


Türkiye’de Arşivciliğin  
Bugünü ve Yarını,  

Kadınların Arşivlerdeki  
Yeri Sempozyumu

10-11 Nisan 2021

Sempozyum Bildiri Kitabı



Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların  
Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu

Bu kitap Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile  
Beykoz Üniversitesinin ortak yayınıdır.

Yayına Hazırlayanlar
Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Seval Ünlü, Tuba Demirci

Dizgi
Yeşim Ercan Aydın

Düzeltmen 
Sakine Yalçın

ISBN 
978-605-73130-2-7

Teklif Hakkı 
© Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Beykoz Üniversitesi ‐ 2022  

Her hakkı saklıdır. Bu eserin hiçbir bölümü telif hakkı sahibinin ya da yazarın yazılı izni 
olmadan basılamaz ve hiçbir biçimde çoğaltılamaz. Bildirilerin içeriğinden yazarları 

sorumludur.

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ
VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI
Mürsel Paşa Caddesi, No: 8, Tarihi Bina, 
Haliç-Fener, 34220, İstanbul
Telefon: +90 212 621 81 34
Email: kadineserleri@gmail.com 
www.kadineserleri.org

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Orhan Veli Kanık Caddesi No:114, 34810
Kavacık-Beykoz/İstanbul
Telefon: (0216) 912 22 52
E-Mail: bilgi@beykoz.edu.tr
www.beykoz.edu.tr

Kapak: * Kastamonu İlk Kız Mektebi muallimi ve 
talebelerinin 16 Şubat 1342 [16 Şubat 1926] tarihli 
fotoğrafı. KEKBMV, Görsel Koleksiyon, 
Katalog No: 0898.



İÇİNDEKİLER

Bildiri Çağrısı .................................................................................................................7

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Mehmet Durman ........................................................................................25
Dr. Füsun Ertuğ ...........................................................................................................27
Aslı Davaz .....................................................................................................................31
Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu ..................................................................................35
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi ...........................................................................................40
Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe ...............................................................................50

GENEL ARŞİVCİLİK
İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi,  

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde Bulunan Çalgıların Bibliyografik 
Yönetimi | Güneş Çetinkaya Şerik ...................................................................55

Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri ve Sistemlerin Birlikte 
Çalışabilirliği | Hatice Gümüş ...........................................................................76

Modernleşme Kuramı Perspektifinden Türkiye’deki Özel Arşivler |  
Nathalie Defne Gier ......................................................................................... 100

Sumer Tabletlerine Can Suyu Taşıyan İki Çiviyazısı Uzmanı: Muazzez İlmiye 
Çığ ve Hatice Kızılyay | Firdevs Gümüşoğlu ................................................ 128

Anlatının Yüzeyinden Arşivin Çeperlerine: Leylâ Erbil Edebiyatı ve  
Arşivini Bir Arada Düşünmeye Yönelik Bir Tartışma Denemesi |  
Olcay Akyıldız – Merve Şen ............................................................................ 149

‘Arşiv’in Temsil Gücü Arşivin Algısı, Müdahale Edilebilirliği ve Manipülasyonu 
Üzerine Disiplinler Arası Bir Değerlendirme | Hêlin İlcek ......................... 180

Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri Arşivleri Ve İş Birliği Alanları | 
Didar Bayır – Tûba Karatepe ......................................................................... 215

Kadınların Sesini Duydun mu? Sözlü Tarihin Açtığı Yoldan Medeni Kanun ve 
Ceza Kanunu’ndaki Değişimlerde Kadın Mücadelesini Görünür Kılmak |  
Başak Ovacık ...................................................................................................... 232

British Insitute At Ankara (BIAA), Tille Höyük Koleksiyonlarında Kadın 
Fotoğrafları: Dijital Arkeoloji Arşivlerinin Kadın Çalışmalarına Katkısı | 
Nurdan Atalan Çayırezmez – Gonca Özger ................................................ 259

Aktivizm ve Sosyal Medya Arşivleri: Docnow (Documenting The Now)  
Örneği ve Türkiye Kadın Hareketinin Dijital Arşivi | Aysun Eyrek –  
Belgin Çetin ....................................................................................................... 289



LGBTİ+ Aktivizmi Ve Arşivcilik: Lambdaistanbul Arşivinin İzini Sürmek |  
Niyaz Uslu .......................................................................................................... 308

Bursa Örneği İle Bağışların Müze Arşivlerine Katkıları | Fikret Alkan –  
Bilal Canpolat .................................................................................................... 341

Aile Arşivi, Sahaf ve Dijital Arşiv Yolculuğunda Bir Güzellik Kraliçesinin 
Fotoğrafının Serüveni | Özge B. Calafato ...................................................... 363

Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı Arşivsiz İşletme Tarihi 
Yazmak ve/ya Türkiye Bağlamında İşletme Tarihi Çalışmanın İmkânları 
Üzerine | Akansel Yalçınkaya ......................................................................... 388

Gazete Arşivlerinin Kaynak Değerinin Ayasofya Örneği Özelinde 
Değerlendirilmesi | Esra Babul ........................................................................ 410

TOPLUMSAL CİNSİYETÇİLİK VE ARŞİVCİLİK
Bir Kâğıt  Fabrikasının Saklı Hafızası: “Bir Var Bir Yok” Kadın İşçiler |  

Meral Akbaş – Özge Kelekçi ........................................................................... 445
Tarihin Görmezden Geldiği Karikatürist: Selma Gürel | Gamzehan Binici ... 455
Soğuk Savaş’ın “Etrafını Araştırmak”: Feminist Tarihyazımı ve Kadın 

Arşivlerinde Sol Feminizm | Sercan Çınar .................................................... 489
İslamcı Kadınların Gözünden Kadın Hareketi: 1970’lerde Şadırvan Dergisi 

Örneği | Begüm Hergüvenç ............................................................................. 519
Nur Tahsin Salor’un Edebiyat Tarihimizdeki Yerine Dair Yanlışlıklar |  

Meryem Çakır .................................................................................................... 540
Kadınların Tarihini Yazarken Nasıl Belge Aktivisti Oldum? Özel Arşivlerdeki 

Belgeler Bize Ne Anlatır? | Serpil Çakır ......................................................... 552
Selçuk Baran’ın Arşivlerde Unutulan Oyunu: Türkân Hanım’ın Ölümü | 

Bahanur Garan Gökşen ................................................................................... 585
Görsel ve Yazılı Arşivinden Bir Cumhuriyet Kadınınına Bakış; Servet Ayten 

Ekler Göyünç | Ayşin Şişman .......................................................................... 597
Eveline’nin Tükenmez Kalemi: Scott Aile Koleksiyonu’nda Saklı Bir Kadın 

Hikâyesi | Nurçin İleri ...................................................................................... 621
Unutulmuş Kadınların Yaşamlarını Aktarmak | Gökhan Akçura ................... 649
Elisa Zonaro Aile Arşivi Rehberliğinde Osmanlı’dan Günümüze Fotoğrafın 

Seyyar Doğası | Alev Berberoğlu ..................................................................... 671
Özel Bir Arşivde Kadının Yeri ve Dünün Arşivinden Bugünün Kadınına 

Ulaşmanın İmkânı / Sınırlılıkları | Gülay Acar Göktepe............................. 698
Bir Saklı Arşiv Örneği: “Diplomat Eşi” Ayşe Leman Karaosmanoğlu ve Arşivi | 

Birsen Talay Keşoğlu........................................................................................ 719



Gürcü Cadıların İzinde: Sözlü Tarih Çalışması | Zeynep Nur Şimşek ............ 742
Evvel Zamanda Türkiye’de Yahudi Bir Kadın Olmak: Anımsamak,  

Anlatmak | Başay Ecem Polat ......................................................................... 760
T. Apartmanı’nda Yaşayan Kadınların Hikâyeleri Üzerinden Gündelik  

Hayatın Tasviri | Gökçe Sözen ........................................................................ 781
Bir Kadın Özel Arşivinin Sınıflandırma Şeması: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım  

ve Alternatif Bir Okumanın Sonuçları | Aslı Davaz ..................................... 808
Hilâl-i Ahmer’in Çiçek Açan Kadınları: II. Meşrutiyet Döneminde Kadın 

Yardımlaşmasının Bir Ürünü Olarak ‘Çiçek Günü’ | Ceren Çilek ............. 842
Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 

Vakfı Görsel Koleksiyonu ve Görsel Kaynaklar Üzerinden Kadınların Eğitim 
Hayatını Takip Etmek | Gizem Yıldız Dikmen ............................................ 864

Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış Bir Kuşak Sonra: ‘Kadın Gözüyle  
Kadın Fotoğraf Yarışması’ ve Fotoğrafı Çekilen Değil Fotoğraf Çeken 
Kadınlar | Füsun Ertuğ ..................................................................................... 885

Saklı Kalmış Bir Kadın Hayatının Görünürlüğü İçin Alternatif Çalışma  
Yöntemi: “Aşk-ı Vatan” Romanından Zafer Hanım’ın Biyografik  
Romanına Giden Yol | Tülay Uluser .............................................................. 901

Arşivler Bize Ne Anlatıyor:  XVIII. Yüzyıl Galata’sında Kadının Statüsü |  
Nisa Öktem ........................................................................................................ 929

Osmanlı Arşivi’nde Belgelerin Araştırılması, Osmanlıca Okumak ve  
Belgelerdeki Terminolojiye Aşina Olmak: İmparatorluğun Kız  
Okullarındaki Piyano Dersleri Üzerine Bir Durum İncelemesi |  
Nuray Ocaklı ...................................................................................................... 959

Toplumsal Cinsiyet ve Arşiv Özet Güfte Mecmualarındaki Kadın İzleri:  
Bestekâr Dilhayat Kalfa | Şeyma Ersoy Çak................................................... 978

Kadınların Toplumda Görünür Olmalarının Bir Yolu Olarak Vakıflar: 17. Yüzyıl 
İstanbul Örneği | Tijen Sabırlı  ......................................................................1004

18. Yüzyıl Osmanlı Sicil Kayıtları ve Arzuhâllerde Namus ve Kadının  
Cinselliği İçin Kullanılan Terim ve Deyişler | Ayşenur Çenesiz .............. 1041

Erken Cumhuriyet Dönemi Azınlık Gruplarına Mensup Kadın Cinayetlerinin 
İstanbul Basınına Yansımaları (1923-1945) | Ebrar Begüm Üstün ......... 1064

Biyografiler .............................................................................................................. 1093
Anahtar Kelimeler .................................................................................................. 1125





7

 

Bildiri Çağrısı

30. yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
ile Beykoz Üniversitesi’nin 14-15 Kasım 2020 tarihinde yapmayı planladığı 
“Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” 
başlıklı ulusal sempozyum pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021 tarihine 
ertelenmiştir. “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ol-
mak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempoz-
yuma, araştırmacılar ve katılımcılar, bildiri özetleri ile başvuru yapabilir-
ler. Sempozyumun amacı, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili 
sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabileceği bir tartışma 
platformu yaratmak ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamak; Türki-
ye’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 Yön-
temleri, Özel Arşivler, “İktidar Alanı olarak Arşivler”, “Karşı Arşivler” ve 
Tarafsızlık İlkesi, Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri, Arşivler-
de 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 İlişki-
si, Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf, Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan 
Belgeler, Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı, Özel Ar-
şivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Sü-
reçleri konuları ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır. “Toplumsal Cinsiyet 
ve Arşivcilik” konu başlığı altında ise Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik, 
Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm, Kadın Arşivleri ve 
Aktivizm, Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler, Sözlü Tarih: Arşivsiz 
Kadınların Arşivleri, Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar, 
Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı, Ka-
dın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik, Kadın Tarihine Görsel Bir 
Bakış, “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivle-
rin Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri, Arşivciliğin Feminist 
Eleştirisi, Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet, 
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 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik 
Metodoloji ve Pratikleri ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivcili-
ğin Buluşması konuları ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır.



GENEL ARŞİVCİLİK

1- Modern Arşivcilik Yöntemleri
2- Özel Arşivler
3- “İktidar Alanı Olarak Arşivler”, “Karşı Arşivler” ve Tarafsızlık İlkesi
4- Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri
5- Arşivlerde Sağlama Çalışmaları
6- Sözlü Tarih Arşivleri
7- Görsel Arşivler
8- Aktivizm ve Arşivler
9- Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri
10- Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler
11- Arşivci ve Bağışçı İlişkisi
12- Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf
13- Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler
14- Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı
15- Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama 

Aşaması ve Süreçleri

TOPLUMSAL CİNSİYET VE ARŞİVCİLİK

1- Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik
2- Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm
3- Kadın Arşivleri ve Aktivizm
4- Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler
5- Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri
6- Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar
7- Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” 
 Kullanımı
8- Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik
9- Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış
10- “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin 

Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri
11- Arşivciliğin Feminist Eleştirisi
12- Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet
13- Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif 
 Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri
14- Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması
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Birsen Talay Keşoğlu, Tuba Demirci, Seval Ünlü, Ayşe Durakbaşa

ÇEVRİM İÇİ SEMPOZYUM

Sempozyum Çevrim İçi Teknik Kurul:
Arda Çetin, Cihan Uraz, Ece Başar, Kerem Harun Kiraz

Sempozyum Sunucusu:
Simin Gerçek

Sempozyum Açılış Konuşmaları:
Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Füsun Ertuğ, Mehmet Durman

Sempozyum Keynote Konuşmaları:
Suraiya Faroqhi, Tûba Çavdar Karatepe

Sempozyum Moderatörleri:
Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Ekrem Tak, Fahriye Dinçer,

Firdevs Gümüşoğlu, Füsun Ertuğ, Gökhan Akçura, Gülhan Balsoy,
Müge Telci Özbek, Selvi Başak Öztürk, Senem Timuroğlu, Serpil Çakır,

Sibel Servet Sular, Tûba Çavdar Karatepe, Tuba Demirci,
Yeşim Arat, Yıldız Ecevit, Zeynep Kutluata

Sempozyum Oturum Temsilcileri:
Banu Femir Gürtuna, Çiğdem Koşe, Eda Ermağan Çağlar,

Esra Konan, Hakkı Başgüney, Handan Noyan, Hulusi Karabiber,
İlknur Karanfil, Özlem Denli, Petek Akman Özdemir, Pınar Sayan,

Safiye Neslihan Ercan, Seval Ünlü



13

 

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE  
BİLGİ MERKEZİ VAKFI

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedin-
de de belirtildiği gibi “kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araş-
tırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini 
gelecek nesiller için saklamak” amacıyla, Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun 
Ertuğ Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu. Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın hukuki kuruluş süreci Av. Ruh-
sar Erten, mali kuruluş süreci İmren Sipahi tarafından yürütüldü. 8 Mart 
1990’da tüzel kişiliğini kazanan Vakıf, 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Ha-
liç-Fener semtinde tarihî bir binada hizmete açıldı. Vakfın bugün de faa-
liyetlerini sürdürdüğü bu bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis 
edilmiş olup, binanın giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları 
yine Belediye tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek kadın 
merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Vakıf, koleksiyonları Osmanlı’dan gü-
nümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri 
barındırması açısından önemli bir kurumdur. Var olan malzemenin sü-
rekli olarak yitirilme veya yok edilme tehlikesinin bilinciyle yazılı, işitsel, 
görsel ve üç boyutlu materyalleri/belgeleri toplayarak arşiv ve koleksiyon-
larını oluşturan Vakıf, kadınlara dair günlük ve özel yaşamla ilgili kaynak-
ları elde etmek için özel bir çaba gösterir. Bu kaynaklar, kadınların kişisel 
arşivleri, aile evrakları ve arşivleri, mektuplar, günceler; kadın örgütleri-
nin kampanyaları ve kayıtları, sanat eserleri, kadınların otobiyografileri 
ve biyografileri, filmler, videolar, afişler, efemera, sözlü tarih kayıtları ve 
transkripsiyonları olup, kadınlar hakkında başka hiçbir yerde buluna-
mayacak çok değerli bilgi kaynaklarını oluşturur. Vakıf’ta; Özel Arşivler, 
Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, 
Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserle-
ri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar ve İşitsel başlıkları altında 16 koleksi-
yon bulunmaktadır. Vakıf, sadece belge ve arşiv sağlamakla yetinmez, aynı 
zamanda başka kurumlarda bulunan kadınlarla ilgili belgelerin yerlerini 
saptar, bibliyografyalar, arşiv katalogları hazırlayarak bu belgeleri kayda 
geçirir. Erişebildiği kaynaklardan yola çıkarak, bu kaynakların araştırma-
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cıya ulaşabilmesi için “İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe 
Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)”, “Kadın Süreli Yayınları Bib-
liyografyası: Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996)”, “Kadın Yazıla-
rı: Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler 
Bibliyografyası (1955-1990)” ve “Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 
(1729-2002)” olmak üzere 4 bibliyografya çalışması yayımlamıştır. Ayrıca 
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 merkezli ulusal/uluslararası 
sempozyumlar, paneller, konferanslar, söyleşiler, açık oturumlar, oyun 
gösterimleri, eğitim seminerleri, konserler, sergiler, okuma günleri, gezi-
ler, dia ve film gösterileri, imza günleri, şiir dinletileri olmak üzere 500 
civarında etkinlik düzenlemiştir. Vakfın kuruluşunun 20. yılı çalışmala-
rı kapsamında, eski harfli Türkçe kadın dergilerinden 8 dergi, Osmanlı 
Türkçesi bilmeyen, bunun eksikliğini hisseden araştırmacılar için Kadın-
ların Belleği Dizisi adıyla çeviri yazımı yapılarak yayımlanmıştır. 2017-
2020 döneminde, 30. yıl özel yayını olarak Kadınların Belleği Dizisi 2 Çe-
viri Yazım Projesi kapsamında bir önceki dizide çeviri yazımı yapılmayan 
32 eski harfli Türkçe kadın dergisinin çeviri yazımı yapılmaktadır.

Vakıf, sağlama, koruma ve erişime sunma çalışmaları çerçevesinde 
önemli özel arşivler ve koleksiyonlar temin etmekte, bu arşiv ve koleksi-
yonların daha çağdaş bir düzende, okuyucuya ve araştırmacıya sunulması 
amacıyla yeni düzenlemeler yapmakta ve erişimi hızlandırmak ve kolay-
laştırmak için dijitalleştirme çalışmaları sürdürmektedir. Vakfın gelenek-
sel bir yayını olan tematik ajandaların yayımlanması da çalışmalarının bir 
parçası olarak devam etmektedir.

