
analysis of the Gennan system of highcr education, and comparative studies to 
other systems) is underdeveloped in West-Gcnnany. This is an exprcssion of 
the refusal both to question tradilional structures, and to concedc the necd for 
innovations. 

- And last but not least: the priority of research and the disregard of teach
ing competence at Gennan universitics is often a handicap for women. 

THE EST ABLISHEMENT OF WOMEN'S STUDIES AND 
WOMEN'S RESEARCH iN THE 80's 

Even if you had not selcctcd 1980 as the beginning of the reporting period, 
I would have denotcd this year as a juncture in the history of women's studies 
in (West-) Gennany. in 1980 the Goveming Senate of the Free University of 

Berlin adopted a resolution to support women's studies - the fırst resolution of 
its kind in our country. it confınned male dominance in the scientifıc commu
nity and noted offıcially that the underrepresentation of women was an expres
sion of their discrimination. The resolution recommended that women -in cas
es of equal qualifıcation- be favored in employment and training until equal 
representation had been achieved. in addition it was resolved to establish an 
institution dedicated exclusively to the promotion of women's studies and 
women's research. it can be interpreted as a sign of success for the women's 
movement at the university, that since then thcrc has been no attempt to make a 
distinction between the furthering of women's studies and the furthering of 
women academics. The Free University's resolution played a decisive role in 
making demands for women's studies at othcr institutions "socially" and aca
demically acceptable. 

Further development were also connected with the "Berlin model". There 
was no longer a dcbate about the altcmatives of cither autonomy or institution
alization; instcad, a double strategy had come into being: establishment of 
women's studies at the universities and simultancously, the organization of re
search and study projects at autonomous institutions. The special character of 
German higher cducation -in contrast to the Anglo-Amcıican development- re
sulted in a decision not to establish separatc womcn's studics programs with 
their own acadcmic dcgrces. Thcy also declincd to crcate separate inslitutes for 
women's rcsearch. The danger of crcating a ghctto and the possibility that 
women's studies would be forever driven to the periphery of the academic 
world scemed too grcat. 

INSTITUTIONALIZATION OF WOMEN'S STUDIES 
ATTHE UNIVERSITY 

My paper conccms iLc;clf primarily with the situation at the universities, but 
it is important to cmphasize that womcn's studics in Gennany are unthinkable 

250 

without the contribution made by autonomous groups and institutions. Since 
most women are not able to spend morc than fcw years at thc university, they 
have been forced to create their own women's rcsearch activitics outsidc of the 
traditional system of higher education - and usually under very unfavorable fi
nancial circumstances. 

At the university, women's studies are integrated into the regular curriculum 
of the various subject departments. "lntegration" does not mean that we share 
the opinion that traditional teaching and research will be transfonned merely 
by adding some women's studies courses to the regular programs. The goal is 
to refonn contents, methods and prcmises of teaching within the departments 
and subject areas. The visibility of feminist scholarship should challenge fa

culty and male-dominated mainstream teaching to give attention to the results 
of women's rescarch and feminist critical positions. There are no spccial pro
grams, no possibility to enroll in women's studies, no special dcgrees. The 
fınn establishment of women's studies in curriculum and degree requirements 
is an old -and still controversial- dcmand, thus far achieved_ only in fcw uni

versities. 
Various integration models have cvolved. At the universities in Berlin, 01-

denburg, Hamburg for example, individual courses and projects are offered in 
different departments with little coordination. in Bielcfcld, Dortmund and 
Kassel, for example, the women faculty members have founded work centers. 
They contribute a part of their mandatory teaching time to women's studies 
and represent interdisciplinary teaching and rescarch projects in cooperation 
with assistants and students. 

in order to consolidate cooperation and communication within these rela
tively instable structures, some univcrsities -Bcrlin, Dortmund, Essen, Ham
burg, and Münster- have establishcd coordination centers, some of whic~ 
have thcir own full-time staff. They support the planning of course offerings, 
organize interdisciplinary events, and initiate spccial courses and workshops 
to help women studcnts successfully complctc thcir studies: speech classes, 
composition, job application training, ete. They see that special brochures are 
published containing the women's course listings, project documents and 
complctcd research papcrs in the fıcld of womcn's studies. At universities 
where there is no specifıc coordination institutcd, the women who are respon
sible for equal opportunity at the university has often taken over this task. 

There are however, a few women's studies programs, offcring a certificate. 
At the Catholic College in Cologne, womcn can complete a course as social 
worker while thcy are at home as housewives. in Bcrlin the College of Eco
nomics and Busincss Administration has recently started offcring a major 
course of study in which economics, busincss administration, law, sociology 
and political science are taught with special consideration of the situation of 
women. The universily in Dortmund is Lhc first in (West-) Gcnnany to offer 
continuing education coursc in womcn's studics in ils regular syllabus. The 
course of studies covers five semesters and qualifıcs womcn for work in 
counscling centers, adult education and public rclations. Contcnts include sub-
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jects in social sciences and technology. A fonnal high school certificate is not 
necessary for acceptance to the program. Thc univcrsity issues a certificatc 
upon successful completilion. The Univcrsity of Bielefeld offcrs women's 
studies as a minor subjcct in sociology. Reccntly we got infannations about 
curriculum devclopmcnt far women in political sciences (Hannovcr), far fe
male engineers (Trier), teacher's education (Technische Universilat Bertin and 
Padagogisches Zcntrum Berlin), and about a projcct "women's studies" at thc 
University of Essen. 

Centers of activity at individual universitics are characteristic far (West-) 
Gennany: Bielefeld, Dortmund, Frankfurt/M. Hanover, and Berlin are espe
cially involved in social, educational and polilical science research concerning 
women, Hamburg is a feminist literature ccntcr, Bonn far history, Münster far 
feminist theology, and Kassel far womcn's studics in technology and engi
neering. 

The connection bctween the univcrsities and practical loca! politics of the 
arca is varied. in some citics a tradition of coopcration has becn establishcd, 
which is manifcstcd by rcgular womcn's galherings at the loca! Ievel - Bre
men, Kassel, Dortmund. Other programs function as adult education opportu
nities far which working women can gct a lcave of abscnce. 

Because of the divcrsity of institutional models in Gennany it is obvious 
that meetings and conferences arc esscntial for the cxchage of knowledge and 
experience in women's studics. Thcse conf erences are organized on an intcr
disciplinary 1evel or they are dcdicated to subjccts of disciplinary research. in 
thc last years we were sometimes successful in fund-raising far these meet
ings. 

I would like to rcturn to the infrastructurc of women's studies. 
Until the very recent past it has bccn the work of full-time women academ

ics wilh limited contracts (maxiumum 5 ycars), teaching instructors hircd only 
on a semester basis for singlc courses and ofa very few women professors, 
which has guaranteed a ccrtain continuity in womcn's studies. At somc uni
versities it has taken ycars to rcdcfinc profcssorships so that only women with 
specializcd qualifications in women's studies can be cmployed. 

The close link with active individuals only employed at the university fara 
short time has led to discontinuity both in quantity and quality of women's 
studies. Uneven distribution among thc subject areas is particulary apparent. 
in areas where thcre is a tradition of womcn's studies they havc been able to 
establish progressive approaches with a ceıtain pcrmanence like in educational 
science, literature, social scicnces, political science. The institutionalization of 
womcn's studies has madc most progress in these areas as well. Other areas -
natura! sciences and engineering, cconomics, business administration, law, 
and mcdicine- have generally rcfuscd to havc anything to do with women's 
studies and the acadcmic considcration of thc rcsults of women's rescarch. 
Neverthelcss femalc studenLı; in these disciplines still demand women's stud
ies courses and organize meetings and projccts to discuss the androcentrism of 
sciencc and Lhc lack of self-criticism within malc-dominated tcchnology. Thc 
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remarkablc commitment of women wilhin the ecology and pcace movement is 
a consequence of their crilicism of contemporary technology and science. 

There is a positive trend in the redefinition of job descriptions in favour of 
women's studies. We are able to list up about 30 profcssorships for women's 
studics in (West-) Gcrmany. This seeming success is still minimal however, 
in comparison wilh the actual demand articulated by students. Thc few women 
holding professorships are usually completely overburdened since the more 
numerous teaching assistants are not allowed Lo take responsibility for exami
nations or the evaluation of theses and research work. Last, but not least, the 
women professors are obligated to spend a part of their valuablc working ca
pacity in university organs of sclf-government. in their attempt to sccure funds 
far literature, research materials and personncl they inevitably must compete 
with the majority of their male counterparts who represent long-establishcd 
subjccts and who do not shy away from dircct or indirect discrimination in 
times when funds are more and more limited. 

We can only judge the dcficits in women's studies adequatcly, if wc take 
this difficult background into account. Thcre is a lack of tcstcd curricula and a 
special didactic method far womcn's studics. Students are not prcpared for the 
specialized subject arca in advance by an obligatory course system acquainting 
them with thc history, thcory, and mcthodology of women's rcsearch. 

