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Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve 
kütüphanesi olan Vakıf, koleksiyonları Os-
manlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait 
ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barın-
dırması açısından, önemli bir kurumdur. Var 
olan malzemenin sürekli olarak yitirilme veya 
yok edilme tehlikesinin bilinciyle yazılı, işit-
sel, görsel ve üç boyutlu materyalleri/belgeleri 
toplayarak arşiv ve koleksiyonlarını oluşturan 
Vakıf, kadınlara dair günlük ve özel yaşamla 
ilgili kaynakları elde etmek için özel bir çaba 
gösterir. Bu kaynaklar, kadınların kişisel ar-
şivleri, aile evrakları ve arşivleri, mektuplar, 
günceler; kadın örgütlerinin kampanyaları 
ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların otobi-
yografileri ve biyografileri, filmler, videolar, 
afişler, efemera, sözlü tarih kayıtları ve trans-
kripsiyonları olup, kadınlar hakkında başka 
hiçbir yerde bulunamayacak çok değerli bilgi 
kaynaklarını oluşturur. 

Vakıfta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Ör-
gütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, 
Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Sü-
reli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın 
Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıkları 
adı altında 16 koleksiyon bulunmaktadır. Va-
kıf, sadece belge ve arşiv sağlamakla yetinmez, 
aynı zamanda başka kurumlarda bulunan ka-
dınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, bibli-
yografyalar, arşiv katalogları hazırlayarak bu 
belgeleri kayda geçirir. Erişebildiği kaynaklar-
dan yola çıkarak, bu kaynakların araştırmacı-
ya ulaşabilmesi için “İstanbul Kütüphanele-
rindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri 
Bibliyografyası (1869-1927)”, “Kadın Süreli 
Yayınları Bibliyografyası: Hanımlar Âlemi’n-
den Roza’ya (1928-1996)”, “Kadın Yazıla-
rı: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar 
Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografya-
sı (1955-1990)” ve “Kadın Konulu Kitaplar 
Bibliyografyası (1729-2002)” olmak üzere 4 
bibliyografya çalışması yayımlamıştır. Ayrı-
ca kadınların konumu ve kadın çalışmalarına 

ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için 
oluşturulmuş kontrollü terimler listesi olan 
“Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu 
Kavramlar Dizini”ni hazırlamış, düzenlediği 
sempozyumların bildirilerini kitap/e-kitap 
olarak yayımlamıştır.

Vakıf, 1990-2018 yılları arasında; kadın mer-
kezli ulusal/uluslararası sempozyumlar, pa-
neller, konferanslar, söyleşiler, açık oturum-
lar, oyun gösterimleri, eğitim seminerleri, 
konserler, sergiler, okuma günleri, geziler, dia 
ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri 
olmak üzere 500 civarında etkinlik düzenle-
miştir. Vakfın kuruluşunun 20. yılı çalışmala-
rı kapsamında, eski harfli Türkçe kadın dergi-
lerinden 8 dergi, Osmanlı Türkçesi bilmeyen, 
bunun eksikliğini hisseden araştırmacılar için 
Kadınların Belleği Dizisi adıyla çeviri yazımı 
yapılarak yayımlanmıştır. 2017-2020 döne-
minde, 30. yıl özel yayını olarak Kadınların 
Belleği Dizisi 2 Çeviri Yazım Projesi kapsa-
mında bir önceki dizide çeviri yazımı yapıl-
mayan 32 eski harfli Türkçe kadın dergisinin 
çeviri yazımı yapılmaktadır.

Vakıf, sağlama, koruma ve erişime sunma 
çalışmaları çerçevesinde önemli özel arşiv-
ler ve koleksiyonlar temin etmekte, bu arşiv 
ve koleksiyonların daha çağdaş bir düzende, 
okuyucuya ve araştırmacıya sunulması ama-
cıyla yeni düzenlemeler yapmakta ve erişimi 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak için dijital-
leştirme çalışmaları sürdürmektedir. Vakfın 
geleneksel bir yayını olan tematik ajandaların 
yayınlanması da çalışmalarının bir parçası 
olarak devam etmektedir.

1990 yılından bu yana Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın geldiği 
aşama, bu konuya duyulan ilginin ve bu işe 
emeğini, zamanını, kısıtlı da olsa maddi ola-
naklarını sunan yüzlerce kişinin çabalarının 
sonucudur.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı:
Kadın Merkezli bir Kütüphane ve Arşiv
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The Women’s Library and Information Centre 
Foundation (WLICF) is the first and only wo-
men-centred library and archive in Turkey. It 
was founded in Istanbul by Aslı Davaz, Füsun 
Akatlı, Füsun Ertuğ, Jale Baysal, and Şirin Teke-
li; and opened to the public on 14 April, 1990. 
At that time, the women’s movement in Turkey 
had already gathered a wealth of documents re-
lated to the struggle for women’s rights. These 
documents concerned issues such as equal pay 
for equal work, equality in civil rights, ending all 
kinds of violence against women and equal rep-
resentation in parliament. The collections of the 
Women’s Library in Istanbul are organized in 
sixteen main sections: Women’s Private Papers, 
Women’s Oral History, Women’s Organizations, 
Ephemera, Women Writers, Women Artists, Vi-
sual Documents, Audio Material, Posters, Art 
Collections, Newspaper Clippings, Books, Peri-
odicals, Rare Material, Thesis-Dissertations and 
Articles.

These documents are unique and cannot be found 
elsewhere. Because libraries and archives centres 
in general do not have an acquisition policy re-
garding the women’s movement documents in 
Turkey, large quantities of ephemeral material 
regarding the women’s movement is only kept by 
the Women’s Library. The institution frames and 
constitutes the memory of women and the wo-
men’s movement, and the growth of our collecti-
on is parallel to the development of the feminist 
consciousness in Turkey.

Since its foundation, the WLICF has acquired 
valuable primary sources, such as Ottoman wo-
men’s periodicals. These include, for instance, 
the valuable journal Hanımlara Mahsus Gazete 
(Newspaper for Ladies; 1895-1908) in its original 

bindings. Its 612 issues retrace many aspects of 
the life, the work and the aspirations of late Ot-
toman women in a total of 3672 pages. Among 
other important documents are the issues of Hay 
Gin (Armenian Women), an Armenian women’s 
periodical published from 1919 to 1933 by Ar-
menian feminist writer and journalist, Hayga-
nuş Mark (1885-1966). The art collection of the 
Women’s  Library holds paintings and sculptu-
res by Turkish women artists, such as Aliye Ber-
ger (1903-1974), Füreya Koral (1910-1994) and 
Gülsün Karamustafa, covering a period between 
1951 and 2017. A rich collection of posters inclu-
ding a unique lithography from the period of the 
Turkish War of Independence (1919-1922), cal-
ling women to join the Liberation Army Corps, 
reflects many aspects of women’s history in Tur-
key.

A thesis entitled The World of Müeyyet Selim by 
Hanife Karasu from Bilgi University’s History 
Department is a good example of the use of the 
primary sources in our collection. The thesis fo-
cuses on the life and thought of Müeyyet Selim, 
an Albanian Muslim woman who migrated from 
Macedonia to Istanbul through the 1923 Popula-
tion Exchange Treaty between Greece and Tur-
key. The research is based on Müeyyet Selim’s di-
aries, which are a part of her private papers, also 
preserved in the Foundation.

Interesting primary sources related to the history 
of the international women’s movement are also 
kept in our holdings. Among these, for example, is 
Kadınlar Dünyası (Women’s World; 1913-1921), 
an Ottoman feminist periodical with eight issues 
published entirely in French, partly to inform the 
foreign press of the situation, the struggle and the 
claims of Ottoman women, and partly to create a 

The Women’s Library and Information Centre Foundation
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dialogue with their European counterparts. Türk 
Kadın Yolu (The Turkish Women’s Path; 1925-
1927), the official journal of the Union of Turkish 
Women, the last women’s periodical published 
in Ottoman script, is the only journal of the first 
wave feminist movement in Turkey at that time. 
It also sheds light on the international relations 
of early republican feminists. A section of this 
journal entitled World Women’s Post published 
writings and correspondence between Turkish 
feminists and their Western counterparts.When 
defining the issues surrounding gender and arc-
hiving in the collections of the Women’s Library, 
we have to underline that the women’s archives 
movement is at the beginning of this historical 
process.

Although individual efforts to preserve the pri-
vate papers of women and organizational docu-
ments started long ago, a systematic preservation 
movement started only twenty-eight years ago 
with the foundation of the Women’s Library in 
Istanbul.

It is important to keep in mind that the donati-
on of private archives by women is rather a new 
concept in Turkey; and the donation of docu-
ments before passing away is particularly rare. 
The first woman who donated her private papers 
to the Women’s Library and Information Cent-
re Foundation was Hasene Ilgaz (1902-2000), 
former MP. Besides this, there are a number of 
archives which were obtained by the special ef-
forts and demands of the archive department of 
the Women’s Library. One of the best examples 
is the comprehensive archive of Süreyya Ağaoğ-
lu (1903-1989), one of the first woman jurists in 
Turkey.

The Library also has organized a considerab-
le amount of cultural activities such as lectures, 
panel discussions, celebrations, concerts since its 
opening date. In addition to these activities, the 

Library has carried out many projects. Among 
these, Turkey’s European Women’s Thesaurus, 
the FRAGEN Project, and the “Ottoman Wo-
men’s Memories” Publication Series must be hi-
ghlighted since they are very significant to expand 
the visibility of women both locally and interna-
tionally. Turkey’s European Women’s Thesaurus 
is a result of the 4 year collective study in which 
many experts and academics took part in order 
to provide a tool for indexing and retrieving wo-
men’s information in databases, on internet and 
in the collections of libraries and archives for 
researchers. As a result of the project, the newly 
translated 2687 terms have been adapted to Tur-
kish language’s structure. In 20 different research 
areas such as politics, law, economy, education, 
religion, culture etc., many new terms are uniqu-
ely generated for Turkey. The FRAGEN Project 
is a European Union project that aims to bring 
the feminist movement’s important texts from 
the late 20th century into one unified platform. 
Along with 28 European countries, the Library 
has participated in the project as the representa-
tive of Turkey. Only for the project, the Library 
with the contributions from all over the country 
chose 10 texts out of all the books, the declara-
tions, the periodicals, and the campaigns that 
represent the milestones of Turkey’s women’s 
movement from 1960 to these days. Furthermo-
re, the Library has transliterated 8 women’s peri-
odicals published between 1850 and 1928 for the 
20th anniversary of its foundation.

The Library also publishes an annual thematic 
calendar. In addition to its visual content and 
many functions, the calendars are crucial for pro-
moting the Library and the inspiring women of 
Turkey; they are also a fundamental source of in-
come for the Library. The bibliographies, the ca-
talogues, the annotated catalogues, the women’s 
private papers’ catalogues, and Turkey’s Europe-
an Women’s Thesaurus are some of the publica-
tions of the Library.
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Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan 
“kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluş-
ması” dahilinde kütüphanemizde “Edebiyatta 
Annelik” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı 
düzenlendi. Aylin Dikmen’in moderatörlü-
ğünde gerçekleşen toplantıda, konuşmacılar 
Aylin Dikmen, Cilla Naumann, Helena von 
Zweigbergk, Sema Aslan ve Tülin Kozikoğlu, 
kadın yazı-sında anne karakterler ve annelik 
durumlarının nasıl işlendiğini merkeze ala-
rak, anneliğin özgür bir seçim olup olmadığı 
sorusu içinden, annelik-fedakârlık ilişkisi, tek 
anne, başka anne öznelerini konuk ve katılım-
cıların katkısıyla tartışmaya açtılar.

*Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/13-mart/yu-
varlak-masa-edebiyatta-annelik/
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Vikipedi’de Cinsiyet
Eşitsizliğini Dengelemek
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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vak-
fı 2020 yılında çeşitli başlıklar altında 40 etkinlik 
çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Planlanan 
etkinliklerin büyük bir kısmı Covid-19 nedeniyle 
iptal edildi. Bu etkinliklerin bazıları ise 2021 yı-
lına ertelendi. Vakıf ortaklaşa 4 etkinlik planladı 
bunların 3’ü gerçekleşti, 1 tanesi Nisan 2021 tari-
hine ertelendi. Bu çerçevede iş birliği yaptığımız 
kurumlar Tarih Vakfı, Türkiye Soroptimist Ku-
lüpleri Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş ve Beykoz Üniversitesi’dir.

Vakıf, kütüphane binasında 1 etkinliği misafir 
etti, 13 etkinliğe katıldı. Katılınan etkinliklerin 
hepsi Zoom üzerinden çevrimiçi yapılan etkin-
liklerdir. Vakfı temsilen katıldığımız bu etkinlik-
lerin düzenleyicileri arasında Salt Galata, Özel 
Varlık Anadolu Lisesi, Beykoz Kundura, Şişli 
Kent Konseyi Kadın Meclisi, British Council, İBB, 
TRT 1, ÜNAK, Sabancı Üniversitesi, Orient-Ins-
titut Istanbul & SU Gender & ANAMED & İsveç 
Araştırma Enstitüsü, FMV Erenköy Işık Lisesi 
kurumları bulunmaktadır.

Ayrıca 2020 yılı boyunca çevrimiçi söyleşi ve 
röportajlara katılım sağlandı. Bunların arasında 
Habertürk, BirGün Gazetesi, İBB İstanbul Dergi-
si, K24/Kitap, Sivil Diyaloglar/Felsefe Kültür Sa-
nat Derneği, ANAMED, TEDx Women 2020 bu-
lunmaktadır. Bu röportajlar aracılığıyla 2021’de 
gerçekleşecek olan “30. Yıl Sempozyumu: Türki-
yede Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların 
Arşivlerdeki Yeri”, kadın merkezli arşivcilik, Va-
kıf arşiv ve koleksiyonlarının kadın tarihi yazımı-
na katkıları, üniversitelerdeki Kadın Çalışmaları 
ve Uygulama Merkezleri’yle ortak proje 

geliştirme konuları, kütüphanenin ortaya koydu-
ğu alternatif metodolojiler, dijital doğan belgele-
rin arşivlenmesi ve belge aktivizmi konuları gün-
deme getirildi ve tartışıldı. 

Vakıf tarafından düzenlenen etkinlikler için Vak-
fın kurumsal görünürlüğü açısından standart 
duyuru formatı oluşturmaya gayret gösterdik. 
Bu süreçte etkinliklerin afişleri için grafik des-
teği alındı. Oluşturulan her bir afiş ve afişte yer 
alan bilgiler, etkinlikte yer alan kişilere gönde-
rilip onayları alındı, düzeltme ve eklemeleri ol-
duğu takdirde gerekli değişiklikler afiş üzerine 
uygulandı. Vakfın tek başına gerçekleştirdiği ya 
da iş birliği içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle 
ilgili etkinlik sonrası, özellikle araştırmacı ya da 
konunun ilgilisi için bilgi içeren metinler oluştu-
rulmaya çalışıldı. Bu metinler etkinlik esnasında 
çekilen fotoğraflarla birlikte Vakfın sosyal medya 
hesapları ve web sitesi üzerinden paylaşıldı. Et-
kinliğin türü veya konusuna göre metinlerin içe-
riğinin zenginliği değişkenlik gösterdi.

Etkinliklere dair bellek oluşturma çabamızda, 
yeni web sitesi hazırlanırken geçmiş etkinliklere 
dair bilgi bulmakta yaşadığımız zorluklar etkili 
oldu. Bu nedenle her etkinlik için, etkinliğin baş-
lığı, türü, tarihi, etkinliğe katılan konuşmacıların 
isimleri ve etkinliğe dair önemli bilgileri içeren 
metinler oluşturmayı ve etkinlik esnasında fotoğ-
raf çekimi ya da ses kaydı almayı, kurum tarihi-
miz açısından önemli ve gerekli buluyoruz.

Vakıf 22.Dönem Yönetim Kurulu
Şubat 2021

ÖNSÖZ
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Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve 
kütüphanesi olan Vakıf, koleksiyonları Os-
manlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait 
ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barın-
dırması açısından, önemli bir kurumdur. Var 
olan malzemenin sürekli olarak yitirilme veya 
yok edilme tehlikesinin bilinciyle yazılı, işit-
sel, görsel ve üç boyutlu materyalleri/belgeleri 
toplayarak arşiv ve koleksiyonlarını oluşturan 
Vakıf, kadınlara dair günlük ve özel yaşamla 
ilgili kaynakları elde etmek için özel bir çaba 
gösterir. Bu kaynaklar, kadınların kişisel ar-
şivleri, aile evrakları ve arşivleri, mektuplar, 
günceler; kadın örgütlerinin kampanyaları 
ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların otobi-
yografileri ve biyografileri, filmler, videolar, 
afişler, efemera, sözlü tarih kayıtları ve trans-
kripsiyonları olup, kadınlar hakkında başka 
hiçbir yerde bulunamayacak çok değerli bilgi 
kaynaklarını oluşturur. 

Vakıfta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Ör-
gütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, 
Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Sü-
reli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın 
Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıkları 
adı altında 16 koleksiyon bulunmaktadır. Va-
kıf, sadece belge ve arşiv sağlamakla yetinmez, 
aynı zamanda başka kurumlarda bulunan ka-
dınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, bibli-
yografyalar, arşiv katalogları hazırlayarak bu 
belgeleri kayda geçirir. Erişebildiği kaynaklar-
dan yola çıkarak, bu kaynakların araştırmacı-
ya ulaşabilmesi için “İstanbul Kütüphanele-
rindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri 
Bibliyografyası (1869-1927)”, “Kadın Süreli 
Yayınları Bibliyografyası: Hanımlar Âlemi’n-
den Roza’ya (1928-1996)”, “Kadın Yazıla-
rı: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar 
Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografya-
sı (1955-1990)” ve “Kadın Konulu Kitaplar 
Bibliyografyası (1729-2002)” olmak üzere 4 
bibliyografya çalışması yayımlamıştır. Ayrı-
ca kadınların konumu ve kadın çalışmalarına 

ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için 
oluşturulmuş kontrollü terimler listesi olan 
“Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu 
Kavramlar Dizini”ni hazırlamış, düzenlediği 
sempozyumların bildirilerini kitap/e-kitap 
olarak yayımlamıştır.

Vakıf, 1990-2020 yılları arasında; kadın mer-
kezli ulusal/uluslararası sempozyumlar, pa-
neller, konferanslar, söyleşiler, açık oturum-
lar, oyun gösterimleri, eğitim seminerleri, 
konserler, sergiler, okuma günleri, geziler, dia 
ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri 
olmak üzere 500 civarında etkinlik düzenle-
miştir. Vakfın kuruluşunun 20. yılı çalışmala-
rı kapsamında, eski harfli Türkçe kadın dergi-
lerinden 8 dergi, Osmanlı Türkçesi bilmeyen, 
bunun eksikliğini hisseden araştırmacılar için 
Kadınların Belleği Dizisi adıyla çeviri yazımı 
yapılarak yayımlanmıştır. 2017-2020 döne-
minde, 30. yıl özel yayını olarak Kadınların 
Belleği Dizisi 2 Çeviri Yazım Projesi kapsa-
mında bir önceki dizide çeviri yazımı yapıl-
mayan 32 eski harfli Türkçe kadın dergisinin 
çeviri yazımı yapılmaktadır.

Vakıf, sağlama, koruma ve erişime sunma 
çalışmaları çerçevesinde önemli özel arşiv-
ler ve koleksiyonlar temin etmekte, bu arşiv 
ve koleksiyonların daha çağdaş bir düzende, 
okuyucuya ve araştırmacıya sunulması ama-
cıyla yeni düzenlemeler yapmakta ve erişimi 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak için dijital-
leştirme çalışmaları sürdürmektedir. Vakfın 
geleneksel bir yayını olan tematik ajandaların 
yayınlanması da çalışmalarının bir parçası 
olarak devam etmektedir.

1990 yılından bu yana Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın geldiği 
aşama, bu konuya duyulan ilginin ve bu işe 
emeğini, zamanını, kısıtlı da olsa maddi ola-
naklarını sunan yüzlerce kişinin çabalarının 
sonucudur.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı:
Kadın merkezli bir kütüphane ve arşiv



275Syf

Bodil Andersen - The Royal Danish Academy of Fine Arts
www.billboardistanbul.org
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The Women’s Library and Information Centre 
Foundation (WLICF) is the first and only wo-
men-centred library and archive in Turkey. It 
was founded in Istanbul by Aslı Davaz, Füsun 
Akatlı, Füsun Ertuğ, Jale Baysal, and Şirin Teke-
li; and opened to the public on 14 April, 1990. 
At that time, the women’s movement in Turkey 
had already gathered a wealth of documents re-
lated to the struggle for women’s rights. These 
documents concerned issues such as equal pay 
for equal work, equality in civil rights, ending all 
kinds of violence against women and equal rep-
resentation in parliament. The collections of the 
Women’s Library in Istanbul are organized in 
sixteen main sections: Women’s Private Papers, 
Women’s Oral History, Women’s Organizations, 
Ephemera, Women Writers, Women Artists, Vi-
sual Documents, Audio Material, Posters, Art 
Collections, Newspaper Clippings, Books, Peri-
odicals, Rare Material, Thesis-Dissertations and 
Articles.

These documents are unique and cannot be found 
elsewhere. Because libraries and archives centres 
in general do not have an acquisition policy re-
garding the women’s movement documents in 
Turkey, large quantities of ephemeral material 
regarding the women’s movement is only kept by 
the Women’s Library. The institution frames and 
constitutes the memory of women and the wo-
men’s movement, and the growth of our collecti-
on is parallel to the development of the feminist 
consciousness in Turkey.

Since its foundation, the WLICF has acquired 
valuable primary sources, such as Ottoman wo-
men’s periodicals. These include, for instance, 
the valuable journal Hanımlara Mahsus Gazete 
(Newspaper for Ladies; 1895-1908) in its original 

bindings. Its 612 issues retrace many aspects of 
the life, the work and the aspirations of late Ot-
toman women in a total of 3672 pages. Among 
other important documents are the issues of Hay 
Gin (Armenian Women), an Armenian women’s 
periodical published from 1919 to 1933 by Ar-
menian feminist writer and journalist, Hayga-
nuş Mark (1885-1966). The art collection of the 
Women’s  Library holds paintings and sculptu-
res by Turkish women artists, such as Aliye Ber-
ger (1903-1974), Füreya Koral (1910-1994) and 
Gülsün Karamustafa, covering a period between 
1951 and 2017. A rich collection of posters inclu-
ding a unique lithography from the period of the 
Turkish War of Independence (1919-1922), cal-
ling women to join the Liberation Army Corps, 
reflects many aspects of women’s history in Tur-
key.

A thesis entitled The World of Müeyyet Selim by 
Hanife Karasu from Bilgi University’s History 
Department is a good example of the use of the 
primary sources in our collection. The thesis fo-
cuses on the life and thought of Müeyyet Selim, 
an Albanian Muslim woman who migrated from 
Macedonia to Istanbul through the 1923 Popula-
tion Exchange Treaty between Greece and Tur-
key. The research is based on Müeyyet Selim’s di-
aries, which are a part of her private papers, also 
preserved in the Foundation.

Interesting primary sources related to the history 
of the international women’s movement are also 
kept in our holdings. Among these, for example, is 
Kadınlar Dünyası (Women’s World; 1913-1921), 
an Ottoman feminist periodical with eight issues 
published entirely in French, partly to inform the 
foreign press of the situation, the struggle and the 
claims of Ottoman women, and partly to create a 

The Women’s Library and Information Centre Foundation
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dialogue with their European counterparts. Türk 
Kadın Yolu (The Turkish Women’s Path; 1925-
1927), the official journal of the Union of Turkish 
Women, the last women’s periodical published 
in Ottoman script, is the only journal of the first 
wave feminist movement in Turkey at that time. 
It also sheds light on the international relations 
of early republican feminists. A section of this 
journal entitled World Women’s Post published 
writings and correspondence between Turkish 
feminists and their Western counterparts.When 
defining the issues surrounding gender and arc-
hiving in the collections of the Women’s Library, 
we have to underline that the women’s archives 
movement is at the beginning of this historical 
process.

Although individual efforts to preserve the pri-
vate papers of women and organizational docu-
ments started long ago, a systematic preservation 
movement started only twenty-eight years ago 
with the foundation of the Women’s Library in 
Istanbul.

It is important to keep in mind that the donati-
on of private archives by women is rather a new 
concept in Turkey; and the donation of docu-
ments before passing away is particularly rare. 
The first woman who donated her private papers 
to the Women’s Library and Information Cent-
re Foundation was Hasene Ilgaz (1902-2000), 
former MP. Besides this, there are a number of 
archives which were obtained by the special ef-
forts and demands of the archive department of 
the Women’s Library. One of the best examples 
is the comprehensive archive of Süreyya Ağaoğ-
lu (1903-1989), one of the first woman jurists in 
Turkey.

The Library also has organized a considerab-
le amount of cultural activities such as lectures, 
panel discussions, celebrations, concerts since its 
opening date. In addition to these activities, the 

Library has carried out many projects. Among 
these, Turkey’s European Women’s Thesaurus, 
the FRAGEN Project, and the “Ottoman Wo-
men’s Memories” Publication Series must be hi-
ghlighted since they are very significant to expand 
the visibility of women both locally and interna-
tionally. Turkey’s European Women’s Thesaurus 
is a result of the 4 year collective study in which 
many experts and academics took part in order 
to provide a tool for indexing and retrieving wo-
men’s information in databases, on internet and 
in the collections of libraries and archives for 
researchers. As a result of the project, the newly 
translated 2687 terms have been adapted to Tur-
kish language’s structure. In 20 different research 
areas such as politics, law, economy, education, 
religion, culture etc., many new terms are uniqu-
ely generated for Turkey. The FRAGEN Project 
is a European Union project that aims to bring 
the feminist movement’s important texts from 
the late 20th century into one unified platform. 
Along with 28 European countries, the Library 
has participated in the project as the representa-
tive of Turkey. Only for the project, the Library 
with the contributions from all over the country 
chose 10 texts out of all the books, the declara-
tions, the periodicals, and the campaigns that 
represent the milestones of Turkey’s women’s 
movement from 1960 to these days. Furthermo-
re, the Library has transliterated 8 women’s peri-
odicals published between 1850 and 1928 for the 
20th anniversary of its foundation.

The Library also publishes an annual thematic 
calendar. In addition to its visual content and 
many functions, the calendars are crucial for pro-
moting the Library and the inspiring women of 
Turkey; they are also a fundamental source of in-
come for the Library. The bibliographies, the ca-
talogues, the annotated catalogues, the women’s 
private papers’ catalogues, and Turkey’s Europe-
an Women’s Thesaurus are some of the publica-
tions of the Library.
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Balerin, Bronz Heykel, Zerrin Bölükbaşı, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Sanat Eserleri Koleksiyonu
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30.YIL VAKIF 
GENEL KURULU

TOPLANTISI



282Syf



283Syf



284Syf



285Syf



286Syf



287Syf



288Syf



289Syf



290Syf



291Syf



292Syf



293Syf



294Syf

Vakfın Çalışmaları 30.Yıl Vakıf Genel Kurul Toplantısı

2020  
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30.Yıl Vakıf Genel Kurul ToplantısıVakfın Çalışmaları

2020  
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Piyanist Lale Feridunoğlu’nun 
öğrencisi Eylül Miraç Uysal tara-
fından verilen piyano dinletisi
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VAKFIN
DÜZENLEDİĞİ
ETKİNLİKLER
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Vakfın Düzenlediği Etkinlikler “Erkek Kulübünde Siyaset”

“ERKEK KULÜBÜNDE SİYASET” 

Kadın çalışmaları alanında Türkiye’nin önde gelen 
isimlerinden kadın tarihçi ve siyaset bilimci Serpil 
Çakır, Sel Yayınları’ndan çıkan “Erkek Kulübünde 
Siyaset” isimli kitabının genişletilmiş ve güncel-
lenmiş yeni baskısını, 6 Mart 2020 tarihinde saat 
18.00’de Vakıf’ta düzenlenen “söyleşi ve imza 
günü” etkinliğiyle tanıttı.

Serpil Çakır kadın, yurttaşlık ve parlamenterlik 
ilişkisine siyasetin yapısı, kurumları ve kadınların 
deneyimleri üzerinden baktığı kitabında, feminist 
siyaset kuramcıların işaret ettiği saptamalar ışı-
ğında kadınların çeşitli ülkelerde yürüttükleri oy 
hakkı mücadelelerini örnekliyor. Dünyada ve Tür-
kiye’de, parlamentoda kadın katılım oranlarını, di-
namikleri ve katılımı artırmaya yönelik stratejileri 
sıralıyor, politik bir tasarım olarak Türkiye’deki 
cinsiyet rejiminin kurumlarını, siyasal partilerin 
kadınlara bakışını ve kadın hareketinin taleplerini 
ortaya koyuyor.