1990 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın geldiği aşama, bu konuya duyulan ilginin ve bu işe emeğini, za-
manını, kısıtlı da olsa maddi olanaklarını sunan yüzlerce kişinin çabaları-
nın sonucudur.

Vakfın kuruluş aşamasında gerekli olan maddi destek, Şirin Teke-
li, Aslı Davaz, Hayrünnisa Köni, Feyza Tulga, Gül Derman, Uğur Der-
man, Minu İnkaya, Ayla Gürsoy, Fatmagül Berktay, Gülsün Karamustafa, 
Füsun Akatlı, Türkân Saylan, Şirin Edin, Yaprak Zihnioğlu, Leylâ Erbil, 
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Pınar Kür, Şemsa Özar, Aylin Tektaş, Gülsen Bükülmez, Mihriban Öz-
başaran, Oğuz Tanındı, Göksal Ziylan, Ajans Ada çalışanları, Rezzan 
Tuncav, Jale Baysal, Esra Tümertekin, Gülbün Çıtal, Güner Çıtal, Bilge 
Taner, Ferhunde Özbay, Ayşe Öncü, Öget Öktem, Levent Üner, Hamra 
Teker, Ayşe Teker, Esra Teker, Hür Yümer, Serra Yılmaz, Nihal Kara, 
Şükran Ketenci, Şahika Yüksel, Lale Akkoyunlu, Zeynep Göğüş, Fatma 
Karakurt, Ayşe Buğra, Leman Şenalp, Aslıhan Karabiber, Ela Güntekin, 
Şeyma Arsel, Hulki Aktunç, Semra Aktunç, Tülay Özdeş, Şule Malhan, 
Feryal Gürpınar, Nur Mardin, Sevil Solmaz, Füsun Yaraş, Erendiz Atasü, 
Sevim İşgüder, BİLSAK, Nurperi Sancak, Menije, Müzehher Erim, Ser-
pil Eryılmaz, FİN AŞ, Necla Arat, Deniz Kandiyoti, Müge Gürsoy, Marie 
Claire-Suay Aksoy, Demet Işık, Betül Mardin, Mehveş Demiren, Mesiha 
Saat, Garanti Bankası, Birlikte Öğrenelim Viyana Derneği tarafından sağ-
lanmıştır. Vakıf logomuz Sait Maden tarafından tasarlanıp, Vakfımıza ar-
mağan edilmiştir. Burada ismi yer almayan daha birçok kişinin emekleri 
ve katkılarıyla, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bugün 
kadın tarihi kaynaklarının korunduğu önemli bir kurum haline gelmiştir.
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THE WOMEN’S LIBRARY AND INFORMATION CENTRE 
FOUNDATION

The Women’s Library and Information Centre Foundation (WLICF) 
is the first and only women-centred library and archive in Turkey. It was 
founded in Istanbul by Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ, Jale Bay-
sal, 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 
documents related to the struggle for women’s rights. These documents 
concerned issues such as equal pay for equal work, equality in civil ri-
ghts, ending all kinds of violence against women and equal representati-
on 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, Wo-
men Artists, Visual Documents, Audio Material, Posters, Art Collections, 
Newspaper Clippings, Books, Periodicals, Rare Material, Thesis-Disserta-
tions and Articles.

These documents are unique and cannot be found elsewhere. Because 
libraries and archives centres in general do not have an acquisition policy 
regarding 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 women’s movement, and the growth of our collection is 
parallel to the development of the feminist consciousness in Turkey.

Since its foundation, the WLICF has acquired valuable primary sour-
ces, such as Ottoman women’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 Ottoman 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 Armenian feminist writer and journalist, Hayganuş Mark 
(1885-1966). The art collection of the Women’s Library holds paintings 
and sculptures by Turkish women artists, such as Aliye Berger (1903-
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1974), Füreya Koral (1910-1994) and Gülsün Karamustafa, covering a 
period between 1951 and 2017. A rich collection of posters including a 
unique lithography from the period of the Turkish War of Independence 
(1919-1922), calling women to join the Liberation Army Corps, reflects 
many aspects of women’s history in Turkey.

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 focuses on the life and thought 
of Müeyyet Selim, an Albanian Muslim woman who migrated from Mace-
donia to Istanbul through the 1923 Population Exchange Treaty between 
Greece and Turkey. The research is based on Müeyyet Selim’s diaries, which 
are a part of her private papers, also preserved in the Foundation.

Interesting primary sources related to the history of the internatio-
nal 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 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 correspon-
dence between Turkish feminists and their Western counterparts.When 
defining the issues surrounding gender and archiving 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 private papers of women 
and organizational documents 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 donation of private archives by 
women is rather a new concept in Turkey; and the donation of documents 
before passing away is particularly rare. The first woman who donated 
her private papers to the Women’s Library and Information Centre Foun-
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dation was Hasene Ilgaz (1902-2000), former MP. Besides this, there are 
a number of archives which were obtained by the special efforts and de-
mands of the archive department of the Women’s Library. One of the best 
examples is the comprehensive archive of Süreyya Ağaoğlu (1903-1989), 
one of the first woman jurists in Turkey.

The Library also has organized a considerable amount of cultural ac-
tivities 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 Women’s Memories” Publica-
tion Series must be highlighted since they are very significant to expand 
the visibility of women both locally and internationally. Turkey’s Europe-
an 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 in-
dexing and retrieving women’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 Turkish 
language’s structure. In 20 different research areas such as politics, law, 
economy, education, religion, culture etc., many new terms are uniquely 
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 count-
ries, the Library has participated in the project as the representative 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 declarations, the 
periodicals, and the campaigns that represent the milestones of Turkey’s 
women’s movement from 1960 to these days. Furthermore, the Library 
has transliterated 8 women’s periodicals 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 income for the Library. The bibliographies, the 
catalogues, the annotated catalogues, the women’s private papers’ catalo-
gues, and Turkey’s European Women’s Thesaurus are some of the publi-
cations of the Library.
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The Library is open on weekdays from 8:30 a.m. to 5 p.m. You can also 
support the Library by sending your donations to Vakıflar Bankası, Etiler, 
account number 2009197, IBAN: TR44 0001 5001 5800 7286 1371 75. Mo-
reover, we also need assistance of persons who will voluntarily work at the 
Library in their spare time.
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BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Yenilikçi vizyonu temsil eden, kalite odaklı, uluslararası yeni nesil bir 
üniversite olarak dikkat çeken Beykoz Üniversitesinin temeli İstanbul Ka-
vacık’ta 2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması 
ile atıldı. Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından 2016 
yılında kurulan üniversitenin kurucu rektörlüğünü, halen üniversitenin 
Rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Durman yaptı. 

Beykoz Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans programlarının sunul-
duğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte; Sivil Havacılık 
Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul; 
Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere 
iki meslek yüksekokulu bulunmaktadır.

“Fark yaratan bir üniversite olma” hedefiyle akademik hayatta varlığını 
2016 yılından beri sürdüren Beykoz Üniversitesi, eğitim modeli ile yalnız-
ca kendi alanındaki bilgiyle değil aynı zamanda 21’inci yüzyıl becerileriyle 
donanmış ve mezun olduğunda iş hayatına hazır mezunlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Beykoz Üniversitesi, deneyimli ve güçlü akademik kad-
rosu ile öğrencilerinin üniversitede edindikleri bilgileri gerçek hayatta 
yaşananlar ile ilişkilendirebilmelerini, öğrendiklerini uygulama olanağı 
bulmalarını ve eğitimleri süresince gerçek hayatın içinde olmalarını he-
deflemektedir. Kültürel ve sosyal etkinlikleri aracılığıyla da öğrencilerine 
geniş bir bakış açısı, eleştirel düşünebilme ve farklı ilgi alanlarıyla tanışma 
fırsatı sunarken yenilikçi, donanımlı ve çok yönlü bireyler olarak kendile-
rini gerçekleştirme olanağı sunmaktadır.

Beykoz Üniversitesi bünyesindeki dört fakülteden biri olan Sosyal Bi-
limler Fakültesi; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Psiko-
loji ve Psikoloji (İngilizce) Bölümü uygulamalı ve kişiye özel eğitim prog-
ramı ile öğrencilerini hayata ve hayallerindeki mesleğe hazırlamaktadır. 
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ABOUT BEYKOZ UNIVERSITY

Representing an innovative vision and standing out as a quality-orien-
ted, international new generation university, Beykoz University’s roots 
date back to 2008 when Beykoz Logistics Vocational School was founded 
in Kavacık, Istanbul. In 2016 Beykoz University was formally established 
by the Turkish Logistics Research and Education Foundation with Prof. 
Dr. Mehmet Durman, who is still in office, as the founding rector.

Beykoz University has a Institute of Graduate Programs offering 
post-graduate programs, four faculties: Faculty of Business and Admi-
nistrative Sciences, Faculty of Art and Design, Faculty of Social Sciences, 
Faculty of Engineering and Architecture; in addition, two schools namely 
School of Civil Aviation and School of Foreign Languages, and two voca-
tional schools, namely a Vocational School and Beykoz Vocational School 
of Logistics. 

Active in the academic scene since 2016 with its goal of becoming “A 
university that makes all the difference”, Beykoz University seeks to gra-
duate its students as people equipped not only with the knowledge in their 
fields, but also with the vital 21st century skills and ready for business life 
after university. Thanks to its experienced and strong academic staff, the 
goal of Beykoz University is to enable its students to associate the know-
ledge they have acquired at the university with real life experiences, and 
to have the opportunity to apply what they have learned and to take part 
in real life during their education. Through its cultural and social activi-
ties, Beykoz University offers its students the opportunity to have a broad 
perspective, to think critically and to develop a wide variety of interests so 
that they can realize themselves as innovative, well-equipped and versatile 
individuals.

As one of the four faculties at Beykoz University, Faculty of Social 
Sciences, with its departments including Political Science and Internatio-
nal Relations in English, Psychology and Psychology in English, prepares 
its students not only for their dream professions but also for the life itself 
through its applied and customized education programs. 





 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Prof. Dr. Mehmet Durman  
Beykoz Üniversitesi Rektörü

Değerli Katılımcılar,
Beykoz Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 

Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz, “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü 
ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” Sempozyumu’na hepiniz hoş 
geldiniz. Bildiğiniz üzere bu sempozyumu, pandemiden önce 14-15 Kasım 
2020 tarihinde yapmayı planlamıştık fakat pandemi nedeniyle sempozyu-
ma çevrim içi olarak devam etme kararı aldık. 

Bu sempozyumun amacı, öncelikle Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve 
yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alınabilece-
ği bir tartışma platformu yaratmak, sonrasında ise kadınların arşivlerdeki 
yerini sorgulamak olarak ifade edebiliriz. Tüm bunları yaparken, 30. yılını 
kutlayan, Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi 
olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”nın deneyimle-
rinden de yararlanmış olacağız. 

Ben henüz tanımayan katılımcılar için kısa da olsa üniversitemizden 
de bahsetmek istiyorum. Beykoz Üniversitesi çok genç bir üniversite, İs-
tanbul Beykoz’da 2016 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz. Beykoz’da beş 
yerleşkede eğitim-öğretimi sürdürüyoruz, fakat içinde bulunduğumuz co-
vid-19 salgını sebebiyle geçen yıl marttan bu yana uzaktan eğitim mode-
liyle eğitime devam ediyoruz, hatta 2019’da vakıf üniversiteleri arasında 
uzaktan eğitimde en başarılı ikinci vakıf üniversitesi olduk.

Üniversitemiz bünyesinde; İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sa-
nat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte; Yabancı Diller Yüksekokulu, 
Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul; Meslek Yük-
sekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek 
yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulduğu bir 
Lisansüstü Programlar Enstitüsü bulunuyor. Bugün tüm bu akademik 
birimlerde öğrencilerimize toplam 55 olmak üzere; 14 yüksek lisans, 19 
lisans, 22 önlisans programı sunuyoruz.
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 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Ünlü eğitim bilimci John Dewey’in “Eğitim hayata hazırlık değil; ha-
yatın ta kendisidir” sözü üniversitemizin mottosu, bu motto özgün eğitim 
öğretim modelimizin temelini de oluşturuyor. Benimsediğimiz model ile 
öğrencilerimizin üniversitede öğrendiklerini, çalışma hayatında uygulaya-
bilmelerini ve eğitimleri sürecinde gerçek hayatın içinde olmalarını amaç-
lıyoruz. Bu sebeple staj, üniversitenin eğitim ve öğretim programlarının 
bir parçası olarak ders müfredatının içinde 14 hafta olarak yer alıyor. Öğ-
rencilerimizin, 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 
14 yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmalarına da zemin 
hazırlıyoruz. Bunun için tüm lisans ve önlisans programlarımızda Yetkin-
lik Geliştirme Programı’nı hayata geçirdik. 

Amacımız uluslararası üniversitelerle uyum içinde ve kıyaslanabilir 
kalite düzeyindeki program müfredatımızla eğitim anlayışımızı sürdürür-
ken, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve 
başarı merkezi olmak ve hizmetlerimizde mükemmelliği hedeflemek.

Üniversite olarak öğrenen, öğrendikleriyle öğrenmeye ve topluma de-
ğer katan, yenilikçi uygulamaları ve başarılarıyla yurt içi ve yurt dışında 
örnek gösterilen bir üniversite olmak. 

Ben yeniden hepinize sempozyumumuza hoş geldiniz diyor ve bugün 
ve yarın devam edecek sempozyumda ele alınacak konuların bildiklerimi-
ze, biriktirdiklerimize çok şey katacağına inanıyorum. Bilgi ve deneyim-
lerini bizlerle paylaştıkları için değerli konuşmacılara, bildirilerini sunan 
tüm meslektaşlarıma, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen dü-
zenleme kuruluna ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
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Dr. Füsun Ertuğ 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı  

Kurucu Üyesi

Sempozyum Açış Konuşması 
10.04.2021

Beykoz Üniversitesi ile ortak olarak düzenlediğimiz ‘Türkiye’de Arşiv-
ciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu’nu, 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşunun 30. 
yılını kutlamak üzere geçen yıl düzenlemeyi planlamıştık. Bugün belki 
daha çok kişiye erişebilecek şekilde çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz. 
Sempozyumun gerçekleşmesi için destek veren çok değerli Rektör Prof. 
Mehmet Durman’a ve bu sempozyuma emeği geçen herkese içtenlikle te-
şekkür ederim. 

1980’ler Türkiye’sinde kadın hareketi, kendi sorularını ve sorunlarının 
çözümünü Batı’daki hemcinslerini okuyarak, onların yazdıklarını çevire-
rek, onlardan el alarak öğrendi; zira kadınların geçmişte yaptıkları mü-
cadelelerden habersizdiler. Resmî tarih, kadınlar tarafından yazılmadığı 
gibi, kadınlara ait belgeler arşivlerde ‘görünmez’ durumdaydı.  Arşivlerde 
oldukça ender rastlanan kadınların izine ancak birkaç tarihçi, akademis-
yen erişebiliyordu. Yani Türkiyeli kadınların, bu topraklarda verilmiş olan 
hak ve eşitlik mücadelesinin tarihine erişimi söz konusu değildi. 

1980’lerin sonunda Türkiye kadın hareketinin önemli kazanımların-
dan biri, kadın odaklı kurumların hayata geçirilmesiydi. Kadın Eserle-
ri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kadın mücadelesini belgelemek, 
arşivlemek ve gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla kurulurken İstanbul 
Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı gibi diğer önemli kurumlar da gerçekleştirildi. Bu-
rada kendi hikâyemizi anlatmak isterim. 1989’da kadın hareketinin ivme-
siyle beş kadın bir vakıf kurmak için kolları sıvadılar. Bir yıl süren destek 
ve mekân arayışlarından sonra İstanbul Belediyesi’ne ait Fener’deki tarihî 
bir bina, İstanbul Belediyesi ile Vakıf arasında gerçekleştirilen bir protokol 
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ile kütüphane oluşturulmak üzere tahsis edildi. Kütüphanemiz, 14 Nisan 
1990’da sade bir törenle kapılarını açtığında ‘Kadınların Arşivlerdeki Yeri’ 
sorusunun yanıtına çok uzaktık. Henüz ‘kadın arşivleri’ yoktu, ancak bu 
işe gönül vermiş, inanmış çok sayıda gönüllü kadının emeği vardı.

Aralarında olmaktan gurur duyduğum bu kurucu kadınlardan kütüp-
haneci, akademisyen Prof. Jale Baysal’ı, felsefeci ve yazar Füsun Akatlı’yı 
ve siyaset bilimci Şirin Tekeli’yi kaybettik. Bu açılışta, Aslı Davaz ile bir-
likte aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı da anarak, Türkiye’de ilk kez top-
lumsal cinsiyet ve arşivcilik konulu bir sempozyumu gerçekleştirmenin 
mutluluğunu, kıvancını hepinizle paylaşıyoruz.

Ekim 1991’de Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin daha ilk yılında büyük 
bir cesaretle düzenlediği Birinci Kadın Kütüphaneleri Uluslararası Sem-
pozyumu’nda Şirin Tekeli’nin yaptığı konuşmada belirttiği gibi, “kadın 
hareketinin varlığı bir yandan kadınlarla ilgili araştırmaları teşvik eder-
ken, diğer yandan da klasik kütüphanelerin ve arşivlerin kadınların soru-
larına yanıt verme açısından ne kadar eksik olduklarının farkına varma-
mıza yol açar.