At this point I want to turn your attcntion to the women students, whose ac
tive support is indispensablc for thc f uturc of women's studies. For almost 
two decades it has bccn thcir initiativc and unccasing pressure which has given 
the dcmand for courses concering womcn's topics the neccssary impetus. 
Where thcy consider the course offerings to be inadequate, they have suggest
ed specific instructors. Whencvcr a ncw job opcning is to be fillcd they have 
actively taken partin finding qualified candidates and in many cases they have 
been successful in rcdefining job description to include women's studies. in 
ordcr to acquaint thc membcrs of the established subjcct areas with thc results 
of women's research, thcy have organized lccture series and confcrences. 
During Lhe student strikes a few years ago at the Free University they wcre 
succcssful in making thc demand for more instructors and betler coursc offer
ings far women's studies a topic of discussion in thc entire univcrsity. They 
were also successful in gaining extra funds for the cstablishment of student 
projccts. Right now 14 projeci:.ı; are being conducted by groups of women stu
dentı; on feminist topics. 

Finally, the students have madc thcir accumulatcd knowlcdge available to 
future student generations by deciding to concentrate their tenn paper projccts 
on women themes and making it neccssary for professors, male and fcmalc, to 
qualify themselves in these areas of study. The number of term papers and 
projccts covering womcn's topics depends on ncw appointments, the end of 
the contract period of individual instructors, thc distribution of special grants 
and thc vacancies within the profcssorships. 

in addition, wc should not conceal the fact that student support far the cur
rent practicc of womcn's studics is ambivalent. Thcy regret the tendcncy to es-
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tablish hierarchies which has developed parallcl to the increasing level of pro
fessionalization. Along the demand far professorships in women's studies a 
discussion ensued about whether or not it is even desirable far women to take 
part in such careers. Opinions are dividcd alsa about opening courses far male 
participants. At the moment both kinds are offered - far women and far gener
al participants, but most are far women only. 

As you see, the success we have had in institutionalizing women's studies 
has not always been seen as a positivc achievement. Critical rcflcction of de
velopment of women's studies has lcd to a renaissance of thc idea ofa wom
en's university. An initiative group far a women's academy in Munich has 
been working since 1984. in 1989 a group of women acadcmics in North
Rhine-Westphalia publishcd a very intcresting proposition dcscribing a 
"Collcge far Womcn" which should open in the year 2000. 

CAREER PROSPECTS 

in light of the inadcquate establishmcnt of women's studies and research in 

higher education the question is warranlcd whcthcr the students who choose to 
specialize in this area are not entcring upon a large risk far their future employ
ment. The academic world expects of women a double qualifıcation: fırst, the 
normal requircments of thcir subjcct area, and then, in addition, competence in 
women's studics. As a rule academic women must fırst be successful in the 
general compctition far an open position and then use it to further women's 
studies. lndirectly women's studies profil from the special grants established 
to encourage women in higher education. Among the recipients there is always 
a certain percentage which consequenlly uses the opportunity far women
oriented projects. 

Besides the universitics there arc indepcndcnt research institutes in (West-) 

Gennany where special concentration on womcn's topics has evolved. An ex
ample is the "German Youth lnstilute" in Munich which conducts research 
about the family and school siluation of girls, aggression in the family, the sit
uation of oldcr women, historical scx-and family research and occupational
training and qualifıcation of girls. An instilute which is dedicated exclusively 
to womcn's research is the "lnstitute of Woman and Socicty" in Hanovcr. Ar
eas of study includc compatibilily of employment and family, women and new 
technologics, women's political participation, ete. Right now an initiative 
committee is working on the faunding of an indcpcndent institute "Woman 
and Law". This group plans to coordinatc feminist legal theory and practice, 
archive relcvant legal literature and organize training sessions. 

Outside of thc univcrsilies and research institutes, a market has also devel
oped far women with training in womcn's studics. The media, adult education 
institutes, divisions of ministries, communities, unions, political parties con
cemed with women's issues, hire women with rclcvant training. You can also 
find institutions far research and adult cducation, which arc faunded by wom
en as enterprises like the "Frauenschule Frankfurt" (Women's School Frank
furt) and the Berliner Institut für Sozialforschung BIS (Berlin lnstitute for So-

254 

cial Rescarch). 
This positive trend does not indicate anything about the salary lcvcl or the 

status of such positions, however. These job opcnings, like the financial sup
port far independent research institutions, were established under prcssurc 
from women's political interest groups. Whcn political priorities change, the 
necessity to save money is brought to bear and the process starts ovcr again. 
This can be observed in Gennany at this very moment with the integration of 
the two Gennanies. 

WOMEN'S STUDIES AND THEIR INFLUENCE 
AT THE SCIENTIFIC AND SOCIAL LEVEL 
Women's studies have achieved a status in Germany making it impossible 

to ignore their topics and rescarch rcsults. Therc is a gap betwcen their finan
cial insecurity and thcir public eff cctiveness, which can be measured by the 
number of publications in this arca and the resonance of the mcdia. lnfluence 
on the traditional subject areas is transportcd via participation in committees 
and research projects in cstablishcd profcssional organizations (sociology, ed
ucation, political scicnce, history). An effcctive lobby has been created by ever 
more numerous womcn's organizations in diffcrent ficlds, which publicize the 
resulLı; of their work at confcrences, in periodicals and bullctins. They are usu
ally thc women who represent the intcrcsts of women's studies at hearings be
fare institutions which grant rcscarch financing. üne result of thcir efforts has 
been the establishment of a sub-committee "women's research" at the 
"German Research Association", thc most important source of financing for 
research projccts in Gennany. in some of the individual states in Germany 
money has bcen set aside far women's studics. in this category there is the 
"Program for the Advancement of Women's Rcsearch Berlin" (since 1988) 
which makes funds available for women's studies, measures to improve the 
infrastructure far women's research and far the encouragement of individual 
women doing research wiLhout institutional support (yearly budget 1990: 3.5 
MioDM). 

Public perception of women's studies in Germany is also documented by 
the results ofa parliamentary inquiry which was published in 1989 giving in
formation about lhe "status and perspectives of women's research" (Bundes
tagsdrucksache 11/5907 and 11/8144 ). 

Finally I would like to maintain -and I hope that my evaluation is not only 
the result of my subjcctive pcrception- that all discussions and activities which 
are relevant far women's politics (or politics conceming women) in Germany 
are influenced by the rcsults of feminist scientifıc cndeavors. 

(Translation: Grace Quitzow) 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
JOHANNA KOOTZ'S PAPER 

Nennin Abadan-Unat: Yesterday the representative of the Schlesinger Li

brary, Dr. King talkcd about a cleavage effccting the women's studies: re

search in the "mainstream" and research on more marginal issues or research 

done with new approaches. As Dr. Kootz also mcntioned in her talk, in Ger

m~y the role and place of "housewifc" in thc cconomy is a privileged subjcct 

of ıntcresl, so that a ncw terminology is used to dcscribe this phenomenon: 

"Hausfrauzirung". How dominant do you think this approach is, in women's 

studies? Can this approach be idcntifıcd and limited to thc Bielcfcld group or 

can you say that it bccame "the" issue for Gcrman women's studics? 

Johanna Kootz: No, I don't think that it is "Lhc" issue but it is one of the 

most important issues since quitc a time. The negative attitude about 

"housewifc's work" has been gradually rcduced as a result of political cam

paigns that we launchcd. Therc arc many thcsis insisting on the pıimary role of 

"outside work" for womcn's libcration and wc see a gradual but important 

change in women's attitudcs towards work. Though not as forcefully as in 

these thesis, the same idea is spreading among women themselves. ı pcrsonal
ly defend the same approach. 

Serpil Çakır: I want to ask you a few statistics: How many women's re

search centers do you have in Gcnnany? What is the sex ratio among their stu

dents? Do you havc "Womcn's Studics Programs" in open universities aiming 
at mass and adult education? 

J.K.: I can give you an address list of women's research centers which is 

exhaustive. in ccnters which arc moslly affıliatcd to universities, female stu

dents are playing an important and vanguard role and they are very successful. 

Their success is important not only for thcmsclvcs but for future gencrations 

through their advancemcnt in acadcmic life. Thc continuity in women's studies 

is insured by them. Coming to your qucstion about statistics, I should say that 

beyond thcse university ccntcrs, thcre arc many autonomous women's re

search and infonnation centcrs, somc of which arc commercially oriented. 

They earn money by organizing paid adult cducation courses, preparatory 

courses for univcrsity concourse, seminars and confcrences. Frauen Schulen 

Hamburg is a well-known examplc of thcsc cntcrprises. As to the opcn uni

versities, up to now in Gcrmany only onc univcrsity, the Hagen University 

had a program for what is callcd "indirect studies" or opcn univcrsity. There 

are also such programs organized by womcn's organizations. I think that in 

the near futurc the numbcr of institutions giving this typc of "indirect studies" 
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will increase, because we know that they used to be quite common in Demo

cratic Germany. Humboldt University in ex-East Berlin organized most of 

these "indirect studies". We know that many women take partin these cours- . 

es but as far as I know, there was nota spccifıc program on women's stud

ie~. I hopc women involved in the Humboldt University will take the lead be-

cause this is very irnportant. , . 

Şule Torun: At the end of your presentation you told that women s studıes 

had an important impact on the political women's movement and '!1e G~nna? 

political life in general. I am wondering how women could benefıt ın ~eır _d~

ly lives from lhese researches that academic women in or out of unıv~rsıti~s 

did, following lheir personal research interests. What I want to ask you ıs lhıs: 

Did we really develop a new melhodology, did we learn rnore about our

selves? Has there been a signifıcant change in women's position in Germany 

or elsewhere? Can you make a cıitical evaluation? 