Meclis’te dört dönem kadın milletvekilleriyle yap-
tığı sözlü tarih görüşmelerini odağa aldığı kitabın-
da, kadın siyasetçilerin partileriyle, seçmenle ve 
aileleriyle ilişkilerinin niteliğini analiz ederken ya-
şadıkları sorunları ortaya koyarak, siyaset yapar-
ken karşılaştıkları ayrımcılığın görünmez yüzünü 

6 Mart 2020 Kitap Tanıtım Toplantısı

Serpil Çakır
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ifşa ediyor. Serpil Çakır, kadınları parlamentoya 
taşıyan sürecin arka planındaki gerçekleri, feminist 
teorinin, feminist yöntemin ve özellikle de kadın 
sözlü tarihinin sunduğu avantajlardan yararlanarak 
anlatıyor.
Serpil Çakır genel hatlarıyla kitabın içeriğini ak-
tardığı ve yer yer kitabından alıntılarla devam et-

tirdiği konuşmasında, kitabın öyküsünü, çalışmaya 
başlarken sorduğu soruları, çalışma yöntemini ve 
bulgularını da katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sorumlusu: Aslı Davaz
Vakıf adına etkinliğe katılanlar: Aslı Davaz, 
Başak Öztürk, Hülya Hayatseven, Sibel Servet Sular

Vakfın Düzenlediği Etkinlikler “Erkek Kulübünde Siyaset”

6 Mart 2020 Kitap Tanıtım Toplantısı
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“Erkek Kulübünde Siyaset”Vakfın Düzenlediği Etkinlikler

6 Mart 2020 Söyleşi ve Kitap İmza Günü
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Vakfın Düzenlediği Etkinlikler

Müfide İlhan ve Necile Tevfik 
Özel Arşivleri İçin Asitsiz Arşiv 

Sarf Malzemesi Pilot Projesi

MÜFIDE ILHAN VE 
NECILE TEVFIK ÖZEL ARŞIVLERI 

IÇIN ASITSIZ ARŞIV SARF 
MALZEMESI PILOT PROJESI 

Kadın tarihinin kaynaklarını koruma çalışmala-
rımıza asitsiz kutu ve zarf teminiyle destek veren 
Toyota Türkiye’nin Genel Merkezi kadın çalı-
şanlarına yönelik, 10 Mart Salı günü bir toplantı 
düzenledik. Sunuşu Seher İnceoğlu’nun yaptığı 
toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Da-
vaz’ın kültür kurumları ve iş dünyası arasında bu 
tür destekleyici işbirliklerinin önemi ve etkileri 
üzerinde durduğu açılış konuşmasıyla başladı. 
Arşivci Özkan Güner, özel arşivler (sağlama, ko-
ruma, erişim) ve bu projeyle asitsiz kutu ve zarf-
lara yerleştirilen Müfide İlhan Arşivi hakkında 
bilgi verirken, Vakıf Genel Kurul üyesi, arşivci 
Selvi Başak Öztürk projeye dâhil edilen arşiv-
lerden Necile Tevfik arşivi belgelerinin “direniş 
öyküsü”nü ele aldığı bir konuşma yaptı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın çalışmalarına verdikleri destek için 
Toyota Türkiye ailesine en içten teşekkürlerimi-
zi sunarız.

Etkinlik Sorumluları: Sibel Servet Sular, 
Hülya Hayatseven
Vakıf Adına Etkinliğe Katılanlar:
Selvi Başak Öztürk, Hülya Hayatseven, 
Sibel Servet Sular, Aslı Davaz

10 Mart 2020 Sunum ve Teşekkür Toplantısı

Seher İnceoğlu GünerÖzkan Güner

Selvi Başak Öztürk
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Müfide İlhan ve Necile Tevfik 
Özel Arşivleri İçin Asitsiz Arşiv 

Sarf Malzemesi Pilot ProjesiVakfın Düzenlediği Etkinlikler

10  Mart 2020 Sunum ve Teşekkür Toplantısı
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VAKFIN
ORTAKLAŞA
DÜZENLEDİĞİ
ETKİNLİKLER
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler Aynur İlyasoğlu’na Veda

17 Ocak 2020 Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

AYNUR İLYASOĞLU’NA VEDA

Tarih Vakfı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı 17 Ocak 2020 Cuma saat 15.30-18.00 arasında Aynur 
İlyasoğlu için ortak bir anma toplantısı düzenlediler. Anma 
konuşmalarıyla başlayan toplantıda Tarih Vakfı adına Vakfın 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ö. Alkan ve Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı adına Aslı Davaz birer 
konuşma yaptılar.

16.00-17.00 arasında gerçekleşen ‘’Feminist Araştırmacı 
Olarak Aynur İlyasoğlu’’ adlı I. oturumda Ayşe Durakbaşa, 
Aslı Davaz, Serpil Çakır, Necla Akgökçe ve Feryal Saygılıgil 
konuşma yaptılar.

17.15-18.00 arasında yapılan ‘’Sözlü Tarih Çalışmalarında 
Aynur İlyasoğlu’’ başlıklı II. oturumdaki konuşmacılar ise 
Gülay Kayacan, Ebru Soytemel, Besime Şen ve 
Maya Arıkanlı’ydı.

Aynur İlyasoğlu 1995’te Vakıf Genel Kurul üyesi seçildi ve 13 
Ocak 1995-23 Şubat 1997 yılları arasında iki dönem Yönetim 
Kurulu üyeliği yaptı. 23 Şubat 1997-15 Şubat 1998 yılları ara-
sında ise Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi. 1999 tarihinde 
Vakıf ’tan istifa etti.

Şubat 1994’te Kadın Eserleri Kütüphanesi Kadın Sözlü Tarih 
Çalışmaları Pilot Projesi’ne katılarak proje kapsamında Sare 
Okçu ve Gültekin Ağaoğlu ile sözlü tarih görüşmeleri 
gerçekleştirdi.

22-26 Ağustos 1998 tarihleri arasında Hollanda Kadın Kü-
tüphanesi IIAV’nin Amsterdam’da düzenlediği ‘’Uluslarara-
sı Kadın Kütüphaneleri Enformasyon ve Dokümantasyon 
Merkezleri Konferanslar- III’’ ‘’Know How Conference’’a ka-
tıldı. Vakfı Aynur İlyasoğlu ve Aslı Davaz temsil etti. Aynur 
İlyasoğlu Vakfın sözlü tarih çalışmalarını tanıttı. Aslı Davaz 
ise kadın merkezli koleksiyon oluşturma konusunda sağla-
ma yöntemlerini anlattı. Aynur İlyasoğlu’nun öğrencisi Nejla 
Özgür de toplantıya katıldı.

17 Ekim-17 Kasım 1998 tarihleri arasında ‘’Kadın Eserleri 
Kütüphanesi Koleksiyonlarında Cumhuriyet’in 75 Yılının 
Kadınları’’ başlıklı serginin küratörlüğünü Aynur İlyasoğlu, 
Ayşe Durakbaşa, Zehra Toska ve Aslı Davaz birlikte yaptılar.

Etkinliğe Vakıf adına konuşmacı olarak katılan: 
Aslı Davaz

Ayşe Durakbaşa

Feryal Saygılıgil Gülay Kayacan

Aslı Davaz

Necla Akgökçe

Serpil Çakır

Ebru Soytemel Maya ArıkanlıBesime Şen
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Aynur İlyasoğlu’na Veda

Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

17 Ocak 2020
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler Aynur İlyasoğlu’na Veda

17 Ocak 2020 Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakıf’taki Çalışmaları
Şubat 1994’te Kadın Eserleri

Sare Okçu ve Gültekin Ağaoğlu
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Aynur İlyasoğlu’na Veda

Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

17 Ocak 2020

Nejla Özgür de toplantıya katıldı.
Aynur İlyasoğlu’nun öğrencisi 
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler Aynur İlyasoğlu’na Veda

17 Ocak 2020 Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)
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Aynur İlyasoğlu’na Veda

Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

17 Ocak 2020
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler Aynur İlyasoğlu’na Veda

17 Ocak 2020 Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)
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Aynur İlyasoğlu’na Veda

Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

17 Ocak 2020
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler Aynur İlyasoğlu’na Veda

17 Ocak 2020 Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)
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Aynur İlyasoğlu’na Veda

Anma Toplantısı (Tarih Vakfı)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

17 Ocak 2020



320Syf

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler “8 Mart Kutlaması’’

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE
KADIN HAREKETİ VE 

KADIN MERKEZLİ ARŞİVCİLİK

İstanbul Soroptimist Kulüpleri ve Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
7 Mart 2020 Cumartesi 14:00 – 16:00 saat-
leri arasında Balat Kültür Evi’nde ‘’Osman-
lı’dan Günümüze Kadın Hareketi ve Kadın 
Merkezli Arşivcilik’’ başlıklı ortak bir 8 Mart 
etkinliği düzenledi. Açılış konuşmasını Tür-
kiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Baş-
kanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu’nun yaptığı 
söyleşide ilk olarak Serpil Çakır  ‘’Osman-
lı’dan Günümüze Kadın Hareketi’’ başlık-
lı bir konuşma yaptı. Söyleşi Aslı Davaz’ın 
‘’Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu’’ başlıklı 
konuşması ile devam etti ve Füsun Ertuğ’un 
‘’Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merke-
zi Vakfı Görsel Arşiv Koleksiyonu’’ başlıklı 
konuşması ile sona erdi.

Ayrıca söyleşinin öncesinde saat 13.30’da, 
1940’tan 1990’lara, Nezihe Muhittin, Keri-
me Nadir, Muazzez Tahsin Berkant, Peride 
Celal, Halide Edip, Suat Derviş, Adalet Ağa-
oğlu, Sevgi Soysal, Füruzan, Gülten Akın, 
Oya Baydar, Buket Uzuner, Latife Tekin gibi 
Türk edebiyatının öncü kadın yazarlarından 
29’unun ilk roman, şiir kitaplarının kapak-
larından oluşan ‘’Kadın Yazarlara Ait Kitap 
Kapakları’’ başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı 
yapıldı. Sergi 7-15 Mart 2020 tarihleri ara-
sında Balat Kültür Evi’nde ziyarete açıldı.

 
Etkinliğe Vakıf adına konuşmacı olarak
katılanlar: Füsun Ertuğ ve Aslı Davaz 

7 Mart 2020 Konferans 
(Soroptimist Kulüpleri Federasyonu)
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“8 Mart Kutlaması’’

Konferans 
(Soroptimist Kulüpleri Federasyonu)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

7 Mart 2020
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

7 Mart 2020

“8 Mart Kutlaması’’

Konferans 
(Soroptimist Kulüpleri Federasyonu)
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler
Dayanışma Güçlendirir: 

Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı

DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİR: 
AFİŞLERLE KADIN HAREKETİNİN 

SON 40 YILI SERGİSİ

İBB Kültür Daire Başkanlığı, Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Filmmor 
Kadın Kooperatifi iş birliğinde gerçekleştirilen 
ve Türkiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadele-
sinin yakın tarihini konu alan “Dayanışma Güç-
lendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı” 
sergisi 12 Mart 2020’de İBB Taksim Sanat Gale-
risi’nde sergilendi. Erkek egemen sisteme karşı 
verilen mücadelenin günümüze kadar uzanan 
sürecini anlatan serginin açılışına Dilek İma-
moğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül 
Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya 
Muratlı ve kadın hareketinin temsilcileri katıldı.
 
Serginin küratörlüğünü üstlenen Vakıf Genel 
Kurul üyesi Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, ser-
ginin açılışında yaptığı konuşmada ‘’Türkiye 
kadın hareketinin, bir yandan kazanımlarını 
ortaya koyarken, diğer yandan ataerkil sistemin 
hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyoruz. Ka-
dın hakları mücadelesinin son 40 yıllık tarihi, 
hareketin çeşitli temsillerinin üretmiş olduğu 
afişler üzerinden ortaya koymak istiyoruz. Tür-
kiye’de cinsiyetler arası eşitlik mücadelesinin 
hafızasına dair bir kayıt tutarak, bunu kamunun 
bilgisine açık hale getiriyoruz.’’ şeklinde konuş-
tu. Dilek İmamoğlu ise, “Bu yolda yalnız değiliz. 
Açılışını yaptığımız sergide, direnen ve harekete 
geçen öncülerin afişlerini göreceksiniz. Geçmiş-
ten günümüze gelen mücadelede bir yolculuğa 
çıkacaksınız. Serginin başlığında da dediği gibi 
dayanışma hepimizi güçlendirir. Yeter ki, tek 
olmadığımızı bilelim, yılmayalım. İçimizdeki o 
güçlü kadına inanalım. Çünkü biz, çağdaş güçlü 
Türk kadınlarıyız” şeklinde konuştu.

12 Mart 2020 Sergi (İBB)
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“ERKEKLERİN DE DESTEĞİNE  İHTİYACIMIZ VAR”
Afiş sanatının bir toplumun hafızası olduğunu söyleyen İmamoğlu, sanatsal değerinin yanı sıra bugünün 
bilgisini geleceğe taşıdığına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Mümkün müdür ki,  bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kalsın, öteki kısmı göklere yükselebilsin?” 
sözlerini anımsatan İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tarihte kadın haklarını öncelik tanıyan ilk 
ülkelerden biri olmamız, bizim her zaman gurur kaynağımız olmuştur. Haklarımızı korumak ve geliştir-
mek için sadece kadınların değil, aslına erkeklerin de desteğine ihtiyacımız var. Gerçekten güçlü bir ülke 
olmak, geleceğe umutla bakabilmek için bu şart.” Mutlu yarınlara ulaşmak için herkese görev düştüğünü 
anlatan İmamoğlu, “Hepimiz düşünmeli, sorgulamalı, gerekirse karşı çıkmalı, eleştirmeli, değiştirmeli ya 
da değiştirtmeliyiz. Bu yolda yalnız değiliz. Yeter ki, tek olmadığımızı bilelim, yılmayalım” dedi.

“BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM”
Açılışa katılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, serginin açılmasından büyük heyecan 
duyduğunu belirterek, “1980’lerden beri yükselen bir kadın hareketi var. Sergiye baktığınızda adım adım 
kadın hareketi nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz. Kadın hakları konusunda uzun süredir yazıp çizen biri 
olarak büyük mutluluk ve heyecan içerisindeyim. Çok farklı grupların, ekiplerin aslında kadın hareketine 
destek verdiğini görüyorsunuz. Bunu burada görmek son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

“KADIN HAREKETİ 20. YÜZYILDAN BERİ DEVAM EDİYOR”
İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ise, hareketinin aslında 20. yüzyıldan itibaren başladığına dik-
kat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Nezihe Muhiddin’ler, Afife Jale’ler, Bedia Muvahhit’ler kültür sanattaki 
önemli kadınlarımız hep mücadele ettiler. 80’li yıllardan sonra kadınlar artık seslerini daha çok çıkarmaya 
başladı. Sokaklara taştı. Birlikte dayanışmanın vurgusu daha fazla oldu. 

‘‘Dayanışma Güçlendirir: Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı’’ sergisi, 1980’li yıllardan günümüze ka-
dar kadın hareketlerinin kullandığı yüze yakın afişten oluşmaktaydı. Mücadelenin son 40 yıllık tarihinde 
görünürlüğe imkan tanıyan temsiller göz önünde bulunduruldu. İçerikler, Türkiye kadın hareketinin ya-
kın tarihini, onar yıllık uğrak noktaları üzerinden sınıflandırıldı. Böylelikle, Türkiye kadın hareketindeki 
süreklilik, kesinti ve farklılıkları gösteren seyrin yansıtılması amaçlandı. Sergi, 27 Mart’a kadar ziyarete 
açık kaldı.

Sergi Küratörü: Sevgi Uçan Çubukçu 

Kreatif Direktör: Işıl Çelik 

Sergi Koordinasyonu: Elif Avcı, Hülya Hayatseven, Ilkay Ülkü Ertem, Sibel Servet Sular 

Afiş Koleksiyonu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 

Afiş Dijitalleştirme: Atatürk Kitaplığı

Sergi Açıklama Etiketleri, e-Katalog Editörlüğü, Montaj Çalışmaları:  

Hülya Hayatseven, Sibel Servet Sular

Vakıf Adına Sergi Açılışına Katılanlar: Aslı Davaz, Selvi Başak Öztürk, Sibel Servet Sular,

Hülya Hayatseven, Tülin Tankut, Fatmagül Berktay, Sevda Rızvanoğlu, Meryem Turan, Selma Atabek,  

Hayati Akça, Gizem Yıldız, Ecem Polat, Idil Çelik, Aynur Soydan Erdemir.

Dayanışma Güçlendirir: 
Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 YılıVakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

12 Mart 2020 Sergi (İBB)
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Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

 30.YIL SEMPOZYUMU: 
TÜRKİYE’DE ARŞİVCİLİĞİN BUGÜNÜ 

VE YARINI, KADINLARIN 
ARŞİVLERDEKİ YERİ

30. yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphane-
si ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversite-
si’nin 14-15 Kasım 2020 tarihinde yapmayı plan-
ladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 
Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempoz-
yum pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021 tarihine er-
telendi ve çevrimiçi olarak yapılmasına karar verildi.
 “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” 
olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığı-
nın yer aldığı sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivci-
liğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve 
yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platfor-
mu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgula-
mak; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve 
arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nın, 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına 
tanıtmak ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmak.

Bu bağlamda  “Genel Arşivcilik”  konu başlığı altın-
da: Modern Arşivcilik Yöntemleri, Özel Arşivler,  “İkti-
dar Alanı olarak Arşivler”,  “Karşı Arşivler” ve Tarafsızlık 
İlkesi, Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri, Arşiv-

lerde Sağlama Çalışmaları, Sözlü Tarih Arşivleri, Görsel 
Arşivler, Aktivizm ve Arşivler, Jacques Derrida’nın Arşiv 
Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri, Sinema/Film 
Arşivleri ve Kayıp Arşivler, Arşivci ve Bağışçı İlişkisi, Ar-
şivci, Koleksiyoncu ve Sahaf,  Dijitalin Tanımlanması: 
Dijital Doğan Belgeler, Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kur-
gular ve Tarih Yazımı, Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, 
Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri ko-
nuları tartışmaya açılacaktır. 

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” konu başlığı altında 
ise Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik, Kadın Merkezli Ar-
şivler, Kadın Tarihi ve Feminizm, Kadın Arşivleri ve Ak-
tivizm, Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler, Sözlü 
Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri, Kadın Arşivlerinin 
Katalogları ve Ulusal Kataloglar, Arşivcilikte Cinsiyetçi 
Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı,   Kadın 
Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik,  Kadın Ta-
rihine Görsel Bir Bakış,  “Geleneksel Olmayan” Belge 
Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koydu-
ğu Alternatif Çalışma Yöntemleri,  Arşivciliğin Femi-
nist Eleştirisi, Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve 
Toplumsal Cinsiyet, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pra-
tikleri ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivcili-
ğin Buluşması konuları ele alınacaktır.
   
Etkinlik Sorumlusu: Vakıf Yönetim Kurulu

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)
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30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

Vakfın Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler
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Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021)

Modern
Arşivcilik 

Yöntemleri

ÖZEL
ARŞİVLER

Insanın genel eğilimi yaşam tarzını, kültürünü, inançlarını ve ulaştığı 
medeniyeti belgelendirme ve sonraki nesillere aktarma yönündedir. Il-
kel toplumdan bilgi toplumu çağına ulaştığımız, kil tabletlerden e-bel-
gelere geçtiğimiz bu günlerde teknolojinin sürekli gelişmesine bağlı 
olarak arşivcilik mesleği de sürekli değişen ve yenilenen yapısıyla 
gelişime ayak uydurmaktadır. Bu bağlamda arşivler, hizmetlerini kul-
lanıcıların beklenti ve gereksinimlerine göre yeniden şekillendirmek-

te ve kullanıcı odaklı hizmetler sunmaktadır. Bu konu başlığı altında 
modern arşivcilik yöntemleri,  kolay tasnif sistemi, araştırma sürecini 
iyileştirme,  zaman ve mekân tasarrufu, çoklu erişim gibi arşivciliğin 
yeni birçok unsuru ve buna bağlı sorunsalların yanı sıra arşivlerin ge-

lecekteki durumu ele alınacaktır.

Türkiye’de önemli bazı devlet adamlarına ve kimi yazarlara ait olanla-
rının dışında özel arşiv bağışı geleneği oldukça yenidir. Bağışların ar-
tışına bağlı olarak arşiv merkezlerinin ve özel arşiv koleksiyonu barın-
dıran çeşitli kurumların sağlama çalışmaları da son yıllarda ciddi bir 
artış göstermiştir. Kuruma kazandırılacak özel arşivlerin saptanmasın-
da, kurumun niteliği, kuruluş amacı ve bu çerçevede oluşturulan ku-
rumsal arşiv politikaları aynı zamanda arşivin içinde bulunduğu tarih-
sel dönem, belirleyici unsurlardır. Sağlama, koruma ve yararlandırma 
özel arşivlerde üç temel kavramdır. Özel arşiv barındıran kurumlarda 
aktif bir sağlama politikası, kurum ile bağışçı arasındaki ilişkiler, özel 
arşivlerin sağlanması ile korunması, erişime açılması ve araştırmacı-
larla buluşturulması bu üç temel kavram çerçevesinde yürütülmekte-
dir. Arşivcilerin bilinçli çalışmalarıyla artık arşivler sadece geçmişin 
bekçiliğini yapan ve koruma fonksiyonunu yerine getiren mekânlar 
olmaktan çıkmıştır. Bu oturumda, arşivlenen belge ile arşivcinin bağı 
ve ilişkisinin bugün ulaştığı boyutların yanı sıra Türkiye’nin önemli 
arşiv merkezlerindeki özel arşiv sağlama politikaları ile birlikte mev-
cut özel arşivlerin bugünkü ve gelecekteki durumu tartışılacaktır.

1

2

Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)
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Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

“İKTİDAR ALANI OLARAK 
ARŞİVLER”, 

“KARŞI ARŞİVLER” VE 
TARAFSIZLIK İLKESİ

YASA KOYUCU, 
ARŞİVLER VE 

SANSÜRÜN 
ETKİLERİ

ARŞİVLERDE
SAĞLAMA

ÇALIŞMALARI

Arşivler devlet, şirket, aile, halk veya birey gücü fark etmeksizin her 
zaman güçle ilintili olmuştur. Arşivler, baskı veya direniş aracı olabi-
lirler. Her durumda da güç ilişkilerini yansıtırlar. Tüm dünyada, kamu 
arşivleri tarafından dayatılan “sessizlikler”, belirli bir grubun perspek-
tifini sunan “karşı arşivler”, “hafıza mekânları” veya “kimlik arşivleri” 
kurma hareketlerine yol açmıştır ve kamu arşiv kurumlarının devletin 
çıkarları dışında herhangi bir çıkarı temsil edip etmediğini sorgulayan 
karşı-anlatılar ve mekânlar ortaya çıkmıştır. Bu oturumda karşı arşiv-
lerin kurulmasına neden olan nesnel durumlar ve karşı arşiv örnekleri 
tartışılacaktır. Bu bağlamda iktidar alanı olarak arşivler konu başlığı 
ele alınacaktır. Ayrıca arşiv profesyonelliğinin bir ölçütü olarak taraf-
sızlık bu oturumda gündeme getirilecektir.

Arşivcilik alanında en tartışmalı ve zor konulardan bir tanesi açık/ka-
palı arşivler ve arşivler üzerinde sansürün etkileridir. Araştırmacıların 
gereksinimleri, bu gereksinimlere yasal ve idari sınırlamalar doğrul-
tusunda uygun yöntemler bulmak ve bu doğrultuda politikalar oluş-
turma konusu bu oturumda çeşitli yönleriyle ele alınacaktır. Özellikle 
bu oturumda kamu arşivlerine erişim özgürlüğü, yasal çerçeve, kamu 
arşivlerinde bireysel taleplerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, şef-
faflık ve gizlilik arasındaki denge tartışılacak; diğer yandan arşivlerin 
sansürle nasıl sınandıkları ele alınacaktır. Bu oturumda açık arşivler, 
kapalı arşivler, gizli arşivler ve sansürün yarattığı arşivler de tartışma-
ya açılacaktır.

Arşivlerde sağlama ve arşiv politikaları birbiriyle etkileşimli bir süreç-
tir. Bu sürecin önemli bir adımı kurumların sağlamayı amaçladıkları 
belgeleri ilgilendiren politikalar oluşturmalarıdır. Sağlama politikası, 
bir arşiv kurumunun karar alma ve kaynaklarını bu yönde kullanmayı 
sağlayan önemli bir araçtır. Bu politika arşiv kurumunun planlı, koor-
dineli ve sistematik bir şekilde çalışabilmesinin belkemiğidir. Kuru-
mun hangi arşiv kayıtlarını sağlayacağı veya koruma altına alacağını 
tanımlar ve ayrıntılı sağlama stratejileri, değerlendirme kriterleri ve 
ilgili prosedürlerin geliştirilebilmesi için bir temel oluşturur. Sağla-
ma politikaları aynı zamanda arşivlerini bağışlamak isteyen bağışçı-
lar için de önemli bir referans oluşturmaktadır. Sağlama politikası bir 
kurumun misyonunu mümkün olan en açık şekilde özetlemelidir. Bu 
oturumda arşivlerde sağlama çalışmalarının yukarıdaki bağlamda tar-
tışılması amaçlanmaktadır.

3
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Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

SÖZLÜ
TARİH

ARŞİVLERİ

AKTİVİZM VE 
ARŞİVLER

GÖRSEL
ARŞİVLER

Sözlü tarih çalışmaları ile ilgili yöntemler, görüşme teknikleri ve ya-
şam tarihçeleriyle ilgili pek çok şey bugüne kadar yazıldı ve gündeme 
getirildi. Bu oturumda sözlü tarih çalışmalarının çok daha az ele alı-
nan öteki yüzü tartışılacak, görüşmelerin ses kayıtları, görsel kayıtlar 
(fotoğraf, video çekimleri), bunların deşifre edilmesi ve buna bağlı 
çıktıların arşivlenmesi ele alınacaktır. Ülkemizde sözlü arşivlerin var-
lığı ve onun etrafında gelişen sorunlar ve arşivcilik mesleğinin daha az 
bilinen bir alanı olan sözlü belge arşivcisi/sözlü arşivci bu oturumun 
konularından biri olacaktır.

Arşiv belgeleri, marjinalleşmiş grupların hikâyelerini anlatmak, tarih-
teki adaletsizlikleri belgelemek ve çevresel olarak sürdürülebilir ve in-
sancıl gelecekleri teşvik edecek kampanyaları desteklemek için kullanı-
labilir. Dünyada son zamanlarda kamu arşivleri, bu gruplara ulaşmak 
ve belgeleri mümkün olan en geniş sosyal ilgi alanlarına ve aktörlerine 
ulaştırmak için güçlü bir çaba sarf etmektedirler. Sosyal aktivistler ve 
kamu yararına çalışan gruplar, gelecek nesiller için kendi belgelerini, 
seslerini ve hikâyelerini arşivlemenin önemini savunmaktadırlar. Bu 
oturumda arşivler ve aktivistler arasındaki kaynak sağlama ve koruma 
konuları ele alınacaktır. Ayrıca arşiv ve aktivizmin uygulamada birlikte 
nasıl çalıştıkları da gündeme getirilecektir.

Resim, fotoğraf, grafik ile afiş, kartpostal, foto-kart, karikatür gibi 
farklı formatlarda üretilmiş görselleri korumak, verilerini arşivlemek, 
kimyasal yapıları ve fiziksel özellikleri bozulmadan günümüz tekno-
lojisine uygun formatlara aktarmak arşivciler için her zaman önemli 
uzmanlık alanlarından biridir. Fotoğraf, keşfedildiği 19.yy’dan bugüne 
150 yılı aşkın süredir çok farklı boyutlarda, negatif/pozitif film, cam 
gibi farklı taban malzemeler üzerine kaydedilmiş, basılmış, çoğaltılmış 
ve oldukça hızlı format değişimleri geçirmiştir. Günümüzde arşivciler 
görselleri sanal ortama aktarabilmek ve onları zamana karşı koruyabil-
mek için dijitalleştirme çalışmalarını ön plana koydular. Dijitalleştir-
mede farklı çözünürlüklerde tarama ve jpeg, tiff gibi farklı formatlar-
da kaydetme uygulamaları gözlenmektedir. Veri tabanları, kataloglar, 
aradığımız konuya, kişiye, mekâna erişimde önemli yardımcılardır. Bu 
oturumda kurumlarda bulunan görsel arşivler, kamuya açık görsel ar-
şivler (sanal ya da dijital arşiv), kullanılan tasnif yöntemleri, dijitale 
aktarım, sanal ortamda filigran kullanımı ve kamuya açık görsellerde 
kaynak gösterme/göstermeme gibi konular tartışılacaktır.