Türkiye’de kadınların eğitim, seçme ve seçilme, çalışma gibi hakları 
için, eşit vatandaşlar olmak için en az 150 yıldır mücadele ettiklerini bu-
gün biliyoruz. Artık geçmişteki ve günümüzdeki mücadelenin tüm belge-
lerini arşivlemeye çalışıyoruz. İlk sayısı 1 Mayıs 1845’te İstanbul’da, Vali-
de Sultan’a ithaf edilerek basılan Rumca kadın dergisi Kypseli (Petek)’den 
1862’de Ermenice yayımlanan Gitar dergisine, 1869’da Terakki gazetesi-
nin kadın eki olarak yayımlanan Terakki-i Muhadderat’tan 1886’da tüm 
yönetim ve yazı kadrosu kadınlardan oluşmuş Şükûfezar’a, Osmanlı ka-
dınları seslerini yükseltmeye, taleplerini iletmeye dergilere, gazetelere yazı 
yazarak başlamışlar. İkinci Meşrutiyet sonrasında, 1908’de kadın dergileri 
artmış: Demet, Kadın Selanik, Mahasin, Kadın İstanbul, Musavver Kadın 
bunlardan birkaçı. İlk sayısı 1918 yılında yayımlanan Türk Kadını dergisi, 
adında ilk kez Türk ifadesi kullanılan ve feminizmden bahsedilen bir ka-
dın dergisi olarak göze çarpar. Bugün eski harfli dergilerin büyük bir bö-
lümü Kütüphane arşivlerinde bir araya getirildi. Bunlardan 16 kadın der-
gisinin tüm sayıları, çeviri yazımı yapılarak, Vakıf tarafından yayımlandı, 
böylece eski yazıyı bilmeyen kuşakların da bu kadınların sesine erişimi 
sağlandı. 2010 yılında başlayan Kadınların Belleği Projesi, gönüllü çevi-
ri yazım ekiplerince halen sürdürülmekte. Yeni harfli kadın konulu ticari 
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dağıtımda olan hemen tüm kadın dergilerinin yanı sıra kadın ve LGTBİ 
hareketine ait dergi, bülten ve fanzinlerin derlenmesine de özen gösterili-
yor. Süreli Yayınlar koleksiyonunda bugün 450 kadar derginin 25.000’den 
fazla sayısı bulunmakta. 

Cumhuriyet döneminde kadınlar sadece dergilerde yazı yazarak değil, 
hayatın her alanında örgütlenerek hakları konusunda mücadeleyi sürdür-
müş ve önemli kazanımlar elde etmişlerdir.  2019 yılında yayımladığımız 
‘Kadınlar Vardır’ Ajandası buna işaret etmektedir. Cumhuriyet dönemi 
kadın kurumları ve örgütlenmelerine ayrılan ajandada 100 kadın örgütü 
tanıtıldı. Bunlar, Türkiye’de saptadığımız 800 kadın örgütlenmesi arasın-
dan seçildi ve bu liste de ajandada yayımlandı. 

Bugün Kütüphane’de yer alan arşiv ve koleksiyonları 16 alt başlıkta 
değerlendiriyoruz. Kitap, Süreli Yayın, Görsel Arşiv gibi hemen her kü-
tüphanede var olan koleksiyonlar dışında ‘Özel Arşiv Koleksiyonu’ en öz-
gün arşivlerden biridir. Vakfa arşivini bağışlamış olan 80 kadar kadına ve 
Amargi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği gibi kadın kurumlarına ait 
arşivler kadın tarihinin yazımı için birincil kaynakları oluşturur. Bunlar 
dışında Efemera, Nadir Eserler, Tez, Makale, Afiş, İşitsel, Sözlü Tarih, Ka-
dın Sanatçılar, Kadın Yazarlar ve Sanat Eserleri Koleksiyonları da diğer alt 
başlıkları oluşturur. Bugün 15.000 kadar özel konulu kitaba, 650 klasör-
den oluşan gazete kupür koleksiyonuna, 300 kadar nadir esere, binlerce 
fotoğraflık bir görsel koleksiyona ve afiş koleksiyonuna sahip olan Kütüp-
hanemiz, bu yıl dijitalleştirilmiş ve kataloglanmış olan arşivlerinin büyük 
bölümünü İsveç Konsolosluğu’nun desteğiyle sanal erişime açma yolunda 
yoğun bir çalışma içindedir. Burada sözü edilen koleksiyonlar ve sayılar, 
tarih sahnesinden silinmeye, yok sayılmaya çalışılan kadınların, bellekle-
rine sahip çıkmaları durumunda yarattıkları kolektif belleğin zenginliğine 
işarettir.

Elbette Vakfımızın çalışmaları arşivcilikle, belge toplamayla sınırlı de-
ğildir. Vakıf, kuruluşundan bugüne aralarında 26 konulu ajandanın da 
olduğu, dergi çevrimyazıları, bibliyografya, özel arşiv katalogları, sempoz-
yum bildiri kitapları ve Kadın Thesaurusu gibi toplam 50’den fazla yayın 
yaparak bu verilerin paylaşımını sağladı. Ayrıca, bugüne dek sayıları 400’e 
ulaşan kadın odaklı panel, sempozyum, konferans, konser, sergi ve şenlik-
lerle kadınların yaratıcılıklarını, bilimsel ve sanatsal üretimlerini, fikirle-
rini toplumla paylaşmalarına, seslerini duyurmalarına, işlerini sergileme-
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lerine olanak sağladı. Bu farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Fener’deki 
tarihî binamızın 30 yılı aşkın süredir bir kadın belleği olarak kullanımına 
olanak sağlayan, verimli bir iş birliğini sürdürdüğümüz İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’ne de buradan teşekkürlerimizi yinelemek isteriz.

Tüm araştırmacıları, sanatçıları, yazarları ve akademisyenleri arşivle-
rimizden yararlanmaya, yararlanırken kendi birikimleriyle bizi ve kolek-
siyonlarımızı zenginleştirmeye davet ediyoruz. Arşivcilik alanında bize 
yeni ufuklar açacak bu sempozyumun çok verimli ve başarılı geçmesini 
diliyorum. 

Hepinize tekrar hoş geldiniz diyerek, katılan ve emeği geçen herkese 
Vakıf Yönetimi ve Vakıf Genel Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 
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Aslı Davaz 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik”

Değerli Akademisyenler, Değerli Araştırmacılar ve Değerli Katılımcılar, 
Açılış konuşmasına başlamadan önce Beykoz Üniversitesi’nin değerli 

rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Genel Sekreter Murat Şentürk, Genel 
Sekreter Yardımcısı Melike Tümen, Dijital Sistem Yöneticisi Arda Çetin, 
Uzaktan Eğitim Sistem Uzmanı Cihan Ur, Beykoz Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Simin Gerçek’e ve üniversitenin değer-
li üyelerine bu sempozyum hazırlık sürecinde verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sempozyum hazırlık sürecinde destekleri 
ile katkı sağlayan Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu ve Ezgi Yıldız’a teşekkür 
ediyorum. 

Bu sempozyumu düzenlememizin amacı 30 yıldır yaptığımız çalışma-
ların teorik çerçevesini tanıtmak ve özellikle 50 yıldır gündemde olan top-
lumsal cinsiyet ve arşivcilik konularını ele alabilecek bir tartışma platfor-
mu oluşturmaktır. 30. yılımızı bu konuda kutlamak vakfın yaptığı önemli 
çalışmaları ortaya çıkaracak ve özellikle Türkiye’de arşivcilik dünyasıyla 
bir tanışma ortamı yaratacaktır. “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet 
ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının 
yer aldığı sempozyumda, iki günde 65 bildiriyi dinleme olanağı bulacağız. 

Kamu ve resmî arşivlerde toplum kesimlerinin ve en başta kadınların 
eksik ve yetersiz temsili nedeniyle 20. yüzyılın başlarından itibaren alter-
natif arşiv merkezleri kuruldu. Arşivler tarih boyunca belgelerin korundu-
ğu tarafsız mekân ve kurumlar olarak kabul edilmiş, özellikle resmî arşiv-
lerde ağırlıklı olarak erkekler ve onların tarihi ön plana çıkmıştır. Feminist 
tarihçiler bu kurumlarda kadın tarihinin çoğunlukla yok sayıldığını ortaya 
çıkardılar ve arşivlerde kadınları görünür kılmak ya da eksik temsilin açı-
ğını kapatmak için yeni çalışma yöntemleri ortaya koydular. Feministler 
bu bağlamda kadınlarla ve kadın hareketiyle ilgili birincil kaynakları ba-
rındıran arşiv merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesiyle özellikle ge-
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leneksel arşiv kurumlarının sağlama politikalarında önemli değişiklikler 
gündeme getirmelerini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin arşivcilik-
te de uygulanması konusunda önemli şekilde yol alınmasını sağlamıştır. 

Kadın arşivlerinin tarihi ve kadınlara ait belgelerin sağlanması, ko-
runması 100 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu arşivler önemli bir kültürel 
ve toplumsal gelişmeyi göstermektedir. Belge üretme ve arşiv düzenleme 
eylemi kendi içinde güçlü, yaratıcı bir eylemdir ve kadınlar her iki süreci 
de kendi kimliklerini ortaya koymak için kullandılar. Bu sempozyumun, 
kadın merkezli arşivcilik çalışmaları, arşiv kurumlarında kadınların eksik 
ve yetersiz temsili hakkında farkındalık oluşturmasına, bu eksikliğin gi-
derilmesi yönünde önemli adımların atılmasına ve kadınların bilgi-belge 
mirasının korunmasının bütün toplumu ilgilendiren bir konu olduğunun 
anlaşılmasına vesile olacağını ümit ediyoruz. 

Sempozyumun birinci bölümünde genel arşivcilik alanında 15 konu 
başlığı altında 6 oturumda kendisini ifade etmek isteyen araştırmacılar ve 
arşivcilere bir platform yaratmak, toplumsal cinsiyet ve arşivcilik konu-
sunda yeni ortaya çıkan alanları da bu platformda açmak ve her iki tarafı 
da bir araya getirip birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak istedik. Ge-
nel arşivcilikte modern arşivcilik yöntemleri, iktidar alanı olarak arşivler, 
karşı arşivler ve tarafsızlık ilkesi, sansürün etkileri, sözlü tarih, modern 
arşivcilikte yeni ve önemli bir konu olan dijital doğan belgeler ele alına-
caktır. Ayrıca “arşiv hikâyeleri tarihçinin kendi araştırmasını yaparken 
birincil kaynaklara doğru yaptığı yolculuğun arkasında bulunan gerçek-
ler, kurgular ve tarih yazımı” içerikli bir başka bölüm daha var. Arka plan 
hikâyeleri arşivcilikte son derece ilginç ve bilmediğimiz yönlerin de açığa 
çıkmasını sağlıyor. 

Arşivcilikte önemli bir dönüm noktası oluşturan arama kılavuzları, 
sınıflandırma şemaları ve kataloglama aşamaları ve süreçleri ayrı bir otu-
rum olarak ele alınacaktır. Kataloglama yapmak eskiden olduğu gibi adı 
bilinmeyen, anonim bir arşivcinin çalışması olmaktan çıkmıştır, bu alan-
da yeni yöntemler, yeni bakış açıları gelişti, dolayısıyla bu konuyu da dâhil 
ettik. “İktidar Alanı Olarak Arşivler, Karşı Arşivler ve Tarafsızlık İlkesi”  
oturumunda tarafsızlık ilkesinin tartışılmasını gündeme aldık. Her şey bu 
kadar tarafsız mı? Arşivcilikte tarafsızlık nedir? Ayrıca belge aktivizmi de 
önemli yeni bir alan, arşivcilerin dışında da belge aktivizmi yapan insanlar 
kimdir ve hangi alanda bu aktivizmi yürütmektedirler? 
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Sempozyumun ikinci bölümü olan “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” 
alanında 14 konu başlığı altında 12 oturumda toplumsal cinsiyet ve ar-
şivcilik kavramlarını belki de ilk kez bir sempozyumda tartışma olanağı 
bulacağız. Kadın merkezli arşivlerin kadın tarihi ile bağı nedir ve birbirle-
rini nasıl etkiliyorlar? Kadın tarihinin sorduğu sorular sayesinde arşivciler 
yeni araştırma alanlarına giriyorlar, yeni belgeler bulmaya çalışıyorlar ve 
böylece karşılıklı bir etkileşim alanı oluşturuyorlar. 

Özellikle çok tartışılan ve üzerine yazılan “geleneksel olmayan” belge 
okuması ve kadın merkezli arşivlerin ortaya koyduğu alternatif çalışma 
yöntemleri bir oturumda tartışılacaktır. Belgeleri sorgulamak, içerdikleri 
ya da taşıdıkları bilgi katmanlarını bulmak, bir araya getirmek ve geçmiş-
te saklı kalan kadınların hayatlarını yeniden inşa etmek için yeni yöntem 
arayışlarına girildi. Geleneksel arşiv kaynaklarında araştırdıkları konuları 
bulamayan araştırmacılar toplumsal hareketin ürettiği gazeteler, maddi 
nesneler, şarkılar vb. ve sözlü tarih görüşmeleri gibi bir dizi yeni ve sıra 
dışı kaynaklara ulaştılar. Bu çalışmalara paralel olarak incelenmemiş alan-
ları, boşlukları, sessizlikleri ve çelişkileri bularak onlara dikkat çekmeyi 
hedefleyen, belgeleri ve metinleri “geleneklere aykırı’’ bir şekilde okuma 
eğilimi ortaya çıktı. 

Sempozyumda ele alınacak diğer önemli bir konu da kadınların ken-
dilerine ait özel arşiv oluşturma ve belge saklama alışkanlıkları ile ilgili 
olacak. Böyle bir gelenek söz konusu olsa bile toplumsal baskılar arşiv 
oluşturma önünde tarih boyunca önemli engeller oluşturmuştur. Pek çok 
kadının belgeleri aile arşivleri içinde geri plana düşmüş ya da bu arşivlere 
hiç dâhil edilmemiş ve/veya imha edilmişlerdir. 

Türkiye’de kadın hareketinin kendi belgelerini koruma ve arşiv oluştur-
ma geleneğinin henüz tam olarak gelişmemiş olmasının yarattığı eksikler 
ve boşluklar ve bunlardan doğan sorunlar da tartışılacaktır. Aynı oturumda 
kadın portallarının ve bugün internet üzerinden yapılan kadın odaklı akti-
vizmin belgelerinin nasıl arşivleneceği de gündeme getirilecektir. 

“Arşivsiz Kadınların Arşivleri” bölümünde, yazılı belgelere sahip ol-
mayan kadınların aile ve akrabalık ilişkilerini, kuşaktan kuşağa aktarılan 
kültürel ritüelleri, hikâyeleri, sırları gibi bilgileri hafızaları vasıtasıyla nasıl 
sakladıkları ve aktardıklarının yanı sıra bu belleklerin kaybolmaması ve ko-
runması için feminist araştırmacıların kullandığı sözlü tarih yöntemi günde-
me getirilecektir. Tüm kadın gruplarını belgelemek ve “çeşitlilik içeren ko-
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leksiyonlar yaratmak” için “kadın arşivleri, tarihleri korunmayan grupların 
ve öznelerin” belgelerini sağlamaya devam ediyorlar. “Kadın koleksiyonları 
arşivcileri” ana akımın haricinde bırakılan toplum kesimlerini yansıtmak, 
güçsüzleştirilenlere bir ses verebilmek için aktif olarak çalışmaktadırlar. 

Bütün bu sağlanan birincil kaynaklara erişim konusu toplumsal cin-
siyet ve arşivciliğin en önemli konularından biridir. Çünkü bu belgelerin 
görünür kılınması, tanıtımlarının yapılması ve kadın tarihi çalışmalarına 
katkıda bulunmak isteyenlerin erişimine kolayca sunulması için katalog-
lar ve onları oluşturma yöntemleri özel bir önem kazanmıştır. Feminist 
bilinçle yazılan ve üretilen kataloglar bir yandan erişimi sağlamakta, diğer 
yandan ise daha sonra kendi başlarına yeni belgeler olarak ortaya çıkmak-
tadırlar. Bu alanda yapılan katalogların böyle bir önem kazanması ve bi-
rer başvuru kaynağı haline gelmesi arşivcilerin çalıştıkları belgelerle ilgili 
farklı sorgulamalar yapmaları ve izledikleri yöntem sayesindedir. Buna bir 
örnek oluşturması açısından 8. oturumda “Bir Kadın Özel Arşivinin Sınıf-
landırma Şeması: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım ve Alternatif Bir Okuma-
nın Sonuçları” başlıklı bir sunum hazırladım.

“Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış” konu başlığı altında toplumsal ger-
çeklere tanıklık eden önemli bir kültürel olgu olarak karşımıza çıkan gör-
seller kadın tarihi çerçevesinde tartışılacaktır. Tabii bu tartışma sürecinde 
30 yıldır bu alanda çalışan Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin ortaya koydu-
ğu alternatif arşivcilik metodoloji ve pratikleri de gündeme getirilecektir. 

“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” oturumlarının sonunda “Osman-
lı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet” ve “Toplumsal 
Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması” konuları ele alınacak. 
Arşivlerin toplumsal cinsiyet öğretimindeki etkisi, feminist uygulamala-
rın bilgiyi üretme, koruma ve yaymanın yeni yöntemlerini nasıl mümkün 
kıldığı, feminist bilgi kuramının bir çıktısı olarak toplumsal cinsiyet kav-
ramıyla birlikte toplumsal cinsiyet çalışmalarına da kaynaklık eden kadın 
arşivlerinin kadın tarihine, feminist entelektüel, politik ve kültürel çalış-
malara sağladığı açılım ve erişimin, kadınların özgürleşmesine ne türden 
katkılarda bulunduğu da tartışılacaktır. 

Bildirileri ile sempozyuma katılan değerli araştırmacı ve akademis-
yenlere, oturumları yöneterek katkılarını sağlayan değerli moderatörlere 
teşekkür ediyoruz. Başarılı ve verimli bir toplantı diliyorum. Beni dinledi-
ğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı  
Yönetim Kurulu Başkanı

“Aile Tarihinde Kadınlar”

Değerli Akademisyenler, Değerli Araştırmacılar ve Değerli Katılımcılar,

Açılış konuşmasına başlamadan önce Beykoz Üniversitesi’nin değerli 
rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Genel Sekreter Murat Şentürk, Genel 
Sekreter Yardımcısı Melike Tümen, Dijital Sistem Yöneticisi Arda Çetin, 
Uzaktan Eğitim Sistem Uzmanı Cihan Ur, Beykoz Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Simin Gerçek’e ve üniversitenin değer-
li üyelerine bu sempozyum hazırlık sürecinde verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sempozyum hazırlık sürecinde destekleri 
ile katkı sağlayan Düzenleme Kurulu’na, Sempozyum Sekreteryası’na ve 
Vakıf Yönetim Kurulu’na da teşekkür ederim. 