J.K.: As far ası can see, there has been some important changes in the po

sition of women since twenty years, which does not mean that ali our prob

lems are solved. For instance, neilher the equal pay nor the nursery _proble~s 

concerning working women have becn dealt adequately. The aboıtı_on law ıs 

another crucial issue. But we witnessed on the other hand, a socıetal con

sciousness raising about women's issues. This is undoubtedly an outcome of 

women's movement and women's studies in the universilies. Many of the ta

boos, like the violence against women in the family or discıirnination against 

women in the working-life are now openly discussed and rescarched about. in 

our legal system lhere are many discrepancics bctween the words ~nd deeds 

and we probably wouldn't know lhem if feminist lawyers di~ not ınterven~, 

and women's legal posiüon would be much worse. The same ıs tnıe for medı

cine. Women fought a lot to change the irnage ma1e doctors had of w~men and 

their role in caring acti'vities, and to impose thcir real needs. I don't thınk that I 

am too optimisüc about what has changed, and I believe that we wou~d be 

much worse off without lhese vaıious efforts. A new approach and conscıous

ness is spreading in the society. Perhaps what is ach~eved is very small com

pared to what is hoped and change is gradua1. But ıf you _recall lhat_twenty 

years ago married women needed an authoıization from theır husband ın ord~r 

to work out of home, you will see lhat something has changed. The sam~ ıs 

tnıe for women's choice ıo live alone and to raise their children without bemg 

forced to get marıied . Our life conditions are much ~ifferent than ~fore, we 

have more ıights than before. Divorce rate is very high nowada~s m Germa~ 

ny. For instance in Berlin, 20% of children are bom out of mamage._ Women 

do not feel lhemselves anymore as victims but as acti:ve agents of socıety._ And 

ı believe that the outcome of ali these changes is a new identity for women. 

Ozan Kesim: As far as I could observe, there is a great interest for worne_n's 

issues in Germany. But as it has been told in this symposiurn up to now, sıg

nificant changes affected only women. Most of the men are stili very conser

vative. it is tnıe that since twenty years universities, professors becarne moı:e 
ili · der what ıs 

tolerant about women's studies, but I suspect that they st consı 
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going on as irrelevant for them. in other words, they do not seem to be aware 
of the fact that to make a real change, men must change. These are my obser
vations. I want to ask Dr. Kootz, what she thinks about male altitudes, if and 

how far they have changed? I would alsa like to know what has been men's 
active paıticipation in your work in Bcrlin? 

J.K.: I can't say that men have changed. Those who changed are women. 
Women became aware of their gendcr specific problems and this sometimes 
led men to react and even react aggressively. Yet research shows that male 
opinion is alsa changing about shaıing child-care responsibilities or women's 
work and women's professionalism. However most men are still very conser
vative. There are groups who want to research male identities from a critical 

point of view or some "self-help" groups who have supportive attitude to
wards women, subject of male violence, but they are small minoıities. Alsa in 
universities there are few male academics interested in women's studies. ı 

know for instance an histoıian of middle ages working on women. But he was 

also discriminated against by his male colleagues. Another male profcssor de

veloped a model of work-sharing among genders which is called the "three 
quaıters" model, because it aimed at giving every third position to a woman in 
each depaıtment where there were two male academics. Very few of his col
leagues were enthusiastic about it. As to thc 1989-1990 student strikes in the 
Free University in Berlin, it was a surprise for me to see that male students 

supported women's equality campaign. This is a quite recent development. 
The strike was organized on four themes and two of them concemed directly 
women: elimination of sexist discrimination against women and support for 
women's studies. We now have a new generation coming up and I hope that 
this time they will fight for real change ... 

Jale Baysal: You used an expression like "the first wave women's move

ment in Kassel". Can you elaborate about this a liltle bit? How and with which 
issue did the women's movement start in Germany? You also referred to 
Turkish women. What happened in Kassel? 

J.K.: We have in Kassel a Women's Archive and Information Center spe
cialized in collecting the documents of the first wave women's movement. 
This is an extremely valuable archive where more than 40,000 books and doc

uments are collected. They also keep other documents like signs, flags, pos
ters ete. What we call the "fırst wave women's movement" was organized 
around the issues of equal ıights in education and suffrage which were at the 
forefront of women's demands. The movement was organized ali over Ger
many and grouped both women affiliated to liberal and social-democratic par
ties and non-affıliated, autonomous and radical women. So, most of the docu

men~s of this movement are now kept at Kassel. There is another important 
archıve about the women's movement, in general, in Berlin which has been 
taken over by the state after being pıivately run for many years. This archive is 
directed by very skilled librarians. 

A Lady: To follow up the question asked by the young man, I was wonder

ing ifa new approach in the education of male children is not necessary, as 
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you told us that women's studies and women's movements are not well seen 
by men who are sometimes reacting violently? 

J.K.: You are quite right. I personally bclieve that change of consciousness 
must start at the family and the school. We have a lot of experience in this 
fıeld. Because most female teachers are cither active militants of the women's 
movement or are in touch with it. There are effoıts to redefıne the curriculum 
from women's point of view and to rewrite school books accordingly. I think 
the new generation is more sensitive to gender relations. For instance my son 

warns me if I use a typical male expression without noticing it. I believe this is 
a result of his school experience where teachers are sensitive to such linguistic 
problems. On the other hand, teacher's union is a progressive one, and they 
organize summer schools for f emale teachers. Some of the themes discussed 
in these seminars are, women's promotion in the teaching profession, sexism 

in education and education policies. Thc final aim is of course to create a mi
lieu where both male and female teachcrs will be more sensitive to gendcr is

sues. 
Nurser Öztunalı: Few weeks ago a group of German women visited Tur

key, Mor Çau organized their trip and they also visited the Library. üne of the 

questions I asked them was about "the" most irnpoıtant issue for women now
adays in Germany. They said: racism and immigrant worker's problems. I be

lieved that these were not gender specifıc problems. I want to ask you the 

same question. 
J.K.: I anı very much disappointed by the movement organized around the 

issue of racism and anti-foreigner attitudes. I did not expect it to develop the 
way it did. Now we have many discussions within the movement as to the 
reasons why it develops now, what are the motivations and the leadership ete. 
in my point of view racism is not a problem conceming only women, it is a 

societal problem. in every society you have this sort of racist and extremist 
groups. Ours is not different from French racism. Nationalist extremists con
stitute a percentage of the society everywhere. At the moment there is a new 
wave and racism is becoming more perceptible, but I think, women in general 
do not participate in these movements. Research indicates however that there 
are some women involved in violent gangs. Up to now right-wing politics and 

ideology was developed in close contact with male domination and patriarchal 
ideology. There is an ongoing study at thc Frec University about the relation
ship between right-wing thinking and femalc radicalism. 

A Lady: If I anı not wrong, you used the word monopoly of feminism and 
lesbianism over women's studics between 1975-1980. What did you really 

mean by that? 
J.K.: I told that topics related to women had always existed in social science 

thinking including those related to lesbian women. But there was not lesbian
ism at that time. There were male lawyers and doctors who had worked on vi
olence against women and they were expeıts. But these researches were not 
made from a particular vintage point and did not corroborate each other. What 
women, feminist women did was to disclose and denounce the women's is-
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sues and to bring thcm on thc poliıical agcnda; women' studies originated, 
espeı:;ially in the U.S.A. and England from Lhcse collective efforts, and thcy 
have accumulatcd a large coıpus of knowlcdgc. This is the rcason why I insist 
to use the word "monopoly" of feminist women; because no one else but these 
women had the knowledge and the will to give training, organize actions and 
create new institutions, such as battered womcn's shelters, for instance. 

Serpil Çakır: You said that private institutions supported women's studies. 
What kind of institutions and how are they giving this support? 

J.K.: To give you an example I will rcfer to the projects developed by the 
Ministry of Health and the Ministry of Employment in Germany. When they 
are financing womcn's studies projects they alJocate the money not to the ordi
nary social science institutes, where malc scholars are in a dominant position 
but, to women's groups or womcn's studics ccntcrs. Another modality of 
support is the creation of foundations subsidized by the govemment. Third al
temative is the private corporations. But they are not the greatest donors for 
women's studies in Germany. Last year a foundation instituted by a woman 
initiatcd research on the promotion of women in professions. The last suppor
tive institution is the association of women academics, but this can allocate 
only small sums to research projects. On the other hand it is usually very diffi
cult to get grants from these institutions. Because they are expecting well do
cumented files based on literature survey. We, asa center intervene here, and 
provide assistance for the preparation of these files. I would like to mention 
alsa the Foundation of the Green Party which allocates grants for the promo
tion of women and fınally some "self-groups" formed by women themselves. 
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WOMEN'S LIBRARY 
AND INFORMATION CENTER 

Şirin Tekeli 

The task of presenting the Women's Library and Information Center of Is
tanbul has been given to me. As I am nota professional librarian, I wil1 ask 
my colleagues for help in technical questions. 

The library that I will talk about today, compared to other libraries partici
pating to this symposium which have a long history and experience, is too 
young, just one year old. 

I will try to look at four topics of interest: First, the history of the women's 
movement in Turkey will be dcalt with briefly. Secondly, I will look at thc 
process of formation of the Library itsclf. Thirdly, I will infarm you about the 
collections of thc library. Lastly, I will refcr to what we cali "cultural" activi
ties, which seem to be an original fcaturc of our institution. 