6

8

7



349Syf

Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyum:
Türkiyede Arşivciliğin Bugünü, Yarını ve 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

Jacques 
Derrida’nın 

Arşiv Humması ve 
Arşivcilik 

Dünyasına Etkileri

Sinema/Film 
Arşivleri ve 

Kayıp Arşivler

5 Haziran 1994’te Londra’da, Courtauld Sanat Enstitüsü, Freud Mü-
zesi ve Psikiyatri ve Psikanaliz Tarihi Uluslararası Derneği’nin hima-
yesinde René Major ve Elisabeth Roudinesco, Memory: The Question 
of Archives başlıklı bir konferans düzenlediler. Jacques Derrida bu 
konferansta arşiv kavramının anlamını, doğasını ve işlevini ele aldığı 
The Concept of the Archive: A Freudian Impression başlıklı Ingilizce 
bir konuşma yapmıştır. Daha sonra konuşmasının başlığı Fransızcada 
Mal d’Archive: Une Impression Freudienne olarak ifade edilmiştir. 
Bugün arşivciler, arşiv kurumlarında stratejik planlama, maddi kay-
naklar ve teknolojik bilgiye giderek daha çok gereksinim duyuyorlar. 
Sürekli bu baskı altındayken doğal olarak arşivcilikle ilgili felsefi dü-
şünceye zaman ayırmak kolay olmuyor. Arşiv kavramını bir kamu-
sal alan, düzenleyici bir otorite kaynağı ve stratejik bir kavram olarak 
yeniden düşünmek ve irdelemek isteyenler için Derrida’yı okumak 
ilham verici bir kaynak olabilir. Bu bağlamda Derrida’nın Arşiv Hum-
ması makalesinin arşivciliğe etkileri ve katkıları tartışılacaktır.

Sinema/film arşivleri film, video, belgesel, televizyon programları ve 
haber yayını görüntüleri gibi hareketli görsel-işitsel içerikleri sağlar, 
tamir ve restorasyonunu yapar ve onları zamana karşı korur. Nere-
deyse her ülke kendi ulusal görsel-işitsel mirasını korumak amacıyla 
kurumlar oluşturmuştur. Film arşivleri, görsel-işitsel bellek yaratarak, 
geçmişe bakış açımızı şekillendirmede temel bir rol oynarlar. Dijital 
dönüşüm, geniş ölçüde ulusal film arşivlerinin rolünü de etkiledi ve 
değiştirdi. Eskiden bu kurumların başarısı koleksiyonlarının niceliği 
ve niteliği iken bugün çağdaş arşivlerin en önemli amaçlarından biri 
korudukları materyalin erişimini sağlamaktır. Çıkan yangınlarla ve 
türlü ihmallerle geçmişinin önemli bir kısmını kaybeden Türk Sinema-
sı, çağdaş koruma tekniklerinin eksikliğini yaşamaktadır. Bu kurumlar 
yalnızca sinemada değil, görsel-işitsel kültürün her alanında temel bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra arşiv geleneğinin 
tam olmadığı, kişilerin ve kurumların arşivlerinin çöpe atıldığı, hurda 
kâğıt olarak satıldığı, yangın, sel baskını, olumsuz depolama ve yarar-
landırma şartları nedeniyle, Türkiye’de pek çok arşiv kaybolmuştur. 
Bu oturumda Türkiye’de film arşivleri, yaşadıkları sorunlar, gelece-
ğe yönelik projeler ile birlikte hangi arşivlerin nasıl kaybolduğu ve 
kaybolma tehlikesi altında bulunan arşivlere ilişkin bilgilerin ortaya 
çıkarılması konuları da gündeme getirilecektir.
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ARŞİVCİ VE
BAĞIŞÇI
İLİŞKİSİ

ARŞİVCİ,
KOLEKSİYONCU

VE SAHAF

Arşiv çalışmalarının en önemli yönlerinden biri bağışçı ile sürdürü-
len ilişkilerdir. Belge bağışı artık bugünlerde sadece bir kez yapılan 
bir bağış şeklinde algılanmıyor. Bağışçı ile arşivci arasında ilişkiler 
sürdürülüyor ve yıllar içinde bağışçılar yeni belge bağışlamaya de-
vam ediyorlar. Ancak arşivciler, hem temsil ettiği kurumların sağla-
ma misyonlarını yerine getirerek tarihi belgelerin sağlanmasında hem 
de bağışçıları iyi anlamak konusundaki yeteneklerini geliştirmelidir-
ler. Sağlama politikalarında arşivciler, bağışçıları aktif olarak aramalı 
ve kendileriyle sürdürülen ilişkilerde, bağış yapan kişinin kendisinin 
de bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini iyi anlatabilmelidir. Arşivci 
bağışçıya belgelerinin, güvenli fiziksel ve dijital depolama ortamında 
muhafaza edileceğini ve bu belgelerin denetimli olarak kullanılacağını, 
kuşkuya yer bırakmayacak bir netlikte açıklayabilmelidir. Dolayısıyla 
arşiv bağışlarında arşivcinin rolü çok önemlidir. Bu oturumda aktif ar-
şiv sağlama politikaları, arşivci ve bağışçı ilişkileri ele alınacaktır.

Arşivciler, toplumsal belleğin korunması bağlamında yürüttükleri 
mesleklerinin amaç ve tanımı doğrultusunda toplumda dürüst, taraf-
sız, tutarlı, şeffaf ve nesnel profesyoneller olarak bir imaj yaratmış-
lardır. Bu imaj önemli ve korunması gereken bir mesleki değerin ve 
ayrıca mesleki etiğin temel dayanağıdır. Ancak son 50 yıldır bu imaj 
önemli dönüşümler ve değişiklikler geçirmiştir. Bu oturum, arşivcile-
rin değişen arşivcilik ortamında üstlendikleri rolleri sistematik olarak 
gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Efemera toplayan koleksiyoncular 
da arşivciler ve sahaflar ile birlikte tarihsel belgelerin korunmasında 
önemli bir rol üstlenmektedirler. Sahaflık mesleği ticari amaçla ve 
kendi ilişki ağları içinde kendi özel yöntem ve teknikleri ile özel ar-
şiv, kitap ve belge toplayan bir başka meslektir. Sahaflar, yıllar içinde 
kurdukları bu ilişkiler sayesinde, pek çok yerden arşivlerle ilgili bilgi 
alır ve kaybolmaya aday birçok değerli arşivi kendi özel yöntem ve 
teknikleri ile takip ederek satın alma yoluyla edinir ve çeşitli kolek-
siyonculara ve kurumlara satmak suretiyle kazandırır. Bu oturumda 
arşivciler, koleksiyoncular ve sahafların özel arşivlere ulaşmada ve bu 
şekilde toplumsal belleğin korunmasına yaptıkları katkılara dair ya-
şadıkları deneyimler paylaşılacak ve bu meslek alanlarında gündeme 
gelen sorunlar tartışılacaktır. Paylaşılan bu deneyimlerin, ileride arşiv 
materyallerinin nihai olarak ait oldukları yerlere yani kurumsal arşiv-
lere ulaşmasındaki yolları kısaltıp kolaylaştırmaları, bu oturumun ar-
zulanan asıl sonucudur. Ayrıca bu alanda kurulmuş mesleki dernekler, 
bu konu ile ilgili çıkan dergiler ve alanında öncülük etmiş yayınlar da 
bu oturumda ele alınacaktır.

11

12

Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)



351Syf

Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

14-15 Kasım 2020 (10-11 Nisan 2021) Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

DİJİTALİN 
TANIMLANMASI: 

DİJİTAL DOĞAN 
BELGELER

Arşiv Hikâyeleri:
 Gerçekler, 

Kurgular ve 
Tarih Yazımı

Özel Arşivlerde 
Arama Kılavuzu, 
Tasnif Şeması ve  

Kataloglama 
Aşaması ve 

Süreçleri

“Dijital doğan” terimi, dijital biçimde ortaya çıkan bilgi ve belgele-
ri ifade eder. Bu, fiziksel kâğıt kayıtlarının taranması ile oluşturulan 
dosyalarda olduğu gibi analog materyallerin yeniden biçimlendirile-
rek dijital hale gelmesiyle aynı durum değildir. Dijital arşivler konusu 
sık gündeme gelen ve hakkında çok yazılmış bir konudur. Ancak diji-
tal belgeleri kataloglama konusunda önemli boşluklar bulunmaktadır. 
Aynı zamanda web siteleri, bloglar, internet ortamında yayın yapan 
dergiler ve gazeteler, e-mailler ile sosyal medya alanlarında da arşiv-
leme ve kataloglama konusunda boşluklar mevcuttur. Bu oturumda 
konu ile ilgili teknolojik değişimler ve arşivcilik mesleğinin dijital 
malzeme taleplerine verdiği yanıtlar ele alınacaktır.

Tarihçiler arşiv belgelerini entelektüel bir süreçten geçirirken arşiv ku-
rumlarında yaşadıkları deneyimler genellikle bir gizem olarak kalırlar. 
Arşivlerin oluşturulmasının arkasındaki öyküler, yaşanan bu süreçle-
rin arşivlerde bulunan belgeleri kaçınılmaz olarak nasıl şekillendirdi-
ği ve tarihçilerin bu arşivleri nasıl yorumladıklarını etkiler. Arşivlerin 
tarihçiler için önemine rağmen, onların arşivlerle karşılaşmaları hak-
kında çok az şey yazılmıştır. Arşivler ve kullanımları ile ilgili çeşitli 
özellikler ve bakış açıları, farklı sonlar hatta hiç bitmeyen bir anlatım 
döngüsü vardır. Bu oturum bu alandaki özgün deneyimlerinizi ve ar-
şivlerin peşine düşerken yaşadığınız kişisel deneyimleri aktarabilece-
ğiniz bir oturum olacaktır.

Arama kılavuzları, bir koleksiyonun kapsamı ve içeriği hakkında genel bir fikir ve-
rir. Arşivciler, koleksiyonlardaki malzemeyi tanımlamak için ayrıntılı envanterler, 
kayıtlar, indeksler ve kılavuzlar oluşturur. Bu kılavuzlar koleksiyon içindeki bilgi-
lere erişimi kolaylaştırır ve koleksiyon içindeki belirli bilgileri kolay ve hızlı bulma 
amacına hizmet eder. Arşiv materyalinin işlenmesi süreci önce belgelerin düzen-
lenmesini ardından ise tanımlanmasını içerir. Tasnif süreci belgelerin kimin tara-
fından ve niçin yaratıldığını, hangi koşullarda üretildiğini, hangi işlev ve faaliyetleri 
belgelediklerini ve fiziksel niteliklerini anlayabilmek için belgelerin incelenmesi 
sürecidir. Bugün arşivciliğin geçirdiği değişim ve dönüşümlerin sonucunda arşi-
vciler eskisi gibi anonim tasnif şemaları yapmamakta bu şemaları kendi adlarıyla 
yayınlamaktadırlar. Arşivci, belgelerin tasnif şemasını oluştururken belgeler arasın-
da bağlar kurarak ve yeni kayıtlar ortaya koyarak yeni bir düzen ve değer yaratmak-
tadır. Böylece arşivci belgelerin içeriği, ortaya çıkış nedenleriyle ilgili yeni olguları 
öne çıkartarak arşiv fonunun entelektüel düzenini sağlamaya çalışır. Kataloglama, 
koleksiyonları belgelemenin önemli bir aşamasıdır. Kataloglama, doğru açıklama-
lar ve anahtar sözcükler oluşturarak koleksiyonlar üzerinde daha fazla entelektüel 
kontrol sahibi olmanızı sağlar ve koleksiyonlara erişimi kolaylaştırır. Bu oturumda 
arama kılavuzu, tasnif şeması ve kataloglamanın aşama ve süreçlerinin geçirdiği 
değişiklikler ele alınacaktır. Gündemde olan OCR’lı dijital belgelerin tasnif şeması 
ve kataloglamaya artık gereksinim duyulmadığı görüşleri de gündeme getirilecek-
tir. Kurum, ülke, dil, katalog olgularını ortadan kaldıran “sıfır kâğıt” uygulamasına 
doğru yol alıp almadığımız da tartışılacaktır.
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TOPLUMSAL
CİNSİYET VE
ARŞİVCİLİK

Kadın Merkezli 
Arşivler, 

Kadın Tarihi 
ve Feminizm

Arşivler yüzyıllarca tarihsel kayıtların korunduğu, değişmez ve taraf-
sız mekân ve kurumlar olarak kabul edilmişse de, yeni çalışmaların 
ışığında arşivlerin, iktidarla doğrudan bağlantılı ve erk yanlısı bilgiyi 
üretmeye ve toplamaya aracılık eden yapılar olduğu ortaya çıkmıştır. 
Özellikle resmi arşivlerin ağırlıklı olarak erkeklerin ve onların uğra-
şıları tarihi olduğunu ön plana çıkaran ve kadın tarihinin gizlendiği-
ni ortaya koyan feminist tarihçiler arşivlerin yeniden düşünülmesine 
önemli katkılar sağladılar. Feminist tarihçilerin amacı kadınları tarih-
te görünür kılmak ve onları araştırma gündemlerinde tutmaktır. Bu 
amaçla yeni çalışma yöntemleri bulmak, arşivcilerin, feminist tarih-
çilerin ve toplumsal cinsiyet tarihi alanında araştırma yapanların bir-
birleriyle iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmasını sağlamaktadırlar. 
Bu bağlamda, toplumsal cinsiyetin dinamiklerine ilişkin tarihsel veri-
leri toplayan arşivler, kuir ve toplumun göz ardı ettiği diğer gruplara 
ilişkin arşivler ile toplumsal cinsiyet çalışmalarının gelişim tarihi, bu 
çalışmaların sürdürülebilirliği ve işbirliği açısından önemlidir. Bu otu-
rumda toplumsal cinsiyet çalışmaları ve konularıyla ilgili bilgileri ko-
ruyan ve yaygınlaştıran kurum ve uygulamaların tarihsel ve sistematik 
olarak nasıl iç içe geçtikleri ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
geçirdikleri derin dönüşümler tartışılacaktır. Bunun yanı sıra kadınlar-
la ilgili birincil kaynakları barındıran arşiv merkezlerinin kurulması 
ve geliştirilmesi ile geleneksel arşiv kurumlarının sağlama politikala-
rı, “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramı çerçevesinde ele alınacaktır.

Kadın merkezli arşivlerin temel amacı, kadınların sözel, görsel ve yazılı 
bilgi ve belge mirasını derlemek, korumak ve bu bilgiyi erişime sunarak ka-
dınların özgürleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu aynı zamanda kadınların 
kendi tarihlerine sahip çıkabilmeleri için gerek duydukları birincil kaynak-
ların sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların bütünlüğünü de ifade eder. 
Kadın arşivlerinin tarihi ve kadınlara ait belgelerin toplanması büyük bir 
kültürel ve toplumsal gelişmeyi yansıtmaktadır. Belge üretme ve arşiv dü-
zenleme eylemi güçlü, yaratıcı bir eylemdir ve kadınlar her iki süreci de ka-
dın kimliklerini geliştirmek için kullanmıştır. Kadın tarihi ve feminist tarih 
yazımı alanında çalışan araştırmacıların, kadın tarihi arşivcileri ve üniversi-
telerde bulunan kadın/toplumsal cinsiyet araştırmaları merkezlerinin işbirli-
ği ve ortaklığı önemlidir. Bu oturumda kadın merkezli arşivcilik çalışmaları, 
arşiv kurumlarında kadınların “eksik ve yetersiz temsili” konusunda farkın-
dalık oluşturulması ve bu eksikliğin giderilmesi yönünde atılan adımların 
yanı sıra, kadınlarla ilgili birincil kaynakları barındıran arşiv merkezlerini 
yaygınlaştırmak, geliştirmek ve kadınların bilgi-belge mirasını korumak ko-
nusunda neler yapılabileceği ele alınacaktır.
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Kadın Arşivleri 
ve AKTİVİZM

SÖZLÜ TARİH:
ARŞİVSİZ

KADINLARIN
ARŞİVLERİ

AİLE 
ARŞİVLERİNDE

 KADINLAR:
SAKLI ARŞİVLER

Aktivizm geçmişten bu güne her zaman kadın arşivleri açısın-
dan önemli bir yere sahiptir. Arşivler için yeni sağlama stratejile-
ri ve girişimleri geliştirilirken arşivciler ve aktivistler yakın işbir-
liği içindedir. Aktivistler bilgi ve belge çeşitliliğini artırmak, hesap 
verebilirlik ile sosyal adaleti teşvik etmek için arşivlerin gücünü 
kullanabilirler. Bu oturumda hem aktivizm ve kadın arşivleri ara-
sındaki ilişkiler pratik ve teorik açıdan ele alınacak, hem de aktiviz-
min arşiv uygulamasına nasıl dâhil edildiği gündeme getirilecektir. 

Diploma, günce, mektup, albüm gibi yazılı ve görsel somut belgeleri 
olan kadınların sayısı oldukça azdır. Oysa kadınlar aile ve akrabalık 
ilişkilerini, ailelerinden kuşaklar boyu aktarılan hikâyeleri, kültürel ri-
tüelleri, sırları, doğaya, beslenmeye, tedaviye dair bilgileri ve yemek 
tariflerini genellikle hafızaları vasıtasıyla saklar ve aktarırlar. Kırsal 
toplumlarda ve kentlerde kadınların kendilerinden önceki kuşaklar-
dan, kadınlardan aldıkları sözlü bilgileri genç kuşaklara aktarımı, gi-
derek kesintiye uğramakta, bu bilgilerin yazıya geçirilmesi ve belge-
lenmesi daha da önem kazanmaktadır. Sözlü tarih, tarihin yazmadığı 
yaşanmışlıkları ve olguları ele alır ve kadınlar yazılı olmayan geçmi-
şin en önemli taşıyıcı ve aktarıcı öznelerindendir. Sözlü tarih hiyerar-
şinin kırılmasını sağlayan, hafızanın güçlenmesi sonucunu doğuran,  
aynı zamanda terapi işlevi gören bir tarih yazım yöntemidir. Sözlü 
tarih hem görüşmeyi gerçekleştireni, hem de görüşülen kişiyi anlatıya 
katmayı zorunlu kıldığından;  yapısı ve felsefesi gereği kolektivizm 

Kadınların kendilerine ait özel bir arşiv oluşturma ve belge saklama 
alışkanlıkları azdır. Böyle bir alışkanlığın söz konusu olması duru-
munda dahi toplumsal baskılar arşivleme önünde ciddi engeller oluş-
turmuştur. Örneğin aile arşivleri içinde kadınlara ait bilgi ve belgeler 
“Diğerleri” başlığı altında ayrıca arşivlenmiş, yahut bu bilgi ve bel-
geler aile arşivlerine dâhil edilmemiş ya da imha edilmiştir. Kütüpha-
nelerde ve arşivlerde kadınlarla ilgili bilgi ve belgelerin bir aile arşivi 
veya bir erkeğin arşivi içinde değerlendirilerek kadınların görünmez 
kılındığı gerçeği sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Kadın araştırmacı-
lar ve kadın kütüphaneleri bu koleksiyonlar üzerinde çalışarak, saklı 
koleksiyonları ortaya çıkarmaktadırlar. Bu oturumda kadınlarla ilgili 
parçalı kadın koleksiyonları diyebileceğimiz, daha çok ailelerin veya 
erkeklerin özel arşivleri arasından çıkan saklı kadın arşivlerini keşfet-
me, kullanıma ve erişime hazır hale getirme süreçleri gündeme geti-
rilecektir.
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SÖZLÜ TARİH:
ARŞİVSİZ

KADINLARIN
ARŞİVLERİ

Kadın Arşivlerinin 
Katalogları 

ve Ulusal 
Kataloglar

gerektirir ve katılıcımdır, dışlamaz ve kapsayıcıdır. Feminist araştır-
macıların, feminist yöntemlerin başlıca ilkesi olan, çalışmanın kimin 
işine yarayacağı sorusunu da merkeze almasıyla sözlü tarih, feminist 
tarih yazımında önemli bir yere sahiptir. Sözlü tarih yöntemi ile femi-
nist anlayışın ortaklaşabilmesi, ilhamını/kaynağını, geleneksel tarihi 
kaynakların ve tarih yazımının genellikle kadınların yaşamlarını ih-
mal ettiğine dair gerçeklikten almıştır. Sözlü tarih, kadınları tarihsel 
kayıtlara dâhil etmenin, hatta kadınların yaşamlarını gizleyen sosyal, 
ekonomik ve politik öneme sahip erk tanımlarına itiraz etmenin de bir 
yoludur. Bu oturumda sözlü tarih yöntemleri, bu alanda çalışacak olan 
araştırmacılara nasıl yol gösterilebileceği, sözlü tarih çalışmalarının 
yaygınlaşması için yapılabileceklerin yanı sıra, bu anlatıların güvenli 
bir şekilde korunabilmesi ve gelecek nesiller için kullanılabilir olma-
sını sağlamak amacıyla neler yapıldığı ve neler yapılabileceği soruları 
gündeme getirilecek ve sözlü tarih çalışmalarından örnekler üzerinde 
durulacaktır.

Arşivlerde yer alan belgelerin içerik ve kapsamlarını görünür kılmak, 
tanıtımlarını yapmak, daha çok araştırmacının bu koleksiyonlardan 
haberdar olmasını sağlamak ve kadın tarihi çalışmalarına katkıda 
bulunmak açısından, katalog çalışmalarının önemi büyüktür. Özel 
arşiv katalogları araştırmacılar için bir rehber niteliğindedir ve aynı 
zamanda bir bilgi üretimi alanıdır. Kadın tarihi alanında çalışan araş-

tırmacıların, feminist tarihçiler ve arşivcilerin, kadınlara ilişkin birin-

cil kaynaklar üzerinde yaptıkları araştırmalar sonrasında söz konusu 
kaynakların bu alanda araştırma yapmak için yetersiz olduğu saptan-

mıştır. Arşiv kataloglarının böylesine önem kazanması ve birer başvu-

ru kaynağına dönüşmesinin nedeni, arşivcinin çalışmasına başlarken 
üzerinde çalıştığı belgelerle ilgili sorduğu sorular ve izlediği yöntem-

dir. Bu oturumda, kataloglar ve koleksiyonlar vasıtasıyla ne türden bir 
bilgi üretiminin ortaya çıkabileceği ve bu bilginin neye yarayacağı; 
araştırmacının aradığı belgeye ulaşabilmesinde kolaylık sağlamak için 
nasıl kapsamlı katalog tanımlamaları yapılabileceği gibi sorular ve ya-

nıtları tartışılacaktır.

5

6



355Syf

Vakfın  Ortaklaşa Düzenlediği Etkinlikler

30.Yıl Sempozyumu:
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Ulusal Sempozyum 
(Beykoz Üniversitesi)

Arşivcilikte 
Cinsiyetçi Dil ve  

“Türkiye Kadın 
Thesaurusu” 

Kullanımı

Kadın 
Hareketleri, 

Kadın 
Örgütleri ve 

Arşivcilik

Thesaurus, belirli bir konu alanı için oluşturulan bilgi-belge yöneti-
mi sistemleri içinde, söz konusu alandaki bilginin tanımlanmasını ve 
erişimini en etkin düzeyde gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. 
Bilgiyi tanımlamak için kullanılan dil, kadın hareketi ve kadın çalış-
maları alanındaki gelişmeleri izleyememekte ve bu durum çoğu kez 
bilginin erişimine engel olmaktadır. Kadınlarla ilgili belgelerin, cinsi-
yetçilikten uzak bir biçimde tanımlanması, kataloglanması ve kadın-
ların kendileriyle ilgili bilgilen(dir)me haklarının aracı olarak görülen 
Kadın Thesaurusu, bilginin önünü tıkayan sistem bozukluklarını ve 
bilgi kaybını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu oturumda, uluslararası 
alanda, Avrupa’da, kadınlar üzerine araştırmalarda kullanılacak terim-
lerde standartlaşmayı, kaynaklara erişimde ortak kavramlar üzerinde 
arama yapmayı, böylece ortak standartlar oluşturmayı sağlayan Kadın 
Thesaurusu’nun hangi alanlarda ortak bir kavramlar dizini oluşturdu-
ğu ve arşivcilikte cinsiyetçi dilden arınmaya nasıl katkı sağladığı ele 
alınacaktır.

Anadolu coğrafyasındaki kadın örgütlenmesinin ilk örneği olan, 13. 
yüzyılda Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyân-ı Rûm Teşkilâtı’n-
dan, II. Meşrutiyet dönemi kadın örgütlenmelerine, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında kurulan kadın örgütlerinden bugünün online platformlarına 
kadar kadınların kurduğu örgütlere ve modern dünyanın tarihiyle ya-
kın bir ilişki içerisinde olan kadın hareketlerine ait belgelerin toplanıp, 
düzenlenerek kayda geçirilmesiyle yok olmaktan kurtarılması, kadın 
tarihi yazımı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu oturumda, bil-
gi ve belgeler yardımıyla kadın örgütlerinin ve kadın hareketlerinin 
tarihini incelemenin, bu örgüt ve hareketler kapsamındaki çalışmalar 
hakkında bilgi sahibi olmanın ve gelecekte kadınların tarihini oluştu-
racak belgelere kaynaklık edecek malzemeyi biriktirmenin arşivcilik 
açısından önemi ele alınacaktır. Bunun yanı sıra Türkiye’de kadın ha-
reketinin ya da bireyler olarak kadınların, belgelendirmeye yaklaşımı 
nedeniyle bir arşiv oluşturma geleneğinin tam anlamıyla gelişmemiş 
olmasının yarattığı eksiklikler ve boşluklar ile bunlardan doğan so-
runlar tartışılacaktır. Son olarak kadın portallarının ve bugün internet 
üzerinden yapılan kadın odaklı yayıncılığın nasıl arşivleneceği de bu 
oturumda gündeme getirilecektir.

7
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KADIN
TARİHİNE

GÖRSEL BİR
BAKIŞ

“Geleneksel 
Olmayan” 

Belge Okuması ve 
Kadın 

Merkezli 
Arşivlerin 

Ortaya Koyduğu 
Alternatif 

Çalışma Yöntemleri

19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan fotoğraf, başlangıcından itibaren 
kültür mirasımızın bir parçası olmuştur. Kadın tarihi yazımında ol-
dukça sınırlı olan yazılı belgelere karşın çok sayıda görsel, eksik kalan 
boşlukları tamamlamakta, görünür kılmaktadır. Bu bağlamda görsel 
arşivler tarihin canlı tanıkları olma işlevini üstlenmektedir. Gerçek-
leştirilmeye çalışılan modernleşme projelerinde kadınların giyimi, saç 
modeli, başörtüsü gibi dış görünüşlerine ilişkin unsurlar hep önem-
li olmuştur. Fotoğraflar bize bu projelere konu olan ‘örnek kadınları’ 
sunar. Kimi zaman da kadınlar, şapka ya da saç modelleriyle, giyim-
leriyle ve duruşlarıyla kimliklerini, farklılıklarını vurgular ve bunu 
fotoğraflarda yansıtırlar. Kadınları dönüştürerek nesilleri değiştirme 
projelerinin izleri, fotoğraflarda, reklamlarda, afişlerde, kartpostallar-
da, para ve pullarda çok net görülmektedir. Kadın imgesinin değişi-
minin feminist bir bakış açısıyla taranması, yeniden tanımlanması ve 
yorumlanması, yeni arşivcilik olanakları ve alternatif okuma yöntem-
leri ile sağlanabilir. ‘’Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış’’ oturumunda 
toplumsal gerçeklere tanıklık eden ve önemli bir kültürel olgu olarak 
karşımıza çıkan görseller kadın tarihi çerçevesinde ele alınacaktır.