1960’lardan bu yana aile tarihine olan ilginin artması, sözlü tarih ve 
sosyal tarih çalışmalarının da akademik alanda tarih yazıcılığı için başvu-
rulan önemli bir yöntem olması, kişilerin aile geçmişlerini eskiden olma-
yan bir biçimde değerlendirme istekleri, aile arşivi oluşturma uygulama-
larına yön vermiştir.

“Aile” kavramı tanımlanması zor bir kavramdır çünkü Pearce’ın ifade-
siyle, aile “muazzam bir ideolojik güç” taşır (Pearce 1998a, 96). O zaman 
kısaca ailenin yapısına ve ne içerdiğine bakalım... Ailenin toplumun en 
küçük birimi ve temel taşı olduğu yargısı ve bilgisine yaklaşık herkes sa-
hiptir ama aile aynı zamanda toplumdaki en girift yapılardan biridir. 

Kadın da aile içinde eş, anne, kardeş ya da kız çocuk olarak yer almak-
tadır. Ailenin toplumsal, sınıfsal, kültürel, tarihsel ve dönemsel farklar gö-
zetilerek değerlendirilmesi gereklidir ve bu nedenle tek bir tanım ile aileyi 

1 Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler&Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (Yönetim Kurulu Başkanı)
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anlamak ve anlatmak kolay değildir. Aile bir ortak yaşam alanı sunar ama 
aynı zamanda cinsellik, ekonomik faaliyetler, toplumsal cinsiyet rolleri 
(anne ve baba olmak gibi), iktidar ilişkileri (cinsiyet ve yaş gibi) de içerir. 
“Aile” kavramı, ister arkadaş, ister ev arkadaşı veya akraba olarak, aynı 
yerde veya coğrafi olarak dağınık halde yaşayan, ortak bir bağı veya kimli-
ği olan herhangi bir insan grubuna atıfta bulunmak için de kullanılabilir. 
(Davidoff, 2002). Birbirinden farklı aile tipleri olsa da tüm ailelerin ortak 
özelliklerinin insanların, “birey olarak yalnız kalmalarını engellemek üze-
re kendilerine çizdikleri sınırlar” olduğu da söylenir. 

Aile tarihine geldiğimizde ise bu tarihin birçok işlevi vardır. Aile ar-
şivlerini değerlendirirken, aile şeceresi yoluyla geçmişe bağlanmanın da 
bireysel kimliğin inşası için etkileri olduğu düşünülmektedir. Bireylerin, 
ailelerin, kurumsal yapıların dışında kendi “arşivlerini” nasıl muhafaza et-
tiklerini ve bu arşivlerin hangi anlamlarla doldurulduğunu araştırmak çok 
değerli veriler verecektir.

Bu arşivlerin içeriği ve yaratılması veya aile birimi içinde ilettikleri 
mesajlar da çok önemlidir ve boşluğu doldurmada yardımcı olur. Tüm 
arşivler için geçerli olan bilgi boşluğunun kurumsal arşiv uygulamalarının 
yönetimi ve bireylerin tarihi nasıl tükettiği, yarattığı ve kullandığı konu-
sundaki anlayışımız açısından sonuçları olduğunu belirtmek gerekir. Aile 
arşivlerinde tutulan nesneler, korunup nesilden nesle aktarıldıkça, aile de-
vamlılığında da potansiyel olarak rol oynayabilir.

Aile arşivlerini incelerken sorulması gereken bazı soruları aktarmak 
isterim. Bireyler kendileri için, geniş aileleri için veya daha genişletirsek 
ulusal tarih için neyi değerli görüyorlar? Aile arşivi, bireysel ve aile kimli-
ğinin inşasında nasıl bir rol oynar? Ulusal ve yerel anlatılar, aile arşivinin 
belirli öykülerine nasıl entegre edilir? Bir aile arşivi fikri, bilinçli bir şekil-
de biriktirilmiş mi yoksa küratörlüğü yapılmış bir koleksiyon mu olduğu 
hakkında soruları gündeme getirir. Shore (2009) için aile mülkiyeti, her 
bir aile üyesinin bireysel anılarını etkileyen ortak otobiyografik hafıza an-
lamına gelen aile anılarını içerir. Kısmen ortak mülkiyet ile ifade edilen bu 
anılar yoluyla, bir aile ayırt edici bir varlık olarak kalır. Tüm aileyi ilgilen-
diren mutlu bir olay ya da tüm aileyi olumsuz etkilemiş bir gelişme gibi... 
Ancak aile arşivinde yazıya dökülmüş olmayan (mektup, günlük vs. dı-
şında) nesnelerin anlamlı kılınabilmesi için daha farklı değerlendirme ve 
yoruma ihtiyaç vardır. Örneğin bir bebek patiği, bir kol düğmesi, bir rozet 
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gibi sembolik anlamlar taşıyan nesneler nasıl değerlendirilmelidir? Pearce, 
aileyi ve onun maddi kültürle olan ilişkisini, mirasın inşası için önemli bir 
alan olarak görür: “Maddi kimliğin yaratılması, bir ailenin refah duygusu 
için çok önemlidir” saptamasını yapar (1998b, 86). 

Pekiyi, kadınların aile arşivlerindeki yeri ve rolü nedir? Kadınların 
tarihteki ve konumuz bağlamında aile içindeki rolü hakkında daha fazla 
bilgi edinmenin, kadınların işini ve yaşamını keşfetmenin bir yolu olarak 
kadınlar tarafından yaratılan birincil kaynakları araştırmaktır. Çoğu za-
man kadınların rolü aile bakıcılığı olmuştur, bu nedenle tarihte kadınları 
keşfetmek için harika bir olanak sunar arşiv malzemeleri; bu materyaller 
için aile tarihi koleksiyonlarına bakmak gerekir. Mektuplar ve günlükler, 
fotoğraflar, anılar ve sözlü tanıklıklar, farklı tarihsel dönemler boyunca 
kadınları kendi söz ve imgeleri ile keşfetmenin en iyi yollarıdır. Yemek 
tarifi kitapları, kartpostallar ve not defterleri bile bu eşyaları kullanan ka-
dınlar hakkında muazzam miktarda bilgi sağlayabilir.

Kadınlar en çok hangi nesneleri toplayarak arşivlerini oluştururlar? 
Örneğin, Evans’ın (2012) sömürge Avustralya’daki hafıza ve maddi 

kültür çalışması, aile tarihlerinin korunmasının maddi nesnelerin biçim-
lerinin korunmasını içerdiği durumlarda, nesnenin türünün bakıcının er-
kek mi yoksa kadın mı olduğunu belirlediğini saptadı. Kadınlar genellikle, 
günlükler, anı defterleri ve mektuplar gibi aile ağaçlarının yapımı ve pay-
laşılmasıyla ilişkili nesnelerin ve daha belirgin olarak evde tutulan daha 
düşük ekonomik değere sahip nesnelerin teslim edilmesiyle ilgiliydi. Ka-
dınlar tarafından şecere inşasının aksine (Evans 2012, 208), erkekler daha 
yüksek ekonomik değere sahip nesnelerle daha çok bağlantılı görünüyor. 
Biraz daha incelikli bir görüş, erken modern İngiliz evindeki “aile kitapla-
rı”nın tarihsel çalışmasından ortaya çıkmaktadı. “Aile kitapları”, notlar ve 
tıbbi reçeteler de dâhil olmak üzere aile tarafından verilen yazılı aile bilgisi 
koleksiyonlarıdır. Leong, bu kitapların yalnızca kadın ürünleri olmaktan 
ziyade ortak çalışmalar olduğunu ve aile bilgilerinin bu biçimde aktarıl-
masının hem erkekleri hem de kadınları içerdiğini savunuyor.

Bugün aile tarihi uygulamalarında, özellikle Birinci Dünya Savaşı ile 
ilgili olarak Noakes (2017), (daha yaşlı) kadınların mirasın duygusal geç-
mişi ve etkisiyle ilişkilendirme ve sürdürmede özellikle önemli bir rol üst-
lendiğini savunuyor. Böylelikle kadınlar, hem kişisel tarihlerinin hem de 
uluslararası bir çatışmanın şimdiki ve gelecek nesiller için kullanılma ve 
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şekillendirilme biçimini bir “hafıza sonrası” olarak şekillendirmede daha 
aktif bir rol üstlenmişlerdir (ayrıca bkz. Hirsch 1997, 2008). 

Pearce (1998b) net olarak ifade etmek gerekirse, erkek ve kadınların 
nesnelerle ilişki kurma biçimleri ve aile bağlamındaki önemlerinde bir 
farklılık gözlemlemektedir. Nesnelerin anlamını keşfederken, “‘aileyi 
özetleme’ ve ‘hatıraları tutma’ kavramlarının erkekler için kadınlara kı-
yasla daha az duygusal öneme sahip olduğu açıktır” (1998b, 93). Erkek-
ler için zamanın geçişinin önemli nesneler ürettiğini, ancak kadınlar için 
nesnelerin zamanın geçişi olduğunu varsaydı ve cinsiyetler arasında aile 
hafızasının inşasına farklı yaklaşımlar önerdi. Bir başka araştırmada ailede 
değerli eşyaların kadın soyundan geçtiğini gördü ve sonuçta “maddi kül-
türün anasoylu olduğu” olasılığını sundu (1998b, 95).

Bir başka önemli kavram ve tartışma “aile tarihinin insanlaştırılması”-
nın ne anlama geldiği üzerinedir. Aile tarihini kullanarak, örneğin yoksul-
luk ve savaş karşısında kadınların çocuklarının hayatta kalmasının yolları-
nı ve bunun pratik ve duygusal etkisini ayrıntılarıyla “sıradan” insanların 
güçlü bir tarihini anlatmak için kullanabiliriz. 

Yukarıdaki örnekle bağlantılı olarak yanıtlanması gereken son soru, 
“Kişisel miras ile ortak miras arasında çok daha geniş sosyal ölçeklerde 
nasıl bir ilişki vardır?” sorusudur. 

Aile tarihi araştırmalarında daha pek çok soru üretilebilir ve böylesi 
çalışmaları yaparken bu soruları mutlaka göz önünde bulundurmak ve 
araştırmanın yapısını buna göre planlamak gerekmektedir. 

Bu sempozyumda “Aile Arşivlerinde Kadınlar: Ayşe Leman Karaos-
manoğlu” başlıklı bir sunum yapacağım. Leman Karaosmanoğlu, bildiği-
niz gibi hem yazar, hem milletvekili hem de diplomat olan Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun eşidir. Leman Hanım’ın toplayıp, oluşturduğu arşiv 
üzerinden hem aile arşivi hem de “diplomat eşi” denince ağırlıkla kadınla-
rın akla gelmesini ve bu arşive, bu meselenin nasıl yansıdığını aktarmaya 
çalışacağım. 

Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
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“Arşiv Yetersiz Kalınca: Resim ve Objelerin  
Kadın Tarihindeki Önemi’’

Supplementing (limited) archival information: the value of images 
and objects2

As we all know, women appear only in very special types of archival 
documents, post-mortem inventories a well-known example. We can sup-
plement this material with chance finds, in the qadi registers or occasion-
ally, in the Şikâyet Defterleri and later in the Vilayet Ahkâm Defterleri. 
Such records may concern – for instance – women in crafts, or else the 
complaints of females whose husbands had lost their liberty or even their 
lives due to infighting among magnate families.3 As a rule, we can say that 
women are most likely to occur in documents that reflect conditions ‘on 
the ground’ as the saying goes, and the likelihood decreases when we move 
to higher levels of the Ottoman administration. However, during the last 
ten to fifteen years, quite a few exceptions to this rule have emerged, as 
feminist historians have unearthed the petitions of women, among others 
those of females who felt that criminals had violated their honour.4 

Documents about women become more numerous in the 1700s and 
1800s, while archival evidence on earlier periods is scanty. Before the late 
1500s, most of our sources concern women connected with the sultans’ 
harem, with the (limited) exceptions of females who inhabited the former 

1 Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü
2 Lecture: “Arşiv yetersiz kalınca: resim ve objelerin kadın tarihindeki önemi’.
3 Suraiya Faroqhi, ‘Women as Representatives: Defending the Interests of Ottoman Fami-

lies in the Middle of the Eighteenth Century’ in Suraiya Faroqhi, Stories of Ottoman Men 
and Women, Establishing Status, Establishing Control (Istanbul: Eren, 2002), 179-95.

4 Başak Tuğ, Politics of Honor in Ottoman Anatolia: Sexual Violence and Socio-Legal 
Surveillance in the Eighteenth Century. (Leiden: Brill, 2017).
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capital of Bursa, where exceptionally, the qadi registers already begin in 
the second half of the fifteenth century. What can we do to supplement 
this limited source of information? 

Miniatures and other images: some methodological considerations

Miniatures and beginning with the later 1700s, paintings and drawings 
are the first non-archival sources that come to mind; and indeed, we pos-
sess imagery, not always realistic, by Ottoman and non-Ottoman artists. 
Given time constraints, we focus on artwork produced (probably) in Is-
tanbul.1 

A great deal of caution is necessary when interpreting images of any 
kind, and more specifically, pictures featuring women. After all, because 
of gender segregation, most artists had never seen the women that they de-
picted, and they used the works of previous artists as models. Differently 
from Mughal India, female artists were not in evidence, and again differ-
ently from India, painters working for the elite did not produce depic-
tions of harem scenes, although ‘bazaar painters’ had no such hesitations.2 
Apart from illustrations of poetic works, where realism was not a major 
consideration, Ottoman miniature painters working for the elite ‘discov-
ered’ women as a subject mostly in the first half of the eighteenth century.

Given these constraints, we cannot expect to find portraits drawn from 
life. As for photography, Ottoman sultans and/or palace officials began 
to commission a few portraits of princesses only in the last quarter of the 
nineteenth century. Such photographs often show the royals as children or 
brides. In the period of Abdülhamid II (r. 1876-1909) and the Committee 
for Union and Progress (1908-18) some urban families, both Muslim and 
non-Muslim posed for family pictures, perhaps on special occasions.3

When trying to figure out what an Ottoman piece of artwork contain-
ing the image of a woman can tell us, the first step in our research is to 
determine the painter’s identity. In quite a few cases, that is impossible, 
but we can at least find out something about the environment in which the 

1 Metin And, Ottoman Figurative Arts 2: Bazaar Painters, edited by Tülün Değirmenci, 
translated by Feyza Howell. (Istanbul: Yapı ve Kredi Publishing, 2018).

2 And, Ottoman Figurative Arts 2, 159-66.
3 Oya Baydar and Feride Çiçekoğlu. Cumhuriyet’in Aile Albümleri. (Istanbul: Tarih Vakfı 

and Türkiye İş Bankası, 1998).
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artist operated, how and where he received his training, and most impor-
tantly, who his patrons were. The next step is to look at the image as closely 
as possible: art historians are very familiar with this technique, as students 
learn to describe images as part of their training. Historians usually are not 
accustomed to this practice, but it is very helpful to them as well. 

Thus, when we look closely at the borders of a kaftan now in the Sad-
berk Hanım Museum in Istanbul, dated to the 1700s, we see that the or-
nament consists of images of tiny buildings, perhaps garden köşks sur-
rounded by trees.1 While ornaments of this kind appear on faience even 
in the 1600s, textiles decorated in this fashion are more likely to occur in 
the 1800s, and it is instructive to see an example from an earlier period. 
Perhaps in the textile arts, this type of design went back to an earlier date 
as well, earlier than historians have thought possible. After all, fabrics have 
a lower chance of survival than faience plates do.

In the eyes of the beholder: notable features of female beauty

Two Ottoman artists of the early and mid-1700s, who worked for 
the sultans’ palace, have produced notable images of ‘beautiful women’, 
namely Abdülcelil Levni (d. 1732) and Abdullah Buhari (fl. in the 1730s 
and 1740s).2 It makes sense to place the term ‘beautiful women’ in quo-
tation marks, for it is likely that these artists did not mean to depict spe-
cific women, but presented figures incorporating all the features deemed 
beautiful at the time. A similar practice was current in Renaissance Italy: it 
is notable that for instance the ‘beautiful women’ painted by Sandro Bot-
ticelli (c. 1445-1510), both religious and profane, strongly resemble one 

1 Lale Görünür, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Kadın Giysileri: Sadberk 
Hanım Müzesi Koleksiyonu/ Women’s Costume of the late Ottoman Era from the Sad-
berk Hanım Museum Collection. (Istanbul: Sadberk Hanım Museum, 2010).

2 Gül İrepoğlu, Levni: Nakış, Şiir, Renk. (Istanbul: T. C. Kültür Bakanlığı, 1999); Deniz 
Erduman Çalış, Tulpen, Kaftane und Levni/Tulips, Kaftans and Levni (Frankfurt/Main 
and Munich: Museum für Angewandte Kunst and Hirmer Verlag, 2008).

 Levni’s best-known work is the set of illustrations accompanying the Surname of 1720, 
which celebrates the festivities by which Ahmed III (r. 1703-30) highlighted the cir-
cumcisions of his sons. Written sources show that events of this kind took place in the 
sultan’s harem as well. Even so, Levni and the other masters who contributed pictures 
to the two illustrated surnames of 1720 that have come down to us, never produced any 
artwork documenting the harem feasts by which women celebrated a princely circum-
cision or wedding.
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another. We do not even know whether the young women depicted by 
Levni and Buhari were real people or else mere creatures of the painters’ 
(and perhaps the patrons’) imaginations.

 Moreover, it is difficult to say much about the artists whose works 
Levni may have studied.1 In the early 2000s, an exhibition in the Topkapı 
Palace Museum brought together the works of the French painter Jean 
Baptiste Vanmour (1671-1737) and those of Levni.2 It is likely that Van-
mour knew Levni’s work, but there is no indication that Levni showed 
much interest in Vanmour, although they both produced single-figure 
paintings emphasizing the – probably fashionable – clothing worn by 
their elegant subjects. At the same time, Gül İrepoğlu has pointed out 
that the palace collections contained work by the followers of the seven-
teenth-century Iranian painter Rezaye Abbasi, famous for his depictions 
of languorously handsome young men.3 We may thus situate Levni’s work 
at a crossroads, where Iranian-style elegance encountered the tradition of 
costume pictures in the European mode. It would be very exciting to find 
out more about this relationship.