THE WOMEN'S LIBRARY AND THE WOMEN'S MOVEMENT 
Westem women are surprised from time to time, when they leam that in 

Turkey a feminist movement devclopcd recently which is the nucleus of a 
much larger women's movement. Though it is comparatively small in size, 
this movement was quite efficient in bringing women's issues on thc political 
agenda. Seen from the West, Turkey appears as a deeply patriarchal society 
where women are not able to resist thcir oppression. But this is not true any
more and women are involved more and more in the process of questioning ali 
aspects of a woman's life. On the other hand, it might be a surprise far some 
Turkish women to leam that women's movement is not a recent phenomenon 
in Turkish socicty; its origin goes back to the Ottoman era and has a century 
long history. 

Indeed, in the last quarter of the 19th century, discussions around feminism 
started in the satirical press and affected the inhabitants of big Ottoman cities. 
(Nara Şeni, 1990) After the mid-century Tanzimat refanns, women's status 
became one of thc focal points of the debate between refarmers on the one 
hand, for whom women's analphabctism and seclusion was an important fac
tor of the underdevclopment of socicty and thc conservatives and reactionaıics 
on the other hand, far whom any dcparturc from thc rcligious law, Şeriat, was 
an assault to the foundations of thc statc, hence womcn should continuc to livc 
according to tradition. Mcanwhile primary and sccondary schools for womcn 
were opened and training schools for tcachcrs and nurses enablcd womcn to 
go into professional life. Some womcn bclonging to thc burcaucratic-rcformist 
classes had the chance of getting an exccllcnt cducation, enforced by private 
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lessons and foreign language lessons. 
Those women who took the leadcrship of the strugglc for womcn's rights 

after the Second Constitutional Regimc (1908) bclonged to these well cducated 
elitcs. What we knew about these women until quite recently was limited with 
a few classical works w~tten by historians of an older generaLion. But recently 
we have ~ new generat_ıo_n of young womcn historians reading the old script 
and wor~ıng on the ongınal sources. And from these recent studies (Çakır, 
forthcomıng) we leam that women were vcry much involved in public dcbatcs 
about issues conceming both women themselves and other, broadcr economic 
a?d political pr~blems of the declining statc. A close look at womcn's maga
zınes of the penod shows that women wcre organized in associaLions, held 
co~erences, wanted to participate into intemalional feminist organizations and 
~eı~ a~enda wa~ as ri~h as it is today. lndced women contcstcd many social 
ı?stıtutıons startıng wıth the family and its polygamous naturc, the unilateral 
nght of the husband to divorce his wifc and thc seclusion in which women 
";~re ~ept. They fough! for thcir rights of cducaLion, of work and political par
tıcıpatıon. They organızed dcmonstrativc actions such as "flying by airplane" 
to show that women were as able and courageous as men or "sit in's" to force 
the public au1!1orities to employ women in thc statc bureaucracy. They opened 
schools for gırls and even commercial enterprises in order to create employ
ment for women. it is surprising Lhat thc wife beating issue which was 
brought on the agcnda quite recently was discussed 70 years ago. Last but not 
least, the first attempt to open a women's library in order to curtail the sexual 
segregation affecting women was made at Lhis pcriod by Cazibe Hakkı Hanım 
(Çakır, 1989). We don't know if Lhis library ever functioned, because in the 
following period even the knowlcdge about ali these efforts was lost behind 
the curtain of "invisibiliLy". 

~at we know of Lhc later years is that women becamc politically active 
?unng the war ~ears, to protest the occupaLion of the country through mect
ıngs, they organızed women's branches of the Defense of Rights Committees 
and that they were involved in war cff orts. in 1923 they wanted to form th; 
first women's political party but this demand was rejected due to the fact that 
they did not yet havc political rights, thus, thcy formed the association of Türk 
Kadınlar Birliği (Turkish Women's Association) instead. The ncw republican 
and secular govemment headcd by Kemal Atatürk, could not avoid the re
forn_ıs ~at the women's movemcnt had fought for many years. But during the 
realızatıon of the two most important reforms, namcly the Civil Law (1926) 
and suffrage rcforms (1931, 1934 ), thc govcrnment did not secm to desi re 
women's organizations' involvement in this proeess and onee Atatürk's 
"women's revolution" was over, the onc-party authoritarian rcgime rcpressed 
the women's movement like all othcr grass root movements. This ineident is 
worthy of more attcntion: in order to advcrtisc intemationally the reecnt ad
~aı:ı~es _made with regard to womcn's rights in Turkcy, the Türk Kadınlar Bir
lığı ınvıted the 1935 World Feminist Congrcss to mcct in lstanbul. But thc in
temational politieal eonjeeture after fascist Italy's invasion of Ethiopia lcd thc 
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organizers of the meeting to ehange the agenda. Displeased with this modifiea
tion, the government notified the Türk Kadınlar Birliği, a few weeks after the 
meeting that, since the equality of sexes is a reality in Turkey, there was no 
need for sueh an organization any more. And the assoeiation was banned. 
Some of the old feminist militants (Nakiye Elgün) aeeepted to represent wom
en in the parliament and adopted Kemalist ideology instead of feminism. The 
hegemony of this new ideology was imposcd by eonvietion and by repres
sion, and had an important impaet beyond the single-party era. The women's 
past history beeame invisible, feminism was forgotten and remained so, until 
the early 1980's. 

in the meantime though some women acquired education and worked in dif
ferent professions, the oppression and diserimination that most women suf
fered did not diminish. A striking example of this is the exclusion of women 
from the political decision making proeess. Since 1950's the pereentage of 
women in the parliament never exeeeded 1.7%. Also important is the diserirni
nation resulting from the Family Law, progressive in 1926 but, eonservative 
eompared to the reforms made in the last twcnty years in westem demöeracies. 
Article 152 of this law which designates the husband as the "head of the farni
ly" is a typically "patriarehal" regulation and justifies patriarehy as a social 
systern with all sorts of discriminatory praetiees in both private (scxist division 
oflabor and widely utilized violenee against women) and publie life (discrirni
nation in edueation and work). 

These facts and many others that I do not need to go into detail here, led 
women to devclop a feminist movement in the 1980's in Turkey. The move
ment started with eonsciousness raising groups in cities like lstanbul and An
kara. Most of these women were of middlc class origin, highly edueated pro
fessionals and eoming from a leftist ideologieal baekground. Yet they 
developed a patriarehal analysis as opposed to leftist and Kemalist approaehes 
dominant until then. The next step was to propose this new analysis to the so
eiety through publieations: They published a feminist page in the weekly So
mut, translated books whieh were published by the newly ereated Women's 
Circle Publishing House, ete. in 1986 they organized their first mass aetion 
whieh took the form ofa "Petition Campaign", based on the UN Convention 
on the Abolition of All Forms of Diserimination Against Women. in 1987, 
they organized the first street demonstration in lstanbul to protest wife beating 
and formed a pressurc group demanding shclters for battered wives. in 1990 
they formed the Purple Roof Foundation in order to ereate the first shelter in 
Istanbul. in 1989 and 1990 they launehed eampaigns against sexual harass
ment (Purple Needlc Campaign), against article 438 of the Pena! Code, pro
viding a reduetion of 2/3 in the penalty of the rapist if the raped woman was a 
prostitute and finally they organized an interesting protest campaign against the 
State Family Organization by inviting women to divorce their husbands. More 
classieal type of aetivities sueh as eonfercnees, panel diseussions, 8 Mareh 
eelebrations ete. eontinucd to be part ofthe feminist agenda. 

Some of the tangible results of this battlc are the abolition by the Parliarnent 
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of the article 438 and by the Constitutional Court of the article 159 of the Civil 
Law which required the husband's pennission fora married woman to engage 
in gainful employment out of home, (this bccame a reality in 2 July 1992 as 
the Court delayed about a ycar its legal justifications), opening of two shelters 
in Istanbul by the municipalities of Şişli and Bakırköy and the founding of two 
important institutions in 1990 in lstanbul: the Women's Library and lnforma
tion Center and the Women's Research and Education Center of the lstanbul 
University. 

There is still a long way to go, but no one can doubt the fact that the wom
en's movement exists in Turkey. 

FOUNDING OF THE LIBRARY 

The women's movement itself is one of the richest sources of infonnation 
and documents about women with leatlcts, postcrs, confcrcncc papcrs ete. 
And, they can easily be tost if they are not collected and classilicd in a spccial 
library. Moreover such a movement raises the consciousness of women about 
their history, or rather their "invisibility" in history. Thc increase in the num
ber of new research relating to women's issues, and the scarch for documents 
make people aware of the inadequacy of cxisting librarics and archives rcgard
ing reliable sourccs about women. For instance in no public Library could we 
fınd a complete collcction of women's magazines of the Ouoman pcriod which 
historians spent many ycars to bring togcthcr. it was with the aim of olving 
such problems that six women got together with a project of founding a Wom
en's Library and lnfonnation Center in the autumn of 1988. 

Two of the founders and the legal consuJtant (Ruhsar Erten) had been acti
vists in the feminist movement and two others were members ofa women's 
association, thus showing thc organic ties of the library with the women's 
movement. üne of the founders is a specialist tcaching in librarian sciences at 
the university (Prof. Jale Baysal), another is a practicing libraıian (Aslı Mar
din), the third one is a researcher in women's studies (Şirin Tekeli), the fourth 
is a writer and literary critic (Füsun Akatlı) and the !ast one is an archeologist 
and photographer (Füsun Yaraş-Ertuğ). This composition shows our efforts, 
since the beginning, to get together the minimum skills necessary for such a 
project. 