Kadın tarihinde belgeyi ve arşivi yeniden kavramsallaştıran yeni eğilimler 
ortaya çıkarken arşiv çalışmalarında kadınların ses ve yazılarının genellikle 
gizlendiği ya da tamamen kaybolduğuna dikkat çekilmiştir. Ardından belge-
lerin geleneksel okuma yöntemleri dışında okunmasına yönelik çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. Böylece belgeleri sorgulamak amacıyla birçok bilgi 
katmanını bir araya getirmek ve geçmişte saklı kalan kadınların hayatlarını 
yeniden inşa etmek için yeni yöntem arayışlarına girilmiştir. 60’lardan ve 
70’lerden itibaren sosyal tarihçiler ve kadın tarihçiler, şimdiye kadar çalı-
şan grupların/emekçilerin, etnik toplulukların ve kadınların marjinalleşmiş 
seslerini kurtarmaya çalışırken başlayan metodolojik tartışmaları devam et-
tiriyorlar. Geleneksel arşiv kaynaklarında araştırdıkları konuları çok fazla 
bulamayan bu araştırmacılar, toplumsal hareketlerin ürettiği gazeteler, şar-
kılar, maddi nesneler ve sözlü tarih görüşmeleri de dâhil olmak üzere bir 
dizi yeni ve sıra dışı kaynak buldular. Bu araştırmalar çerçevesinde gelişen 
bir başka yeni eğilim de metinleri “geleneklere aykırı” bir şekilde okumak, 
o metinde incelenmemiş alanları, boşlukları, sessizlikleri ve çelişkileri bul-
mak ve onlara dikkat çekmek olarak karşımıza çıkıyor. “Geleneklere aykırı” 
okuma olağan okumadan farklıdır. “Geleneklere aykırı” okurken, belgenin 
yaratıcısıyla birlikte yürür, sorgular, araştırır ve düşüncelerini ifade etme 
yolları incelenir. Bu oturumda arşivlerin nasıl sorgulandığı ve “geleneksel 
olmayan” belge okumaları gündeme getirilecek ve bu arayışların kadın mer-
kezli arşivler için yarattığı fırsatlar ele alınacaktır.
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ARŞİVCİLİĞİN
FEMİNİST

ELEŞTİRİSİ

Osmanlı Devlet 
Arşivlerinde
 Kadınlar ve  

Toplumsal Cinsiyet

Bu başlık altında arşivciliğin feminist eleştirisi ile birlikte arşiv-

cilik eğitimi, uygulamaları ve arşivcilik mesleğine ilişkin alanlar-
da ortaya çıkan sorunlara feminist deneyimin getirdiği açılım ve 
cevaplar tartışılacaktır. Kadın merkezli arşivcilik genellikle kolek-

siyon geliştirme konularına odaklanmıştır ama arşiv kurumlarında 
radikal dönüşüm ve temsil politikalarının ilerleyebilmesi eleştirel 
feminizmin katkılarına da bağlıdır. Feminist deneyim, arşiv teorisi 
ve pratiğinin kadınların arşivlerde daha iyi temsil edilmesine önem-

li katkıları bulunmaktadır. Arşivcilerin ve arşiv kurumlarının karşı 
karşıya kaldıkları günümüz sorunlarına eleştirel feminist kavram ve 
metodolojilerin nasıl katkıda bulunabileceği bu oturumda gündeme 
getirilecektir.

Cumhuriyet öncesinde bir kadın hareketi yaşandı mı? Bu doğrultuda görüş 
ve talepler üretildi mi? türü sorulardan yola çıkarak yapılan araştırmalar ve sorgu-

lamalar sırasında Osmanlı dönemine ait kaynaklara başvurma, kadınlar için önemli 
bir sürecin başlangıcı oldu. Osmanlı toplumunda kadın hareketi bir özgürlük ve 
eşitlik hareketi olarak ortaya çıkmış, toplumun genel özgürlüğü ile paralel bir sü-

reklilik izlemiştir. Kadın sorunları Osmanlı toplumunda edebiyattan basına, düşün 
akımlarına kadar pek çok alanda kendini göstermiştir. Bu konuda araştırma ya-

panların, ağırlıklı olarak Osmanlı kadınlarının anılarına, ürettikleri edebi metinlere 
ve ikincil kaynaklara başvurmaları genel olarak Osmanlı kadınlarına ilişkin özgün 
kaynakların hayli nadir olmasından kaynaklanmıştır. Bu şartlar altında yeni kaynak 
ve bilgilere ulaşmak özel bir çaba gerektirmiş, Osmanlı toplumundaki kadınların 
mücadelelerini, eylem ve taleplerini en iyi gösterecek kaynaklar kadın dergileri 
ve dernekleri olmuştur. 600 yıllık Osmanlı Imparatorluğu’nda kadının statüsünü 
araştırmak için Osmanlı Arşivi’ne başvurmak ve eski harfleri okumak bu sürecin 
iki önemli unsurudur. Bu oturumda hem Osmanlı arşivlerinde, hem de Osmanlı 
döneminde kadınların ürettiği kaynaklarda toplumsal cinsiyet olgusu gündeme ge-

tirilecektir. Ayrıca Osmanlı devlet arşivlerinde yürüttükleri araştırmalarla Osman-

lı’da kadın, toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine çalışan tarihçilerin arşiv çalış-

malarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları aşmak için kullandıkları teorik ve 
yöntemsel yaklaşımlar ele alınacaktır.
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Toplumsal 
Cinsiyet 

Araştırmaları ve  
Arşivciliğin 

Buluşması

Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi 

Merkezi Vakfı: 
Alternatif Arşivcilik 

Metodoloji ve 
Pratikleri

Geride bıraktığımız 40-50 yılda üniversiteler bünyesinde kurulan, kadın araştır-
maları ve/veya toplumsal cinsiyet araştırmaları merkezleri,  arşiv kurumları bir 
araya gelip kadın merkezli belge sağlama, koruma ve erişime açma konularında 
birlikte çalışarak, kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet tarihi için arşivcilik konusunu 
gündeme getirme çabasına girdiler. Arşivcilik dünyasıyla toplumsal cinsiyet araş-
tırmaları birbiriyle çok yakından ilintili,  ancak birbirinden bağımsız iki alan ise 
de, bu iki ayrı alanın birlikte çalışarak ilerlemesi gerektiği artık kabul görmüş bir 
konudur. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ile Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencile-
rine, arşivlerde toplumsal cinsiyet temelinde araştırma yapmanın yöntemlerinin 
öğretilmesi önemlidir. Arşivler, geçmişin bekçiliğini yapan kurumlar olarak değil, 
öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı bir şekilde geçmişle etkileşime girebileceği, bilgi 
çağının kurumları olarak tanıtılmalıdır. Bu oturumda toplumsal cinsiyet araştır-
ma ve uygulamalarıyla arşiv uygulamaları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, 
toplumsal cinsiyet eksenli tarihsel ve güncel bilgiyi koruma-derleme ve anaakım-
laştırmanın/yaygınlaştırmanın yolları ile birlikte, bu süreçte karşılaşılan zorluklar 
da göz önünde bulundurularak, arşivlerin kurumsal ve teknolojik dinamikleri içe-
risinde feminist bilgiyi nasıl ürettikleri gündeme getirilecektir. Bunlara ek olarak 
arşivlerin toplumsal cinsiyet öğretimindeki etkisi, feminist uygulamaların bilgiyi 
üretme, koruma ve yaymanın yeni yöntemlerini nasıl mümkün kıldığı, feminist 
bilgi kuramının bir çıktısı olarak toplumsal cinsiyet kavramıyla birlikte toplumsal 
cinsiyet çalışmalarına da kaynaklık eden kadın arşivlerinin kadın tarihine, feminist 
entelektüel, politik ve kültürel çalışmalara sağladığı açılım ve erişimin, kadınların 
özgürleşmesine ne türden katkılarda bulunduğu tartışılacaktır.

Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Vakıf, 
koleksiyonları Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da 
kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındırması açısından önemli bir 
kurumdur. Var olan malzemenin sürekli olarak yitirilme veya yok edil-
me tehlikesinin bilinciyle yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu mater-
yalleri/belgeleri toplayarak arşiv ve koleksiyonlarını oluşturan Vakıf, 
kadınların gündelik ve özel yaşamıyla ilgili kaynakları elde etmek için 
özel bir çaba gösterir. Kadınların kişisel arşivleri, aile evrakları ve ar-
şivleri, mektupları, günceleri; kadın örgütlerinin kampanyaları ve ka-
yıtları, sanat eserleri, otobiyografiler ve biyografiler, filmler, videolar, 
afişler, efemera, sözlü tarih kayıtları ve deşifrelerinden oluşturulan bu 
koleksiyonlar, kadınlar hakkında başka hiçbir yerde bulunamayacak 
çok değerli bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu oturumda arşivcilik 
deneyimi, oluşturduğu arşiv ve koleksiyonların niteliği, sağlama, ko-
ruma ve erişime açma konusunda getirdiği alternatif çalışma yöntem-
leri ve sağladığı belgeler aracılığıyla Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 
son 30 yıldır kadın tarihi yazımına yaptığı katkılar ele alınacaktır.
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“ARŞİVİM NEREDE?”

52 kadın özel arşivinin yer aldı-
ğı kurumu, bağış sürecini, ba-
rındırdığı malzemeyi, belgelerin 
kapsadığı dönemi, arşiv üzerinde 
yürütülen kataloglama ve dijital-
leştirme çalışmalarını içerecek 
metin ile görsellerden oluşacak ve 
küratörlüğünü  Beykoz Üniversi-
tesi Sanat Tasarım Fakültesi’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Sözen’in 
yapacağı bir sergi düzenlenme-
si planlanmıştı. Ancak pandemi 
sebebiyle sempozyum çevrimi-
çi düzenleneceğinden ‘‘Arşivim 
Nerede?’’ sergisi iptal edilmiştir. 
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Vakfın Misafir Ettiği Etkinlikler “Vikimaraton”

 3. VİKİMARATON
KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ’NDE

7 Mart 2020 Cumartesi günü, uluslararası Art+Femi-
nism girişimi ve Wikimedia Topluluğu Grubu Türkiye 
işbirliğiyle Vikimaraton’un üçüncüsü Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda düzenlendi. 
Etkinlik katılımcılarına Vikipedi’ye nasıl veri girişi 
yapılabileceği, Vikipedia gönüllüsü olarak ne tür kat-
kılar sunabilecekleri bilgisi verilirken, bu etkinlikle 
Vikipedi’de kadınlarla ilgili içeriğin arttırılması, var 
olan cinsiyetçi dilin değiştirilmesi hedeflendi. Bazı 
kadın sanatçıların biyografilerinin eklendiği ve çeşitli 
madde güncelleme çalışmalarının yapıldığı etkinlik-
te, Kerime Nadir’in Vikipedi’deki maddesine, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’nde bulunan özel arşivinden bir 
fotoğraf eklendi ve Necile Tevfik’le ilgili madde girişi 
yapıldı. Bu etkinlikle, kadınlarla ilgili içerik üretilme-
si, cinsiyetçi dilin düzeltilmesi ve Vikipedi’deki kadın 
editör oranının arttırılması yönünde yaptıkları katkı-
lardan dolayı Art+Feminism ve Wikimedia Toplulu-
ğu Grubu Türkiye gönüllülerine en içten teşekkürle-
rimizi sunarız.

Etkinlik Sorumluları: Hülya Hayatseven, 
Sibel Servet Sular
Vakıf Adına Etkinliğe Katılanlar:
Selvi Başak Öztürk, Hülya Hayatseven, 
Sibel Servet Sular, Füsun Ertuğ

7 Mart 2020 8 Mart Kutlaması
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  “Vikimaraton”Vakfın Misafir Ettiği Etkinlikler

7 Mart 2020 8 Mart Kutlaması
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Amatör Arşivcilik Atölyesi

18 Ocak 2020 Atölye Çalışması (Salt Galata)

 AMATÖR ARŞİVCİLİK ATÖLYESİ

SALT Araştırma ekibi ile restoratör, arkeolog 
ve arkeometrist Gülgün Derviş’in yürütü-
cülüğündeki atölyede, SALT Araştırma’da-
ki uygulamalar üzerinden amatör arşivcilik 
çalışmaları ele alındı. Katılımcılarla belge ve 
kaynak türleri, kişisel olanaklarla koruma ve 
saklama yöntemleri ile sayısallaştırma, sınıf-
lama, tanımlama ve erişim aşamaları incelen-
di. Etkinlik SALT Galata’da 18 Ocak Cumar-
tesi günü gerçek leştirildi.

Etkinliğe Vakıf adına katılanlar:  
Füsun Ertuğ, Gizem Yıldız
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Amatör Arşivcilik Atölyesi

Atölye Çalışması (Salt Galata)

Vakfın Katıldığı Etkinlikler

18 Ocak 2020
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Kadının Varlığı

KADININ VARLIĞI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
Özel Varlık Anadolu Lisesi ile FKSD Felsefe 
Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği ve Ya-
zar Ayla Kutlu ile Kadın Eserleri Kütüphane-
si ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi 
Narınç Ataman’ın konuşmacı olarak katıldığı 
etkinlik, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feryal Turan’ın 
moderasyonunda gerçekleşmiştir. Etkinlikte 
aynı zamanda Varlık Lisesi öğrencilerince ha-
zırlanan  resim sergisi  de ilgililerin ziyaretine 
açılmıştır. Söyleşi sonrasında Bilgi Yayınevi ta-
rafından açılan  kitap standında katılımcıla-
rın Ayla Kutlu‘ya kitaplarını imzalattığı etkin-
liğe öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı 
sıra birçok ilgili de katılmıştır. 

Vakıf adına konuşmacı olarak katılan:
Narınç Ataman

 
Sempozyum Programı

14.00  Açılış Konuşması  
Hatice Bilge Coşkun-Apaydın 

Varlık Lisesi Müdürü

Moderasyon: Prof. Dr. Feryal Turan
Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi 

14.10  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve  
Kadınlar | Ayla Kutlu - Yazar 

14.40  Kadın Tarihini Belgelemek |
Narınç Ataman - 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve  
Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üyesi

7 Mart 2020 Sempozyum 
(Özel Varlık Anadolu Lisesi & FKSD)
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Kadının VarlığıVakfın Katıldığı Etkinlikler

7 Mart 2020 Sempozyum 
(Özel Varlık Anadolu Lisesi & FKSD)
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Sessiz Sinemanın Öncü Kadınları

 SESSİZ SİNEMANIN ÖNCÜ KADINLARI

  Beykoz Kundura, 7-8 Mart 2020’de “Sessiz 
Sinemanın Öncü Kadınları” isimli panel ve 
film gösterimlerine ev sahipliği yaptı. Program 
7 Mart’ta 1980’lerde yönetmen Katja Raganel-
li’nin, ilk kadın yapımcı Alice Guy Blaché’nın 
kızıyla röportaj yaparak ortaya çıkardığı Ho-
mage To The World’s First Female Filmmaker 
isimli belgesel kısa film gösterimi ile başladı. 
Bu belgesele konu olan Blaché’nin 1912 yapı-
mı Falling Leaves ve Two Little Rangers isimli 
sessiz filmleri piyanist Gonca Varol’un eşliğin-
de izleyiciler ile buluştu. Arşivci ve araştırmacı 
Elif Rongen Kaynakçı ve Canan Balan sinema-
nın öncü kadınlarını bulma, hayat hikâyelerini, filmlerini ortaya çıkarmanın tarihsel değeri-
ni ve zorlukları üzerine birikimlerini paylaştılar. Ardından Sidney Franklin’in 1922 yapımı 
sessiz filmi East is West de canlı müzik eşliğinde gösterildi.

Panel programının ikinci günü, Aslı Davaz’ın “Necile Tevfik’in Sinema Teknikleri, Sessiz ve 
Sesli Senaryoları ve Hollywo-
od ile Ilişkileri (1928-1935)” 
başlıklı panel konuşmasıyla 
başladı. Necile Tevfik Arşivi 
Açıklamalı Kataloğu’nda sine-
ma ve senaryolar başlığı altında 
toplanan altı belge tartışıldı ve 
bir sinema filminin nasıl çekile-
ceğini anlattığı notları ve senar-
yoları hakkında bilgiler içeren 
belgeler sunuldu. Ardından, pa-
nelin ikinci konuşmacısı Canan 
Balan, “Hoca ve Asistanı Sine-
mada: Halide Edip ve Sabahat 
Filmer” başlıklı çalışmasında, 
kamera arkasında çalışmaya 
başlayan ilk kadınlardan olan 

Sabahat Filmer’in ve hocası Halide Edip’in Türkiye sinemasına olan katkıları hakkında iz-
leyicilere bilgiler verdi. 

8 Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)
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Elif Rongen Kaynakçı da “Beyaz perdeye yan-
sıyan kadın senaristler” başlıklı konuşmasında 
sessiz sinemanın kadınlarının izini sürerken 
bulup çıkardığı arşiv görüntülerinde çıkan ka-
dın senarist imajı ile ilgili sunumunu izleyiciler 
ile buluşturdu. Etkinlik, Ivan Pravov ve Olga 
Preobrazhenskaya’nın 1927 yapımı Ryazan’nın 
Kadınları filmi ile noktalandı.

7-8 Mart “Sessiz Sinemanın Öncü Kadınları”
Panel Programı

7 Mart, Cumartesi
14.30 | Alice Guy Blaché- Homage To The First 
Female Filmmaker In The World, 
Katja Raganelli, 60’
15.30 | Falling Leaves, Alice Guy Blaché, 12’
15.45 | Two Little Rangers, Alice Guy Blaché, 12’
16.00 | Ara
16.15 | Panel: Sessiz Sinemanın Kadın Öncüleri: 
Elif Rongen Kaynakçı, Canan Balan
17.15 | Ara
17.30 | East Is West, Sidney Franklin, 80’ (Piyanist 
Gonca Varol’un canlı müziği eşliğinde)

8 Mart, Pazar
14.30 | Panel: Sessiz Sinemanın Senarist Kadın 
Öncüleri: Aslı Davaz, Elif Rongen Kaynakçı,
Canan Balan
15.30 | Ara
15.45 | Ryaza’nın Kadınları, Ivan Pravov, 
Olga Preobrazhenskaya, 67’

EtkinliğeVakıf adına konuşmacı olarak 
katılan: Aslı Davaz

Sessiz Sinemanın Öncü KadınlarıVakfın Katıldığı Etkinlikler

8  Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)

Kaynak: http://www.cinedergi.com/sessiz-sinemanin-oncu-kadinlari-kundura-sinemada/
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Sessiz Sinemanın Öncü Kadınları

DÖNÜŞEN İSTANBUL’UN 
ÖNCÜ KADIN SİNEMACISI 

SABAHAT FİLMER

Kadınlar ve Sessiz Sinema konferans serisinin so-
nuncusunun yapıldığı Shanghai’da Sabahat Filmer 
üzerine ilk sunumumu geçen yaz yaptım. Bu sunum 
esnasında çok hoş bir detayı feminist sinema tarihçi-
si Shelley Stamp sormuştu. Bütün konuşma boyunca 
hep Sabahat diye kendisini anıyor olmamın özel bir 
sebebi var mıydı… Aslında vardı, çünkü soyadıyla 
onu anmak direkt eşini çağrıştırıyordu benim için. 
Filmer deyince akıllara Sabahat değil, Cemil Filmer 
gelecek gibi kendimin de pek farkında olmadığım bir 
düşünceyle hareket etmiştim. Bu tercihten bahsedi-
yor olmanın 5Harfliler yazısı için önemi ise burada 
ters davranıp Filmer ismini serbestçe ve sadece Saba-
hat için kullanabileceğim güveni.

Sabahat Filmer’in doğum ve ölüm tarihine dair eli-
mizde kesin bir veri yok. Sinemayla bağlarının ku-
ruluşu ise İstanbul’un işgaline ve şehirde kadın hare-
ketinin yaklaşık on senedir varlık gösteriyor oluşuna 
denk geliyor. Filmer’in hemşirelikten öğretmenliğe, 
milli mücadele hareketinin içinde aktivistlikten, 
1919’da Kadın Kalbi ve Zehirli Kudret adıyla yayın-
ladığı öykü ve sinemacılığa kadar çoğalan becerileri 
belki de bu dönemin içinde bulunduğu her yöne ka-
yabilecek geniş potansiyel alanından beslendi. Sine-
mayla olan ilişkisi ise İstanbul Üniversitesi’nde okur-
ken Ordu Film Merkezi’nde staj yapmasıyla başladı.

 O zamanki adıyla Hilâl-i Ahmer olan Kızılay’da hem-
şirelik yapan Filmer, Asrî Kadınlar Cemiyeti’nin de 
aktif üyelerinden oldu. Aynı dönemde Halide Edip’e 
asistanlık yapmış olan Sabahat, sinemada dublajdan 
senaryoya, prodüksiyondan dağıtımcılığa ve sinema 
salonu yöneticiliğine kadar farklı kollarda ilerlediyse 
de sinema tarihçiliğinde ismi eşinin gölgesinde kaldı. 
İstanbul’da Birinci Dünya Savaşı sırasında başlayan 
film yapımcılığı, Enver Paşa’nın liderliğinde Osman-
lı Ordusu vasıtasıyla oluyor. Askeri fabrikaları, ma-
nevraları, yeni silahları ve cephelerin durumlarını 
göstermek üzere propaganda unsuru olarak başlayan 
sinemacılık savaşın kaybıyla birlikte yön değiştiriyor. 
İstanbul’un işgaliyle birlikte sinema salonlarının de-
netimi işgal güçlerinin eline geçiyor. Sabahat’in stajı-
nın da başladığı bu dönem Atatürk’le olan ilişkisinin 
de ete kemiğe büründüğü dönem. Ordu Film Mer-
kezi’ne diğer askerlerle birlikte film seyretmeye gelen 
Atatürk’ün Sabahat’in ve diğer kadın arkadaşlarının 
mücadeledeki ve sinemacılıktaki rolünü takdir ettiği-
ni söylüyor anılarında öncümüz.

 Kurtuluş Savaşı başlamadan biraz önce İstanbul’da 
ittifak devletlerinin filmlerinin gösterimi yasaklanır. 

8 Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)

Sabahat Filmer - Kaynak: filmerler.blogspot.com
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İşgal ordusunun baskı ve tehditleri sürmekte iken 
Sabahat, Binnaz ve Mürebbiye filmlerinin yazım eki-
binde çalışmaya başlar. Kendisinin film senaryola-
rındaki etkisinin ne kadar olduğunu bilemesek de iki 
film de vamp kadın karakterin başrolüyle sinema ta-
rihine geçerler. Binnaz (Ahmet Fehim, 1919) filminin 
Mimar Sinan Üniversitesi’nin arşivinde bir kopyası 
halen mevcut. Müslüman-Türk bir kadın karakter 
ve onun adeta bir femme-fatal olarak sebep olduğu 
trajik bir aşk üçgenini anlatan film, röntgenci bir ba-
kışı vurgulayan öznel kamera kullanımı ve kendine 
dönüşü (self-reflectivity) ile de ilginçtir. Bir çekimde 
örneğin seyirci kıyafetlerin arasına saklanmış bir ki-
şinin direkt kameraya bakan gözleriyle karşılaşır. Bir 
sonraki planda ise bu gözlerin Binnaz’ın bir partide 
öpmüş olduğu adama ait olduğu anlaşılır. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın romanından uyarlanan Mürebbi-
ye filminde (Ahmet Fehim, 1919) ise Sabahat’in yö-
netmen yardımcısı olarak çalıştığı söyleniyor. Fransız 
bir mürebbiyenin evlerinde çalıştığı Türk ailesinin 
bütün erkekleriyle yaşadığı ilişkileri ve aileyi dejene-
re edişini anlatan film çekim kalitesinin kötülüğü ile 
eleştirilir. Yine gazete raporlarına göre Fransız kadı-
nını kötü temsil ediyor oluşu nedeniyle işgal ordusu 
gösterimleri yasaklıyor.

 Sabahat Filmer’in bu filmlere dair haberlerde ismi-
nin direkt olarak geçmemesi tesadüf olmasa gerek. 
Galip Arcan’ın Temaşa gazetesindeki bir yazısında 
Mürebbiye’nin basına açık bir gösteriminde müesse-
senin katibesi olarak “Cemil Bey tarafından takdim 
olunan bir hanım” diye bahsettiği kadının o olduğu-
nu ise tahmin edebiliyoruz (Lütfi Akad’ın anılarında 
sinema camiasında Sabahat’ın “hanımefendi” olarak 
anıldığını hatırlamak da bir ipucu belki). İdarenin 

amaç ve çalışmalarını anlatan bir konuşma yapan 
kadını “narin ve mühtez bir ses, nezih bir eda”, “iyi 
tahsil görmüş”, “ciddi kadın” gibi tabirlerle anan Ga-
lip Arcan kadınların sanata katılımlarının önemi ile 
yazıya devam eder. Sabahat, Cemil ile evlenmeye ka-
rar verdiğinde Kurtuluş Savaşı artık başlamıştır. Ata-
türk’ün İzmit cephesinde Halide Edip başta olmak 
üzere gazeteci ve yazarlarla buluşmasını kayda almak 
üzere Cemil Filmer de cepheye gider. Ordu Film 
Merkezi’nin kopyasının nerede olduğundan henüz 
emin olamasak da Pathe kameramanlarının çektiği 
görüntüler EYE Film Enstitüsü’nden Elif Kaynakçı 
tarafından Osmanlıdan Görüntüler Projesi ile açığa 
çıkartılmış durumda.
Bu filmlerin Ordu Film Merkezi tarafından İstan-
bul’da yapılan gösterimine ise Atatürk ve diğer ko-
mutanlar birlikte katılır. Bu deneyimi adeta kutsal bir 
seremoni olarak betimleyen Sabahat için merkezin 
filmleri seyirciye cesaret ve umut aşılamaktaydı. Öyle 
ki kendisinin de ileride İzmir’deki sinemalarında 
muharebe görüntülerini Atatürk’e bizzat gösterecek 
oluşunu kocası cepheye gittiğinde kendisini geride 
kalmış hissetmemesinin bir sebebi olarak açıklar. 
Bu şehirde bir de açık hava sineması açan çiftin yeni 
ve ilgi çekici filmleri bulabilmeleri gerekir. Burada-
ki tehlikeli görevi Sabahat üstlenir. O dönem nitrat 
gibi fazla yanıcı bir madde içeren film pelikülünün 
gemiye alınması riskli olduğundan özel bir şekilde 
korunan bir valizle filmleri kendisi getirmeye karar 
verir. Güvenliği konusunda annesinin endişelerine 
aldırmadan filmleri kendi başına taşımaya devam 
eder. Bu sırada Ordu Film Merkezi’nde yeni ve son 
moda filmleri göstermek üzere programlar yapmayı 
da ihmal etmez.

 Tabii ona göre İzmir’deki en büyük başarısı film gös-
terimlerinde kadınlarla erkekler arasındaki perdenin 
kaldırıldığı ilk gösterimi düzenleyişidir. Kadın erkek 
karışık gösterimlerin tepki alışı ya da denetlenişine 
dair haberlere daha önce rastlanmış olsa da aradaki 
perdenin özellikle Müslüman mahallelerdeki göste-
rimlerde hep olduğunu tahmin edebiliyoruz. Cum-
huriyetin ilanınından sonra öğretmenliği ve diğer 
işleri bir kenara bırakan Sabahat kendisini neredeyse 
tamamen sinemacılığa adar.

Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden sene ise İs-
tanbul’a geri taşınırlar. Filmer, yabancı dil becerileri 
sayesinde uluslararası film endüstrisiyle de ilişkiler 

Sessiz Sinemanın Öncü KadınlarıVakfın Katıldığı Etkinlikler

8  Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)

Sabahat Hanım ile Cemil Bey Kaynak: filmerler.blogspot.com
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler

kurabilecektir. Bu amaçla Paris’te, Viyana’da, Londra’da 
ve Mısır’daki film şirketleriyle ilişkiler kurmaya başlar. 
Bu firmalar çoğunlukla Avrupa’daki Amerikan firmala-
rının yabancı satış temsilcileri ya da Mısır örneğindeki 
gibi Mısır sinemasının büyük yıldızlarına aitti. Türki-
ye’de sinemanın Amerikanlaşması ve aynı zamanda 
Mısır sinemasının da popülerleşmesinin göstergeleri 
Sabahat’in bu çabalarında izlenebilir.

Canan Balan

Kaynak: https://www.5harfliler.com/donusen-istanbu-
lun-oncu-kadin-sinemacisi-sabahat-filmer/

12 MART 2018

8 Mart 2020 Panel

Canan Balan
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Sabahat Filmer(en solda) ve Ailesi - Kaynak: http://filmerler.blogspot.com/2012/07/babaannem-de-hatralarna-soyle-giris.html
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Sessiz Sinemanın Öncü Kadınları

8 Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)

Canan Balan

Beykoz Kundura Fabrikası



381Syf

Sessiz Sinemanın Öncü KadınlarıVakfın Katıldığı Etkinlikler

8  Mart 2020 Panel (Beykoz Kundura)

Elif Rongen Kaynak

Aslı Davaz
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler 8 Mart Etkinlikleri

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ
8 MART KUTLAMASI

7 Mart 2020 Cumartesi günü ve 8 Mart 2020 Pazar 
günü, Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, 
Şişli Meydanı’nda gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü Etkinlikleri’ne katılım sağlandı.