Likely, the standards of female beauty were mostly male creations. 
However, we should not be too categorical: at least some women may have 
had an input as well. After all, certain females who owned jewellery seem 
to have worn their ornaments at festivities, where only other women (and 
perhaps a few eunuchs) would see them.4 Thus, at least some families must 
have felt that showing off the beauty of a young woman -- and the wealth 
of her relatives -- to other females was worth the money spent. In today’s 
world, mostly women comment on the elegant clothes or jewellery worn by 
their female friends. If men even notice, they usually keep silent about the 
issue. Perhaps in eighteenth-century settings too, women’s views on female 
beauty counted for something, and their opinions were more significant 

1 I leave out Buhari, as I have not found any monograph on this artist.
2 Lale Devri İstanbuluna İki Özgün Bakış: Rijksmuseum ve Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki 

Yapıtlarıyla Vanmour ve Levni (Istanbul: Koç Kültür Sanat, 2003).
3 İrepoğlu, Levni, 170.
4 Suraiya Faroqhi, ‘The Material Culture of Poverty and the Place of Animals in it: Cristi-

na Trivulziomdi Belgiojoso in Anatolia’. In Kitāb-ı Hedāyā: Studien zum Osmanischen 
Reich und seinen Nachbargebieten, Zu Ehren von Hedda Reindl-Kiel, edited by Sevgi 
Ağçagül and Henning Sievert (Göttingen and Bonn/Germany: V&R unipress and Bonn 
University Press, 2020), 249-68.
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than we think possible. Given the lack of sources, we can only speculate.
Levni and later Abdullah Buhari have painted single-leaf depictions of 

women who were musicians and dancers, in addition to a few women de-
scribed as having come from specific locations, especially Iran and Bursa.1 
We do not know anything about the social milieu from which these mod-
els had come. Some commentators have suggested that the young wom-
en depicted were members of the demi-monde, whatever that may have 
meant in concrete terms. Likely, modern scholars and their readers make 
this assumption because it is hard to imagine that an artist would receive 
permission to paint ‘respectable’ women, or dare to show his work around 
if he had made the painting without permission. As for the status of the 
young women, there is very little evidence either way.

Apparently, Levni, Buhari and their publics appreciated both slim and 
plump girls; unfortunately, we do not know if in certain subcultures, view-
ers preferred one or the other type. Apparently, a very white skin was a 
mark of beauty; for while we occasionally find darker hues among Levni’s 
male figures, there is no indication that any colouring other than snow 
white was acceptable in a pretty girl. Very occasionally, Levni indicates a 
slight pinkness of the skin; Buhari by contrast sometimes depicted chalk-
white faces, somewhat frightening to the twenty-first century viewer. The 
hair of these girls was always dark brown or black; both curly and straight 
apparently were acceptable, provided, that the girl possessed an ample 
head of hair. On the other hand, we do not see the light brown colouring, 
sometimes with a reddish tinge, which viewers of the years before and 
after 1900 seem to have enjoyed. 

In Levni’s miniatures, faces were round and the eyes slanting, the 
eyebrows black and straight or very slightly curved, in some cases nearly 
joined at the nose. Seemingly, this latter feature remained in vogue at least 
for about a hundred and twenty years. As noted, Levni died in 1732; and 
in the 1850s, the Italian traveller Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808-
71) described Anatolian girls putting on makeup so that their eyebrows 
appeared like long black lines, crossing their faces from right to left.2 

Levni and Buhari worked for the Ottoman elite; however, they had 

1 İrepoğlu, Levni, 178-79.
2 [Cristina Trivulzio di Belgiojoso], Asie Mineure et Syrie: Souvenirs de voyages par Mme 

la princesse de (Belgiojoso). Paris: Michel Lévy Frères, 1858).
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contemporaries, who painted for a less elevated clientele. Even in this lat-
ter milieu however, there were significant differences in elaboration, from 
very simple to highly sophisticated. In the late 1700s, the Prussian chargé 
d’affaires and later ambassador Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817) 
received a two-volume album of such bazaar paintings as a gift from Sul-
tan Abdülhamid I (r. 1776-89), and the selection of images from this work 
published by Metin And contains a ‘woman of Kayseri’.1 It is interesting to 
compare Levni’s beauties with this latter image, painted according to aes-
thetic criteria close to those governing contemporaneous European genre 
paintings. The comparison shows that certain characteristics of a beautiful 
woman did not change, despite the change in style.

Once again, the ‘woman of Kayseri’ has a very pale skin, although we 
can observe the shadow of a blush on her cheeks. Her mouth is small, 
although not as tiny as the lips depicted in the palace miniatures, while 
the anonymous painter of the late 1700s has used shadowing to make the 
mouth more prominent. The woman’s hair is raven black and falls over 
her shoulders in many thin braids, a coiffure that we know from Levni’s 
paintings as well. As for the nose, it is not as sharp as it is in many of 
Levni’s miniatures, but this may be a question of painting style rather than 
of a changing ideal of feminine beauty. The eyebrows of the ‘woman of 
Kayseri’ are black and slightly curved, with her facial expression serious 
to melancholy; there is no trace of the sensuous enjoyment, which Levni 
imparted to some of his figures. 

In addition, the shape of the eyes has changed: the woman of Kayseri 
does not have slanted eyes, and neither do other women in contemporary 
bazaar paintings. While we need to compare many more female figures 
before arriving at a substantiated conclusion, for the time being we may 
hypothesize that the principal features of a ‘beautiful woman’ had not 
changed much in the half century that separated Levni and Buhari from 
the artist who produced the picture included in the Diez album.

The convention that pretty girls (and handsome boys) should have tiny 
mouths has a very long history.2 Late antique and Byzantine depictions 

1 Metin And, ‘Ottoman Costume Book Presented to the Prussian Ambassador by Abdül-
hamid I’, in Ottoman Figurative Arts 2: Bazaar Painters, edited by Tülün Değirmenci, 
translated by Feyza Howell. (Istanbul: Yapı ve Kredi Publishing, 2018), 115-23, at 116.

2 İrepoğlu, Levni, 185-203.
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of Mary the Mother of Jesus invariably show this feature. As one instance 
among many, we may refer to the post-Iconoclasm mosaics in Aya Sofya 
in Istanbul.1 The main difference is that Levni’s beauties often smile and 
therefore their lips are slightly upturned; by contrast, Byzantine depictions 
of Mary always show her as grieving, even when she suckles her child or 
the latter appeals to her with playful gestures. Mary’s lips are thus either 
slightly downturned or ‘at rest’: the image of the mother smiling at her 
child – and thus, with upturned lips – is more frequent in the early mod-
ern period than it had been in the Middle Ages. Moreover, both medieval 
depictions of Mary and Levni’s pretty girls feature noses that are long, 
sharply defined and slender, although there is absolutely no reason to as-
sume that Levni knew about the existence of the Aya Sofya mosaics. 

Even more intriguingly, we find the combination of dark eyebrows (near-
ly) meeting over the nose, sharply drawn noses and tiny mouths in Iranian 
art, documented by work from the Aq Qoyunlu, Safavid and Qajar periods.2 
To explain these similarities overtaxes my limited knowledge. Even so, it 
is obvious that while decorative motifs from Italian or French repertoires 
certainly had their places in early eighteenth-century Ottoman art, aesthetic 
preferences involving the human body came from very different sources. 
We can only hope that the topic will attract future researchers.

Clothing and headgear

As beautiful girls and handsome young men seek out objects to en-
hance their appeal, we now turn to a few such items as shown in eigh-
teenth-century miniatures. It is likely that Levni depicted the details of 
clothing and jewellery with some accuracy. While the items that he has 
painted do not survive, today’s museums do possess some textiles that re-
mind the viewer of certain pieces featured in miniatures by this artist. A 
further reason for taking a close look at the images produced by Levni and 
Buhari is the non-royal character of these textiles; for these two artists de-
pict girls, who may on occasion have performed at the sultan’s court but 

1 Maria Vassilaki (ed.), Mother of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art 
[Exhibition] (Milan: Skira, 2000), 107-24.

2 Mohammad Reza Mehrandish, İlber Ortaylı et alii (eds.), Onbin Yıllık İran Medeniyeti, 
İkibin Yıllık Ortak Miras [Exhibition] (Istanbul: The National Museum of Iran and T. 
C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009), 192-93 no. 186; 220 no. 215; 251 no. 256.
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who probably were not residents of the imperial harem. 
Levni frequently painted fabrics, mostly pastel-coloured, with a design 

about whose history we should try to learn more. In use among young 
women as well as among (mostly younger) men, it consists of small flow-
ers or flowering plants set well apart, on a plain background.1 Put differ-
ently, there is no trellis supporting the motifs, as was common in Ottoman 
designs of the classical period. On the other hand, this design appears in 
seventeenth-century depictions of Iranian and especially of Indian digni-
taries: we find it already in the gowns of certain personages attending the 
court of the emperor Shahjahan (r. 1628-58).2 In the 1600s and 1700s, the 
Ottoman and Mughal rulers exchanged embassies, and Ottoman-Safavid 
gift exchanges were even more frequent. Perhaps elegant young women of 
Istanbul, especially if they had connections to the sultan’s court, adopted 
this Indo-Iranian design as a fashion statement.3 While it is customary to 
say that Ottoman clothes changed very slowly, this may well be true of the 
overall form; but when we consider the detail, eighteenth-century changes 
were quite obvious, at least among the well-to-do. 

Headdress was a feature that reflected social status and probably re-
gional peculiarities too. Among the studies covering male headdresses and 
their socio-political implications, the work of H. Necdet İşli is especially 
valuable.4 However, female headdresses, while quite common on seven-
teenth- and eighteenth-century images, have not attracted the same kind 
of attention, probably because they do not indicate social status as clearly 
as the head coverings of men do. Even so, it would be of interest to follow 
the rise and decline of some of the more dramatic headdresses, such as the 
circular contraption vertically placed on top of the head, which we find 
in seventeenth- and eighteenth-century bazaar painters’ depictions of the 
imperial harem. By the late 1700s, this fashion had spread to the Anatolian 
province, as apparent from the Kayseri woman in the album presented to 
the ambassador Heinrich von Diez. 

1 İrepoğlu, Levni, 203.
2 Linda Komaroff (ed.), Gifts of the Sultan: The Art of Giving at the Islamic Courts (Los 

Angeles: Museum Associates, Los Angeles County Museum of Art, 2011), 142-43 (court 
of Shah ‘Abbas II), 172-73 (Shahjahan’s court).

3 Occasional outside performers are on record for the reign of Mehmed IV (r. 1648-87).
4 H. Necdet İşli, Ottoman Headgears (Istanbul: “Istanbul 2010 European Capital of Cul-

ture”, 2009), see for instance p. 61
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In conclusion

What can we learn about Ottoman women from this rapid overview? 
We should begin with a negative statement: images, even if painted by ma-
jor contemporary artists such as Levni, do not provide us an unmediated 
access to the women who were his subjects. This conclusion is familiar to 
everyone that has studied the paintings and photographs made by Euro-
pean outsiders; however, mutatis mutandis it applies to images made by 
Ottoman artists as well. 

Gül İrepoğlu has laid the groundwork for the study of Levni as a paint-
er of single-figure studies, while Metin And and Tülün Değirmenci con-
vincingly have argued that the work of bazaar artists repays serious analy-
sis as an historical source. From these studies, it emerges that the women 
painted by eighteenth-century Ottoman (and non-Ottoman) artists were 
creatures of the imagination. At the same time, these images reflected the 
ideals of feminine beauty current among members of the sultan’s court in 
Levni’s case, and with respect to the bazaar painters, among a mixed pub-
lic of Ottoman subjects and foreigners. These people were overwhelmingly 
male, perhaps with minimal exceptions, such as the wives of consuls and 
ambassadors.1 

Perhaps someday, historians will find a court case opposing a person 
who has ordered a certain type of imagery, and an artist or seller of this 
kind of artwork, in which the buyer claims that the image at issue should 
have fulfilled certain expectations, but had failed to do so. Until one per-
son or another spells out such expectations, we wander in the realm of 
hypotheses.

Ideals of female beauty changed very slowly, but perhaps we can detect 
some changes between the early and the late eighteenth century. In the 
late 1700s, the type of young woman that patrons wanted to see had very 
white skin and a round face, as had been true in Levni’s time. Young beau-
ties still arranged their ample black hair in many braids, but seemingly, 
slanted eyes had passed out of fashion. These were the features, which the 
purchasers of bazaar images likely wanted to see. 

1 For an image showing a harem party as painted by Madame de Girardin, the wife of 
the French ambassador, see Metin And, ‘The Harem as Seen by Bazaar Painters’, in 
Ottoman Figurative Arts 2: Bazaar Painters, edited by Tülün Değirmenci, translated by 
Feyza Howell. (Istanbul: Yapı ve Kredi Publishing, 2018), 158-66, at p. 158.
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A costume album from the nineteenth century however, shows a rad-
ically different approach to female beauty. Not only has the anonymous 
artist adopted a European style of painting, in addition, he has given the 
young woman depicted slightly frizzy, reddish-brown hair and eyebrows 
to match.1 Perhaps, when more research has become available, we will be 
able to say whether wealthy men chose to buy slave girls from different 
sources at different times, according to the standards of beauty in fashion 
at the time of purchase. Or else, we may speculate that the reverse could 
be true as well: when girls of certain ethnic backgrounds appeared in the 
Istanbul market, certain potential buyers adjusted their expectations ac-
cordingly. 

Thus, when studying images of females we deal with the perceptions of 
men concerning women, rather than with women per se, and thereby we 
pass into the realm of gender studies. In whatever way we approach our 
subject, there is no lack of projects for the future. 

1 And, ‘The Harem’, 164.
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Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe 
Marmara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölüm Başkanı

“Arşiv Kullanıcıları ve Arşivciler”

Sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlarken, sempozyumun dü-
zenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Epeydir, arşiv ve hafıza ya da bellek kavramlarını sosyal bilimlerin 
farklı disiplinlerinde yapılan çalışmalarda yan yana görebiliyoruz. Bireysel 
olanla, toplumsal olanın kesişme noktalarına eğilen bu çalışmalar, kimlik, 
azınlıklar, kadınlar ve “görünmez kılınanlar” üzerinde yoğunlaştı. 

Geçmişle ilişkimizin sorgulanması ise pek çok araştırmacının, yazarın, 
edebiyatçının, tarihçinin, düşünürün... konu ettiği, fikirler öne sürdüğü 
bir alan.

Derrida’nın Freud’u tartışmak için arşivi aslında bir metafor olarak 
kullandığı meşhur metninin, [Mal d’archive] arşivler üzerindeki güncel 
tartışmalara bile yön verdiğini yazan araştırmacılar da var. 

Aynı araştırmacılar, Pierre Nora’nın premodern toplumların anlam 
dünyasını kuran geleneksel (sahici) hafızanın, modern dünyada yitip yok 
olduğunu iddia ederken, onun yerini alan modern hafızanın (yani tarihin) 
her şeyden önce arşivsel olduğunu, arşivlerin, modern dünyanın hafızasını 
ikame ettiğini ve hatırlamanın yerini, tarih yazımının aldığını söylüyorlar.

Benim asıl alanım farklı olduğu için, bana makul gelse de tartışamaya-
cağım bu nakillerden sonra, aklıma şu soru geliyor:

Tarih yazımında resmî arşivler yanında alternatif kaynaklar da kulla-
nılmaya başladı. Acaba özel arşivlere mi ilgi arttı yoksa kurumsal arşivler-
de yer almayan bu malzemeye mi? 

Sanırım her ikisi de birbirini tetikledi. Kütüphaneler, arşivler, koleksi-
yonerler, sahaflar, aileler, şahıslar hatta ellerinde bu vasıfta malzeme bu-
lunduran kurumlar, özel arşiv malzemesi diye adlandırabileceğimiz çok 
farklı türde bilgi taşıyıcısına, farklı bir gözle bakmaya başladılar.

Uzun yıllardır bünyelerinde özel arşivleri barındıran, düzenleyerek 
kullanıcıların hizmetine sunan ciddi kurumlar zaten bu malzemenin öne-
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mini ve değerini biliyorlardı. Kullanıcı odaklı çalışmalarını arşivcilerle 
devam ettirirlerken, sağladıkları güven sayesinde, yeni bağışlarla zengin-
leştiler. Hatta kimi sahaf da önceliği bu kurumlara vermeye, malzemenin 
dağılmadan kurumsallaşması için gayret etmeye başladı.

Özel arşivlere olan bu ilgi, halk kütüphanelerini de etkiledi. 
Halk kütüphanelerinin “yerel bellek olma” görevini kimileri yerine ge-

tirirken bu görev, bakanlığa bağlı olmayan halk kütüphaneleri veya halk 
kütüphanesi adını taşımayan ama bu işlevdeki kurumlar tarafından da be-
nimsendi. 

Hatta belki fazlasıyla benimsediler bu görevi. 
Kent arşivi, kent belleği, şehir müzesi... gibi isimlerle bazen hiç tahmin 

bile edilemeyecek adlandırmalarla, özel arşiv kurmaya yönelik yönelik ça-
lışmalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor.

Farklı kurumların da özel arşivlerle ilgili çalışmaları gittikçe artmakta. 
Bunlar arasında bulunan üniversiteler, eş değer kurumlar için rol model 
olurken, kurumsal kimliklerini de güçlendirip, toplumsal değer yaratarak, 
bir prestij de sağlıyorlar. STK’lar, yerel yönetimler, bölgesel ve yerel kalkın-
ma ajansları, kamu kurumları... özel arşivler oluşturuyor. Ama bunların 
kimileri ekonomik, siyasal sebeplerle yapıldığından veya arşivcilik meslek 
ilkelerinden uzak olduklarından, dijital platformlardaki izleri birden kay-
boluyor. Malzemenin akıbetini ise bazen hiç öğrenemiyoruz. Bu arşivlere 
yayınlardaki atıflara dayanarak tekrar bakmak isteyen kullanıcılar ise mal-
zemeye erişemiyor. Bulunamayan malzeme, şüphe de yaratabiliyor... 

Ancak hâlâ kaç tane olduğunu, nerede, hangi malzemeyi içerdiğini, 
kullanım şartları ve hizmet ilkelerinin neler olduğunu bilemediğimiz, kar-
şılaştıkça “keşfettiğimiz” pek çok özel arşiv, bu malzemenin “peşine dü-
şen”, yorulsa da vazgeçmeyen pek çok kullanıcı var.