This is not only a "specialized" library because of its focus on women, but 
it has also a special status, because of its structure: Public service is provided 
here by a pıivate initiative. The legal form best suited for this structure was a 
"foundation". The founders worked on thc technical aspects of the problem 
for more than a year to collect the minimum funds required. As the founding 
women were not wealthy, we addrcsscd ourselves to the women's movement 
and about 130 sponsors contributed with small amounts (100,000 TL), 10 
women artists contributed with works of art, all within the framework of 
women's solidarity. 

Another important task of this preparation process was to fınd a suitable 
building. lnstead of searching for an apartment building which would satisfy 
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the criteria of adequate space, light, accessibilily, humidity ete. we opted fora 
historical building which would contıibutc, we believed, to its recognition and 
stability in the long run. After searching for such a place fora wholc year, we 
found our actual building which belongcd to the Grcater IstanbuJ Municipality. 
Prof. Nurettin Sözen, the Mayor of Istanbul and Mr. Hilmi Yavuz, his cultural 
adviser, agreed to give us the building, once they were convinced of the value 
of the project. Thus was bom one of the pioneering example:; in Turkey ofa 
new type of institution based on the collaboration ofa local government and a 
private initiative. 

The Library was inaugurated offıcially on the 14th of April, 1990 and the 
real process of building our collections started after this date. We had about 
150 books that fricndly publishers had donated, so that our shelves would not 
be completely empty. Yet we had already spent all our funds to buy necessary 
equipment likc shclves and reading tables~ therefore the effort to fınd new 
sponsors had to start anew. 

COLLECTIONS AND ORGANIZA TION 

The aim of the Library is to collect all published and unpublished works 
written by and/or on women in Turkey as well as audio-visual material and to 
try to produce new material of the same kind through oral history. 

We started to build all these collections but, very few of them are completed 
yet. 

To build the book collection we appealed to publishers, writers and individ
uals to donate relevant material. Now we have a collection of about 3,000 
books. We try to have at least two copics of each book in order to lend them to 
readers. Hence ours is both a rcferencc-research library anda public Iibrary. 

The classifıcation system is sui generis and has been prepared after six 
months' hard work. Wc developed our own software based on DAT ABASE 
and the computerized cataloging for books is now completed. 

We have to develop our book collection through buying as well (especially 
old books), but our present fınancial situation slows down this effort. 

Though the emphasis is given to Turkish books, we also keep rcfcrence 
books written in English, French and Gennan. 

Another collection we are trying to build is women's periodicals. We have 
now completed our collection of Ottoman women's periodicals mainly by pho
tocopying the material dispcrsed in various librarics. We also have complete 
collections of contemporary periodicals such as Elele, Kadınca, Mektup and 
Kadın ve Aile. We believe that foreign feminist periodicals are extrcmely use
ful to keep up with theoretical debates. Unhappily our collection is rathcr poor 
in this respect. We only have the following pcriodicals: European Council 
Publications, EC's Women of Europe, ENWS, lnedite (Switzerlaııd), Signs, 
Gender and Society (U.S.A.), Chronique Feministe (Belgium) and Women's 
Book Review (U.S.A.). We are getting thcse periodicals either frce of charge 
or through sponsorships. 

Archive building is even more difficult: We have very valuable collections 
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of three dailies from 1968 to 1980 that wc are photocopying according to our 
needs and we are creating a press-cutting collcction based on about 7 Turkish 
dailies since 1991. We also keep grey matcrial, statistics and valuable docu
ments donated by women who played a role in Turkish history (such as the 
Hasene Ilgaz papers) in the archives. This time-consuming work is slow and 
computerization is not considered yet. We startcd to build our audio-visual ar
chive with photos, sound and video cassettes and posters. Presently we have 

about 1,000 slides and 200 photos by women photographers. To build the 
photographical archive we are not relying only on donations and reproduction 

collections but we are also trying to build a collection by photographing rele
vant events ourselves. Our cassette archive is f or the moment embryonic, but 
we are trying to develop it by recording "cultural events" taking place at the Li

brary. 
As to the organization and functioning of the Library, the main points are 

the following: Founding membcrs are working voluntarily at thc library, ac

cording to their time availabilities. Thc Library is open every day of the week 

except Wednesdays. Since this time-consuming task alone is unmanageable by 
the founding members, we appcalcd to voluntccrs since the bcginning. At 
present computer specialist Can Kurultay, photographer Lalcper Aytek and 
historian Serpil Çakır are contributing two days of their week to the library 

and many young or not so young women arc hclping us to keep up with usual 

library work. Nonethcless one of thc greatest bottlenecks of the library is still 
in this area: We necd to employ at lcast onc full-time librarian, but, until now, 

have not been able to raise enough funds. 
The functioning of the library is not based on a strict division of labor. in 

order to keep up with the increasing numbcr of material, even Prof. Jale Bay
sal joins the press-cutting days, for instance. Yet, each membcr of the library 

is responsible for her own fıelds of competence, assuming the leadership of 
different commissions. Active commissions at present are the following: Liter
ature Following and Ordering, Arts and Exhibitions, History and Bibliogra
phy, Financial Affaires, Publishing Commissions. Long term decisions are 
made in rnonthly meetings with the panicipation of all volunteers, and they are 
based on consensus. 

The development of lhe Library in the long run depends on a solid fınancial 
situation. A foundation status allows us to receive grants and donations. But 
in spite of the fact that we have more than doubled our initial funds, we are far 
from reaching the minimum level required to become a "tax cxempt public in
terest foundation". Hence the necessity to crcatc rcgular incomc through social 
and cultural activities. With this aim, we produced !ast year thc 1991 calendar 

labcled, "A Section from Contemporary Women Paintcrs" with a sponsorship 
covering half of the invcstment, and this year, thc 1992 calcndar, "A Section: 

Women Photographcrs" with full sponsorship. We have a salc's section 
where we keep some books about womcn and wc hopc to eam also from pub
lishing activitics from 1992 on. On 16 January 1992 two well-known woman 
musicians will give a conccrt for thc bcncfıt of thc Library, ete. 
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CUL TURAL ACTIVITTES 

Though this is nota mainstrearn aclivity fora traditional library, we are 
spcnding a lot of time to organize cultural activitics on a regular hasis, both for 
theoretical and practical reasons. Thc thcorctical rcasons are the following: We 
believe that a specialized library such as ours which has a critical role to play 

within the women's movement can not limit its task to collecting and protect
ing exisling matcrial but, must also be activc in tlıc analysis, intcrprctation and 
generation of uch ~aterial. Hence wc arc inviting women who havc a word 
to say, to exprcss, dıscuss and dcvclop ıhcir idcas in thc hopc that thesc will 
return to the library in writtcn form. On thc other hand, thc fcatures of our 
building, as opposcd to an ordinary apartmcnt flat, has many potentialities 
from this point of view: We havc an exhibition-confercncc ha11, and a small 
arnphitheater that wc have not yet uscd. A 20 minutcs' performance callcd "A 
Woman's Talc in Fener" that a woman paintcr, Figen Aydıntaşbaş planncd 
and created (pcrformcd by actrcss Füsun Demirci) last ycar, is a good cxample 
showing the rclationship bctween thc spacc at our disposal and our aims. In

deed this performancc would be meaningful only in this building, as it was in
spircd by a short story ofa 19th ccntury Grcck woman writer, Alexandra Pa

padopulu, who spent part her lif c in Fener whcrc our library is situated. Aside 
from such avant-gardc crcations, 11 cxhibitions by women artists or on 
themcs relevant to women took placc in our cxhibition-hall last year, 7 women 
authors met with thcir readcrs on "reading-days", many oldcr women shared 
their rich and valuable memorics with youngcr generations (Mübeccel Kıray, 
Hasene Ilgaz), many younger womcn sharcd the rcsulls of thcir ongoing re
search or experiences with the public in confcrcnces. We organized a two-days 
panel discussion on women's hcalth problcms with the participation of 17 spe
cialists (incidentally ali of whom were women). Wc also organizcd a photo
graphic contest arnong women photographcrs which was exhibitcd not only in 
our building but also at Foça, a summcr resort on the Acgean coast during a 

summer festival. 
Wc hope to continue organizing such activities in the future. For next year, 

we programmed to opcn a contcst in thc fıcld of "play wıiting" and the theme 
is "Mothcr-Daughtcr Rclalions". As you scc from thesc few examples, we do 

not limit ourselves to register passivcly thc past cxpcıicnce of women, but in
vite them to think about thcir actual expcıicnccs and to transform them into 

works of literature or art. 
Finally I would likc to ay fcw word about our publishing project. By ac

cumulaling matcrial Lhat was "invisiblc" until rcccntly, Uıc Library plays a dy
namic role in promoting womcn' studics and assumcs a pioncering role in 
this fıcld. The Womcn's History Commission of thc Library is working on a 
project putting togcthcr a Bibliography of Ouoman Womcn's Periodicals with 
which we want to inaugurate our publications which will be followed by texts 

in Lhc fıcld of Womcn's Studic. and somc importanl cxamplcs of Lhe contem
porary femini t litcraturc. Wc also bclicvc ıhat wc nccd anothcr typc of publi
cation, a ncw Jetler (1), to inform our mcmbers and tlıc public about thc activi-
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ties and new acquisitions of the Libraıy. 

. We hope that you wilJ continue as you ali did until now, to give your mate

nal and moral support to the Women's Libraıy and Infonnation Ccnter which 

belongs to ali women, in ordcr to kccp il al ive and develop furthcr in the fu
ture. 