Belediye tarafından etkinlik hazırlıkları tamamlandık-
tan sonra; Vakıf için ayrılan alana ajandalar, iletişim 
listesi ve roll-up yerleştirildi. Katılımcıların fotoğraf 
ve videoları çekildi. Alanda bulunan kadın örgüt ve 
örgütlenmelerinden broşür, kitapçık gibi çeşitli bel-
geler toplandı. Ziyaretçi ve katılımcılara Kütüphane 
hakkında bilgi verildi. KEKBMV 30. Yıl Ajandası ve 
diğer Vakıf yayınları tanıtıldı. Ilk gün 30. Yıl Ajandası 
için 3 kişi bağış sağladı.

 8 Mart 2020 Pazar günü aynı şekilde Vakıf için ayrı-
lan alana ajandalar, iletişim listesi ve roll-up yerleşti-
rildi. Tülin Tankut’un alanda yaptığı konuşma videoya 
çekildi. Etkinlik katılımcılarının fotoğraf ve videoları 
çekildi. Alanda bulunan kadın örgüt ve örgütlenmele-
rinden broşür, kitapçık gibi çeşitli belgeler toplandı, 
bu belgelerin Kadın Örgüt ve Örgütlenmeleri Kolek-
siyonu’na kaydı yapıldı. Ikinci gün 30. Yıl Ajandası 
için 5 kişi bağış sağladı. Katılımcı ve ziyaretçilerin 
KEKBMV iletişim listesine bilgilerini yazmaları teş-
vik edildi. KEKBMV iletişim listesine adını ekleyen 
katılımcı ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri, Vakıf du-
yuru listesine eklendi.

EtkinliğeVakıf adına katılanlar: 
Ecem Polat ve Idil Çelik

7-8 Mart 2020 (Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi)
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8 Mart EtkinlikleriVakfın Katıldığı Etkinlikler

7-8 Mart 2020 (Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi)



384Syf

Vakfın Katıldığı Etkinlikler Uluslararası Yayıncılık Programı

10 Haziran 2020 Zoom Toplantısı (British Council)

ULUSLARARASI 
YAYINCILIK PROGRAMI

10 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 ile 18.00 Ulusla-
rarası Yayıncılık Programı çerçevesinde yapılan online/
çevirimiçi toplantıda saat 15.30-16.00 arasında Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’ni temsilen Aslı  Davaz, Esra Ay-
sun ile yaptığı İngilizce sohbetle kütüphaneyi program 
katılımcılarına tanıtmıştır. Program 2019-20 dönemin-
de Birleşik Krallık, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye’den 
kariyerlerinin başlarında olan yayıncılardan oluşan bir 
ağı oluşturmak ve geleceğin sektör liderleri için pro-
fesyonelliği ve uluslararası fırsatları güçlendirmek için 
kurgulanmıştır. 

Şubat ayında Londra’da başlayan program yayıncıların 
ülkelere ziyareti ile devam edecekti. Ziyaretler sırasında, 
hem Türkiye yayıncılık sektörünü tanıyıp, hem de Tür-
kiye edebiyatını belirleyen, ona destek olan kurum ve 
kişilerle bir araya geleceklerdi. Ancak bu pandemi ne-
deniyle mümkün olamayınca, etkinliğin dijital ortamda 
yapılmasına karar verilmiştir. Kapalı olarak yapılan on-
line toplantıya program katılımcılarının yanı sıra Türki-
ye’den yazar temsilcileri, Yayıncılar Birliği, ve yayıncılar 
katılmıştır. Katılan kişi sayısı 15-20 arasında olmuştur. 
Açık çağrı ile seçilen katılımcılar arasında Zeynep Ay-
bar (British Council), Mariam Bakuradze (Intelekti), 
Alesha Bonser (Penguin Random House), Luka Limeri 
Grigolia (Sulakauri), Ansa Khan Kattak (Picador), 

Becca Parkinson (Comma Press),  Molly Slight (Scribe), 
Arthur Thompson (Kogan Page), Emma Warnock (No 
Alibis Press), Harriet Williams (British Council) vardı. 
Konuşmacılar ise Cem Alphan (Can Publishing), Esra 
A. Aysun (British Council), Su Başbuğu (British Coun-
cil), Aslı Davaz (Women’s Library and Information 
Centre Foundation), Mehmet Erkurt (Can Publishing), 
Laura di Giuseppe, Başak Güntekin (Nebula Kitap), 
Nazlı Gürkaş (Black Cat Agency), Merve Öztürk (ONK 
Copyright Agency), Sanem Sirer (Siren Publishing), 
Ebru Şenol (Turkish Publishing Association), Banu 
Ünal (Günışığı Kitaplığı), Burcu Ünsal (Kalem Literary 
Agency), Mustafa Ürgen (Libris Agency) idi.

Etkinliğe Vakıf adına konuşmacı olarak katılanlar: 
Aslı Davaz

Esra A. Aysun
British Council Türkiye Sanat Direktörü
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Uluslararası Yayıncılık Programı

10 Haziran 2020 Zoom Toplantısı (British Council)

Mehmet Erkurt Laura di Giuseppe Başak Güntekin Nazlı Gürkaş 

Banu Ünal Ebru Şenol Sanem SirerMerve Öztürk

Cem Alphan Esra A. Aysun Su Başbuğu Aslı Davaz
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İBB 1.Yıl Dönümü KutlamasıVakfın Katıldığı Etkinlikler

23 Haziran 2020 Etkinlik (İBB)

İBB 1.YIL DÖNÜMÜ 
KUTLAMASI

23 Haziran seçimlerinin birinci yıl dönümünde 23 
Haziran 2020 tarihinde IBB Başkanı Ekrem Ima-
moğlu’nun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde 
“Birlikte Başardık! Adil, Yeşil, Yaratıcı Istanbul 
Yolunda 1 Yıl” başlıklı bir toplantı düzenlendi. 
1 yıl içinde Belediye tarafından gerçekleştirilen 
çalışmaların dökümü ayrıntılı olarak görselleriyle 
birlikte aktarıldı. Ekrem Imamoğlu, 4 yıllık sü-
reçte Istanbul için yapılması planlanan işlerin, Is-
tanbul’da kent yaşamının “eşitlik”, “dayanışma”, 
“üretim” ve “özgürlük” kavramları üzerinden 
şekilleneceğini aktardı. Kadın istihdamı, sosyal 
yardımlar, yeşil alanlar, şehir planlaması ve şeffaf 
yönetim anlayışının yönetim boyunca devam etti-
rileceğini dile getirdi. Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı bu etkinliğe davetli olarak 
katıldı.
 
Vakıf adına etkinliğe katılan: Gizem Yıldız



387Syf

İBB 1.Yıl Dönümü KutlamasıVakfın Katıldığı Etkinlikler

23 Haziran 2020 Etkinlik (İBB)
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler İBB - İstanbul Kent Konseyi

İSTANBUL KENT KONSEYİ

9 Temmuz 2020 Perşembe günü, Istanbul Büyükşehir Be-

lediyesi Istanbul Kent Konseyi tarafından, I.B.B. Başkan-

lığı Kokteyl Salonu’nda düzenlenen, Istanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadın ve çocuk alanında 
yaptığı çalışmalar konulu toplantıya katılım sağlandı.

Toplantıya ilişkin detaylar:
• Toplantı, 15:00-18:00 arasında gerçekleşti.
• Istanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, Istanbul Kent 
Konseyi hakkında bilgi verdi.
• Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve planları 
hakkında bilgi verdi.
• Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Yavuz Saltık, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yöne-

tim felsefesine ilişkin bilgi verdi.
• Katılımcılar, sırayla kendini tanıttı.
• Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki yetkililer 
tarafından, “Kadın Danışma Birimi”, “Kadın Dayanışma 
Evi”, “Yerel Eşitlik Planı”, “Kadın Girişimciliği”, “Koo-

peratifler”, “Kadın Destek Hattı”, “ISADEM”, “Istanbul 
95”, “Çocuk Etkinlik Merkezleri” ve “Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi” başlıkları altında, uygulanan 
ve planlanan hizmetler hakkında bilgi verildi.
• Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Yavuz Saltık, katılımcıların sorularını cevapladı.
• Katılımcıların “Koordinasyon Toplantıları”na ilişkin talebine karşılık, Istanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin 
Hadi ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, düzenli toplantılar 
organize edilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.
• Toplantı için belirlenen sürenin aşılması nedeniyle, öneride bulunmak isteyen tüm katılımcılara söz hakkı 
verilemedi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, söz hakkı verilemeyen katılımcıların önerilerini 
yazılı olarak ya da ileride gerçekleştirilecek toplantılarda belirtmelerini rica etti.
• Toplantı sonunda, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Katılımcıların kurumlarına fotoğrafların e-mail yoluyla 
gönderileceği belirtildi.
• Katılımcılara Istanbul Kent Konseyi logolu karton dosya, tükenmez kalem ve not defteri ile “Kadın ve Çocuk 
Alanında Yapılan Çalışmalar” başlıklı bir sunum dosyası verildi.

Etkinliğe Vakıf adına katılan: Ecem Polat 

9 Temmuz 2020 Toplantı
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İBB - İstanbul Kent KonseyiVakfın Katıldığı Etkinlikler

9 Temmuz 2020 Toplantı

Kaynak: /www.facebook.com/permalink.php?id=1658914597731931&story_fbid=2569603663329682
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ÜNAK Zoom EtkinliğiVakfın Katıldığı Etkinlikler

6 Ağustos 2020 Çevrimiçi Staj Programı
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler ÜNAK Zoom Etkinliği

Çevrimiçi Staj Programı

ÜNAK ÇEVRİMİÇİ 
STAJ PROGRAMI

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri 
Derneği) ile TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde eğitimleri-
ni sürdüren öğrencilerin çevrimiçi staj yapmaları 
amacı ile mesleki STK’lar olarak bu konuda birlikte 
çözüm üretme adına, ilk çevrimiçi staj programını 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yö-
netimi Bölümü öğrencilerine yönelik yapmıştır.  Bu 
staj projesi Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ile de-
vam etmiştir. 04 – 27 Ağustos 2020 tarihleri arasın-
da, 1 ay süre ile devam eden proje, 22 oturumda, 30 
uygulamacı ile yaklaşık 120 öğrencinin katılımıy-
la yapılmıştır.  Bu program sadece ÇAKÜ Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine açık olmuş-
tur. Bu proje mesleki derneklerin Bilgi ve Belge Yö-
netimi Bölümü öğrencilerinin eğitimine katkı sağ-
laması ve ilk projenin devamı olması açısından çok 
önemli ve değerlidir.
Bu programla; öğrencilere BBY Bölümlerinde veri-
len derslerde edindikleri bilgileri, alanında uzman 
kişilerden alacakları uygulamaya yönelik bilgi ve 
deneyim aktarımlarıyla, öğrencilerin eğitimlerini 
pekiştirmeleri amaçlanmıştır. Bu nedenle, progra-
mın öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışabilecek-
leri her türlü bilgi kurumunu kapsamaktaydı ve bu 

kurumlardan alanında uzman konuşmacılar prog-
rama destek vermişlerdir. Programın içeriği Bilgi 
Kurumları Yönetimi, Teknik Hizmetler, Kullanıcı 
Hizmetleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kulla-
nım ve Uygulamaları, Mesleki Gelişim ve Etik ana 
başlıkları altında detaylandırılmıştır. Üniversite 
tarafından hazırlanmış program içeriğinde: Ör-
gütlenme (organizasyon şemaları, iş akışları, örgüt 
kültürü, hiyerarşi, bürokratik nezaket ve kurallar, 
vd.), Yönetim (bütçe, personel, derme, bina, kul-
lanıcı, teknoloji), Mevzuat & politikalar, Planlama 
(stratejik planlar, acil eylem planları, iş  sağlığı ve 
güvenliği, vd.), Ölçme ve değerlendirme, İş birlik-
leri (kurum içi ve dışı; ulusal ve uluslararası mes-
leki dernekler & kurumlar, vd.) konu başlıkları yer 
almaktaydı. 

6 Ağustos 2020 saat 14:00’te Zoom platformu üzerin-
den yapılan programda Aslı Davaz “Bilgi Kurumları 
Yönetimi” başlığı altında bir sunum yaparak “kadın 
merkezli bir arşiv ve kütüphane” olan Kadın Eserle-
ri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı öğrencilere 
tanıtmış ve öğrencilerin Vakıf ’ta staj yaptıkları tak-
dirde, özellikle kurumun özel konulu bir arşiv ve kü-
tüphane olmasından dolayı neler öğrenebilecekleri 
üzerinde durmuştur. Ayrıca program öncesinde ön 
bilgilendirme ve tanışma toplantısı yapılmıştır.

Etkinliğe Vakıf adına katılan:Aslı Davaz

6 Ağustos 2020
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Yerel Eşitlik Eylem Planı

16 Ağustos 2020 Online Toplantı (İBB)

İBB YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI  TOPLANTISI

Istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlama kararı aldığı Yerel Eşitlik Eylem Planı 
taslağı kapsamında, 16 Ağustos 2020 Pazar günü 13.00-14.00 saatleri arasında Zoom 
üzerinden Ilknur Üstün ve Özgün Akduran ile yapılan  toplantıya Aslı Davaz, Meryem 
Turan, Birsen Talay Keşoğlu, Tülin Tankut ve Hülya Hayatseven katılmıştır.

Etkinliğe Vakıf adına katılanlar: 
Aslı Davaz, Meryem Turan, Birsen Talay Keşoğlu, Tülin Tankut, Hülya Hayatseven

Meryem TuranTülin Tankut Firdevs GümüşoğluHülya Hayatseven Aslı Davaz

Özgün Akduranİlknur Üstün
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kaynak: https://twitter.com/SaltikYavuz/status/1368550331236417543

kaynak: https://www.birgun.net/haber/istanbul-da-esitlik-icin-eylem-plani-336688
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Billboard İstanbul 

6 Ekim 2020 Sergi

Billboard Istanbul, 5-18 Ekim 2020 tarihleri ara-
sında Türkiye, Fas ve Iskandinav ülkelerinden ve 
Kopenhag’taki Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar 
Akademisi ile Istanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 115 kadın sanatçıyı 
kamusal alanda bir araya getirmiştir. Istanbul’da se-
çilmiş noktalardaki reklam panolarında yer almak 
üzere kadın sanatçıların fotoğrafları yoluyla toplum-
sal cinsiyet tartışmalarını teşvik etmeyi ve konuyla 
ilgili farkındalığı arttırmayı amaçlamış ve çağdaş 
sanatı tüm yaş, cinsiyetten ve farklı sosyal geçmiş-
ten daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflemiştir. 
Vakıf Yönetim Kurulu adına Meryem Turan açılışa 
katılmıştır. Billboard Istanbul 2020’nin tanıtım ya-
zısı aşağıdaki gibidir:
“BILLBOARD ISTANBUL 2020, dünya üzerinde 
pek çok şehrin sokaklarına hâkim olan reklam di-
linden farklı hikayeler ve imajlar sunuyor. Proje ka-
dınlara kendi şartlarına göre kendilerini ifade etme 
fırsatı verirken Istanbulluları da açık ve yaratıcı 
olmaya davet ediyor. Kültürler arasında köprüler 
kurmak yoluyla kamusal mekân, cinsiyet ve kimlik 
konularını konuşuyor. Türkiye, Fas ve Iskandinav-
ya’dan kadın sanatçıların çalışmaları görünür kılan 
BILLBOARD ISTANBUL 2020 ile bu zamanlarda 

daha da çok ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi kutluyo-
ruz.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE: Billboard projesinin 
fikri ve kavramsal çerçevesi Danimarkalı görsel 
sanatçı Hanne Lise Thomsen tarafından geliştiril-
di. Thomsen’in sanat pratiği ve projeleri öncelikli 
olarak toplumla diyaloga odaklanır ve metropoller 
birçok projesi için ideal platformu oluşturmuştur. 
Şehirlerin çok katmanlı yapısı, sürekli değişen at-
mosferleri ve çok yönlü mimari mirası önemli bir 
başlangıç noktası ve ilham kaynağı oluştururken 
her projenin koreografisine rehberlik eder. Thom-
sen, 2015 yılında Billboard Festivali Casablanca, 
2012’de Ramallah’ta Buradan Buradayız ve 2003 
yılında Kopenhag ve Malmö’de Billboard projesi 
WOMEN2003’ün küratörlüğünü yaptı. 
BILLBOARD projesi küratör Lise Grüner Bertelsen 
ve grafik tasarımcı Jeanne Betak’ın iş birliği ile ha-
yata geçirildi.”

Katılımcı ülkeler:
Türkiye, Danimarka, Fas, Isveç, Finlandiya, 
Norveç, Izlanda, Grönland

Etkinliğe Vakıf Adına Katılan: Meryem Turan 

BILLBOARD İSTANBUL 2020 
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Billboard İstanbul 

6 Ekim 2020 Sergi

Kaynak: https://billboardistanbul.org

Kaynak: https://billboardistanbul.org 
Soukeina Hachem (MA) — INTIMACY
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Kaynak: https://billboardistanbul.org 
Eija-Liisa Ahtila – The House

Kaynak: https://billboardistanbul.org
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Kaynak: https://billboardistanbul.org 
Nanna Gro Henningsen — To The Lighthouse. Graphic montage. 2020

Kaynak: https://billboardistanbul.org
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler İBB - Kadın Destek Hattı 

25 Kasım 2020 Açılış Töreni

İBB KADIN DESTEK HATTI 
AÇILIŞ TÖRENİ

İBB, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü”nde, 444 80 86 nu-
marası üzerinden 7/24 hizmet verecek “Kadına 
Destek Hattı”nı hizmete açtı. Türkçe, Kürtçe, İngi-
lizce ve Arapça dillerinde hizmet verecek hat için 
düzenlenen tanıtım toplantısında CHP İstanbul İl 
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, birer konuşma yaptı. Söz konusu 
hizmete ne kadar “az” ihtiyaç duyulursa, o kadar 
mutlu olacaklarını vurgulayan Kaftancıoğlu, “Ka-
dına karşı şiddetle mücadele gününde, kadınlara 
bir telefon hattıyla, omzuna bir el konulmasının 
o kadınlarda ve tüm toplumda yaratacağı rahatlı-
ğı ve iyi gelme halini yoğun hissediyorum” dedi. 
“Kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç 
verici olduğuna dikkat çeken İmamoğlu da “Top-
lumdaki bütün kadınlara karşı bir yönetici olarak 
kendimi sorumlu hissediyorum. Kadın mutlu ve 
huzurluysa, toplumda mutluluk ve huzur vardır” 
ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vakıf adına katılan: 
Hülya Hayatseven

Hülya Hayatseven
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler İBB - Kadın Destek Hattı 

25 Kasım 2020 Açılış Töreni
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Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 
(Sabancı Üniversitesi)Vakfın Katıldığı Etkinlikler

5 Aralık 2020 Ödül Töreni
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler
Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 

(Sabancı Üniversitesi)

5 Aralık 2020 Ödül Töreni

 ŞİRİN TEKELİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ (SABANCI ÜNİVERSİTESİ)

Demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü ça-
lışmalar yapmış olan Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin miras, bugüne kadar birçok araştırmacı, 
akademisyen ve aktivistin yoluna ışık tuttu. Bu mirasın yaşaması ve paylaşılmasına katkıda bu-
lunmak amacıyla hayata geçirilen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, Türkiye’de toplumsal cinsiyet 
odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerin-
den en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, üniversite-
ler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirilir. 
Ödül miktarı, ödüle layık görülen toplam araştırma sayısına bağlı olarak seçici kurul tarafından 
belirlenir. 2020 Seçici Kurulu Ayşe Gül Altınay, Yeşim Arat, Sevgi Uçan Çubukçu, Sibel Irzık, 
Deniz Kandiyoti’den oluşmaktaydı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SU Gender eski Direktörü Ayşe Gül Altınay  açılış kap-
samında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucularından Füsun Ertuğ ile 
çevrimiçi bir sohbet gerçekleştirdi. Ayşe Gül Altınay, feminist hareketteki rolü ve yeri çok önemli 
olan Şirin Tekeli’yi anmak için çevrimiçi bir ortamda bile olsa bir araya gelmenin çok büyük gu-
rur olduğunu belirterek, Füsun Ertuğ’un feminist hareketteki rolüne dikkat çekti. Altınay, “Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’ni kuran, yaşatan ve arşiv mekânı olarak hayatta tutan herkese teşekkür 
ediyoruz. Kütüphane’ni ve Mort Çatı’nın 30. yılı. Ikisi de çok kıymetli. Füsun Ertuğ, 80’lerin 
başından itibaren feminist hareketlerle birlikte, feminist gözle bakarak arşiv oluşturan biri. Ka-
dınların bitkilerle olan ilişkilerini ve toprakla kurduğu yaratıcı ilişkileri nasıl hikâyeleştirdikleri 
üzerine öncü çalışmalar yapan bir isim” dedi.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’nü 2020 yılında Ayşe Akalın ve Demet Lüküslü “Feels like I’m 
Flowing Out of Myself!”: Young Feminists in Turkey” makalesi ile, ve Yonca Cingöz “Feminist 
Harekette Duygu/Duygulam, Zamansallık ve Güvenli Mekan: 2000’lerde Istanbul’daki Femi-
nist Aktivistler Arası Ilişkiler Örneği” makalesi ile kazanmıştır. Şirin Tekeli Araştırma Teşvik 
Ödülü’nü 2020 yılında Gülçin Con Wright “Understanding the Experiences of Women as Grand-
mothers in Later Life in Turkey” makalesi ile, ve Füsun Kökalan Çımrın “Meğer Biz Gerçekten 
Aktivistmişiz!” makalesi ile kazanmıştır.

Etkinliğe Vakıf Adına Katılan: Füsun Ertuğ
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Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman 
and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies

Beşeri ve sosyal bilimler alanında disiplinler arası bir akademisyen grubunu bir araya getiren 
bu atölye çalışması, Osmanlı dünyası ve modern Türkiye ile ilgili kadın ve toplumsal cinsiyet 
araştırmalarına ilgi duyan bir akademisyen ağı kumayı, pekiştirmeyi ve sürdürmeyi hedefle-
miştir. Tarih, edebiyat ve disiplinler arası çalışmalar dâhil olmak üzere birçok ana alanda önde 
gelen akademisyenler, kadın ve cinsiyet çalışmaları alanındaki son teorik söylemleri ve zor-
lukları incelemeyi ve alanı yenilikçi yönlerde yönlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu atölye çalışması, Osmanlı-Türk çevresi ile Arap ve Balkan dünyasında kadın ve toplumsal 
cinsiyet araştırmalarındaki bilimsel edebiyatların bir bütün olarak birbirlerinden sıkı bir şekilde 
ayrı tutulduğu gerçeğine yanıt vermiştir. Sonuç olarak, atölyenin dört paneli, diyalog içinde 
olmaktan fayda sağlayacak temel yaklaşımlar etrafında toplanmıştır. Bunu yaparak, alandaki 
önde gelen akademisyenlerin ulusal sınırlar ve akademik disiplinler boyunca mevcut araştırma 
durumunu değerlendirmelerine ve alanın gelecekteki gelişiminde yaklaşımlarımızı iyileştirmek 
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Vakfın Katıldığı Etkinlikler Mapping Gender

9 Aralık 2020 Workshop

için yeni konuşmalar ve bölgeler arası diyalog ortaya koymalarına izin vermiştir. Bu etkileşim-
ler, sonraki araştırmalar için kritik yolları belirleyerek gelecekteki araştırma çabalarını teşvik 
etmeye ve yönlendirmeye yardımcı olmuştur. Sunumlarda; son on yılda kadın ve toplumsal 
cinsiyet araştırmalarındaki gelişim ve bu alanın gelecekte alabileceği yönler, Türkiye ve komşu 
ülkelerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanının karşılaştırmalı durumu, bölgenin 
çağdaş toplumlarında kadınların ve toplumsal cinsiyetin gelişen konumu ve kadınların ve top-
lumsal cinsiyetin statükosunu şekillendiren hem geçmişte hem de günümüzdeki politika deği-
şiklikleri gibi konular ele alınmıştır.

9-10 Aralık 2020’de Zoom aracılığıyla çevrimiçi olarak Orient-Institut Istanbul (OII) ve Sa-
bancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (SU Gender) ile Koç Üniversitesi 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Istanbul’daki Isveç Araştırma Ens-
titüsü (SRII) iş birliği ile düzenlenen workshopa Vakfı temsilen 6 dakikalık Ingilizce bir video 
ile Aslı Davaz katılmıştır.
 
Etkinliğin tanıtımı aşağıdaki gibidir:
“Bu atölye çalışması, Osmanlı dünyasında ve modern Türkiye’de kadın ve toplumsal cinsiyet 
çalışmaları üzerine çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek alanın durumunu tartışmalarına 
olanak sağlamak için çığır açacak. Pek çok yetenekli bilim insanının eski Osmanlı vilayetle-
rinde (özellikle Lübnan, Mısır ve Balkanlar) yanı sıra modern Türkiye’de kadın çalışmaları, 
toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili konularda çalışmasına rağmen, akademisyenlerin özel 
olarak odaklanmasını sağlayan akademik platformlar nadiren olmuştur. Bu konularda çalışan 
akademisyenler arasında ciddi bir iletişim eksikliğinden kaynaklanan alan, bu nedenle bölüm-
lere ayrılmış ve mevcut söylemler parçalanmış halde kalmıştır. Uluslararası üne sahip konuş-
macılarla küçük ölçekli, oldukça odaklanmış bir etkinlik düzenleyerek, bu atölye farklı millet-
lerden ve çeşitli disiplinlerden gelen akademisyenler arasında iletişim boşluğunu kapatmayı 
ve yeni akademik yaklaşımlara ilham vermeyi amaçlamaktadır. Etkinlik, kadın ve toplumsal 
cinsiyet çalışmalarını bilgilendiren üç ana akademik disiplin etrafında şekilleniyor: beşeri bi-
limler, sosyal bilimler ve hukuk. Alanın durumundaki en son gelişmeleri inceleyerek, her bir 
panel, modern Türkiye ve komşu ülkelerdeki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanının 
daha zengin, daha karmaşık bir anlayışına katkıda bulunacak ve her alandan uzmanları birbir-
leriyle diyaloğa sokacaktır. Bunu yaparken, atölye ortak mücadeleleri sabit coğrafi sınırların ve 
akademik disiplinlerin ötesinde birbirine bağlayan dayanışmaları teşvik etmeyi umuyor.”

Vakıf adına etkinliğe katılan: Aslı Davaz
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Ayrıca bu atölye çalışması, Türkiye’de ve çevresinde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları için ku-

rumsal bir altyapı eksikliğinin nasıl telafi edileceğini tartışmak için bir platform oluşturacaktır. Şu anda, 
yalnızca birkaç büyük üniversite, bu alandaki araştırmaları kolaylaştırmak için ayrı kadın ve toplumsal 
cinsiyet çalışmaları bölümleri kurmuştur. Ayrı bir çalışma alanı açmak yerine, çok sayıda üniversite, di-
ğer akademik disiplinlerdeki öğrencilere sertifika programları sunarak kadın çalışmaları için merkezler 
açtı. Kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, ancak son zamanlarda tarih bölümlerinde tematik bir alt alan 
olarak kabul edildi. Bu nedenle, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, büyük ölçekli araştırma soru-

larının üstesinden gelmek için kurumsal destekten yoksundur. Bu nedenle atölye, araştırma merkezleri, 
aktivist örgütler ve diğer kurumlar arasındaki iş birliği gibi mevcut kaynakların gelecekteki büyümeyi 
kolaylaştırmak için daha etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını ve kadın ve toplumsal cinsiyet alanında 
iş birliği biçimlerini tartışarak sona erecektir.

Dört yuvarlak masa paneli:

-Mapping the Field: Türkiye ve Yakın Doğu’da Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve 
Cinsellik Çalışmalarına Edebi Yaklaşımlar.

-Mapping the Field: Türkiye ve Yakın Doğu’da Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve 



406Syf



407Syf

VAKIF
TANITIM
ÇALIŞMALARI



408Syf

Vakıf  Tanıtım Çalışmaları  İBB CHP Kadın Meclis Üyeleri Ziyareti

İBB CHP KADIN MECLİS ÜYELERİ 
ZİYARETİ

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler 
ve Müzeler Müdürü Hülya Çolak, IBB Koruma 
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nden Suna 
Hayıroğlu ile IBB CHP kadın meclis üyeleri 21 
Ocak 2020 Salı günü, kütüphanemizi ziyaret 
ettiler. Kadın Eserleri Kütüphanesi bünyesinde 
yer alan özel arşiv ve koleksiyonlarımız hak-
kında ziyaretçilerimize bilgi verildi ve ardından 
kütüphane gezdirildi.