Standart ve tekbiçimden uzak üst verilerin kullanıldığı, tanımlamaların 
nesnel olmadığı, açık erişimi benimsese de gereklerini yerine getirmeyen, 
sürdürülebilirlik koşulları sağlanmamış ve kullanıcı dostu olmayan dü-
zenlemeler, harcanan emeklerin karşılık görmemesine, malzemenin eri-
şilememesine yol açıyor.

Halbuki, bu arşivlerin kullanıcıları hazır. Bu malzemeyi değerlen-
direrek hazırlanmış onca değerli çalışma varken, kullanıcıların bundan 
mahrum bırakıldıklarının bile farkına varmamaları, mesleki olarak çok 
endişe verici.
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Burada arşivcilere de düşen ve pek çoğunu yerine getirdiğimiz görevler 
olduğunu düşünüyorum. 

Arşivciliğin profesyonel bir meslek olduğunu ifade edecek kuramsal 
yayınların yanında, farklı disiplinlerin de yer aldığı mecralarda yayın yap-
mak, bizim görevimiz. Burada vak’a takdimlerinin, süreç analizlerinin de 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Malzemeyi düzenlerken özgür olmadığımızı kural ve ilkelerden ödün 
veremeyeceğimizi bilerek çalışmak, arşivcilerin yerine getirdiği bir görev. 

Üniversite eğitiminde, kadın merkezli arşivcilik kavramını, arşivci-
lik ders müfredatımıza almak, bu konuda ders verebilecek uzmanlar ye-
tiştirmek, nitelikli lisansüstü çalışmalar ortaya konması için özel bir çaba 
sarf etmek, bizim görevimiz.

Ve bizler, üniversitelerde iyi arşivcilerin yetişmesi için çaba sarf eden-
ler, her tür malzemeyi kullanıcılar için düzenleyen ve kullanıcı dostu 
programlar geliştirmeye gayret eden arşivciler, bunların hepsi için hazırız. 

Bu sempozyumun, arşivcilere ve onların kullanıcılarına çok şey kata-
cağından, yeni sorularla yeni tartışmalara zemin hazırlayacağından emi-
nim. 

Hepinize saygılar sunarım.
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Genel Arşivcilik

İTÜ TMDK PROF. ERCÜMEND BERKER& 
PROF. Ş. ŞEHVAR BEŞİROĞLU KÜTÜPHANESİ,  
ARŞİV VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ’NDE  

BULUNAN ÇALGILARIN BİBLİYOGRAFİK YÖNETİMİ

Güneş Çetinkaya Şerik1

Özet

Müzik kütüphaneleri, arşiv ve koleksiyonları; konservatuvarlarda, mü-
zik eğitimi veren kurumlarda, kütüphanelerde, müzelerde, profesyonel or-
kestralarda, radyolarda ve koleksiyonerlerde bulunabilmektedir. Oldukça 
karmaşık bir malzeme evrenine sahip olan bu kütüphaneler ve arşivlerin 
ortak amacı, farklı kesimlerin ve toplulukların bilgi erişimlerine aracılık 
etmeleridir. Müzik arşivleri; biyografik ve kronolojik verilerin yanı sıra, 
kurumların ve toplumların tarihi, müzisyenlerin toplumdaki yeri ve işle-
vi, performans pratiklerinin geçirdiği değişimler vb. konularda öncelikle 
başvurulan el yazması veya basılı kaynakların bile sağlayamayacağı türden 
çok çeşitli bilgileri ve bağlantıları sunabilir. 

Günümüzün Türk müziği kaynakları açısından en zengin kütüphane-
lerden biri olan İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşi-
roğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Konservatuvar’ın 
kurulduğu 1975 yılından itibaren Türk müziği kaynaklarını derleme çalış-
malarına başlamış ve koleksiyonun çekirdeğini o dönemde oluşturmuştur. 
2010 yılında yeniden yapılandırılarak Türk müziği ihtisas kütüphanesine 
dönüştürülen kütüphanenin amacı “Türk müziği bellek kurumu” haline 
gelmek ve Türk müzik kültürüne ait her tür materyali ve arşiv malzeme-
sini edinerek gelecek nesillere aktarmaktır. Merkez’de Ercümend Berker, 
Yalçın Tura, Sadun Aksüt, Alâeddin Şensoy gibi pek çok önemli müzik 
insanının arşivlerinin yanı sıra müzikoloji alanındaki kadın ve toplumsal 

1 Öğretim Görevlisi, Kütüphaneci- İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı, gcserik@itu.edu.tr
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cinsiyet çalışmalarına öncülük ederek bu alanda önemli çalışmalar ortaya 
koyan Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun yaşamı boyunca oluşturduğu arşivi ve 
çalgı koleksiyonu ile gazinolar döneminin en önemli ses sanatçılarından 
Behiye Aksoy’un o dönemin müzik dünyasına tanıklık etmiş nota arşivi de 
bulunmaktadır. Merkez’de kütüphane, arşiv, müze ve sanat galerisine ait 
olabilecek çok farklı türde materyaller tek bir çatı altında bulunmaktadır. 
Ayrı uzmanlıklar gibi görünen ancak ortak paydalarda birleşen ve giderek 
gelenekselleşmiş sınırları ortadan kalkan bu koleksiyonlar kullanıcı gerek-
sinimleri göz önünde bulundurularak birleştirilmektedir. 

Özellikle çalgıların sergi amaçlı kullanımları yerine enformasyon de-
ğerleri göz önünde tutularak diğer bilgi kaynakları gibi bibliyografik ve-
rileri oluşturulup yönetilmektedir. Bir sanatçının kişisel koleksiyonunun 
önemli bir parçası olan çalgılarının en az diğer geleneksel bilgi kaynakları 
kadar önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu alışık olunmayan türde-
ki bilgi kaynaklarına araştırmacıların erişimlerini kolaylaştırabilmek için 
kataloglama ve sınıflama süreçleri giderek önem kazanmaktadır. Birincil 
belge türünde olan bu bilgi kaynaklarının doğru tanımlanması, kontrol-
lü erişim alanları yaratılması ancak disiplinler arası çalışmalarla yapıla-
bilmektedir. Bu çalışmada, bir “Türk müziği bellek kurumunda” müze, 
arşiv ve kütüphane materyallerinin birbiriyle ne kadar iç içe geçmiş oldu-
ğundan ve bu kapsamda bütünleşik sistemlerin nasıl olması gerektiğinden 
bahsedilecektir. Merkez’de bulunan çalgıların bibliyografik kayıtlarından 
örnekler paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik arşivleri, Türk müziği arşivi, müzikoloji ve 
kadın, çalgı koleksiyonu, kitap dışı materyal, bellek kurumları
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BIBLIOGRAPHIC MANAGEMENT OF THE MUSICAL 
INSTRUMENTS PRESERVED IN ITU TMSC  

PROF. ERCÜMEND BERKER& 
PROF. Ş. ŞEHVAR BEŞIROĞLU LIBRARY,  

ARCHIVE AND DOCUMENTATION CENTER

Abstract

Music libraries, archives and collections can be found in conservato-
ries, institutions of music education, libraries, museums, professional or-
chestras, radios stations and collectors. Having quite a complex universe 
of materials, the common purpose of these libraries and archives is to me-
diate information accessing of different groups and communities. Music 
archives provide biographical and chronological data as well as the history 
of institutions and societies, the place and function of musicians in the 
society, changes in performance practices in addition to a wide range of 
information and links that even manuscripts or printed sources cannot 
provide.

ITU TMSC Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Library, 
Archive and Documentation Center, which is one of the richest libraries 
with its collection of Turkish music sources, started to compile Turkish 
music resources and has formed the core of the collection since 1975, when 
the Conservatory was established. It was restructured in 2010 and trans-
formed into a subject-specialty library on Turkish music, with the purpose 
of becoming an “institution of Turkish music memory” and acquiring all 
kinds of materials and archival materials belonging to Turkish music cul-
ture and preserving them for future generations. 

In this Center, in addition to the archives of many important musici-
ans such as Ercümend Berker, Yalçın Tura, Sadun Aksüt, Alaeddin Şen-
soy; archive and musical instruments collection of Ş. Şehvar Beşiroğlu, 
who pioneered women and gender studies in the field of musicology in 
Turkey and put forward important studies throughout her life in this field, 
take place. Furthermore, sheet music collection of Behiye Aksoy, who was 
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one of the most important singers of the casino period era, witnessing that 
period of the music world is also preserved in this Center.

In the Center, many different types of materials that may belong to a 
library, an archive, a museum, or an art gallery are under one roof. All the 
materials of these collections, which seem to be separate specialties but 
are united in common grounds and gradually disappear in the traditional 
boundaries, have been combined upon considering the user requirements. 
Musical instruments are managed by creating bibliographic data, just like 
other information sources, taking their information value into consider 
rather than using them for exhibition purposes. It is an undeniable fact 
that the musical instruments, which are an important part of an artist’s 
personal collection are at least as important as other traditional informa-
tion resources. Cataloging and classification processes are gaining impor-
tance to facilitate researchers access to these unorthodox types of informa-
tion resources. Defining these information resources which are primary 
document type and creating controlled access areas can only be achieved 
through interdisciplinary studies. In this study, how the museum, archive 
and library materials are intertwined in a “Turkish music memory institu-
tion” and how integrated systems should be in this context will be discus-
sed. Examples from the bibliographic records of the musical instruments 
preserved in the Center also will be mentioned.

Key Words: Music archives, Turkish music archive, musicology and 
women, musical instrument collection, non-book material, memory insti-
tutions
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Giriş

Müzik arşivleri ve kütüphaneleri müzik araştırmacıları için şüphesiz 
ilk başvuru mekânlarıdır. Tarihsel süreçte üretilen müzik eserlerinin sayı-
larındaki ve çeşitliliğindeki hızlı artış, müziğin insan ve toplum üzerindeki 
tesirinin anlaşılması ve diğer bilimlerle olan güçlü ilişkisi müzikoloji ve et-
nomüzikoloji araştırmalarının büyük önem kazanmasına sebep olmuştur. 
Müziğin ayrı bir inceleme alanı olarak kabul edilmesi, müzik kaynakları-
nın ayrı bir alanda muhafaza edilmesi ve gerektiğinde tekrar kullanılması 
ihtiyacı müzik arşivleri ve kütüphanelerinin oluşmasına zemin hazırla-
mıştır. Diğer sanat dallarından farklı olarak insanın doğuştan sahip oldu-
ğu müzik yeteneğinin aktarımı için insanların farklı farklı anlatım yolları 
bulmuş olması da müzikolojik veri açısından büyük zenginlik yaratmış, 
bu zenginlik müzik ve müziğe dair bilgi ihtiva eden çok farklı türlerde 
materyali meydana getirmiştir. Bu çalışmada İstanbul Teknik Üniversite-
si Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. 
Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ndeki 
arşiv, kütüphane, müze ve sanat galerisi gibi farklı merkezlere ait kabul 
edilen ancak taşıdığı bilgi itibariyle müzikoloji açısından birer enformas-
yon kaynağı ve kanıtı olarak kabul edilen üç boyutlu kaynakların tür ay-
rımı gözetmeksizin, koleksiyon bütünlüğünü bozmadan nitelenmesi ve 
araştırmacısına ulaştırılması gerektiği üzerinde durulacak ve örnek olarak 
Merkez’de bulunan iki kadın sanatçıya ait çalgıların kataloglanmasından 
bahsedilecektir. Merkez’de bulunan ses sanatçısı Behiye Aksoy’a ait nota 
arşivi de kadın arşivleri kapsamında bu çalışmada tanıtılacaktır.

Literatür ve Terimler

Akademik olarak müzik eğitiminin başlamasıyla birlikte müzik yayın-
larının muhafaza edildiği alanlar da artmış ve çeşitlenmiştir. Müzik kü-
tüphaneleri, arşiv ve koleksiyonları; konservatuvarlarda, akademik eğitim 
ve müzik eğitimi veren kurumlarda, kütüphanelerde, müzelerde, profes-
yonel orkestralarda, radyolarda ve koleksiyonerlerde bulunabilmektedir. 
Oldukça karmaşık bir malzeme evrenine sahip olan bu kütüphaneler ve 
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arşivlerin ortak amacı farklı kesimlerin ve toplulukların bilgi erişimlerine 
aracılık etmeleridir (Wallace Davidson, Krummel, Cassaro, 2013; Adams, 
2012). Müzik arşivlerini değerli kılan en önemli unsur müzik kültürünün 
birçok yönüyle ilgili ayrıntılı bilgiler sunabilmeleridir. Müzik arşivleri; 
biyografik ve kronolojik verilerin yanı sıra, kurumların ve toplumların 
tarihi, müzisyenlerin toplumdaki yeri ve işlevi, performans pratiklerinin 
geçirdiği değişimler vb. konularda öncelikle başvurulan el yazması veya 
basılı kaynakların bile sağlayamayacağı türden çok çeşitli bilgileri ve bağ-
lantıları sunabilir (Lesure, Bowers, Haggh, Vanrie, 2001).

Tarihsel süreçte ağırlıklı olarak müzik arşivleri dinî müzik eserlerinin 
korunması için oluşturulmuştu. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde iki geliş-
me, tüm müzik türlerini kapsayan müzik kütüphaneciliğinin ve arşivcili-
ğinin yükselişine ve müzik materyallerinin organize edilmesi için planlar 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bunlardan biri Amerika’da ve İn-
giltere’de toplumun refahını artırma ve kültürel fayda sağlama açısından 
büyük önem taşıdığı düşünülen halk kütüphanelerinin kurulması, ikinci-
si ise kurumların müziği artık akademik bir disiplin olarak kademeli bir 
şekilde yükseköğretime dâhil etmesiydi. 20. yüzyılın başından itibaren 
büyük müzik koleksiyonları ve aktif olarak hizmet veren müzik kütüpha-
necileri bulunmaktaydı (Mcknight, 2002, s. 5; Marley, 2002, s. 140). Kong-
re Kütüphanesi’nde 1902 yılında kullanılmaya başlanan Müzik Bölümü 
Sınıflama Şeması’nı oluşturabilmek için Oscar George Theodore Sonneck 
Amerika ve Avrupa’daki pek çok müzik kütüphanesini gezmiş, müzik ya-
yıncılarının katalogları da dâhil olmak üzere, mevcut müzik sınıflama sis-
temlerini incelemiştir (McKnight, 2002, s. 7). Sonneck’in hazırladığı şema 
müziğin uluslararası anlamda kataloglanıp sınıflanmasına büyük katkı 
sunmuştur. Türkiye’de de müzik 20. yüzyılda akademik bir disiplin olarak 
kabul edilmiştir. Bu dönemde kurulan ve ilk müzik yüksek eğitim kurumu 
olan Darülelhan’da bir müzik kütüphanesi ve arşivinin oluşturulmasının 
ve o dönemin kütüphanecilik ve arşivcilik çalışmalarına nazaran iyi bir 
hizmet verilmesinin hedeflendiği bilinmektedir. İlerleyen yıllarda müzik 
koleksiyonlarının derlenmesi ve kullandırılması açısından önem teşkil 
eden bir diğer kurum Millî Kütüphane’dir. 1958 yılında şan sanatçısı Ah-
met Borcaklı tarafından kurulan Müzik Bölümü’nde Türk müziği eserleri 
derlenmiş, kataloglanmaları ve Türk müziğine özgü sınıflandırma çalış-
maları için büyük gayretler gösterilmiştir (Çetinkaya Şerik, 2018, s. 13-21).
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Türk müziği koleksiyonuna sahip günümüzdeki en zengin kurumlar-
dan biri olan İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşi-
roğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Konservatuvar’ın 
kurulduğu 1975 yılından itibaren Türk müziği kaynaklarını derleme ça-
lışmalarına başlamış ve koleksiyonun temelini o dönemde oluşturmuştur. 
Merkez’de Ş. Şehvar Beşiroğlu, Behiye Aksoy, Ercümend Berker, Cüneyd 
Orhon, Yalçın Tura, Sadun Aksüt, Alâeddin Şensoy, Ateş Köyoğlu gibi 
pek çok önemli müzik insanının şahıs arşivleri de bulunmaktadır. 2010 
yılında yeniden yapılandırılarak Türk müziği ihtisas kütüphanesine dö-
nüştürülen kütüphanenin amacı “Türk müziği bellek kurumu” haline 
gelmek ve Türk müzik kültürüne ait her tür bilgi kaynağını ve arşiv mal-
zemesini edinerek gelecek nesillere aktarmaktır (Çetinkaya Şerik, 2019, s. 
478). Merkez’de müziği içeren her tür materyal muhafaza edilmektedir. 
Kitaptan çalgıya, notadan tabloya, sahne kostümlerinden efemeraya kadar 
birbirinden farklı dermelerin bir arada bulunduğu kütüphane zamanla 
kapsamlı bir merkeze dönüşmüştür. Merkez’de kütüphane, arşiv, müze 
ve sanat galerisine ait olabilecek çok farklı türde materyaller tek bir çatı 
altında bulunmaktadır. Ayrı uzmanlıklar gibi görünen ancak ortak payda-
larda birleşen ve giderek gelenekselleşmiş sınırları ortadan kalkan bu ko-
leksiyonların kullanıcı gereksinimleri göz önünde bulundurularak birleş-
tirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle çalgıların sergi amaçlı kullanımları 
yerine enformasyon değerleri göz önünde tutularak diğer bilgi kaynakları 
gibi bibliyografik verileri oluşturulup yönetilmesi üzerine çalışılmaktadır. 