Thankyou. 

*** 

(Note: I would Iike to ıhank Nilkhet Sirman for her help in revising the English text.) 

1) A_ newsletter narned "Haberler" is being published since December 1991. it is a 4 

pages bı-monthly bulletin. 4 issues will be published each year, from October to May. 
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DISCUSSION ON THE WOMEN'S 
LIBRARY AND INFORMATION CENTER 

Pınar Kür: We thank Şirin Tekeli for her paper. As the president of this ses

sion I felt that I should open the discussion, but she explained everything so 

clearly that I have no questions. 

Ruhsar Erten: Thank you, Şirin. As Pınar Kür told, this was a very detailed 

and infonnative paper. But I believe that, one action that you omitted to men

tion was of great importance for the feminist movement. This was different 

from our protest campaigns related to the articles 159 or 438: a handful of 

women were involved in this action but it was extremely signifıcant. ı am re

ferring to the "divorce action" launched to protest the state organized Women's 

Status and Protection of the Family Offices. Can you elaborate on this? 

Şirin Tekeli: Thank you Ruhsar, for reminding me this important action. 

The fact is that the women's movement in Turkey has the specificity of being 

organized on an extremely de-centralized way. Different actions are Iaunched 

by different, small groups and I anı afraid to omit some important aspects of 

it, as I was not personally involved in this action. Let me say these few words: 

Development of the feminist movemcnt mobilized various fonns of reaction 

against it. üne of these reactions came from the state and aimed either at recu

perating or counter-attacking the movement. The state fonned in late 1980's 

two organizations that Ruhsar mentioned. And a group of women launched a 

daring action to protest this development. They said, "with these organizations 

the state is trying to enforce the family institution which is responsible of the 

oppression of women, and we are divorcing to express our resentment". 15 or 

16 women iniliated divorce cases and one of thcm, Saadet Özkal succeeded to 

get divorced, though the judge knew that this was clearly a protest action. But 

others were not so lucky, their case is stili pcnding either in the lower or high
er courts. Therefore we can say that the action is still going on. 

Jale Baysal: Şirin Tekeli informed you about the feminist movement and 

showed some südcs. But these were not exhaustive to describe lhe whole pic

ture. I do not want to open an endless debate but, I feel that without at least 

mentioning another phenomenon, the image you will have on the contempo

rary women in Turkey will be one sided. There had been other scenes of 

women, veiled fundamentalist women who were much more crowded lhan the 

feminist protesters and who marched in the streets of lstanbul, when the uni

versity decided that veiled students would not be allowed in class-rooms. I 

have never been a good feminist, perhaps because of my age and for me "the 

only significant woman's issue in Turkey is the problem created by those 
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women who believe that they can livc according to the rules of 1,400 ycars 

ago 11
• We can not ignore this problem, which is in my point of view the most 

cıitical women's issue. 
Ş.T.: I thank Jale Hanım for her contribution. Thcre was another rcfcrence 

to the same phcnomcnon yesterday and I thought then that our documentation 

is really so poor. Unfortunatcly we don't have photographs of the silent "?.arch 

organized by The Association to Support Secular Life whcn Bahriye Uçok 

was assassinated, for instance. it is truc that the ficld of interest of this Library 

is much broader than the actions that I relatcd in my paper. We arc interested 

in every aspect of thc lives of women and wc arc lacking so rnany docurnents 

to give a corrcct picture of the reality. 
Perihan Ergun (President of the Womcn's Commission of thc Social Demo

cratic Popular Party): I agrcc with Şirin Tekeli. The actual govemment is aim

ing at counter-attacking thc prescnt day women's movement and forcing them 

to go back to the old ordcr. Thc divorcc action was provoked by the State 

Minister -1 do not want to mcntion his name (*)- in charge of the State Organ

ism to Protect the Family who said to a joumalist that 11flirting is prostitution11
• 

The govemment passed the law on January, feminist women reactcd in Febru

ary and in March, we, the social democratic party women organized a sit-in 

action in the parliamcnt. By this occasion I have to present mysclf, I was a 

member of the council of the Social Democratic Popular Party (SHP) at that 

time. We tried to obstruct the passage of the proposal of law, because no ref

erence was rnade to Atatürk and his woman's reforms so that thc govemment 

meant to ignore the modem status of women. The govemment organized a 

seminar in Ankara and we, the party women were thcre, again to protest their 

backward mcasures. But I have to admit that it was the feminists who initiated 

the spiıit of protest and am thanking them for thcir courage. 

* Cemil Çiçek. 
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WOMEN'S STUDIES iN TURKEY 
1980-1990 

Fatmagül Berktay 

The papers given here in the past two days have provided us with a compar

ative framework in relation to Womcn's Studies which is essential when we 

are trying to understand and evaluate the dcvelopmcnt of this ncw discipline. 

Here I will only re-emphasize a few already mcntioncd points and try to situate 

them within the Turkish experience. 
First point is thc cıitical role played by thc Women's Liberation Movement 

in the emergcnce of an academic discipline callcd Women's Studies. The stat

ute of the National Women's Studies Association founded in 1977 in U.S.A. 

reflects this role clearly. According to thc statute, rescarch and teaching at all 

levels should not only be about women but alsofor women, and guided by 11a 

vision ofa world free from sexism, racism, class-bias ... from all the ideolo

gies and institutions that have oppresscd and exploited some for the advantage 

of others. 11 Here one may fınd a bclicf that research about women would affect 

the actual lives of women, and also would lcad to social change. This is why 

Women's Studies can be seen as both the product and produccr of feminist 

consciousncss and knowlcdgc. 
in societics where thc invisibility and silence of women is a norm, it is ob

vious that the production of knowlcdge for women by women themselves is 

important in itself for it implies a challenge again l cstablishcd patriarchal defi

nitions and limitations. Therefore, one of thc first pıiorities of Womcn's Stud

ies has been to make women 11visiblc11 in all ficlds of rcsearch, to bring into 

Iight lheir covered and in a sense lefl out-of-history histories. Early researches 

carıied out especially in fıclds such as literature, hisLory and anthropology rc

flect this approach quite clearly Uust to give a fcw titlcs: Becoming Visible, 

Womeıı in European History, The Majority Finds irs Past, Liberating Wom

ens's History, A History of Their Own, Tlıe Underside of History, ete.). 
However, this so called 11compcnsatory11 approacb was soon realized to be 

insufficient, because only 11mixing and stirıing women11 imo existing fıclds of 

k.nowledgc had provcd to fall shorı of purging sexism oul of these disc!plines. 

Something new and more radical was needed. in t 980s, wc see that ~•~ co~

pensatory approach givcs way to a radical recon tnıction effort. Wıthın thı 

context some feminist thcoreticians argue lhat Women's Studies should cease 

to be an interdisciplinary fıeld and transronn i.tself into a disciplin~, wi~ i.ts 

own paradigm. Thcre arc also feminists who contend Lhat thc use of femınıst 

studies11 instead of 11 women's studies11
, is polilically more correcl. 

Another comroversial issue is the use of the term II gcndcr studies
11 

• üne of 
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the most striking changes in the humanities in the 1980s is perhaps the rise of 
"gender" as a category of analysis. Within Anglo-American feminist dis

course, the term "gender" has been used for the past several years to stand for 
the social, cultural and psychological meaning imposed upon biological sexual 

identity. Thus "gender" hasa different meaning from the term "sex" which re

fers to biological identity as female and malc, or sexuality which is the totality 

of an individual's sexual orientation, prcfcrence and behaviour. Talking about 

gender means talking about both women and men. 
Gender theory began to develop during the early 80s in feminist thought, 

according to some, marking a shift from the women-centred investigations of 

the 70s such as women's history, gynocriticism, and psychology of women, 

to the study of gender relations involving both women and men. Such a shift, 

some feminist scholars argue, would ultimately have a more radically transfor

mative irnpact on the disciplines than studics of women, which too easily 

could be ghcttoized, leaving disciplinary structures and practices intact. 

Called either "gender studies" or "womcn's studies", it is obvious that a dif

fıcult task awaits the scholars working in this ficld. For Women's Studies, 

while questioning the existing gender rclations and roles also seeks to question 

and challenge dominant forms of thought and teaching methods, established 

disciplines and institutions. As such, it aims at not only criticizing established 

bodies of knowlcdge, it also challenges and changes the existing education 

and teaching practices. in this sense, it does not only consist of an cducational 
reform but also is part ofa radic~ social movement. Therefore, although as 

Womcn's Studics itself becomes establishcd and intcgrated into the academe 

its character and airns become more controversial, it seems that evcryone 

agrees that this ficld is very important and that it should be maintained and de

veloped. 

THE TURKISH CASE 

The history of Women's Studies in Turkey is not very long. The Women's 

Research and Education Center of the lstanbul University, chaired by Prof. 