Etkinlik Sorumlusu: Sibel Servet Sular, 
Hülya Hayatseven
Etkinliğe Vakıf adına katılanlar:   
Meryem Turan, Aslı Davaz, Sibel Servet Sular,
Hülya Hayatseven

21 Ocak 2020 Ziyaret
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 İBB CHP Kadın Meclis Üyeleri ZiyaretiVakıf  Tanıtım Çalışmaları

21 Ocak 2020 Ziyaret
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

NOTRE DAME DE SION FRANSIZ 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE 

RÖPORTAJ

27 Kasım 1856 tarihinde açılan ülkemizin ilk kız 
lisesi olan ve 140 yıl kız lisesi olarak hizmet ve-
ren, ardından 1996- 1997 öğretim yılında gelenek-
sel özelliklerini karma eğitimde sürdürmeye karar 
vererek erkek öğrenci kabul etmeye başlayan ve 
2020’de 164. yılını kutlayan Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi’nden küçük bir grup öğrenci, ve-
lileriyle birlikte Kütüphane’yi ziyaret etti. Notre 
Dame de Sion Fransız Lisesi 11. sınıf öğrencisi 
Sinem Söylemezoğlu, “Kadın Yazarlarla Röpor-
taj” Edebiyat Projesi kapsamında, 29 Ocak 2020 
Çarşamba günü Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve 
yazar Tülin Tankut ile yazarlık deneyimi üzerine 
bir röportaj gerçekleştirdi. Kız öğrencilerin, kadın 
yazarlarla ve kadın edebiyatıyla ilgili yaptıkları 
çalışmaları Kadın Eserleri Kütüphanesi olarak iz-

liyoruz ve destekliyoruz.

Etkinlik Sorumlusu: Tülin Tankut
Etkinliğe Vakıf adına katılan:  Tülin Tankut

29 Ocak 2020 Ziyaret ve Kütüphane Tanıtımı
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanlığı

İSVEÇ KÜLTÜR VE DEMOKRASİ 
BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

HELENE ÖBERG ZİYARETİ

İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanlığı Genel 
Sekreteri Helene Öberg ile aynı  bakanlık-
tan Susanne Olby ve Sandra Fogelberg, İsveç 
Konsolosluğu Kültür ateşesi Michael Bode 
ve Alev Karaduman eşliğinde Kütüphanemi-
zi ziyaret etti. Karşılıklı bilgilenme olanağı 
sağlayan bu ziyaretlerin yeni işbirliklerinin, 
projelerin yolunu açması dileği karşılıklı ile-
tildi.
 
Etkinlik Sorumlusu: Füsun Ertuğ
Etkinliğe Vakıf adına katılanlar:  
Tülin Tankut, Füsun Ertuğ

27 Şubat 2020 Ziyaret ve Kütüphane Tanıtımı

Helene Öberg

Alev

Karaduman

Michael Bode
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İsveç Kültür ve Demokrasi BakanlığıVakıf  Tanıtım Çalışmaları

27 Şubat 2020 Ziyaret ve Kütüphane Tanıtımı
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SEVGİ SOYSAL’IN “TANTE ROSA” 
ADLI ROMANINI TARTIŞTIK

Açı, eğitim-öğretim hayatına, Akatlar’da 
ana bina ve ufak bahçesinde hazırlık, bir ve 
ikinci sınıflarda 28 öğrenci ve 9 öğretmen 
ile 1999 yılında başlamıştır.  Okul misyo-
nunu ‘’Açı Okulları, öğrencilerini 21. yüzyıl 
becerileri ile donatarak öğrencilerinin yük-
sek öğrenimlerine dünyanın en iyi okulla-
rında devam etmelerini sağlar’’ olarak açık-
lamaktadır.

Bahçeköy Açı Lise’sinden 36 kişilik bir 
grup, edebiyat öğretmenleriyle birlikte, 8 
Mart kapsamında Kütüphane’yi ziyaret etti-
ler. Onlara kütüphaneyi tanıttık ve tanıtım 
bittikten sonra edebiyat öğretmenlerinin 
önerisiyle Sevgi Soysal’ın “Tante Rosa” adlı 
romanı hep birlikte tartışıldı. 

Etkinlik Sorumlusu: Tülin Tankut
Etkinliğe Vakıf adına katılan:  
Tülin Tankut

Açı Okulları Öğrencilerinin ZiyaretiVakıf  Tanıtım Çalışmaları

4 Mart 2020 Ziyaret ve Kütüphane Tanıtımı

Tülin Tankut
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları İstek Belde Okulları 

8 MART KUTLAMASI ÇERÇEVESİNDE 
İSTEK OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN 

ZİYARETİ 

İstek Okulları, 1985 yılında Bedrettin Dalan tara-
fından kurulmuştur. Bugün Anaokulundan Üni-
versiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip olan 
kurumun bünyesinde 22 Anaokulu, 22 İlkokul, 22 
Ortaokul, 20 Anadolu Lisesi, 14 Fen Lisesi ve Ye-
ditepe Üniversitesi bulunmaktadır. İSTEK Belde 
Okulları, Nakkaştepe’de 1986 yılında açılmıştır.

İstek Belde Okulları’ndan kalabalık bir grup öğren-
ci 8 Mart kapsamında Tülin Tankut eşliğinde Kü-
tüphane’yi gezdiler. Tülin Tankut “tanıtım sırasında 
gençler, sorular sorarak ne kadar meraklı öğrenci-
ler olduklarını gösterdiler. Bu tablo hem öğrenciler 
hem de Kütüphane adına beni çok sevindirdi.” di-
yerek bu etkinlik ile ilgili düşüncelerini belirtmiştir.
 
Etkinlik Sorumlusu: Tülin Tankut
Etkinliğe Vakıf adına katılan: Tülin Tankut

4 Mart 2020 Ziyaret ve Kütüphane Tanıtımı

Tülin Tankut
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Habertürk 8 Mart RöportajıVakıf  Tanıtım Çalışmaları

8 Mart 2020 Röportaj 

HABERTÜRK 
8 MART RÖPORTAJI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Habertürk 
Editörü Mehmet Şimşek ‘Güzergâh’ adlı köşesi 
için, Vakfın Yönetim Kurulu üyesi Birsen Talay 
Keşoğlu ile Kütüphane’de bir röportaj yaptı, Kü-
tüphane’yi gezdi, çeşitli görsel ve metinlerle Kü-
tüphane’yi okuyucularına tanıttı. Vakfın kuruluş 
süreci, 30 yıldır aralıksız süren çalışmaları, fa-
aliyetleri, etkinlikler, projeler Kütüphane’de yer 
alan koleksiyonlar ve arşivler konuşuldu. 
Röportajda Vakfın öncelikli hedeflerinin dijital-
leştirme çalışmaları olduğu vurgulandı. Mevcut 
bilgi, belge ve materyalin dijital ortama aktarıla-
rak, global erişime açılması ve bunun için gerek-
li finans kaynağı ve uzman ekibin oluşturulma-
sına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. 
Ayrıca Vakfın kuruluşunun 20. yılı çalışmaları 
kapsamında eski harfli Türkçe kadın dergileri-
nin “Kadınların Belleği Dizisi” adıyla başlayan 
çeviriyazım projesinin, 2017-2020 döneminde 
30. yıl özel yayını olarak devam ettiğinden ve bir 
önceki dizide çeviriyazımı yapılmayan 32 eski 
harfli Türkçe kadın dergisinin çeviriyazımının 
yapıldığından bahsedildi.  Vakfın yayınlarına ve 
Vakfın düzenlediği sempozyumlara değinildi. 
Mehmet Şimşek’in Birsen Talay Keşoğlu ile geç-
mişten günümüze Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı hakkında yaptığı söyleşi-
nin bir de videosu bulunuyor: 
https://www.haberturk.com/video/haber/izle/
kadin-eserleri-muzesi-turkiyede-ilk-ve-tek-ol-
ma-ozelligini-tasiyor/677685

Vakıf adına etkinliğe katılan: 
Birsen Talay Keşoğlu
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Röportaj 

Vakıf  Tanıtım Çalışmaları Habertürk 8 Mart Röportajı

 KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE’DE İLK VE 
TEK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

“Habertürk Editörü Mehmet Şimşek’in bu haftaki ‘Güzergâh’ı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, sadece 
İstanbul’da değil aynı zamanda Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan “Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı” oldu....

İstanbul Haliç’in kıyısında, Balat ile Fener arasında Bizans döneminden kalmış bir bina...
Burası sadece İstanbul’da değil Türkiye’de ilk ve tek olan, 30 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi.

Vakfın halen faaliyetlerini sürdürdüğü bu bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilmiş olup, 
binanın giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları yine Belediye tarafından karşılanıyor. Geç-
mişin sindiği, kırmızı taşların duvarların sarıp sarmaladığı bu sevimli yapının girişinde beliren demir 
merdivenlerden yukarı çıkıyoruz.

Araştırmacıların çalışırken bulduğumuz ikinci katta bizi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Bir-
sen Talay Keşoğlu karşılıyor.  Aynı zamanda Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İişkiler 
Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Prof. Keşoğlu, akademik programından fırsat bulduğu 
zamanlar burada kendini çalışmaya vakfetmiş. İBB tarafından görevlendirilen 1 personel haricinde vakıf 
çalışanlarının tümü burada ‘gönül temeli’nde hizmet verdiğini unutmadan belirtelim. 

Birsen Hocayla geçmişten günümüze geçmişten günümüze Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merke-
zi’yle ilgili yaptığımız söyleşiyi youtube videomuzdan izleyebilirsiniz.”

8 Mart 2020  
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları BİRGÜN 30.Yıl Röportajı

30 YILDIR KADINLARIN BELLEĞİ

BirGün gazetesinden Imran Gökçe Şahin, Bir-
Gün gazetesinin kadın sayfasında yayınlanmak 
üzere Aslı Davaz ile bir röportaj gerçekleştirdi. 
14 Mart 2020 Cumartesi günü ‘’30 yıldır kadın-
ların belleği’’ başlığıyla yayınlanan röportajda, 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin hikâyesi, bugüne kadar kat ettiği yol, Kadınların Belleği ve Kadın Yazısı 
Festivali gibi son dönemde yürüttüğü çalışmalar konuşuldu. 

14 Mart 2020  
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları Trt 1 Gecenin İçinden

2 Temmuz 2020 Radyo Programı 

GECENİN İÇİNDEN

2 Temmuz’da gerçekleşen “TRT 1 Gecenin İçin-
den” radyo programına katılan Prof. Dr. Birsen 
Talay Keşoğlu Kadın Eserleri Kütüphanesi hak-
kında ve kadınların eşit hak mücadelesi hak-
kında konuştu. Beykoz Üniversitesi ile Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’nin düzenleyeceği ortak 
sempoz yumdan bahseden Keşoğlu, Türkiye’de 
“Toplumsal cinsiyet ve arşivcilik” teması çerçe-
vesinde  ilk kez gerçekleşecek arşivcilik sempoz-
yumunun da duyurusu yaptı.

Türkiye’nin halen yayında olan en eski radyo 
programı unvanına sahip olan Gecenin İçinden 
haftanın her günü İstanbul, Ankara ve İzmir 
merkezli olmak üzere farklı noktalardan din-
leyicileriyle buluşuyor. Program genç dinleyici 
kitlesine yönelik eğitici ve eğlendirici bir akışın 
yanı sıra genel dinleyici kitlesi için de sosyal, 
kültürel, bilimsel, ekonomik ve sportif konuları 
kapsayan bir yayın politikasına sahip. 

 
Vakıf Adına Etkinliğe Katılan: 
Birsen Talay Keşoğlu

Birsen Talay Keşoğlu
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları ANAMED Library Podcast

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi, “Burada Konuşmak Serbest” 
başlıklı podcast dizisi ile kütüphanecilerin, arşivcilerin, kullanıcıların bir araya gelip, meslekleri, araştır-
maları, meraklarıyla ilgili paylaşmak istedikleri çeşitli konular üzerinde konuşabilecekleri bir platform 
yaratıyor. Programın Ekim ayı konuklarından biri de Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vak-
fı’ydı. ANAMED Birim Kütüphanecisi Nathalie Defne Gier’in 23 Ekim 2020 tarihinde Aslı Davaz’la 
yaptığı ve 29 Ekim’de kurumun Spotify hesabı üzerinden yayınlanan görüşme, Vakfın 30. yıl kutlaması 
kapsamında 2020’de gerçekleştirmeyi planladığı fakat salgın nedeniyle 2021 Nisan ayına sarkan “Tür-
kiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyumla ilgili 
bilgiler içeriyor, aynı zamanda “kadın merkezli arşivcilik” kavramı nedir? neyi amaçlar? gibi sorulara 
cevap getiriyor. Podcaste aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://open.spotify.com/episode/16gJowyl65vI0Iu89o5sHw?si=qoiExRPTjSNwTVbqPXjg
Etkinliğe Vakıf adına katılanlar: Aslı Davaz
Yayın Akışı:

1. Açılış konuşması – moderatör
a. Aslı Davaz’ın tanıtımı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ile ilgili kısa bir bilgilendirme

2. Sorular – konuşmacı & moderatör
a. Türkiye’deki arşivciliğin 30. yıl içerisindeki değişimi 
b. Kadın merkezli arşivcilik kavramı 
c. Sempozyumun temalarının ve konu başlıklarının seçimi
d. “Genel Arşivcilik” teması ile ilgili bilgilendirme
e. “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” temasının önemi, Aslı Davaz’ın kitabından örnekler

3. Kaynakça tavsiyeleri ve kapanış.

23 Ekim 2020 Söyleşi
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K24- KİTAP/ KRİTİK YAZI DİZİSİ

Kasım 2020’de Aslı Davaz ile yapılan söyleşi  bağımsız internet gazetesi T24’ün bir bölümü olan  K24-Ki-
tap-Kritik’te Gülşah Torunoğlu’nun “Türkiye’de Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Nereye Gidi-
yor?” konulu dosya çalışması olarak Mart 2021’de yayınlanacaktır. Aslı Davaz ile yapılan söyleşinin baş-
lığı ise “Türkiye’de kadın çalışmalarında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın rolü, 
kadın merkezli arşivcilik ve kadın koleksiyonları oluşturmanın önemi ve zorlukları’’ idi.  

K24, 1 Eylül 2009 tarihinde Türkiye’de yayına başlayan bağımsız internet gazetesi T24’ün bir bölümüdür. 
T24, Tempo24 ekibi tarafından yayınlanmaktadır. Kurulduğu günden itibaren Alexa sıralamasında hızla 
yükselen bir grafik çizdi. Ülke sıralamasında 105. sıraya kadar çıktı. WikiLeaks’ın dünya üzerindeki özel 
belgeleri paylaştığı kurumlardan biridir.  Kurum ayrıca bağımsız gazetecilik için okur fonu projeleri 
yürütmektedir.

Söyleşiye Vakıf Adına Katılan: Aslı Davaz

Vakıf  Tanıtım Çalışmaları K24- Kitap/ Kritik Yazı Dizisi

Kasım 2020 Söyleşi

Aslı DavazGülşah Torunoğlu
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TEDxYouth@FMVErenköyIşıkWomen Speaker Lineup and Program 

Session 1   12.00 – 13.00 

Welcoming 

Sinem Demirci  Cesaretin Doğal Rengi  

Neveda Öner  Türkiye’de Sağır ve İşitme Engelli Kadın Olmak  

Aslı Davaz    Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin 30 Yıllık Çalışmaları:  

    Kadın Merkezli Arşivcilik Kavramı ve Kadınların Arşivlerdeki ''Eksik ve Yetersiz Temsili''  

Tutya Yılmaz   Kadınlar Neden Güçlü Olmalı? 

 

Session 2  13.30 – 15.00 

Talk from TED Women 2020 

TED Circle  

Aslı Polat   Sağır Kurbağa 

Talk from TED Women 2020 

TED Circle 

Jülide Enderoğlu  Deconstructing Tradition: Village Institutes 

 

Session 3  15.15 – 16.30 

Ceylan Adanalı   O Benim Son Oyuncağım, İlk Öğrencim, En Büyük Gerçeğimdi 

Zeynep Ada Apaydın  How self-reflection can help the fight for women’s rights  

Seben Ayşe Dayı  A Day in The Life 

Zeynep Aksoy   Yoganın Kadınlara Kattığı Güç Estetik Değil 

Closing  
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları TEDx Women

12 Aralık  2020 Dijital Söyleşi

TEDx WOMEN - DİJİTAL SÖYLEŞİ

Feyziye Mektepleri Vakfı  Erenköy Işık Lisesi, dünyada farkındalık yaratan konuşmaların 
yer verildiği, vizyonlu ve fark yaratan konukların misafir edildiği bir platform olan TEDx’de 
lisanslı bir etkinlik düzenlemiştir. TEDx Women 2020’nin teması “Fearless” (Korkusuz) idi. 
12 Aralık’ta çevrimiçi olarak Zoom platformu üzerinden düzenlenen etkinlikte hem seçilen 
lise öğrencileri hem de alanında profesyonel konuşmacılar yer almıştır. Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfını temsilen Aslı Davaz, ‘’Kadın Merkezli Arşivcilik Kavra-
mı ve Kadınların Arşivlerdeki Eksik ve Yetersiz Temsili’’ başlıklı, kadın merkezli arşivcilik, 
toplumsal cinsiyet ve arşivcilik ve 30.yıl sempozyumunu anlattığı 18 dakikalık bir video ile 
programa katılmıştır.

Vakıf adına etkinliğe katılan: Aslı Davaz
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları TEDx Women

12 Aralık  2020 Dijital Söyleşi

Sinem Demirci
Cesaretin Doğal Rengi

Julide Enderoğlu
Deconstructing Tradition: 

Village Institutes

Neveda Öner
Türkiye’de Sağır ve 

Işitme Engelli Kadın Olmak

Tutya Yılmaz
Kadınlar Neden Güçlü Olmalı ?

Aslı Polat
Sağır Kurbağa
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları TEDx Women

12 Aralık  2020 Dijital Söyleşi

Ceylan Adanalı
O Benim Son Oyuncağım, 

Ilk Öğrencim, En Büyük Gerçeğimdi

Aslı Davaz
Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 30 Yıllık 
Çalışmaları: Kadın Merkezli Arşivcilik 

Kavramı ve Kadınların Arşivlerdeki 
“Eksik ve Yetersiz Temsili”

Zeynep Ada Apaydın
How self-reflection can help the fight 

for women’s rights

Seben Ayşe Dayı
A Day in The Life

Zeynep Aksoy
Yoganın Kadınlara Kattığı Güç 

Estetik Değil
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları FKSD Felsefe Kültür Sanat Derneği

19 Aralık 2020 Çevrimiçi Söyleşi

FKSD FELSEFE KÜLTÜR 
SANAT DERNEĞİ

Felsefe kökenli bir yaşamın yay-
gınlaştırılması ve bu doğrultuda 
felsefi bir bakış açısı başta olmak 
üzere tüm kültürel ve sanatsal ko-
nularda bir yaşam alanı açmak 
amacıyla kurulan Felsefe Kültür 
Sanat Derneği’nin YouTube üze-
rinde yayınlanan Sivil Diyalog-
lar programı için FKSD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu 
Erbil Çiftçi, Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi’ni temsilen Aslı Davaz 
ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söy-
leşide Aslı Davaz’ın cevapladığı 
sorular şu şekildeydi:

Etkinliğe Vakıf Adına Katılan:
Aslı Davaz
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Vakıf  Tanıtım Çalışmaları İstanbul Dergisi 

Mart 2021 Röportaj

İSTANBUL’A VE İSTANBULLUYA DAİR 3 AYLIK YAŞAM KÜLTÜR DERGİSİ
 “İSTANBUL DERGİSİ”

Istanbul Dergisi, 2020 yılının sonunda, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’yla ilgili Mart 
2021 tarihli 5. sayısında yayımlanmak üzere bir dizi soru gönderdi. Dergi adına Ayhan Abayhan, Aslı Davaz 
ile bir röportaj gerçekleştirdi. “Kadın tarihinin hafıza mekânı” başlığıyla yayımlanan yazıya, fotoğraflarla 
birlikte dört sayfa ayrıldı. 
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VAKIF  YAYIN
ÇALIŞMALARI
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Vakıf Yayın Çalışmaları

Mart 2020  

Toplumsal Tarih Dergisi 315.Sayı

Tanıtım Yazısı



431Syf



432Syf



433Syf



434Syf



435Syf



436Syf



437Syf



438Syf



439Syf



440Syf



441Syf



442Syf



443Syf



444Syf



445Syf



446Syf



447Syf



448Syf



449Syf



450Syf



451Syf



452Syf



453Syf



454Syf



455Syf



456Syf



457Syf



458Syf



459Syf



460Syf



461Syf



462Syf

Vakıf  Yayın Çalışmaları Kadınların Belleği Dizisi - 2

2020-2021 Sıyanet ve Kadınlar  Dünyası

KADINLARIN BELLEĞİ 
DİZİSİ-2 30.YIL PROJESİ 

Sıyanet (4. Cilt) 
Kadınlar Dünyası (5. Cilt) 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bil-
gi Merkezi Vakfı, Osmanlıca kadın 
dergilerinin çeviri yazım sürecini 
Kadınların Belleği Dizisi-1 proje-
siyle başlatmıştı ve bu proje kapsa-
mında, 2009-2011 yılları arasında, 
8 cilt yayımlanmıştı. Ancak trans-
kripsiyonu yapılmayan 32 dergi 
kalmıştı. Vakıf, 2017 tarihinde 
başlayan Kadınların Belleği Dizi-
si 2-30. Yıl Projesi ile Osmanlıca 
kadın dergilerinin tümünü, Latin 
harflerine çevirmeyi ve yayımla-
mayı hedeflemektedir. Kadın Eser-
leri Kütüphanesi’nin bu projesinde 
yer alan tüm çeviriyazımcılar o 
dönemin tarihini anlamamıza ve 
tarih yazımına büyük katkı sağla-
yacaklardır.

Dizinin 4. cildi “Yeni Harflerle Sı-
yanet (1914) / Osmanlı ve Erken 

Cumhuriyet Kadın Dergileri: Talepler, Engeller, Mücadele” kitabı, Mayıs 2020 tarihinde yayımlandı. 
26 Mart 1914-16 Temmuz 1914 tarihleri arasında haftalık olarak yayımlanan ve toplamda 600 say-
falık bir yayın olan Sıyanet dergisi, Akgül Zorbay ve Arzu Atik tarafından çeviriyazımı yapılarak 
yayına hazırlandı.

Dizinin yakın zamanda yayımlanacak olan 5. cildi Kadınlar Dünyası dergisi, 101 numaralı sayı da 
dâhil olmak üzere 101-110 arasındaki sayıları kapsıyor. Derginin ilk 100 sayısının çeviriyazımı ise 
yine Kadınların Belleği Dizisi-1 projesi çerçevesinde yayımlanmıştır. 5. cildi oluşturan 101-110 arası 
sayıların, şiirler ve ilanlar da dâhil olmak üzere, tümüyle çeviriyazımı yapılmıştır. Kullanılabilir du-
rumda olan orijinal görsel malzeme de mümkün olduğunca bu cilt içinde yer almıştır. Çeviri yazım 
süreci Elvan Angün, Nilgün Arın, Şeyda Oğuz, Semih Evciman ve Aslı Karaca tarafından yapılmıştır.

Projenin koordinatörleri Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu ve Aslı Davaz, projenin hukuk danışmanı 
Meryem Turan’dır. Gizem Yıldız, Alperen Hayatseven ve Hayati Akça dergileri dijitalleştirmiştir.
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KURUM TARİHİ
 KİTABI 

“MOR BELLEK”

Bu yıl, uzun zamandır süren bir 
proje sonuçlandı ve Arzu Kara-
mani Pekin, Vakıf için yazmakta 
olduğu kurum tarihi kitabı “Mor 
Bellek”in metnini Ekim ayında 
teslim etti. Nisan 2020’de ya-
yımlanmasını planladığımız ku-
rum tarihi kitabı, planlanan tari-
he yetişemedi. Kitap şu an için 
okuma ve düzeltme aşamasında. 
Bu süreç tamamlandığında, Ge-
nel Kurul üyelerine e-mail yo-
luyla ulaştırılacak. 

Arzu Karamani’nin ifade ettiği gibi:

“Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, artısıyla eksisiyle 30 yıl içinde 
Türkiye çapında bir geleneğe kapı açtı: Kadınların ve kadın örgütlerinin özel arşivlerinin 
korunması; kitaplar, süreli yayınlar, makaleler, tezler ve bunun gibi yayınların hepsinin 
bir mekânda olması şüphesiz çok önemli. Ama bu kütüphanenin özelliği ve özü, hiçbir 
kurumun korumaya almadığı, kadın tarihinin en önemli kaynakları olan belgelerin teker 
teker kaybolup gittiği bir yerde, bunları tek bir çatı altında topluyor olması. Kadın ar-
şivleri bunun çok önemli bir halkası. Kadın Eserleri Kütüphanesi, kadınlara arşivlerinin 
önemini, bunları bağışlamaları gerektiğini, Türkiye’de kadının hak ve özgürlük müca-

delesini yürüten derneklerin ve vakıfların kendi arşivlerini korumaları gerektiği bilincini 
ortaya çıkarttı.”

Vakıf  Yayın Çalışmaları Kurum Tarihi Kitabı

2021 Mor Bellek
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2021’DE 
YAPILMASI
PLANLANAN 
PROJELER
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler
Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, 

Kadınların Arşivlerdeki Yeri
10-11 Nisan 2021 Sempozyum

30. YIL SEMPOZYUMU: TÜRKİYE’DE ARŞİVCİLİĞİN 
BUGÜNÜ ve YARINI,  KADINLARIN ARŞİVLERDEKİ YERİ

30. yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversite-
si’nin 14-15 Kasım 2020 tarihinde yapmayı planladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Ya-
rını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 
2021 tarihine ertelenmiştir ve çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir.

“Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçeve-
sinde 29 konu başlığının yer aldığı Sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve 
yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma platfor-
mu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu 
kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 30 yıllık 
çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmak ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmaktır.

 Bu bağlamda “Genel Arşivcilik” konu başlığı altında: Modern Arşivcilik Yöntemleri, Özel 
Arşivler, “Iktidar Alanı olarak Arşivler”, “Karşı Arşivler” ve Tarafsızlık Ilkesi, Yasa Koyucu, 
Arşivler ve Sansürün Etkileri, Arşivlerde Sağlama Çalışmaları, Sözlü Tarih Arşivleri, Görsel 
Arşivler, Aktivizm ve Arşivler, Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına 
Etkileri, Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler, Arşivci ve Bağışçı Ilişkisi, Arşivci, Koleksi-
yoncu ve Sahaf, Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler, Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, 
Kurgular ve Tarih Yazımı, Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama 
Aşaması ve Süreçleri konuları ele alınacaktır.

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” konu başlığı altında ise Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik, 
Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm, Kadın Arşivleri ve Aktivizm, Aile Arşiv-
lerinde Kadınlar: Saklı Arşivler, Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri, Kadın Arşivlerinin 
Katalogları ve Ulusal Kataloglar, Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” 
Kullanımı, Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik, Kadın Tarihine Görsel Bir Ba-
kış, “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koyduğu 
Alternatif Çalışma Yöntemleri, Arşivciliğin Feminist Eleştirisi, Osmanlı Devlet Arşivlerinde 
Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alter-
natif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin 
Buluşması konuları tartışmaya açılacaktır.
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İSTANBUL ARŞİV KURUMLARINDA
“KADIN ÖZEL ARŞİVLERİ”
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler İBB ile Ortak Kitap Projesi

İstanbul Arşiv Kurumlarında Kadın Özel Arşivleri

4 Aralık 2020 Cuma günü “Istanbul Arşiv 
Kurumlarında Kadın Özel Arşivleri” başlıklı, 
IBB ile KEKBMV ortak kitap projesi kapsa-
mında, IBB adına Gökhan Özçevik, Vahit Uy-
sal ve Cengiz Özkarabekir’in katıldığı, Vakıf 
adına ise Aslı Davaz, Meryem Turan, Hülya 
Hayatseven, Selvi Başak Öztürk ve Sibel Ser-
vet Sular’ın yer aldığı online zoom toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda, proje üzerine ko-
nuşuldu. Proje ile ilgili olarak genel hatlarıyla 
bir görev paylaşımı yapıldı. Projenin, IBB ve 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ortak yayını olma 
konusunda prensipte anlaşıldı ve IBB, Vakıf 
ile ortak bir kitap projesi yürüteceklerinden 
dolayı memnuniyetlerini de ifade etti. IBB 
olarak ilk kez bir kurumla ortak kitap yayın-
lanacağı için IBB Kültür A.Ş. tarafından or-
tak yayın olabilmesinin hukuki zemini konu-
sunda bir çalışma yapacaklarını ve kurumlar 
arası bir sözleşme hazırlayacaklarını ve Vakıf 
ile paylaşacaklarını söylediler. Vakıf olarak 
projeyi, özel arşiv tanıtımlarına yer verme-
yi planladığımız kadınlara ait daha önce ya-
zılmış ve /veya yazılacak makaleler üzerine 
sunmuştuk. Ancak, IBB’nin bu kitap projesi 
için toplantıda getirdiği öneri her bir biyo’nun 
yeniden yazılması ve daha özgün bir çalışma 
yapılması yönünde oldu.

Projenin konusu, Kadın Eserleri Kütüphane-
si ve Bilgi Merkezi Vakfı başta olmak üzere, 
Istanbul’da hizmet veren arşiv kurumlarında 
yer alan 40 kadın özel arşivinin tanıtılması 

olarak belirlendi. Projenin amaçları, Istan-
bul’da hizmet veren ve kadınlarla ilgili birin-
cil kaynakları barındıran arşiv kurumlarının, 
kadın özel arşivleri bağlamında hem kurumun 
hem de kadın özel arşivlerinin görünürlüğü-
ne katkı sunmak, “Geleneksel arşiv kurum-
ları”nın sağlama politikalarını, “toplumsal 
cinsiyet eşitliği” kavramı çerçevesinde, yeni-
den gözden geçirmeleri konusunda farkında-
lık oluşturmak ve kadın hareketi, siyasal ve 
sosyal tarih, edebiyat ve sinema tarihi olmak 
üzere pek çok alanda kadın konusunda çalış-
malar yapan araştırmacılar için kaynak nite-
liği taşıyan bir başvuru kitabı yayınlayarak 
kadın özel arşivlerine hızlı ve kolay erişim 
sağlamaktır. Bu bağlamda IBB Kültür A.Ş. ile 
kitap projesi için bir sözleşme imzalandı, ki-
tapta yer alacak 40 kadın belirlendi ve bu ka-
dınların biyografilerini yazacak olan yazarlar 
ile iletişime geçilmeye başlandı.

Kitabı Aslı Davaz, Hülya Hayatseven, Selvi 
Başak Öztürk ve Sibel Servet Sular yayına 
hazırlayacaktır. Prof. Dr. Nazan Aksoy kitabın 
içeriği ve özellikle biyografi yazımı konusun-
da, Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe, arşivcilik 
konularında danışmanlık verecek ve özellikle 
sözleşmeye konu kitabın arşiv araştırmalarını 
yürütecek olan Dr. Seher Inceoğlu ve Dr. Öz-
kan Güner’e danışmanlık hizmetleri sunacak-
tır. Kitabın tüm editörlük çalışmaları Ayşegül 
Sönmezay tarafından yapılacaktır.

2021
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1916-2003
İsmet Kür
Öğretmen, Yazar

1917-1984
Kerime Nadir
Yazar

1924-2018
Leman Şenalp
Kütüphaneci

1911-1996
Müfide İlhan
Öğretmen, Siyasetçi

1911-1964
Necile Tevfik
Aktivist, Ressam, 
Senaryo Yazarı

1903-1986
Rezzan Yalman
Çevirmen, Gazeteci, Yazar

1903-1989
Süreyya Ağaoğlu
Avukat, Siyasetçi,
Aktivist

1810-1883
Pertevniyal Valide Sultan

1896 -1976
Melek Celal Sofu
Ressam, Heykeltıraş

2021’de Yapılması Planlanan Projeler İBB ile Ortak Kitap Projesi

2021
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler İBB ile Ortak Kitap Projesi

2021

1901-1984
Halide Nusret Zorlutuna
Yazar, Şair, Öğretmen

1902-2000
Hasene Ilgaz
Siyasetçi

1944 -2017
Şirin Tekeli
Akademisyen, Siyaset 
Bilimci, Aktivist

1919-2010
Zerrin Bölükbaşı
Heykeltıraş

1865 - 1918
Şair Nigar
Şair

1862 -1936
Fatma Aliye Hanım
Yazar

1909-1989
Laika Karabey
Besteci

1881-1964
Safiye Hüseyin Elbi
Hemşire

1934-1997
Asuman Arsan
Oyuncu
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1929 - 2020
Adalet Ağaoğlu
Yazar

1900-1996
Ayşe Leman Karaosmanoğlu
Yazar

1916 - 2014
Halet Çambel
Arkeolog, Akademisyen

1914 - 2001
Jale İnan
Arkeolog

1889 - 1976
Eveline Thomson Scott 
Yazar, Öğretmen

1931 - 2013
Leyla Erbil
Yazar

1909 - 2004
Cahit Uçuk
Yazar

2021’de Yapılması Planlanan Projeler İBB ile Ortak Kitap Projesi

2021

1914
Muazzez İlmiye Çığ
Sümerolog, Tarihçi

1933 - 2015
Behiye Aksoy
Türk Sanat Müziği
Ses Sanatçısı

1953 - 2020
Gönül Saray
Siyasetçi
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler İBB ile Ortak Kitap Projesi

2021

1919 - 2007
Josephine Powell
Fotoğrafçı

1921-2018
Muhibbe Darga
Arkeolog

1926 - 2009
İlhan Ayverdi
Dil Bilimci, 
Sözlük Bilimci

1905 - 1993
Sâmiha Ayverdi 
Mütefekkir Mutasavvıf 
Yazar

1918 - !
Harika Söylemezoğlu
Mimar 

1904 - 1998
Sabiha Rüşdü Bozcalı
Ressam, Illüstratör

1892 - 1971
Müfide Ferit Tek 
Yazar

1910 - 1987
Behice Boran
Siyasetçi, Sosyolog
Akademisyen

1965 - 2017
Şefika Şehvar Beşiroğlu
Müzikolog, Akademisyen

1884 - 1964
Halide Edip Adıvar
Yazar, Siyasetçi,
Öğretmen

1915 - 2005
Cahide Tamer
Mimar, Restoratör

1926-2009
Jale Baysal
Kütüphaneci
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler İsveç Konsolosluğu & KEKBMV

2021 Açık Erişim Projesi

İSVEÇ KONSOLOSLUĞU İLE KEKBMV ARŞİV VE KOLEKSİYONLARI 
SEÇKİSİ DİJİTALLEŞTİRME, KATALOGLAMA VE 

AÇIK ERİŞİM PROJESİ

Vakıfta istihdam edilen 5 çalışanın, 2021 yılı maaş ödemelerini sağlamak üzere Isveç kon-
solosluğu ile görüşmeler yapılmış ve destek sağlanmıştır. Bir önceki yıla ait proje sonuç 
raporu 31 Aralık 2020’de verildikten ve onaylandıktan sonra, elimizdeki verilerin internet 
ortamına aktarımı amaçlı 11 aylık yeni bir proje hazırlanarak Şubat ortasında sunulmuştur.

Yeni projenin hedefi: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın güncel he-
defi, 30 yıldır biriktirdiği verilerin olabildiğince hızlı ve sistematik biçimde erişime açıl-
masıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tüm verilerin internet üzerinden 
paylaşımının yeniden ele alınması gerekmektedir. Vakfımız, sürdüreceği dijitalleştirme, 
kataloglama çalışmalarının yanı sıra önceliğini, belirli koleksiyonlardan seçilecek önceden 
dijitalleştirilmiş ve kataloglanmış belge ve görsel malzemenin, kontrolleri yapıldıktan son-
ra erişime açılması olarak belirlemiştir. Bu projenin ikinci ayağı, Kütüphanemizin Özel Ar-
şivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar, Görsel Arşiv, 
Süreli Yayın, Afiş, Gazete Kupür ve Sözlü Tarih koleksiyonlarından seçilecek yeni verilerin 
de hızla taranmasını, kataloglanmasını ve gözden geçirilerek internet ortamına aktarımını 
kapsamaktadır.

Proje kapsamında, birinci adımda 9 Özel Arşiv’den yaklaşık 11.500 belge ve projeye dâhil 
edilen 9 Koleksiyon’dan 26.182 belge kataloglanacak, dijitalleştirilecek, sisteme yüklene-
cek ve telif hakları ile KVKK kapsamında belgeler kontrol edildikten sonra açık erişime 
açılacak. Ayrıca, önümüzdeki dönemde, kadın hareketi ve kadın tarihiyle ilgili dijital doğan 
belgeleri kataloglama konusunda bir komisyon kurulacaktır. Kadın örgütleri ve örgütlen-
melerinin ürettiği dijital belgeler için ilgili komisyonun yapacağı seçim doğrultusunda bir 
çalışma organize edilecektir. Proje 1 Şubat- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yürütülecek-
tir. Proje koordinatörleri Hülya Hayatseven ve Sibel Servet Sular, Proje Hukuk Danışmanı 
Meryem Turan, Proje danışmanı Tûba Çavdar Karatepe, arşiv danışmanları Özkan Güner 
ve Varol Saydam’dır.
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler Vehbi Koç Vakfı Meşher Galerisi Sergisi

2021 Sergi

1850 - 1950 TÜRKİYEDE 
GÖRSEL SANAT ALANINDA 

ÜRETMİŞ KADIN SANATÇILARA 
ODAKLANAN ,

BİR SERGİ PROJESİ 

Küratörlüğünü Deniz Artun’un üstlene-
ceği 1850’lerden 1950’lere kadar Türki-
ye’de görsel sanat alanında eser üretmiş 
kadın sanatçılara odaklanan bir sergi 
projesi planlanmaktadır.  Serginin Veh-
bi Koç Vakfı’na (VKV) bağlı olarak kül-
tür-sanat alanında hizmet veren sergi 
mekânı Meşher’de, Eylül 2021’de açıl-
ması düşünülmektedir. Sergi, “sanatçı” 
tanımını geniş kullanarak ressam, hey-
keltıraş ve fotoğrafçı kadınların yanısıra 
mimar, restoratör, arkeolog, müzeci ve 
galeri sahibi kadınları merkezine alıyor 
ve serginin hedefleri arasında sanat tari-
hine adını yazdırmış en bilinen kadın sa-
natçılar ile dönemlerinde başarılı işlerle 
tabuları yıkmalarına rağmen bir sebeple 
kanon dışında kalmış, günümüzde adı-
nı hatırlayamadığımız ya da çok nadir 
duyduğumuz kadınların eserlerini bir 
arada sergilemek ve onların sanat pra-
tiklerine dikkat çekmek var. Eylül 2021- 
Mart 2022 zaman aralığında açık kal-
ması planlanan sergi, müzecilik idealleri 
gereği olabildiğince fazla sayıda orijinal 
eser ve efemerayı izleyicilere sunmayı 
amaçlıyor. Proje kapsamında koleksiyon 
veya arşiv sahibi kişi ve kurumlarla ileti-
şim kurulmuştur. KEKBMV de projede 
iş birliği yapılan kurumlar arasında yer 
almıştır. Sergiyle ilgili toplantı 7 Eylül 
2020 tarihinde Kütüphane’de yapıldı. 
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler Vehbi Koç Vakfı Meşher Galerisi Sergisi

2021 Sergi

Katılan kişiler: Deniz Artun, Defne Tulga, Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı, Aslı Davaz, Tülin Tankut, 
Sibel Servet Sular
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler UNESCO Tasarım şehri İstanbul

UNESCO Tasarım Şehri Istanbul Projesi kapsamında 2021’de yapılacak konferansın teması “Future Proof Cities/
Geleceğe Dayanıklı Şehirler” olacak. Tema, kent hayatının her alanındaki gelişmelerin, çevre, teknoloji, ekonomik 
aktiviteler, insan ihtiyaçları ve istekleri arasındaki dengeyi emniyete almak için takip edilmesini içeren, gelece-

ğe dayanıklı kent konseptine atıfta bulunuyor. Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı/UNESCO Creative Cities Network 
(UCCN) konferansları belediye başkanlarını, karar alıcıları ve diğer paydaşları bir araya toplayarak kentte yaşa-

yanları, ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel perspektiften sürdürülebilir kentsel gelişimin merkezine almanın 
yollarını arıyor; Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Gelişim Gündemi’nin genel amacı olan kimseyi geride 
bırakmama nosyonunu tekrar ediyor. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Programı ve Ağı, sürdürülebilir gelişmeyi 
yönlendirmek ve canlandırmak amacıyla kültür ve yaratıcılığa yatırım yapan şehirler arasındaki uluslararası ortak-

lıkları desteklemek için kuruldu.

23 Ekim 2020 Cuma günü, UNESCO Tasarım Şehri Istanbul Projesi kapsamında IBB Etüd Projeler Daire Başkan-

lığı adına Ceren Özgündüz ile bir toplantı gerçekleştirildi. Vakıf adına toplantıya kurucu üye Füsun Ertuğ, Genel 
Koordinatör Hülya Hayatseven ve Koordinatör Yardımcısı Sibel Servet Sular katılım sağladı. IBB Etüd Projeler 
Daire Başkanlığı adına Ceren Özgündüz, UNESCO projesinin çerçevesinden bahsetti. Toplantı sonunda, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, “UNESCO Tasarım Şehri Istanbul Projesi”ne kadın konulu pro-

jelerle katkı sağlaması yönünde görüş birliğine varıldı. Süreç takip edilmektedir.

Etkinliğe Vakıf adına  katılanlar: Füsun Ertuğ, Sibel Servet Sular, Hülya Hayatseven.

2021 Konferans
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler İstanbul Kültür Sanat  Vakfı

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV) 
17. İSTANBUL BİENNALİ’NE DAVETLİ KURUM OLARAK KAYNAK VE MEKAN SAĞLAMA 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Istanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından (IKSV) 11 Eylül-14 
Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 17. Istanbul Bienali’ne katkı sunan kurum olmaya davet edilmiştir. Pro-

jenin bir bölümü olarak, Nepal Picture Library [Nepal Fotoğraf Kütüphanesi] ve Nepal Feminist Memory Project 
[Nepal Feminist Bellek Projesi] ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın arşivlerinden yararlana-

rak, bienal çatısı altında sergi düzenlenmesi planlanmaktadır. KEK Arşivi’nden seçilecek eserler konusunda KEK 
Severler projesi ile Kütüphane dostu olan küratörlerden Merve Elveren ve Çağla Özbek bir süredir çalışmaktadır. 
Nepal’deki arşivlerle ve Türkiye’de KEK arşivlerinden seçilecek belgeler ışığında Nepal ile Türkiye kadın hareket-
lerinin ortak yönlerini açığa çıkaracak belgeler sergilenecek, yayınlarda yer alacak, böylece uluslararası arenada da 
Vakıf daha görünür olacaktır.

11 Eylül - 14 Kasım 2021 Bienal

Kaynak: https://bantmag.com/yedinci-kita-baslikli-16-istanbul-bienali-14-eylulde-kapilarini-aciyor/
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Kaynak: https://bienal.iksv.org/tr/sanatcilar/monster-chetwynd

Kaynak: https://www.arkitera.com/haber/16-istanbul-bienali-14-eylulde-kapilarini-aciyor/
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2021’de Yapılması Planlanan Projeler
İsveç Konsolosluğu İstanbul Kültür Ataşeliği -

KEKBMV Ortak Projesi

“EQUAL SPACES” 
İSVEÇ KONSOLOSLUĞU İSTANBUL KÜLTÜR ATAŞELİĞİ – KEKBMV ORTAK PROJESİ

Istanbul’daki Isveç Konsolosluğu Kültür Ataşeliği ve Stockholm’deki Isveç Enstitüsü’nün desteklediği “Equal Spa-

ces-Eşit Alanlar” projesiyle, Türkiye ve Isveç’ten kadın sanatçılar arasından seçilecek 6 sanatçının, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi arşivlerinden yararlanarak yaratacağı eserlerin sergilenmesi hedeflenmektedir. Sergi 
mekânı olarak Isveç Kültür Ateşeliği DEPO Istanbul’u önermektedir. 3 Isveçli sanatçı onlar tarafından seçilmiştir. 
3 Türkiyeli sanatçının seçiminde DEPO, KEK ve Isveç Kültür Ataşeliği ortak karar alacaktır. Yabancı dil bilen, 
ortak projelerde çalışmış, işbirliğine açık ve yaratıcı kadın sanatçıların seçimi önceliklidir. Proje henüz başlangıç 
aşamasındadır, 2021 yaz aylarında Isveçli ve Türk sanatçılar çift olarak arşivde çalışmaya başlayacaktır. 2021-22 
kış aylarında eserlerin yaratımınının ve sergilemesinin gerçekleşmesi düşünülmektedir.

2021 Sergi
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Kaynak: http://in-between.online/trequal-spacesblog/2018/9/19/equal-spaces
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Pandemi Nedeniyle
İptal Edilen 
Vakıf Etkinlikleri
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Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler Edebiyatta Ekoloji ve Feminizim

 EDEBİYATTA 
EKOLOJİ VE FEMİNİZİM

Buket Uzuner 12 yıldır yazmakta olduğu “Tabiat 
Dörtlemesi” Su, Toprak, Hava ve Ateş (halen yazıl-
maktadır) romanlarında ele aldığı iklim değişikliği 
(İklim-kurgu) ve enerji politikalarını edebiyatta çok 
alışık olmadığımız şekilde iki kadın karakter üzerine 
kurmuştur. Asıl kadın karakterin “Uyumsuz Defne 
Kaman” olarak anıldığı romanlarda, edebiyatta pek 
sık rastlamadığımız biçimde yetişkin bir kadının ma-
ceraları anlatılmaktadır. Defne Kaman’ın akıl hocası 
da yine bir kadın: bilge, bilim insanı bir büyükanne-
dir ve kadın olmasına karşın (!) deneyimleri değerli-
dir. Anadolu’nun dört ayrı kentinde, farklı mekân ve 
kültür özellikleri üzerine örülen roman kurgusunda; 
çevre sorunları, tarım ve enerji problemleri, emeğin 
ve ekonominin asıl gücü olan sessiz kadınların gö-
zünden anlatılmaktadır.  
Buket Uzuner, söyleşisinde “Tabiat Dörtlemesi”ni 
“çevresel eleştiri” (Ecocritism) ve ekofeminizm açı-
sından ele alacaktı, soru-yanıt (S&Y) bölümünde 
tartışmaya açacaktı.  Söyleşinin ardından Elif Can-
daş Çelik (piyano) ve Günsu Özkarar (Viyola), Ro-
mantik Dönem’den iki eser seslendirecekti.
 
Etkinlik Sorumlusu:  Hülya Hayatseven
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar:  
Hava şartları nedeniyle iptal edildi.

8 Ocak 2020 Buket Uzuner Söyleşisi

Buket Uzuner
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Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler Edebiyatta Ekoloji ve Feminizim

8 Ocak 2020 Buket Uzuner Söyleşisi
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Melahat Pars Besteleri Konseri

Konser

MELAHAT PARS BESTELERİ
KONSERİ

4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 
18:00’de Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde 
gerçekleşmesi planlanan konserde so-
list Elif Ömürlü Uyar kanunda Gül Gül-

daş ve klasik kemençede Şehnaz Ayan eşliğinde Melahat Pars’ın bestelerini seslendirecekti.  
Esin Gemici ise konseri sunacaktı.  
 
Melahat Pars ilkokul çağlarında müziğe olan ilgisini fark eden ailesi tarafından kânunî Musta-
fa Bey’den nota ve usûl dersleri aldırılmıştır. Ardından Dârütta’lîm-i Mûsıkî’ye devam ederek, 
udî Fahri Kopuz’dan ud ve makam dersleri almıştır. 1944 yılında TRT Ankara Radyosu’nun 
açtığı sınavda başarı göstererek, solist olarak çalışmaya başlamıştır. ‘Âvåre gönül yine sensiz 
hicrâna daldı’ ve ‘Ben gamlı hazan’ gibi pek çok bestesi bulunmaktadır.

Konsere solist olarak katılan Elif Ömürlü Uyar, mûsıkî eğitimini 1978–1992 yılları arasında de-
vam ettiği Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda, babası bestekâr Yusuf Ömürlü’den 
almıştır. Bu zaman zarfında muhtelif konserlerde solist ve şef olarak görev almıştır. Süheyla 
Altmışdört yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Türk Mûsıkîsi korosuna dört yıl devam et-
miş, müzik çalışmalarına 2005 yılına kadar ara vermiştir. 2005’ten sonra, Kubbealtı Akademisi 
Kültür ve Sanat Vakfı’nda babası Yusuf Ömürlü ile birlikte mûsıkî çalışmalarını yürütmüştür.

 
Etkinlik Sorumlusu: Aslı Davaz 
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar: Covid-19 nedeniyle  iptal edildi.

4 Mart 2020

Elif Ömürlü Uyar

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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Kaynak: twitter.com/NilG14 - 1951, Zonguldak. Maden Mektebi talebeleri Melahat Pars’la.
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“Selhan Savcıgil  Endres
Anma Toplantısı”

SELHAN SAVCIGİL ENDRES 
ANMA TOPLANTISI

6 Mart 2019’da Genel Kurul Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi dostumuz Selhan Savcıgil End-
res’i kaybettik. Sevenleri ve eşi ile birlikte bir anma toplantısı planlamak, uzun süren bir 
hazırlık dönemi gerektirdi. Arkadaşlarının bir kısmı yurtdışında yaşadığından onların da bu 
anmaya katılabilmeleri için herkese uygun ortak bir tarih bulmak zor oldu. Sonunda 14 Mart 
2020 tarihi kararlaştırıldı. Anma için özel bir broşür hazırlandı. Broşürde yer alan fotoğraf, eşi 
Cliff Endres tarafından seçildi. Broşürün arka kapağında Haydar Ergülen’in Üzgün Kediler 
Gazeli (2007) şiirinin çevirisi yer alıyor. Anma toplantısının programına göre sırasıyla Aslı 
Davaz, Nur Gökalp, Clifford Endres, Saliha Paker, Oya Başak, Hüray Böke, Melkenne Belma 
Baskett, Inci Erdem Artan, Melek Berkem, Tolga Kutluğ, Susan Sage Heinzelman ve Alev 
Eraslan konuşmacı olarak yer alacaktı. Anıların paylaşımından sonra Selhan’ın çok sevdiği 
“Two Bowls” adlı müzik grubunun çalması planlanmıştı.

Selhan Savcıgil Endres, 1984 yılından bu yana sırasıyla Hacettepe, Başkent ve Kadir Has 
üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı, Toni Morrison, Langston Hughes ve Paul 
Auster gibi birçok Amerikalı ve Orhan Pamuk ve Enis Batur başta olmak üzere bazı Türk ya-
zarlar üzerine makaleleri bulunmaktadır. Eşi Prof. Dr. Cliff Endres ile Türkçe edebiyat eserle-
rinden yaptıkları çeviriler çeşitli antolojilerde – bunlardan biri Syracuse University tarafından 
çıkarılan Anthology of Turkish Drama (2008)- ve Agenda, Massachusetts Rewiev, Quaterly 
West, Seneca Rewiev, Near East Review, Translation Review gibi dergilerde yayımlandı. Bu 
çalışmalarının yanı sıra Clifford Endres, Saliha Paker ve Mel Kenne’in de içinde yer aldığı bir 
çeviri grubuyla şair Enis Batur’un şiirlerinin çevirilerinden oluşan bir derleme kitap hazırladı 
ve bu kitap Ash Divan: Selected Poems of Enis Batur adıyla 2006 yılında Talisman House 
yayınevi tarafından basıldı. Yine eşiyle birlikte yazar Selçuk Altun’un Senelerce Senelerce 
Evveldi ve Bizans Sultanı kitaplarının Ingilizceye çevirisini üstlendi ve bu iki kitap, Many 
and Many a Year Ago (2009) ve The Sultan of Byzantium (2012) adıyla, Telegram Books 
tarafından Londra ve New York’ta yayımlandı.

Anma Toplantısı Sorumlusu: Cliff Endres, Aslı Davaz, Saliha Paker
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar: 14 Mart tarihli anma yapılamadı fakat o gün Cliff Endres, Mer-
yem Turan, Aslı Davaz ve Tülin Tankut, Selhan’ı anmak için bir araya geldiler.

14 Mart 2020 Anma

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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“Selhan Savcıgil  Endres
Anma Toplantısı”

14  Mart 2020 Anma

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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“Selhan Savcıgil Anma Toplantısı”

14 Mart 2020 Anma

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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“Selhan Savcıgil Anma Toplantısı”

14  Mart 2020 Anma

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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Kadınlardan Dünyayı Değiştiren Sözler

İmza Günü20 Mart 2020

KADINLARDAN
DÜNYAYI DEĞİŞTİREN SÖZLER

Bu etkinlikte Semra Eren Nijhar’ın 2018 yılında 
Ozan Yayıncılık tarafından çıkartılan Kadınlar-
dan Dünyayı Değiştiren Sözler kitabının tanıtımı 
ve imza günü yapılacaktı. 
Londra’da yaşayan Semra Eren Nijhar, ilkoku-
lu Türkiye’de bitirdi. 1980’de ailesi Almanya’ya 
gitti ve çocukluğunu iki ülke arasındaki geliş-gi-
dişlerle geçti. Berlin Üniversitesi’nde Sosyal Bi-
limler okudu. Üniversite yıllarından beri Avru-
pa Parlamentosu’nda çeşitli çalışmalara katıldı, 
seminerler düzenledi. Gençlik Konferanslarında 
Berlin delegesi olarak bulundu. Türkçe, Almanca 
ve Ingilizce’yi ana dili gibi konuşup-yazan Eren 
Nijhar, bunun yanında Fransızca, Latince de öğ-
rendi.  Semra Eren Nijhar’ın yazdığı kitabın ta-
nıtım bülteni ise şöyledir: ‘’Kadınlardan dünyayı 
değiştiren sihirli sözler, hepinizi bir yerden alıp, 
başka bir yere götürecek, orada imkânsız görü-
nen gökyüzünün ucundaki özgürlüğe dokunarak, 
dünyanızı değiştireceksiniz. Buna inanıyorum. 
Inanıyorum, çünkü ben bu alıntıları defalarca 
okumuş olmama rağmen, yine de her okuduğum-

Semra Eren-Nijhar

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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da, kadınların sihirli sözleri arasında kayboluyor ve 
büyüleniyorum. Nitekim kadınlar dünya hakkında, 
hayat hakkında, toplum hakkında, ekonomi-poli-
tika-kültür hakkında, annelik-kadınlık hakkında, 
aşklar-ilişkiler hakkında görüşlerini dile getirmiş ve 

özgür olmaktan bahsederek savaşmışlardır.’’

Etkinlik Sorumlusu: Aslı Davaz
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar:
Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Kadınlardan Dünyayı Değiştiren Sözler

İmza Günü20 Mart 2020

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 



496Syf

YOK OLAN BİR MİRASIN TANIĞI:
PERİHAN BALCI

Bu etkinlikte gazeteci-yazar Deniz Banoğlu 2011 
yılında Gürer Yayınları tarafından yayımlanan 
“Yok Olan Bir Mirasın Tanığı: Perihan Balcı” 
kitabının tanıtımını yapacaktı. Etkinliğin ileri bir 
tarihte yeniden planlanması gündemdeydi ancak 
kütüphane dostu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
üyesi, 2016 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri 
ve Sürekli Basın Kartı Sahibi Deniz Banoğlu’nu 
28 Şubat 2021 tarihinde kaybettik.