Necla Arat was founded in 1990 and in the academic year 1990-91 offered a 

12 hours interdisciplinary Women's Studics graduate programme. Besides co

ordinating the Women's Studics Graduatc Programme, the Center is also or

ganizing bi-weekly conferences on women's issues open to public. Women's 

Research and Education Center is offcring library services as well, and has 

started an effort in oral history related to. women. 
Here arises a question: Has there been no effort in respect to Women's 

Studies until the founding of this Center? Of course not. Today we have a 

pool of Ph.D. theses, books and articles in Women's Studies in Turkey. But 1 

must say that these were mainly the outcome of individual efforts, whether in

side or outside the institutional academic frameworks. The Turkish Women's 

Movement and its specifıc ideology feminism has taken effect during the 
1980s and a process similar to those of U.S.A. and U.K. has taken place in 

our country. That is to say, first a social movement outside the academe came 
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into being and then this movement played a motivating role for academic re-
search. in !ate 70 and early 80s wc wiıness thc publicalion ofa fıc · 
· book eş· · T ., w pıoncer
ıng . s ınn ekclı work Women and Political Lifewıitten in 1977 b-
lished_ in 1982, and Women in Turkislı Sociery, edited by Prof. N. Ab;~~n
Un~t ın 1978). The~ we see the prolifcration of women's groups and circles 
dunng the 80s, all ınvolved in livcly feminist discussion. Thcse discussions 
led to the publishing of vaıious pamphlets, articles and books. Evcn a wom

en's publishing house callcd The Womcn's Circlc was foundcd and started an 
effort for the translation and publication of basic feminist texts. 

While thesc werc happening in thc society as a whole, scholars in the aca

deme -mostly women- started to take morc interest in women's issues and 

adoptcd a feminist approach. The studies canicd out in thc various fıclds of 

social sciences qucslioned and challenged the established rolcs and vaJues for 
women and paved the way for new sensibilities thus bıinging a fresh breath to 

academic rescarch. in doing so they also contıibuted to a wider feminist coun

ter culturc. Before ending my paper I would like to brief1y summaıize three of 

these works. 
Yıldız Ecevit, Gender and Wage Work: A Case Study ofTurkish Women in 

Manufacturing lndustry, (unpublished Ph.D. disscrtation, University of Kent, 
1986). 

Field research of this thesis was canied oul in the industıial town of Bursa 

in wcstern Turkey, among I 00 woman workers. Thc tradition of women 

working ouLı;ide home hasa fairly long history in Bursa. We know that wom

en were employed in the textile industry even in Ottoman times. Ecevit, in her 
study, seeks to understand the conditions and rcasons for women's participa

tion in social production; how women are controlled within the enterpıises; 

their relations with the trade unions; and the pattcms of subordination and 

domination brought about by the traditional gcnder roles and relations. She 

concludes that thc prejudices rclating to woman's role and her "propcr" place, 

do not changc when thcy enter the public sphere of social production; on the 

contrary thesc traditional rolcs are reproduced in thc workplace iLself where the 

relation bctween men and women workers is not that ofa companionship but 

similar to thosc found between family members. That is to say, men in the 

workplacc act as if they wcrc the fathcrs or husbands of women workcrs, and 

women themselves usually do not resent this situation. Hence, the patriarchal 

gender relations, far from bcing challenged, are continually reproduced in the 

workplace negating lhe view Lhat women would be "liberatcd" once thcy emer 
the social production. 

Nükhet Sirman, Family Farms and Peasants: The Place of Households in 

Cotton Production in an Aegean Village (unpublished Ph.D. dissertation, Uni
versity of Landon, 1988). 

Sinnan, sets out to investigate thc ways in which simple commodity pro
duction is canied out in Turkcy's rural areas, the forms of organization of pro

duction, and the conditions of capital accumulation, simple reproduction and 
proletarianisation. A major methodological poinl is the emphasis on the neces-
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sity of incorporating into this analysis those social factors which are usually 

tenned "extra-economic" and hence relcgated into the background. The social 

structure of the household and the village in particular play a vcry important 

role in minimizing cash outlays by enterprises, and it is only on the hasis of 

these "mutual help", "village" and "kinship" networks that the cultivation ofa 

costly crop like cotton can be more continuously sustained by family fanns 

than capitalist enterprises, the author argues. 

This confronts us with a hitherto hidden dimcnsion: According to the availa

ble evidence, it appears that the "social cost" of production is shi ftcd, through 

various mechanisms, from male heads of households to women and young 

people. Thus a loan that might otherwi c have becn extended in cash is capa

ble of bcing transmuted, on the hasis of prcvailing social ties, into a rclation

ship of neighborhood, kinship or bclonging to the same village, rendcring 

possible rcpaymcnt , in a diffcrent tcmporal-spatial framework, in the fonn of 

serviccs or uncommoditizcd labour. A piccc of fıne ncedlepoint, far example, 

may pass as the wage fora day's hoeing. The point here is that the service or 

good in question, or rather the labour for it, has to be providcd by women and 

children. They, in other words (as well as young malcs), are saddlcd with cer

tain tasks as part of their gender rolcs, and it is as a result of their perfonnance 

that thc money equivalent of unit costs in cotton production is pulled down. 

Through such analyses Sirman is able to bring aut the social mechanisms 

required far channeling femalc and child labour into cheap cotton production, 

thereby also demonstrating that exchange and mutual networks among women 

are a very important complement to ties of kinship and of belonging to the 

same village. If it were not for women's work, indeed, there would be no vil

lage but just an unorganized bunch of houscs. Sirman's research, in other 

words, is a contribution to overcoming the "invisibilily" of women's work as 

well as to underscoring the vital role played by relations betwcen women in 

specifying the overall social contcxt. 
Serpil Çakır, Ottoman Womeıı's Movement in the Second Const~tutional 

Period and the Periodical "Women's World" (unpublished Ph.D. dissertation, 

University of Istanbul, 1991). 
Çakır starts her rescarch by asking if thcre was a background for thc rights 

women were grantcd in the republican peıiod and whether we could trace a 

women's movement prior to the founding of the Republic. in ordcr to answer 

these questions Çakır sets out to draw a general picture of the Iate Ottoman so

ciety, then she studies closcly the pcriodical Women's World which was pub

lished bctween 1913 and 1921 as the organ of The Association for the Protec

tion of Women's Rights. She points out Lhat the existcnce of the concept of 

women's liberation and freedom was only natura! in the Ottoman society 

where the winds of liberty and reform had startcd to affect the society in the 

19th century. Because of its rclation with thc quest for secularism, the 

"women's question" was one of Lhe fundamental issues in the Second Consti

tutional period, she argues. 
Women's World, openly declares that it is a feminist publication which re-
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flecıs the interesting facl that fcminism in Turkcy ha a far 10 h' 
· ıı k . "Th fı · • . . . ngcr ıstory Llıan 
ıs usua y ınown . c cmınıst currcnt ıs not a fabncation of · . t· 
1 1. . . N . JUSl a cw pco-

p e as som~ o you ıma~ıne . o, ccrtaın!y no~. it is a sound and wholcsomc 
movemcnl, and the true ıntcllcctuals of Lhıs natıon arc its support "Th 
. d' 1 . " . . d " crs. c ocr-
ıo ıca ıs .-emınısr an stands ı'Or a "womcn's rcvolution" But h • . · 

ak thi ,. 1 • "? W , W 1 
· w o ıs goıng to 

m e s revo uuon . omen s or d dcclarcs that this rcvolutio . h· ll be 
th k f dth h 

. . 11S a 
e wor o women an at t e lıberatıon of womcn can only be achieved by 

women thcmselves. it also wants men to give up their "desi re to Jibcrate . _ 
,,, wom 

en. 

Women who gathered around the pcriodical Women's World did not undcr

stand politics narrowly as only a dcmand far thc right to votc but also raised 

demands in many ficlds such as education, law, socio-economic life and 

work. Ottoman womcn havc a clcar vision about gaining the right to votc, and 

they think that it will not take vcry long to achicve il. Thcy even give a datc: ı 

May, 1336 (1920)! This shows Lhat Lhc right to vote that Turkish women ac

quired in the Rcpublican period was not just a "grant" from above as some 

people argue. Çakır concludes that in thc Ottoman pcriod there was a woman's 

movement worthy of its name with İL'i own organizations and publications and 

which radically qucstioncd the traditional gendcr rolcs and raised the banner of 

women's libcration and freedom. This quotation from Women's World datcd 

27 July 1329 and numbcred 102, stands witncss to the fırmness of this move

ment 
"Recently, Ottoman women have shown that thcy have a vitality and that 

they really exist... We can see this vitality in ali thc sırata of womcn ... Now 

we have started to trace the mistakcs of our livcs and try to correct them ... 

Now we belicvc that our life is nota good life ... but we know that women 

shall no longcr conscnt to this life. Takc our word that they shall not." 
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DISCUSSIONS FOLLOWING 
FATMAGÜL BERKTAY'S PAPER 

Pınar Kür: We thank Fatmagül for her interesting, detailcd and very infor
mative presentation. it appears that the more Women's Studics will advance in 
Turkey, the more we will lcam that women were in the vanguard of Lhe socie
ty and hence women's righLs were nota gifL Lo women by Atatürk. I heard 
what Fatmagül told us for Lhe firsL time in my life, lherefore I have to thank 
also Serpil Çakır for her valuable contribuLion Lo unearlh women's hidden his
tory. 

Minu Inkaya: You Lold us Lhat Westem women's studies questioned main
stream trcnds by developing new approaches. I have a question inspircd by 
Serpil's thesis and Şirin's presentations. We are not of course a Western soci
ety Lhough we considcr ourselves as such. And now we have a Women's 
Studies Centcr in the university. We lcam that under lhe Ottoman rulc, in spite 
of religious oppression there was a vcry dynamic womcn's movement. The 
letters Lhose women wrote arc cnough Lo prove this. Then this dynamic movc
ment is reprcssed. Of course women got some rights Lhrough Kemalist re
forms but, women's real condition del1ncd by the family did not changc. in 
such an environment, don't you think thaL Lhe Women's Studies Ccnter will, 
inevitably be led to questioning not only thc traditional, mainstream valucs but 
also the "form al ideology" of thc modem sLaLc? And don't you think that this 
will be a very difliculL Lask, noLhing comparable to women's expcıicnce in the 
Wcstem societies? 