Banoğlu’nun Perihan Balcı hakkında yazdığı kita-
bın arka kapağındaki tanıtım yazısı şu şekildedir: 
‘’1976 yılında birkaç arkadaşı ve dostuyla çıktığı 
yolda bugün gerek Istanbulda gerekse Anadoluda 
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk Evleri-
nin korunup- yaşatılması için birçok sivil toplum 
örgütüne öncü oldu Perihan Balcı. Amasyada Ye-
şilırmak kıyıları, Kütahyada Germiyanoğulları 
sokağı, Muğlada Saburhane Meydanı, Trabzon-
da eski doku ve ilçelerinin dağınık yerleşmedeki 
evleri, Diyarbakırda sokak duvarlarının ardına 
gizlenmiş konaklar, Şanlıurfada kızgın güneşin 
altında saçak gölgelerine sığınılan taş evlerin 

Yok Olan Bir Mirasın Tanığı:
Perihan Balcı

Söyleşi26 Mart 2020

Perihan Balcı

Deniz Banoğlu (1940-2021)

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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oluşturduğu mahalleler, Antalya Kaleiçi, Finike 
ve Elmalının konutları, Malatya Karakaş Konağı, 
Konyada Selçuklular, Divriğide Mengücekoğulları, 
Karamanda Karamanoğulları, Kastamonuda Çan-
daroğulları, Bursa, Edirne ve Istanbulda Osmanlı 
eserlerinden günümüze ulaşan yapılar; Odunpazarı, 
Zile, Birgi, Kula, Taraklı, Göynük, Beypazarı, Mus-
tafakemalpaşa yerleşme dokuları gelecek nesillere 
ulaşırken, tarihin solan yapraklarında Perihan Bal-
cı ismi bir tiyatro repliği gibi daima anılacaktır. Ali 
Hacıhaliloğlu- Mimar Perihan Balcının amatör bir 
ruhla çekmeye başladığı tarihi Türk evlerinin fotoğ-
rafları onu hızla profesyonelliğe taşıdı. Türkiyenin 

birçok ilinde geçmişten günümüze kalabilmiş ya-
pılar onun yaygınlaştırdığı tarihi mirası koruma bi-
linciyle, kararlılığı ve savaşımcı ruhuyla günümüze 
ulaşabildi; Tarihi Türk Evleri Haftalarıyla topluma 
mal oldu, kitaplarında yer aldı. Yok olan bir mirasın 
tanığıdır Perihan Balcı. Deniz Banoğlu’nun kaleme 
aldığı bu kitapta Balcının yaşamına ve tarihe tanık-
lık edeceksiniz. Aile arşivinden ve kendi objektifin-
den fotoğraflarla…’’

Etkinlik Sorumlusu: Aslı Davaz
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar:
Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Yok Olan Bir Mirasın Tanığı:
Perihan Balcı

Söyleşi26 Mart 2020

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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Nisan-Mayıs 2020

TOPLUMSAL CİNSİYET VE ARŞİVCİLİK 
30.YIL SEMPOZYUMU HAZIRLIK SEMİNERLERİ

Nisan 2020- Mayıs 2020 dönem aralığında, 30. Yıl 
Seminer Dizisi başlığı altında bir seminer dizisi ya-
pılacaktı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nın 2020 yılında kutladığı 30. Kuruluş 
Yıldönümü için “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” 
teması seçildi. Bu seminer dizisi “Türkiye’de Arşiv-
ciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki 
Yeri” sempozyumuna hazırlık seminerleri olarak ta-
sarlandı. Sempozyumla birlikte bu seminer dizisinin 
Vakfın 30 yıldır kadın merkezli arşivcilik temelinde 
gerçekleştirdiği çalışmaları anlatmak, sorgulamak 
ve tanıtmak için önemli bir platform oluşturacağını 
düşündük.

Bu doğrultuda dört temel kitap üzerinden Toplumsal 
Cinsiyet ve Arşivcilik’le ilgili makaleler ele alınacak 

ve tartışılacaktı. Sonraki süreçte kadın özel arşivleri, 
arşiv katalogları, açıklamalı arşiv katalogları ve arşiv 
merkezlerinde bulunan kadınlara ait belgelerle ilgili 
anlatımlara ve bu alanda çalışma yürütmüş kurum 
ve kişilerin deneyimlerine yer verilmesi düşünüldü.

30.yıl Sempozyumu hazırlık seminerleri kapsamında 
planlanan 6 seminer covid-19 nedeniyle iptal edildi. 
Koşullar uygun olduğu takdirde Kasım 2021’de dü-
zenlenmesi düşünülebilir. 

Etkinlik Sorumluları: Yönetim Kurulu
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar:
Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik 

Seminer Dizisi

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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“Aktivist Mirasların 
Kurumsallaşması”

“Arşivlerde Kadınları Aramak: 
Kadın Özel Arşivlerini Sağlamak”

“Bir Kütüphanede 
Toplumsal Cinsiyeti Aramak”

“Kadınların Güçlenmesinde 
Araç Olarak Bilgi”

“Kadın Tarihinde Paralellikler/
Toplumsal Cinsiyet ve 
Özel Kütüphaneleri”

“Bilgi Simsarı Olarak Kütüphane”
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Gelir Getirici Etkinlik

Mayıs  2020 İkinci El Eşya Mezatı

VAKIF YARARINA, NESTEREN ŞENCAN İLE 
TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU- 

BALAT KÜLTÜR EVİ  ORTAKLIĞINDA  İKİNCİ EL EŞYA MEZATI

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Koordinatörü Hülya Hayatseven ve Ko-

ordinatör Yardımcısı Sibel Servet Sular Vakfa bağış sağlamak amacıyla ikinci el eşya mezatı için 

organizasyon çalışmalarını Ocak 2020’de başlattı. Bu bağlamda etkinlik için Nesteren Şencan ile top-

lantı yapıldı. Nesteren Şencan’ın önerisiyle Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Balat Kültür 

Evi’nin de organizasyona dâhil edilmesi için görüşmeler yapıldı.  Etkinlik kapsamında, Kütüphane 

dostlarından ikinci el eşya sağlamak amacıyla çalışma planlandı. Sonrasında, eşyaların Vakfa ulaştı-

rılması, tasnif edilmesi, ayıklanması ve ardından teşhir için hazır hale getirilmesi için gönüllü bir ekip 

oluşturuldu. Mezat arasında canlı müzik dinletisi yapılması planlandı. Konuyla ilgili müzisyen Peyda 

Yurtsever ile görüşüldü ve dinleti için destek sözü alındı.  Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Balat 

Kültür Evi, mezat etkinliğine catering hizmetiyle katkı sağlayacağını ve elde edilen gelirden Vakfa 

bağış yapacaklarını bildirdi. Etkinlik tanıtım broşürleri hazırlandı ancak pandeminin araya girmesiyle 

organizasyon işleri yarıda kaldı. Ancak tüm koşullar normalleştiğinde organizasyonun yeniden plan-

lanması düşünülmektedir.

Etkinlik Sorumlusu: Hülya Hayatseven, Sibel Servet Sular
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar: Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Sibel Servet Sular Nesteren Şencan Hülya Hayatseven

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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Füsun Akatlı 10.Yıl Anma Paneli

20 Haziran 2020 Panel

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 

4 Temmuz 2020, Vakfın kurucu üyelerinden felsefeci, akademisyen, denemeci, eleştirmen ve dra-
maturg Füsun Akatlı’nın ölümünün 10. yıldönümüydü. Bu nedenle o tarihten önce, daha çok kişinin 
katılabilmesini sağlamak amacıyla 20 Haziran 2020 tarihinde sevgili Füsun Akatlı’yı anmak üzere 
dostlarının, sevenlerinin ve okurlarının katılacağı bir panel planlandı fakat salgın nedeniyle bu etkin-
lik yapılamadı.
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Füsun Akatlı 10.Yıl Anma Paneli

Panel20 Haziran 2020

FÜSUN AKATLI 10.YIL 
ANMA PANELİ

‘’Felsefeci, akademisyen, de-
nemeci, eleştirmen, dramaturg 
Füsun Akatlı, 7 Mayıs 1944’te 
Ankara’da doğdu. 1962 yılında 
Ankara Kız Lisesi’nden mezun 
oldu. Dil-Tarih ve Coğrafya Fa-
kültesi Felsefe Bölümü’nü bitir-
dikten sonra aynı bölümde Nus-
ret Hızır, Suut Kemal Yetkin gibi 
önemli felsefecilerin yanında asis-
tan olarak kabul edildi. Eğitim Fa-
kültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve 
Ioanna Kuçuradi başkanlığındaki 
Hacettepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nde akademik kariyerini 
sürdürdü. 1970’te yüksek lisansını 
1974 yılında ise Edebiyat Felse-
fesi üzerine hazırladığı “Edebiyat 
Eserlerinin Doğru Değerlendiril-
me Problemi ve Iki Çağdaş Dü-
şünür: I.A. Richards ve N. Hart-
mann” konulu doktora tezini 
tamamladı. 1983’te doçentlik aşa-
masındayken YÖK uygulamasına 
karşı durarak üniversiteden ayrıldı 
ve Istanbul’a yerleşti. 1991 yılına 
kadar reklam sektöründe metin 
yazarı olarak çalıştıktan sonra Is-
tanbul Şehir Tiyatroları’nda baş 
dramaturg oldu. 1998 ile 2005 yıl-
ları arasında Yeditepe Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü’nü kurarak bölüm 
başkanlığı göreviyle yeniden üni-

versiteye döndü. 2006’da Iletişim 
Bölümü’nü kurmak üzere Doğuş 
Üniversitesi’ne geçerek yaşamı-
nın sonuna değin aynı bölümde 
bölüm başkanlığı görevini sürdür-
dü. 2002 yılında doçent, 2008’de 
profesör unvanını almaya hak ka-
zandı. Ankara DTCF’de ve Hacet-
tepe Üniversitesi’nde felsefe, dil 
ve edebiyat; Istanbul Üniversite-
si, Istanbul Devlet Konservatuarı 
ve Yeditepe Üniversitesi’nde sa-
nat felsefesi ve tiyatro kuramları; 
Doğuş Üniversitesi’nde yaratıcı 
yazarlık ve medya, felsefe, uygar-
lık tarihi, sanat felsefesi ve etik 
dersleri verdi. 1966’dan itibaren 
edebiyat dergilerinde yazmaya 
başlayan Akatlı, edebiyat eleştiri-
leri, deneme ve felsefe yazıları ile 
tanındı. Sait Faik, Sedat Simavi, 
Haldun Taner, Behçet Necatigil, 
Metin Altıok gibi öykü, şiir, ro-
man türlerindeki saygın edebiyat 
ödülleri yanı sıra Afife Jale, Avni 
Dilligil gibi tiyatro ödül jürile-
rinin de üyesiydi. Füsun Akatlı, 
Niçin Diyalektik, Yaz Başına Ne-
ler Gelir, Bir Pencereden, Edebi-
yat Defteri, Felsefe Kıyılarında, 
Zamansız Yazılar, Tenha Yolun 
Ortasında, Pusulamız Felsefe, 
Acıyla Sevgiyle Kahramanca, Öy-
külerde Dünyalar, Zamanı Yaşa-
tan Roman/ Zamana Direnen Şiir, 
Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, 

Sis Lambası, Felsefe Gözlüğüyle 
Edebiyat, Kültürsüzlüğümüzün 
Kışı, Rüzgara Karşı Felsefe kitap-
larının ardından yazın ve edebiyat 
dünyasında 40. yılında kendi seç-
tiği 40 yazısının yer aldığı Kırmızı 
Gagalı Pelikan adlı son kitabını 
yayına hazırladı. Yakın dostu Bil-
ge Karasu’nun yarım kalmış me-
tinlerini kitaplaştırdı. 2004 yılında 
“Memet Fuat Eleştiri Ödülü”nü 
kazandı.1988’de Kadın Eserle-
ri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın kuruluş çalışmalarından 
başlayarak kütüphanenin kültür 
etkinliklerine çok önemli katkılar-
da bulundu; önde gelen kadın ede-
biyatçılarımızla kütüphanede tar-
tışma toplantıları düzenlenmesini 
sağladı. Şair Metin Altıok ile ev-
liliğinden Zeynep dünyaya geldi. 
Kedisi Tarçın, Füsun ve Zeynep’le 
birlikte on yedi yıl yaşadı. Hayatı, 
aklı, bilgiyi dostluğu, güzellikleri 
seven ve hepsinin hakkını veren 
nadir bulunur bir entelektüeldi. 
Dostları yokluğunu derinden his-
setmektedir.’’

Etkinlik Sorumlusu: 
Vakıf Yönetim Kurulu
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar: 
Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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“30.Yıl Dayanışma ve Destek Konseri”

Eylül-Ekim   2020 Konser

30.YIL DAYANIŞMA VE 

DESTEK KONSERİ

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın dünden bugü-
ne Genel Kurul üyeleri ve Vakıf dostlarının bir araya geldiği özel bir 
geceyle Vakfın 30. Kuruluş yıldönümünü birlikte kutlamak ve Vak-
fa bağış yoluyla gelir sağlamak amacıyla Vakıf Genel Koordinatörü 
Hülya Hayatseven ve Koordinatör Yardımcısı Sibel Servet Sular bir 
sergi ve konser etkinliğinin düzenlenmesi için Ocak 2020’de çalışma 
başlattı.  İlk olarak etkinlik mekânı ile ilgili görüşmeler yapıldı ve son-
rasında “30. Yıl Dayanışma Gecesi” etkinliğinin gerçekleştirileceği 
mekân olarak kararlaştırılan ve İBB desteğiyle sağlanacak olan Cemal 
Reşit Rey konser salonunun tahsisi için Kültür Daire Başkanlığı’na 16 
Mart 2020’de yazılı başvuru yapıldı ve salonun tahsisi konusunda des-
tek sözü alındı. Etkinliğin 17 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılması 
planlandı. Dayanışma konseri için düşünülen salonun fuayesinde bir 
kokteyl düzenlenmesi ve kokteyle katılanların aynı zamanda gezebile-
ceği, Vakfın 30 yıllık çalışmalarını gösteren “Dünden Bugüne Vakıf ” 
konulu bir sergi organize edildi. Dayanışma Konseri için farklı solist-
lerle çalışan ve aynı zamanda senfoni orkestrası olan “İsimsiz Orkest-
ra” ile toplantı yapıldı. Konser için, İsimsiz Orkestra’nın bağlantıda 
olduğu, Hüsnü Arkan, Ceylan Ertem, Şevval Sam, Şebnem Ferah, 
Birsen Tezer, Jehan Barbur, İlkay Akkaya, Feryal Öney, Kamil Hacı-
yev (No Land), İrfan Alış (Peyk), Cenk Taner gibi popüler isimlerin 
konserde yer alması için planlama yapıldı. Etkinliğin, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na 30 yıldır destek veren tüm üye 
ve dostlarına açık olması planlanmıştı ancak hem sanatçı anlaşmaları 
hem de diğer organizasyon işleri pandeminin araya girmesiyle yarıda 
kaldı. Tüm koşullar normalleştiğinde organizasyonun yeniden plan-
lanması düşünülmektedir.

Etkinlik Sorumlusu: Hülya Hayatseven, Sibel Servet Sular
Etkinliğe Vakıf Adına Katılanlar: Covid-19 nedeniyle iptal edildi.

Vakfın Planladığı Ancak 
İptal Edilen Etkinlikler 
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30.YIL
DAYANIŞMA

DESTEK
KONSERİ

30.YIL
DAYANIŞMA

DESTEK
KONSERİ



506Syf



507Syf

PANDEMİ
DÖNEMİ
TOPLANTILARI
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Yönetim Kurulu Toplantısı

22 Haziran 2020

Pandemi Dönemi
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Yönetim Kurulu Toplantısı

22 Haziran 2020

Pandemi Dönemi
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Pandemi Dönemi Kütüphane Toplantısı

7 Eylül 2020
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Kütüphane Toplantısı

7 Eylül 2020

Pandemi Dönemi
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EKLER

1-VAKIF 
YAYINLARI,

WEB SİTESİ VE
VİDEOLARI
(2017-2020)

2-KURUMSAL
BİR BELLEK

KORUMA
DENEMESİ

(2017 - 2020)
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VAKIF 
YAYINLARI,

WEB SİTESİ VE
VİDEOLARI
(2017-2020)
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları  Vakıf Ajandaları

2017 Ajandası
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları  Vakıf Ajandaları

2018 Ajandası
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları  Vakıf Ajandaları

2019 Ajandası
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları  Vakıf Ajandaları

2020 Ajandası
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları

2017-2020 Osmanlı ve Erken Cumhuriyet
Kadın Dergileri

“Dergi, 1916 yılında faaliyete başlayan Bil-
gi Yurdu Dershanesi’nin yayın organı ola-
rak 1917 yılında yayımlanmaya başlamış-
tır. 1918 yılına kadar 1,5 yıl süreyle yayın 
hayatına devam eden dergi, Birinci Dünya 
Savaşı’nın Osmanlı için yenilgiyle sonuç-
lanmasından sonra yayınına son vermiştir. 
Bilgi Yurdu Dershanesi, Osmanlı Impara-
torluğu içinde ilk özel kadın dershanesidir. 
Hedefi ise kadınları okur yazar hale getir-
mek, meslek sahibi yapmak ve ayrıca sağ-
lıklı, eğitimli, topluma faydalı nesiller yetiş-
tirecek anneler yaratmaktır.”Kitabın “Giriş” 
bölümünden alınmıştır. 

Basım Yılı: 2019
Yayına Hazırlayan: 
Birsen Talay Keşoğlu
Çeviri Yazım: Birsen Talay Keşoğlu, 
Mustafa Keşoğlu
Yayıncı: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık
ISBN: 978-605-2380-95-6

“Firuze (1924), Ev Hocası (1923), Kadınlık 
Hayatı (1913), Insaniyet (1882-1883) ve Er-
kekler Dünyası (1914)…. Bu dergilerin tü-
münde görücü usulü evlilik, kadınların eği-
tim hakkının darlığı, toplumsal yaşamdaki 
kısıtlılıkları eleştirilerek, daha geniş haklar 
talep edilmiş ve bu engelleri aşmak için de 
dergiler yayınlanmış, dernekler kurulmuş-
tur. Bu dergilerde bazen çok bazen az ama 
mutlaka erkeklerin seslerini de duyarız an-
cak çoğunda, bu erkek seslere yanıt verme-
ye, eşit hak mücadelelerini savunmaya ça-
lışan kadınları daha yüksek tonla aynı anda 
duyarız. Erkek sesler, bir yandan kadının 
modernleşmesini ister ama bir yandan da 
bu özgürlük hareketinin “ifrata” kaçacağı-
nın ve kontrol edilemeyeceğinin korkusunu 
aynı anda yaşar.” Kitabın “Giriş” bölümünden 
alınmıştır. 

Basım Yılı: 2019
Yayına Hazırlayan: Birsen Talay Keşoğlu
Çeviri Yazım: Aylin Doğan, Feray Coş-
kun, Tarık Demir, Semih Evciman
Yayıncı: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık
ISBN: 978-605-7884-00-8

Kadınların Belleği Dizisi - 2 
30.Yıl Projesi Yayınları
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları
Kadınların Belleği Dizisi - 2 

30.Yıl Projesi Yayınları
2017-2020

“Kendisini ‘Perşembe günleri çıkar, edebî, 
ictimâ‘i, resimli hanım gazetesi’ olarak ta-
nımlayan Hanımlar Âlemi’nin yayın haya-
tı Hicri takvime göre 1330 [1914] yılında 
başlamıştır. Derginin yayınlanma amacı ha-
nımları hem eğlendirmek hem de okumayı 
sevdirmektir. Bu amaç derginin ilk sayısın-
da şu şekilde belirtilmiştir: ‘Her teşebbüsün 
tahtında bir maksâd olduğu aşikârdır sözü-
nü hülâsa ederek diyelim ki: Bizim de Ha-
nımlar Âlemî’ni neşretmekten maksâdımız 
muhterem nisvânımızın terakkî ve tealile-
rine çalışmak mümkün olduğu kadar âdâb 
ve nezahet-i kalemiyeden ayrılmayarak 
hanımlarımıza okumayı sevdirmek, zevk-i 
mütalaayı tattırmaktır’ (Maksad ve Meslek, 
1914). Haftalık olarak yayınlanan derginin 
27 Mart 1330 – 24 Temmuz 1330 tarihleri 
arasında çıkmış 18 sayısı bulunmaktadır.” 
Kitabın “Giriş” bölümünden alınmıştır.

Basım Yılı: 2019
Yayına Hazırlayan ve Çeviri Yazım: 
Elif Yılmaz Şentürk
Yayıncı: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık
ISBN: 978-605-7884-55-8

“26 Mart 1914-16 Temmuz 1914 tarihleri 
arasında haftalık olarak yayımlanan Sıya-
net’in ancak 17 sayısına (26 Mart 1914-16 
Temmuz 1914 tarihleri arasında) ulaşıla-
bilmiştir. Imtiyaz sahibi Melek Meliha, so-
rumlu müdürü Zaime Hayriye’dir. (…)
Sıyanet’in ilk sayısında her şeyi hükü-
metten beklemek yerine artık fertlerin bir 
şeyler yapması gerektiği vurgulanarak ‘te-
şebbüsât-ı hususiye’nin öneminden bahse-
dilmiştir. Fertleri zengin olan bir memleket 
zengin olur ve güç kazanır denen “Meslek 
ve Muradımız” başlıklı makalede Sıya-
net’in kuruluş amacı şöyle verilir:(...) Kita-
bın “Önsöz” bölümünden alınmıştır.

Basım Yılı: 2020
Yayına Hazırlayan ve Çeviri Yazım: 
Akgül Zorbay, Arzu Atik
Yayıncı: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık
ISBN: 978-625-7900-01-0

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet
Kadın Dergileri
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Özel Arşivler Katalog Dizisi

2019 Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: 
Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu 

(1924-1954)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivler Katalog Dizisi’nin üçüncü kita-
bı, Iş Bankası Kültür Yayınları ve Vakıf ortak yayını olarak çıktı. Bu açıklamalı katalogla, Necile 
Tevfik Arşivi gibi küçük bir arşivden hareketle nasıl bir bilgi üretiminin söz konusu olabileceğini 
göstermek; kadın tarihinin belgelerini, kadın hareketi mücadelesini ve bu mücadeleyi yürüten isim-
leri görünür kılmak; arşivin daha erişilebilir olmasını sağlamak ve içerdiği belgeleri araştırmacıya 
tanıtmak amaçlandı. Böylece arşive başvuran araştırmacı, kataloğun ürettiği bilginin yanı sıra bu 
belgelerden hareketle yeni araştırma alanları keşfedecek ve yeni bilgilerin üretilmesi sağlanacaktır. 

Basım Yılı: 2019
Hazırlayan: Aslı Davaz
Yayıncı: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve  
Bilgi Merkezi Vakfı
ISBN: 978-605-295-920-6
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Vakıf  Tanıtım Çalışmaları

2017-2020 Broşür
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Vakıf  Tanıtım Çalışmaları

2017-2020 Broşür

The Women’s Library and Information Centre Foun-
dation (WLICF) is the first and only women-centred 
library and archive in Turkey. It was founded in Is-
tanbul by Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ, Jale 
Baysal, and Şirin Tekeli; and opened to the public on 
14 April, 1990. At that time, the women’s movement 
in Turkey had already gathered a wealth of docu-
ments related to the struggle for women’s rights. The-
se documents concerned issues such as equal pay for 
equal work, equality in civil rights, ending all kinds 
of violence against women and equal representation 
in parliament. The collections of the Women’s Lib-
rary in Istanbul are organized in sixteen main secti-
ons: Women’s Private Papers, Women’s Oral History, 
Women’s Organizations, Ephemera, Women Writers, 
Women Artists, Visual Documents, Audio Material, 
Posters, Art Collections, Newspaper Clippings, Bo-
oks, Periodicals, Rare Material, Thesis-Dissertations 
and Articles.

The Library’s book collection comprises mainly stu-
dies on gender issues, women’s writing and the trans-
lation of the classics of feminism into Turkish. The 
periodical section has around 10,474 issues of the 
413 women’s periodicals published between 1869 and 
2016; these are the periodicals of the late Ottoman 
era and the Republican period. The ephemeral colle-
ction consists of 200 archival boxes of contemporary 
material on women’s issues. For example, it holds the 
originals of signature campaigns and a wide range of 
material on the activities of women for International 
Women’s Day (8 March) in Turkey. 600 M.A. thesis 
and PhD dissertations focusing on gender issues and 
5300 articles written in several languages are among 
the holdings of the Library. The newspaper clippings 
collection contains articles, interviews and clippings 
mainly from Turkish daily newspapers published sin-
ce 1990. The material has been classified under many 
headings, such as: violence against women, women 
and religion, education, immigration, women’s righ-
ts, feminism, and women and art. The audio-visual 
material holds photographs, posters, video recordin-
gs, slides, documentaries and films produced by and 
about women. This section also has a rich postcard 
collection starting from the 1850s and representing 
the life, work and struggle of women. 1
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Vakıf  Tanıtım Çalışmaları

2017-2020 Broşür
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Kadınların Belleği Dizisi 2

2017-2020 Broşür
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Web Sitesi

www.kadineserleri.org
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları
11.Ekim Dünya 

Kız Çocuk Çocukları Günü Etkinliği

Etkinlik Tanıtım Videosu

“OKUSUN DA BÜYÜSÜN”
 DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Başlık: Dünya Kız Çocukları Günü
Yapım Tarihi: 2019
Süre: 2.40 Dakika

Tasarım: Sibel Servet Sular
Yapım Yeri: İstanbul

Hazırlayan: 21.Dönem Yönetim Kurulu
Youtube Link: www.youtube.com/watch?v=m90ujbXFbXA
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları “Arşivim Nerede”

2020 Ajanda Tanıtım Videosu

2020  AJANDASI TANITIM VİDEOSU

Başlık: “Arşivim Nerede”
Yapım Tarihi: 2020

Süre: 40 Saniye
Yapım Yeri: İstanbul

Tasarım: Berfin Bulut
Hazırlayan: 22.Dönem Yönetim Kurulu

Youtube Link: www.youtube.com/watch?v=3F_2cC0XX8k



530Syf

Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları 30.Yıl Sempozyumu

Tanıtım Videosu

TÜRKİYE’DE ARŞİVCİLİĞİN BUGÜNÜ VE 
YARINI KADINLARIN ARŞİVLERDEKİ YERİ 

SEMPOZYUMUNUN TANITIM VİDEOSU
Başlık: 30.Yıl Sempozyum Tanıtımı

Yapım Tarihi: 2021
Süre: 1 Dakika

Yapım Yeri: İstanbul
Tasarım: Berfin Bulut

Hazırlayan: 22.Dönem Yönetim Kurulu



531Syf

Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları
Kadınların Belleği Dizisi 

Çeviri Yazım Projesi 1

Tadımlık Video Serisi

“TADIMLIK” VİDEO SERİSİ

Başlık: Tadımlık Video Serisi
Yapım Tarihi: 2019
Süre: 1-3 Dakika

Yapım Yeri: İstanbul
Tasarım: Ecem Polat, Tülin Tankut

Hazırlayan: 22.Dönem Yönetim Kurulu
Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=56nrl461dgE
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları KEKBMV 30 Yaşında

Tanıtım Videosu

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ 
30 YAŞINDA

Başlık: KEKBMV 30 Yaşında
Yapım Tarihi: 2020 

Süre: 6 Dakika
Yapım Yeri: İstanbul

Tasarım: Berfin Bulut
Hazırlayan: 22.Dönem Yönetim Kurulu

Youtube Link: www.youtube.com/watch?v=Fxx1cegLpqc
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“Dayanışma Güçlendirir”
Afişlerle Kadın Hareketinin Son 40 Yılı

Sergi - Katlamalı Broşürü

“DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİR: 
AFİŞLERLE KADIN HAREKETİNİN SON 40 YILI”

Başlık: “Dayanışma Güçlendirir”
Yapım Tarihi: 2020 

Yapım Yeri: İstanbul
Tasarım: İBB - KEKBMV

Hazırlayan: İBB 
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Vakıf  Yayınları, Web Sitesi ve Videoları Şirin Tekeli

Anma Videosu

ŞİRİN TEKELİ ANMA VİDEOSU

Başlık: Şirin Tekeli (1944-2017)- Akademisyen, Siyaset Bilimci, Aktivist
Yapım Tarihi: 2020
Süre: 2.10 Dakika

Yapım Yeri: İstanbul
Tasarım: Berfin Bulut

Hazırlayan: 22.Dönem Yönetim Kurulu
Youtube Link: www.youtube.com/watch?v=bEOU2tRlq5o
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KURUMSAL
BİR BELLEK
KORUMA
DENEMESİ
(2017-2020)
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Vakıf İçi Yayınlar Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi

Vakıf  Çalışma Raporları 2019-2020
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Vakıf İçi Yayınlar Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi

Vakıf Demirbaşları 2017-2020
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Vakıf İçi Yayınlar Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi

Sözlü Tarih Koleksiyonu 
Görüşme Transkripsiyonları
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Vakıf İçi Yayınlar Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi

Sözlü Tarih Koleksiyonu 
Görüşme Transkripsiyonları
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Vakıf İçi Yayınlar Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi

Sözlü Tarih Koleksiyonu 
Görüşme Transkripsiyonları
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Basım Tarihi:  Mart 2021
Basım Yeri:  İstanbul
Baskı:   Erkay Copy Center
Baskı Adedi:  1 (KEKBMV Kurumsal Arşiv)
Tasarım:  Berfin Bulut
Hazırlayan:  21. ve 22.Dönem Yönetim Kurulu (2017-2021)
Basım Destekçisi: OtoAnaliz Bilgisayar Danışmanlık 
   İletişim Hizmetleri A.Ş.

KURUMSAL
BİR
BELLEK
KORUMA
DENEMESİ
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