Fatmagül Berktay: There is indeed such a problem. But I don't think Lhat 
this is specifıc to societies likc ours, il is a more universal problem. Because 
traditional or mainstream values exist everywhere. Hierarchical rclationships 
are universal. And as long as women's studies are integratcd into the universi
ty, the academe, thcy ineviLably face with this dualism. But on thc other hand, 
women's studics can not risk to remain out of academc, because they risk to 
be dıiven into a ghelto where Lhe chances of womcn's studics to deve lop and 
to enrich are narrowcd. Hence lhe contradiction and tension. I bclicve thal Lhis 
tension bctween the academe and Lhe out of academe on the one hand and be
twecn lhe mainstream or tradilional valucs and non-traditional ones on the olh
er is a good thing. Becausc tensions and contradictions are exlremcly fruitf ul 
comparcd to monolithic structures when you are searching new knowlcdgc 
and cxpcriencc. 

Minu Inkaya: I think I was not clcar enough. My qucstion was not about 
mainstream or LradiLional values bul aboul Lhe "formal idcology of the state". 
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in We~tcrn socicLies you c~n find_ noLhing sim il ar to our cxpcricnce, for in
stan~e ın Lhe U.S.A., ther dıd not ım~sc upon women an ideology claiming 
tha! ıt was G~orge Washington who lıbcrated women ... Whereas in Turkcy to 
claım thal thıs was not true mcans Lhat you arc contesting a very fundamcntal 
pıincipal of the state, thc Turkish Republic. I insist on this point bccause ı bc
lieve that you can not reduce Lhis Lo Lhe cleavage bctween Lhe traditional and 
the new. What you said is quite common for any feminist discourse. Whcn 
women claim that they exist, there is an uproar of opposition. ı had asked if 
gucstioning of thc "official ideology" brought an additional difliculty or not. 

Türkan Say_lan: I t~ink that your question is justified and cxtremely impor
tant. I would lıkc to gıvc you as an examplc of what we livcd in ıhc process of 
formation of the Women's Studies Ccntcr. As you havc put, evcrybody was 
anxious to know if there was something cooking against Lhc "oflicial" idcolo
gy. The clearcst sign of Lhis was the fact that many fcmalc academics were 
against such a ccnter bccause thcy thought Lhat the Women's Studies Center 
would becomc anothcr women's associaLion whereas there were alrcady too 
many of Lhem, and sccondly they Lhoughl thal the ccnter was the manipulation 
of f cminism, Lhat fcminism would inl1\trate lhe university through Lhis ccnter. 
in fact the olher day I read in one of Lhe newspapcrs such a Litlc: "Feminists 
are at last in Lhe universily". As you can see, the anxiety that a conflict could 
aıise wilh the "state's forma! idcology" was cxprcsscd not by women in gen
eral, but rather by the femalc academics themselvcs. Wc lived Lhrough and 
overcome Lhcsc anxielies. But I believe Lhat you are right. We have to light, 
though gradually, against the "statc's fonnal ideology" as well. The morc we 
will have concrcte outcomes of women's studies, the more this issue will be
come rcal. 

F.B.: in that sense I bc1ieve that individual efforts will be cxtremely impor
tant and valuable. 

A Lady: You rcferred to mainstream, Lraditional values. But I observc that 
women do not support other womcn in this socicty. Women do not vote for 
women candidates, Lhey do not wanl to see women in positions of power. Is 
thcre any research done on Lhis? Simone de Beauvoir explains in her Second 
Sex Lhis phcnomenon by psychological dynamics. Has Lherc been any work 
done on this in Turkey? Becausc personally I do not bclicve that this is related 
to education. I have known so many educated women with university degrees, 
knowing foreign languages ete., having thc same oullook ... 

Pınar Kür: So you scem to favor consciousncss raising eff orts ... Fatmagül, 
what do you say about Lhis? 

F.B.: in psychology many ncw ideas arc discussed. I anı nota psychologist 
but what you say is morc general. Wc know that in patriarchal culturcs compc
tition among women is an outcome of L is ideology. We are socialized in this 
culturc. Thal is why I think Lhal we should not blame women too much. These 
attitudcs will change very slowly with lhc Lransformation of Lhe culture and thc 
sociely itself. And women's studies is contıibuting to this changc. But you 
can not cxpcct so many things from an academic disciplinc. 
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The Same Lady: Bul it is thc woman who cducatcs man. You arc forming 

yourscl f Lhe encmy against whom you arc fighLing latcr ... 

Pınar Kür: Patriarchy is Lhc kcy to many Lhings. I would likc to add somc

Lhing. I intervicwcd lcw years ago a vcry famous Amcrican fominist who was 

also a sculptor, Nancy Yazara. Shc told mc tlıat thcy wanlcd to crcatc an art 

academy for womcn only. But Lhey had to admit malc studcnts, in ordcr to get 

grants. And oncc thcy admitLcd thc first malc studcnt thc wholc cnvironmcnt 

changcd; womcn wcrc compcting cach othcr. This shows thal Lhis is a univcr

sal atLitude, it is not specilic to our socicıy. Wc arc socializcd wilh such amale 

dominant idcology that, we intcrnalizc Lhcm very dccply, and it is not so easy 

to get rid of these images. 
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CLOSING SPEECH 

Aslı Mardin 

So, there is an end word for everything, and this time I anı Lhe one to utter 

it: and for our dcar fricnds who suffcrcd Lhc hardship of translations, I dccided 

to speak in English and subjcct you to thc hardship of my accent in English. 

So, asa final word, al lcast "for us il was wondcrful to have you". 

During these threc days, we ali had lhe opp6rtunity of discovcring six li

braries of diffcrent cultures, countrics and ycars of foundation with diffcrent 

background conditions, having diffcrcnt collcctions and posscssions, diffcrent 

lcvcls of dcvclopmcnt and di ff crent opcration techniques, but ali devoted to Lhe 

same purpose: Thc promotion of womcn's cqualily in ali aspects oflifc and in 

particular, lhe promotion of thc womcn's point of vicw ovcr ali lhcsc aspccts. 

Of course, thcrc arc many ways of dcfcnding this causc; but as womcn's li

brarics and in ordcr to build up thc scicntific basc, wc want to dctcct, collcct, 

preserve and promotc thc past and prcsent of Lhc cullural and historical hcri

tagc of women and continuc thc samc in lhc future. 

This symposium, on the other hand, providcd us with the opportunity of 

casting a keen eye on general situaıion of women's studics in these six coun

tries, proving the tremendous progress of women's penetralion in all liclds of 

human activitics, strcssing on thc rclatcd problcms and diffcrcnt culturcs to 

which womcn are daily subjcctcd. But dcspilc thc drawbacks, thcsc women's 

studics brought about a totally ncw approach to all thcse ficlds with Lhc huge 

task of rcconsidcring and rewriling cvcrything sccn through women's cyes: a 

very creativc, renovating approach inviting above ali, "to Lhink othcrwise and 

not likc bcforc". 
Numerous of our fricnds of cldcrly cstablishcd libraries congratulalcd us for 

our "daring initiativc" of organizing such a symposium just in thc course of 

our second year's activitics. 
in fact, when wc dccidcd lO launch such a "daring projecl", wc werc aware 

of the "ambilious" aspect of it: But wc said, as any ncwcomcr or lhc youth, 

would say, "now or never", or "probably ncvcr". 

Wc also said, "we will bcnefil from thc prccious cxpericncc and accumula

tion of the long established libraries and also they will, possibly from diffcrcnt 

angles, benefıl "from an cxchange ofvicws bclwcen Lhcmselvcs". 

Finally we also thought lhat our gucsts would have thc opportunily of hav

ing an insight of thc womcn's activitics in Turkcy, whcrc womcn's rights 

have traccd a diffcrcnt path lhan a grcat majority of countrics, but whcrc the 

womcn's movemcnt can boası a long past. 
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At thc end of lhis day, wc will hold a mccting bctween Lhc rcprescntativcs 
of Lhc panicipanl librarics, in ordcr to look inLo Lhc possibility of coopcration, 
at lhc lcvcl of infonnation now and rcciprocal cxpcricncc bcnclit, and in ordcr 
to promote, in each country, lhc collcctions of Lhc othcr librarics through cxhi
bitions and confcrcnces: in a word, wc will ali be informcd in time, of Lhc 
progrcss of ali aspccts of Lhc womcn's movcmcnt in e;,vcry rcspcclivc country . 

... and pcrhaps, through thcsc cfforts, wc will succccd in cstablishing a 
more organic and opcrational link bctwcen lhesc six libraries and hopcfully 
wilh the other womcn's libraries existing throughout thc world. 

Now it is time for us to lhank thc Municipality of Istanbul and lhe ten spon
sors of the symposium who have madc it come true and our fricnds David 
Doughan, Annic Dizier, Patricia Miller King, Marieke Kramer, Johanna Kootz 
and Fatmagill Bcrktay for lhcir most prccious participations and contributions. 

Our gratitude also gocs to ali thc fricnds of our library without whose ef
forts lhis symposium couldn't have bccn rcalizcd. 

Thank you to ali and "not farcwcll" but "scc you soon". 
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