Bu konudaki literatüre bakıldığında kitap dışı materyallerin kültürel bel-
lek kurumlarındaki tespiti üzerine yapılan en kapsamlı çalışma Elif Kök-
lü’nün 2009 yılında hazırlamış olduğu doktora tezidir. Köklü, bibliyografik 
standartların yalnız kütüphane, arşiv ve müze için ayrı ayrı değil birbirlerini 
dışlamayacak şekilde tasarlanması gerektiğinin önemine dikkat çekmiştir. 
Yaygın anlayışın, objelerin müze malzemesi olarak algılanarak kütüphane 
ve arşivlerde yer verilmemesi yönünde olduğunu ancak ihtiyaç duyulanın 
ortak bir bilgi akım sistemi ile materyallerin yönetilmesi olduğunu vurgula-
mıştır. Köklü, tezinde geleneksel bilgi kaynakları dışındaki materyaller için 
“üç boyutlu belge” tanımlamasını kullanmış (2009, s. iv) ancak geçen zaman 
içinde konuyla ilgili literatürde bu terimin yaygınlık kazanmadığı gözlem-
lenmiştir. Kongre Kütüphanesi ise çalgıları kapsayan materyal türü için üç 
boyutlu obje (3D object) terimini kullanmıştır. Yabancı kaynaklarda kitap 
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dışı materyal (non-book material) sınıflandırmasının altında oyun, bayrak, 
heykel, damga ve madalya alt başlıklarının bulunduğu görülmekte ve bunlar 
“üç boyutlu kaynaklar” (three dimensional resources) terimi ile tanımlan-
maktadır (Khanipour, 2012, s. 2).

Bu çalışmada çalgı gibi belirli bir türden bahsedileceği için “üç boyutlu 
kaynak” tanımlaması tercih edilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 
nesne anlamına gelen “obje” teriminin ise tek başına “bilgi kaynağı” içeriği 
bulunmadığı düşünülerek kullanımı tercih edilmemiştir. Bu bağlamda, bu 
tür üç boyutlu kaynakların kütüphanecilik ve arşivcilik çalışmaları kapsa-
mında ortak bir terminolojisinin bulunmadığı da görülmektedir. 

Kütüphane, müze ve arşivlerin kültürel bellek kurumları kapsamında-
ki yerini belirten Köklü, tezinde şu ifadelere yer vermiştir: 

Günümüzde gelinen noktada ise bu üç kurumun ortak hizmet ve işlevle-
rine dayalı çalışma birlikteliklerinin yeniden kurulduğu gözlemlenmektedir. 
Bu konuda, ‘kültürel bellek’ şemsiyesi altında başlatılan çok sayıda çalışma 
örneği verilebilir. Şeffaflık, tarafsızlık, demokrasi, bilgi edinme hakkı ve çok 
kültürlülük değerlerinin çağdaş gerekleri, bellek kurumlarındaki bilgi erişim 
çalışmalarını hızlandırmıştır. Kültürel bellek, daha çok toplumsal tarihle il-
gili dermeleri kapsayan bir kavram olarak anlaşılsa da sanat ya da bilim der-
meleri de bu başlık altında kolaylıkla ele alınabilir (2009, s. iv). 

Son dönemde yurt dışındaki eğilimler de müze, arşiv, kütüphane ve sa-
nat galerisi gibi kurumların birleşerek tek çatı altında hizmet vermesi yö-
nündedir. Teknolojik yakınsama çalışmaları (convergence theory) ile “son 
10-15 yılda söz konusu kültürel miras ya da bellek kurumlarının birleşme-
sine tanık olunmaktadır. Örneğin, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de mevcut 
bürokratik örgütler birleştirilerek sırasıyla Müze, Kütüphane ve Arşivler 
Konseyi ile Müze ve Kütüphane Hizmetleri Kurumu oluşturulmuştur” 
(Martin’den aktaran Tonta, 2009, s. 759). Yaşar Tonta’nın aynı çalışma-
sında belirtildiği gibi “kütüphaneciler, arşivciler ve müzeciler farklı derme 
ve belge türleri arasındaki ayrımları önemseyebilirler ama çoğu kullanıcı 
açısından bu ayrımın önemi olmadığı” (s. 759) gerçeği artık günümüz bil-
gi profesyonellerinin göz ardı etmemesi gereken bir prensip olmalıdır.
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Çalgıların Bibliyografik Tanımlanması

Sanatçının kişisel arşivinin önemli bir parçası olan çalgılarının en az di-
ğer geleneksel bilgi kaynakları kadar önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. 
Bu alışık olunmayan türdeki üç boyutlu bilgi kaynaklarına araştırmacıların 
erişimlerini kolaylaştırabilmek için kataloglama ve sınıflama süreçleri gide-
rek önem kazanmaktadır. Birincil belge türünde olan bu bilgi kaynaklarının 
doğru tanımlanması, kontrollü erişim alanları yaratılması ancak disiplinler 
arası çalışmalarla yapılabilmektedir. Adları genellikle sadece bağış tutanak-
ları ve envanter listelerinde yer alan çalgıların günümüzde çevrim içi kata-
loglarda yer almasını sağlamak, varlıklarını duyurabilmelerinde en önemli 
adımdır. İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu 
Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde de tüm müzik kütüp-
hanelerinde bulunan basılı-yazılı ve görsel-işitsel yayınların yanı sıra zaman 
içerisinde gelen bağışlarla önemli bir çalgı koleksiyonu oluşmuştur. Öncele-
ri sergi amaçlı muhafaza edilen bu çalgıların zamanla enformasyon önem-
leri ortaya çıkmıştır. İlk olarak İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümü 
öğrencileri tarafından yapılan çalgıların sergilenmesi ile bu koleksiyonun te-
meli oluşturulmuştur. 2009 yılında Hattuşa Projesi kapsamında Hitit müzik 
kültürü içinde yer alan ve çok çeşitli belgelerde tespit edilen çalgılar, aslına 
sadık kalınarak ve senfonik yapıdaki bir orkestra ile birlikte çalınacağı göz 
önünde tutularak yeniden yapılmıştır. Hitit çalgıları 3700 yıl sonra yeniden 
hayata kavuşturulmuş (URL-1), yapılan çalgılardan yedisi Merkez’de sergi-
lenerek, araştırmacısının erişimine sunulmuştur. Zaman içerisinde şahıslar-
dan gelen bağışlarla koleksiyon zenginleşmeye devam etmiştir. 2014 yılında 
Cüneyd Orhon arşivi kapsamında bağışlanan kemençeler, yine 2014 yılında 
Hatice Gonnet Bağana tarafından bağışlanan ve babası Mehmet Ali Bağa-
na’ya ait olan Barok dönem flüt, 2017’de Şehvar Beşiroğlu arşivi kapsamın-
da bağışlanan 22 parçadan oluşan çalgı koleksiyonu (kanun, arp, kemençe, 
çeng, santur, mandolin, bandoneon, didgeridoo, suling, yağmur çubuğu ve 
ritim çalgıları) 2018 yılında bağışlanan Alaeddin Yavaşca’ya ait keman, aynı 
yıl bağışlanan Hüseyin Sadettin Arel’e ait bir kemençe ile Süleyman Şenel ta-
rafından bağışlanan Sadi Yaver Ataman’a ait bir tanbur, 2019 yılında öğren-
cisi Fadıl Hoşlar tarafından bağışlanan Laika Karabey’e ait olan bir tanbur, 
ve aynı yıl Sadun Aksüt tarafından bağışlanan, hocası İzzettin Ökte’ye ait 
olan bir tanbur, 2021 yılında ise öğrencisi Ahmed İklil Kayıhan tarafından 
bağışlanan, besteci Vecdi Seyhun’a ait olan udlar bu bağışlardan bazılarıdır. 
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Ayrıca üç adet antika piyano da Merkez’de bulunmaktadır. Bir piyanonun 
bağışçısı ve sahibi bilinmemekte olup diğer ikisi sırasıyla Cumhuriyet ga-
zetesi kurucusu Nadir Nadi’ye ve İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı’nın 
kurucusu Ercümend Berker’e aittir. Tarihsel, bilimsel ve manevi değerleri 
bulunan bu üç boyutlu kaynakların araştırmacısının bilgisine ulaşabilmesi 
için kataloglanması ve dijital ortamda erişime açılması zorunluluğu doğ-
muştur. Bu kapsamda bir çalgının doğru bir katalog kaydının oluşturulması 
için Merkez hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki örnekleri inceleyerek 
kendi üç boyutlu kaynak kataloglama standardı üzerinde çalışmaktadır. 

Yurt dışında dijital ortamda ziyaret edilebilen çok sayıda çalgı müzesi 
bulunmaktadır. Ancak çalgıların kütüphane ve arşiv materyali olarak değer-
lendirildiği kurumlar azdır. Bu konunun dünyadaki örneklerine bakıldığın-
da, arasında farklı kültürlere ait 1600 çalgıyı MARC1 formatında RDA’ya2 
uygun olarak kataloglayan Kongre Kütüphanesi başı çekmektedir. 1935 
yılından itibaren gelen bağışlarla oluşan bu koleksiyondaki çalgıların tüm 
teknik bilgilerini, dünya müzik kültürüne hizmet edilmesi amacıyla, görsel-
leriyle birlikte erişime sunmuştur. 3 boyutlu obje (3D object) olarak sınıf-
landırılan çalgı koleksiyonunda detaylı katalog bilgileri verilmiş olup, sınıf-
lama sistemi kullanılmamıştır. Yer numarası (call number) alanında müzik 
çalgıları deposu (musical instruments vault) bilgisi yer almaktadır (URL-2). 
Bu bilgiden çalgıların fiziksel olarak sergilenmediği, sadece dijital ortamda 
görüntü ve katalog bilgileri ile araştırmacısına sunulduğu çıkarılabilir. 

Türkiye’de İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşi-
roğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi dışında henüz bir 
kütüphane veya arşivde çalgılara ait kütüphanecilik standartlarına uygun 
çalgı kataloğu tespit edilememiştir. Ancak genel olarak çalgıların katalog 
bilgilerinin bulunduğu iki kurum mevcuttur: Afyon Kocatepe Üniversite-
si Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’nde bulunan 
420 çalgının kataloğu ve bu çalgılara ait ses kayıtları bulunmaktadır. Kata-
log kayıtlarında mevcut çalgının künye bilgileri ve teknik özelliklerinden 
ziyade ansiklopedik genel bilgiler ile ses örnekleri verilmiştir (URL-3). 
Müze’de bulunan çalgılar, Asya, Afrika, Avrupa, Amerika kıtalarına göre 
sınıflandırılmıştır. Coğrafi bölümlemenin altında da nefesli, yaylı, vurmalı 
ve telli olarak türlerine göre sınıflandırılmıştır (Dandinoğlu, 2019, s. 118).

1 Machine Readable Cataloging Record (Makinece Okunabilir Kataloglama Kaydı)
2 Resource Description and Access (Kaynak Tanımlama ve Erişim Standardı)
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Bir diğer çalgı kataloğu Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Kültürü 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalgı Belgeliği’ne aittir. Belgelik’te Teke yö-
resinden derlenen çalgıların künye bilgileri ve ses örnekleri bulunmaktadır 
(URL-4). Telli, üflemeli ve vurmalı çalgı olarak sınıflandırılan çalgılar, etno-
müzikolojik çalışmalara katkı sunacağı düşünülerek kayıt altına alınmıştır.

İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüp-
hanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde bulunan çalgıların RDA’ya 
göre kataloglanması ve çalgı hakkında detaylı bilgi verebilecek tüm MARC 
kodlarından üst veri oluşturulması yönünde çalışılmaktadır. İTÜ katalogla-
ma politikası gereği kataloglama dili İngilizce olarak kullanılmıştır. Ancak 
çalgıların tanımlanmasında açıklayıcı MARC kodları olan çalgıların teknik 
özelliklerinin verildiği 500 notlar alanı ile mülkiyet hikâyesinin anlatıldığı 
561 alanları kataloglama çalışmaları devam ettiği için Türkçe olarak veril-
miştir. Bu alanların her iki dilde, Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi üze-
rine çalışılmaktadır. Çalgıların konu başlıkları Kongre Kütüphanesi Konu 
Başlıkları Listesi temel alınarak verilmiştir. İTÜ’de sınıflama sistemi olarak 
kullanımı tercih edilen Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi’ne uygun 
sınıflama numarası çalgılar için kullanılmamıştır. Bunun sebebi bu sınıf-
lama sisteminin basılı yayınlar için uygunluk göstermesidir. Yer numarası 
olarak çalgı adı ve demirbaş numarası verilmesi yeterli görülmüştür. Çal-
gılar kendilerine ayrılan camekânlarda muhafaza edilmektedir. Çalgıların 
kataloglanması disiplinler arası bir çalışmayı gerekli kılmış, katalog kayıtları 
organoloji (çalgıbilim) ve kütüphanecilik, arşivcilik standartları bir araya 
getirilerek oluşturulmuştur. Çalgıların kataloglanmasında ihtiyaç duyu-
lan teknik bilgiler için İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümü öğretim 
görevlilerinden Dr. Öğr. Gör. A. Tunç Buyruklar ve Ar. Gör. Ali Sezen’in 
katkılarıyla ortak bir çalışma yürütülmüştür. Müzik insanlarının şahıs ko-
leksiyonlarının en önemli parçaları olan, onların hayatlarına tanıklık eden 
ve virtüözite aşamasına gelmelerine katkıda bulunan çalgılarının gün yüzü-
ne çıkarılması ve bibliyografik olarak tanımlanması müzik araştırmalarına 
büyük katkı sağlayacaktır. Performans pratiklerindeki, ses sistemlerindeki 
değişimleri çalgılar üzerinden okuyabilmek, artık kullanılmayan çalgıları 
tespit edebilmek organoloji araştırmalarına da büyük katkı sunacak, hem 
tarihsel süreçte hem de kültürel farklılıkların getirdiği çalgı yapım çalışma-
larının geçirdiği evreler bu sayede gözlemlenebilecektir. Bu kapsamda iki 
kadın sanatçıya ait çalgı katalog kaydı tanıtılacaktır.
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Laika Karabey’e Ait Tanbur 

Laika Karabey’e ait tanbur

1908 yılında Yemen’de dünyaya gelen Karabey, 
küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından 
ailesinin teşviki ile müziğe yönelmiş ve 6 yaşın-
dan itibaren Tanburi Cemil Bey’den tanbur 
dersleri almaya başlamıştır. Tanburi Cemil 
Bey’in ders verdiği son öğrencisi olan Karabey 
1920 yılında açılan Şark Musiki Cemiyeti’nde 
Cemil Bey’in yeğeni olan Hikmet Bey ile eğitim 
hayatını sürdürmüştür. İstanbul Belediye Kon-
servatuvarı’nda Başkan Hüseyin Sadettin Arel’in 
ve Dr. Suphi Ezgi’nin nazariyat derslerine katıl-
mış, burada hem Türk müziği hem de Batı mü-
ziği nazariyatı öğrenmiştir. Gösterdiği başarı ve 
yetenek ile Hüseyin Sadettin Arel’in yardımcısı 

olarak çalışmaya başlamış, 1949 yılında Hüseyin Sadettin Arel ile İleri Türk 
Musikisi Konservatuvarı Derneği’ni kurmuştur. Yine Arel ile birlikte Türk 
müziği eğitiminde önemli bir yeri bulunan Musiki Mecmuası’nı yayımlamış 
ve dergiyi 15 yıl boyunca aralıksız sürdürmüşlerdir. 1958 yılında, American 
Musicological Society, American Ethnomusicological Society ve bazı üni-
versitelerin davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş, Colum-
bia, Boston, New York ve Indiana Üniversitelerinde konferans ve resitaller 
vermiş, Türk müziğini bilimsel olarak yurt dışında tanıtmıştır. Musiki Mec-
muası’nın sayılarının da bulunduğu Kongre Kütüphanesi’nin Türk müziği 
arşivini düzenlemiştir. 1968 yılından sonra İstanbul Radyosu’nda “Saz Eser-
leri” programını hazırlamıştır. Karabey’in Garplı Gözüyle Türk Musikisi adlı 
bir kitabı da bulunmaktadır. Laika Karabey’in en büyük amacı, Türk müzi-
ğinin bir okulunun kurulması ve orada öğrenciler yetiştirmek olmuştur. Bu 
amacını 1975’te Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşunda et-
kin rol alarak gerçekleştirmiş, 1975-1979 yılları arasında kurumda öğretim 
üyesi olarak çalışmıştır. Yedi adet bestesi de bulunan Laika Karabey 1989 
yılında İstanbul’da vefat etmiştir (Taşan, 2000, s. 103; Uçar, Gül 2005, s. 9). 
Türkiye’nin ilk kadın müzikoloğu olarak kabul edilen Laika Karabey’in tüm 
arşivi kızı Filiz Ofluoğlu tarafından Atatürk Kitaplığı’na bağışlanmıştır. İTÜ 
TMDK Kütüphanesi’nde öğrencisi Fadıl Hoşlar tarafından bağışlanan tan-
buru bulunmaktadır. 
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Laika Karabey’e ait tanburun MARC kaydı
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Ş. Şehvar Beşiroğlu’na Ait Çeng

Ş. Şehvar Beşiroğlu’na ait çeng

2 Ekim 1965 tarihinde İstan-
bul’da doğan müzikolog, kanun 
ve çeng sanatçısı Prof. Şefika Şeh-
var Beşiroğlu, lisans, yüksek li-
sans ve doktora çalışmalarını 
İTÜ  Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuvarı’nda tamamlamış, eği-
timi sırasında uzun yıllar Erol 
Deran ile kanun, Uğurtan Aksel 
ile arp çalışmıştır. 1997 yılında 
Türk Sanat Müziği alanında do-
çentlik unvanı alan Beşiroğlu 
doktora sonrası çalışmalarını 
1999 yılında Harvard Üniversite-

si Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde, tarih profesörü Dr. Cemal Kafadar 
ile “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Dönemi ve Fatih Dönemine Ka-
dar Müzik Yaşantısı ve Müzik Çalgıları” üzerine yapmıştır. 2005 yılında ise 
Müzikoloji Bölümü’nde profesörlüğe yükselen Beşiroğlu akademisyenliği 
yanı sıra icracılığını da sürdürerek Eurasia Ensemble, Romeiko Ensemble, 
Kantemir Ensemble, Hattusha Ensemble, İzmir Baroque gibi farklı müzik 
topluluklarıyla sayısız projede yer almıştır. Müzikoloji çalışmaları kapsa-
mında toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularına büyük önem 
veren Beşiroğlu, 1991 yılında “Lale Hanımlar Topluluğu”nu kurarak kadın 
sanatçılarla pek çok konser düzenlemiştir. “Türk Müzik Geleneğinde Ka-
dınlardan Kadınca Müzik” adlı bir makalesi de bulunan Beşiroğlu, Osman-
lı dünyasında kadın müzisyenlerin yaşamlarının gizli kalmış yönlerini or-
taya çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir. Vefatından kısa bir süre önce, 
2017 yılında, Dilhayat Kalfa’nın eserlerinden oluşan bir albüm çalışması, 
Doç. Dr. Şeyma Ersoy Çak ile hazırladıkları Kadın ve Müzik ile Bir Muhab-
bet Kuşu-Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren adlı kitapları bu kap-
samdaki çalışmalarının ürünlerindendir. 2001-2014 yılları arasında İTÜ 
Müzikoloji Bölümü’nde bölüm başkanı olan Beşiroğlu, 2008-2013 yılları 
arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı müdür yardımcılığını 
da üstlenmiştir. 2012 yılından itibaren Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştır-
malar Merkezi (MİAM) müdürlüğünü yürüten Beşiroğlu, vefatına kadar 
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müzikoloji, tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, sistematik müzikoloji, 
Türk müzikolojisi, organoloji alanlarında çeşitli dersler vermiştir. Beşiroğ-
lu çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yürütücülük ve danışmanlık 
görevlerini üstlenmiş, Türkiye’de müzikolojinin dünyaya açılmasında 
önemli bir rol oynamış, akademik ve sanatsal çalışmalarını yurt dışında da 
sürdürmüştür. Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu, 26 Mayıs 2017 tarihinde İstan-
bul’da vefat etmiştir (Turan, 2019, s. 11-23; URL-5).

Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun kitaplığı, arşivi ve çalgı koleksiyonu Bey-
za Koral tarafından 2017 yılında TMDK Ercümend Berker Kütüphanesi, 
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağışlanmıştır. Bu kapsamlı bağışın 
ardından Merkez’e ismi eklenen Beşiroğlu’nun arşivinde, 1500 civarın-
da kitap, el yazması nota defterlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 
adet nadir eser, tezler, süreli yayınlar, broşürler, CD’ler, DVD’ler ve 22 
parçadan oluşan çalgı koleksiyonu yer almaktadır. Ayrıca Ş. Şehvar Beşi-
roğlu’nun aldığı plaketler ve teşekkür belgeleri de kütüphaneye bağışlan-
mıştır. Arşivde, özellikle çalışma yaşamı boyunca ürettiği ve biriktirdiği 
belgelere, idari görevleri sebebiyle yaptığı resmî yazışmalara, müzik ko-
nulu çok sayıda makaleye ve dönemin ders içeriklerine ilişkin çeşitli arşiv 
malzemesini görmek mümkündür. 
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Ş. Şehvar Beşiroğlu’na ait çengin MARC kaydı

Behiye Aksoy Arşivi

Bu çalışmada Merkez’de bulunan, ses sanatçısı Behiye Aksoy’a ait nota 
arşivi de kadın arşivleri kapsamında tanıtılacaktır. 

19 Eylül 1933 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Behiye Tetiker, an-
nesi ve halasının teşvikiyle küçük yaşta piyano ve ud dersleri almaya baş-
ladı. Çocukluğundan itibaren Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve 
Sadettin Kaynak gibi isimlerin etkisinde kalan sanatçı, ortaokulu bitirdik-
ten sonra Ankara Radyosu imtihanlarına girerek dereceyle kazandı. 1948 
yılında henüz 15 yaşındayken stajyer olarak girdiği Radyo’da repetitör 
muavinliğine kadar yükseldi. Muzaffer Sarısözen tarafından önce Yurttan 
Sesler Korosu’na uygun görülen sanatçı, halk müziğine olan isteksizliği 
ve gırtlak yapısının uygun olmaması nedeniyle 2 yılın ardından tekrar 
Tarihî Türk Müziği Korosu’na döndü. 1951 yılında avukat ve müzisyen 
Halil Aksoy ile evlendi ve Aksoy soyadını aldı. Ankara Radyosu’nda ge-
çirdiği yaklaşık 10 yılın ardından 1958 yılında İstanbul’a gelerek dönemin 
ünlü gazinolarında assolist olarak yer almaya başladı. Gazinoların popüler 
olduğu bu dönemde büyük başarı sağlayarak geniş bir hayran kitlesi ka-
zandı. Maksim Gazinosu’nda çıkan ilk kadın assolist oldu. Sahneyi çok 
iyi kullanması, yaptığı mimikler ve teatral hareketleri dönemin en gözde 
sanatçılarından biri olmasını sağladı. Şık kostümleriyle kendisinden sonra 
yetişen solistlere öncülük etti. 1960’lı yıllardan itibaren pek çok plak dol-
durdu. Plaklarının çok ilgi görmesi sebebiyle sanatçıya platin saç rengin-
den dolayı platin taç armağan edildi. Gazino döneminin sona erdiği 80’li 
yılların başında müziği bırakarak inzivaya çekildi. 1967 yılında Kederli 
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Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynayan sa-
natçı 31 Mayıs 2015’te hayatını kaybetmiştir (Aksüt, 1988; Hatıralar, 2010; 
URL-6). Türk sanat müziği ses sanatçısı Behiye Aksoy’un nota arşivi, 2017 
yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından 
bir sahaftan satın alınarak Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşi-
roğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne kazandırılmış-
tır. Behiye Aksoy tarafından oluşturulan orijinal düzenini muhafaza eden 
arşivde, 1000’den fazla eserin notası mevcut olup, çok sayıda el yazması ile 
bestecisinden imzalı nota bulunmaktadır. Şekip Ayhan Özışık, Kadri Şen-
çalar, Özcan Korkut, Zeki Müren, Sadun Aksüt, Selahattin İnal ve Necdet 
Varol gibi dönemin ünlü bestecilerinin Behiye Aksoy’a ithafen imzalan-
mış notalarını arşivde görmek mümkündür. Behiye Aksoy Arşivi, henüz 
belgeleri yeterince derlenmemiş ve kamuya mal edilmemiş olan yakın 
dönem Türk müzik hayatına dair kapsamlı bir içerik sunmaktadır. Arşiv, 
özellikle gazinolar döneminin müzik kültürü hakkında bilgi edinmeyi ve 
dönemin bestecileri ile icracıları arasındaki ilişkileri gözlemlemeyi müm-
kün kılmaktadır. Diğer yandan, arşivde bulunan teksir notalar, dönemin-
de revaçta olan fakat bugün unutulan ve gözden kaçırılan bir nota yayını 
ortamına ışık tutmaktadır. 

Behiye Aksoy nota arşivinden bestecisinden imzalı bir nota.
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Değerlendirme

Müzik kütüphaneleri ve arşivleri sanatı ve sanatçıların yaşamlarını bir 
bütün olarak ele alan kaynakların tanımlanmasında büyük rolü bulunan 
bellek kurumlarıdır. Bilginin tanımlanması, düzenlenmesi ve erişimi ko-
nusunda çalışmalar ağırlıklı olarak kütüphane materyalleri için yürütül-
mektedir. Ancak bellek kurumlarında bulunan üç boyutlu kaynakların 
akıbeti bilinmemektedir. Müzik insanlarının en önemli unsuru olan çal-
gılarının nitelikli kataloglar sayesinde birer bilgi kaynağına dönüşmesinin 
mümkün olduğu Merkez’de yapılan çalışmalarda görülmüştür. Çalgıların 
yapıldığı malzeme, boyutları, çalgının ait olduğu coğrafya ve çalgıya ait 
ek parçaların tanımlanması için MARC alanlarına ihtiyaç duyulmuştur. 
Müze objesi olarak kabul edilen çalgıların MARC kayıtlarında yeterli ta-
nımlı üst veri bulunmadığı için 500 notlar alanındaki kodların kullanımı 
tercih edilmiştir. 500 notlar alanı (general notes) çalgıların teknik bilgile-
ri ve diğer detaylar için, 541 sağlama şeklinin belirtildiği alan (immedia-
te source of acquisition note), 561 mülkiyet hikâyesinin anlatıldığı alan 
(ownership and custodial history) çalgıların tanımlanması için kullanılan 
temel üst veriler olmuştur. RDA kurallarına uygunluk gösteren çalgı ka-
talogları için 300 fiziksel tanımlama alanında üç boyutlu form türü (thre-
e-dimensional form) standart bilgileri tanımlanmıştır. Kaynakların kayıt 
altına alınması onların varlığının kanıtlanmasına ve yaşatılmasına imkân 
vermektedir. Nitelikli kataloglar hazırlanması ise tarih yazımına önemli 
katkılar sağlamaktadır. Sadece sergi amaçlı duran çalgıların isimleri dı-
şında bir bilgiye sahip değilken kataloglama sırasında yapılan araştırmalar 
sayesinde o çalgının hangi tarihte hangi çalgı yapımcısı tarafından yapıldı-
ğı, hangi türden malzeme ile yapıldığı, çalgının hangi kişilerden bugünlere 
ulaştığı ve ne amaçla yapıldığı gibi yeni araştırmalara kaynaklık edebilecek 
pek çok bilgiye ulaşılmıştır. Merkez’de üç boyutlu kaynak kapsamında çal-
gılar dışında müzisyenlere ait sahne kostümleri, plaketler ve kişisel eşyalar 
da bulunmaktadır. Bu materyallerin de kataloglanması planlanmaktadır. 

Türkiye’de üç boyutlu kaynakların, özellikle çalgıların kataloglanması 
ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Yetersiz uygulamaya karşın lite-
ratüre bakıldığında konuyla ilgili teşvik edici yayınların az da olsa bulundu-
ğu görülmektedir. Yaygın yaşanan bir diğer sorun farklı alanlar için farklı 
standartlar geliştirilmiş olmasıdır. Kütüphane materyallerinin nitelenme-
sinde MARC, arşiv belgelerinin tanımlanmasında Encoded Archival Desc-
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ription ve müze materyalinin tanımlanmasında Dublin Core standartları 
kullanılmaktadır. Her türden kaynağın bütünleşik tek bir standart üzerin-
den tanımlanabilir olması gerekmektedir. Bu bağlamda otorite dizinlerinin 
de bu üç oluşum için ortak düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İncelenen iki ayrı müzik eğitim kurumunda, Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ve Süleyman 
Demirel Üniversitesi Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalgı 
Belgeliği’nde yürütülen çalışmalar müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinle-
rine büyük katkı sunacak çalışmalardır. Ancak kütüphanecilik ve arşiv cilik 
standartlarıyla yapılacak disiplinler arası çalışmalar ile sağlayacakları nite-
likli kataloglama ve bilgi ağı daha çok araştırmacıya katkı sunabilir. Mü-
zikoloji çalışma alanı gereği disiplinler arası çalışmaları desteklemektedir. 
Bu kapsamda müzik eğitim kurumlarındaki kütüphane ve arşivlerin iş bir-
liği yapmaları beklenmektedir. Henüz gelişmekte olan bu tür kaynakların 
tanımlanması konusunda farkındalık yaratıp model oluşturularak benzer 
kurumların da teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

Merkez’de kadın sanatçılara ait şahıs arşivlerinin her boyutuyla tanım-
lanıp kataloglanması da amaçlanmaktadır. Bu katalogların kadın araştır-
malarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Laika Karabey’in tanburunun kataloglanması aşamasında çalgısına 
ve sanat yaşamına dair çeşitli konulara da ışık tutulmuş oldu. Tanburun 
dönemin en ünlü lutiyelerinden biri olan Onnik Usta tarafından yapıldı-
ğı uzmanı tarafından tescillenmiştir. Çalgının üzerinde sonradan hiçbir 
değişiklik yapılmadığı ve deformasyona uğramadığı, ilk yapıldığı şekliyle 
günümüze ulaştığı da araştırmacıların bilgisine sunulmuştur. Bu kıymetli 
tanburun Laika Karabey’in uzun yıllar birlikte çalıştığı, Türk müziği siste-
minin kurucusu olan H. Sadettin Arel dizgesine göre düzenlenmiş olması 
araştırmacısı için önem taşıyan bir diğer önemli özelliğidir. Karabey’in 
çok sevdiği tanburunu, yeteneğini ve çalışkanlığını takdir ettiği bir öğren-
cisine hediye etmesi de kendisini Türk müziğinin öğretilmesine adamış 
bir eğitimcinin bayrak teslimi olarak değerlendirilebilir.

Ş. Şehvar Beşiroğlu’na ait çeng kataloglanırken kendisinin çalgı bilimi-
ne büyük ilgi duyduğu görülmüş, unutulmuş bu Türk çalgısı olan çengin 
günümüzde yeniden değerlendirilmesi üzerine önemli çalışmalar yaptığı 
ve uluslararası bilimsel etkinliklerde bu konuyu temsilen bulunduğu sap-
tanmıştır (Ergur, 2019, s. 55). Bu çalışmaları kapsamında çengi önemli lu-



74

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

tiyelerimizden Feridun Obul’a 2009 yılında yaptırdığı araştırmacıların bil-
gisine sunulmuştur. Bu süreçte Beşiroğlu’nun bir diğer çalışma alanı olan 
çengin yapımı ve tarihçesi hakkındaki pek çok bilgiye ışık tutulmuştur. 

Ses sanatçısı, müzikolog, tanburi, kanuni, eğitmen, akademisyen, sah-
ne sanatçısı, bilim insanı gibi unvanları bulunan, Türk müziğine farklı 
yönlerden hizmet etmiş ve büyük katkılar sunmuş üç değerli kadının; La-
ika Karabey, Behiye Aksoy ve Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun aziz ruhlarını say-
gıyla yâd ediyorum.
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BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILAN  
BİLGİ SİSTEMLERİ VE SİSTEMLERİN BİRLİKTE  

ÇALIŞABİLİRLİĞİ

Hatice Gümüş1

Özet

Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bilgi yönetimi, belge yö-
netimi, arşiv yönetimi, e-belge, e-arşiv gibi kavramlar kurumlarda bilgi ve 
belgeye hızlı erişim sağlayabilmek için daha da önem kazanmıştır. Vatan-
daşa birebir hizmet veren idari ve mali yönetimi ile ayrı bir özerk yapıya 
sahip olan belediyelerin iş süreçleri ve hizmetleri sırasında üretmiş olduk-
ları evraklara sıklıkla ihtiyaç duyulması, belediyelerde belgelere hızlı eri-
şimi ve bu erişim sürecinde bilişim teknolojilerinin kullanımını ön plana 
çıkarmıştır. Vatandaşa daha hızlı ve yerinde hizmet götürebilmek amacıy-
la belediye süreçlerinin yürütüldüğü; Yönetim Bilgi Sistemleri, Elektronik 
Belge Yönetim Sistemleri, Arşiv Yönetim Sistemleri gibi birçok modül-
lerden oluşan programlar belediyelerin bilgi sistemlerini oluşturmaktadır.

Belediye hizmetlerindeki bürokrasiyi azaltmak, vatandaşa hızlı dönüş-
ler yapmak, iş ve işlemlerdeki hantallığı ortadan kaldırabilmek ve belge 
takibini kolaylaştırmak amacıyla günlük evrak oluşumu ve belge yöneti-
minin yapıldığı Elektronik Belge Yönetim Sistemleri; belediye hizmetleri-
ne yönelik belgelerin/dokümanların üretildiği Yönetim Bilgi Sistemleri ve 
e-sicil, e-imar, e-proje, e-plan gibi arşiv belgelerinin sayısallaştırılma işle-
mi ile dijital ortama aktarılması sonucunda oluşan e-arşiv çalışmalarının 
yürütüldüğü Arşiv Yönetim Sistemi programları; belediyelerde entegre 
çalışması gereken Kurum Bilgi Sistemleri arasında yer almaktadır.

Elektronik Belge Yönetimi, kurumlar açısından birçok kolaylığı bera-
berinde getirmesine rağmen elektronik ortama ve e-imzaya duyulan gü-
vensizlik, kurum iş süreçlerine ve belge türlerine hâkim olunmadan bu 

1 Arşiv Müdürü, Karabağlar Belediyesi, haticegumus@karabaglar.bel.tr
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tür programların satın alınması, alışılagelmiş geleneksel sistemlerden vaz-
geçilmek istenmemesi, bu tür projelerin konu hâkimiyeti olmayan kişiler 
veya birimlerin sorumluluğuna bırakılması gibi daha birçok sorun kurum-
ların Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçiş sürecini zorlaştırmakta-
dır. Belediyelerde iş ve işlemlerin yürütülmesinde kullanılan Yönetim Bilgi 
Sistemleri; özlük işleri, ruhsat işleri, emlak beyanı, vergi tahakkuk işleri, 
sosyal hizmetler, park-bahçeler, yapı tatil zaptı, yapı ruhsat, yapı kullanma, 
evlendirme işleri, numarataj işlemleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmet-
ler ışığında belge/doküman üreten modüllerden oluşmaktadır. Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi’nin ortaya çıkması ve belgelere e-imza/mobil imza 
ile resmî yazışma platformunun elektronik ortama taşınması, Kurum Bilgi 
Sistemlerinden biri olan Yönetim Bilgi Sistemlerinin, Elektronik Belge Yö-
netim Sistemi ile entegresini zorunlu hale getirmiştir. Vatandaşın beledi-
yelerden hizmet alma noktasında, farklı programlar üzerinden yürütülen 
işlemler ve bu işlemler sonucunda üretilen belgelerin yönetiminin tek bir 
yapı içerisinde takibi süreç yönetimi ile sağlanabilecektir. 

Bu çalışma ile, belediyelerde vatandaşa verilen hizmetler ile bu hizmet-
lerin geri dönüş sürecinde kullanılan kurumsal bilgi sistemlerine (Yönetim 
Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Arşiv Yönetim Sistemi), 
kurumsal bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği ve yaşanan sıkıntılara, 
arşivlik belgelerin sayısallaştırılması ile dijital ortama taşınması ve Arşiv 
Yönetim Sistemi’ne yönelik yapılan çalışmalar ile e-ruhsat, e-imar, e-pro-
je, e-plan, e-tebligat, e-yoklama vb. gibi vatandaşa sunulan e-hizmetlere ve 
bunların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile belediyelerde Standart 
Dosya Planı ve dosyalama ile ilgili sorunlara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: e-arşiv, e-imar, e-plan, ebys, e-belge, e-eksper, ku-
rumsal bilgi
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Abstract

Along with the developments in information technologies, concepts such 
as Information Management, Document Management, Archive Manage-
ment, E-Document, E-Archive have become more important in order to 
provide quick access to information and documents in institutions. Munici-
palities which have an different autonomous structure with its administrative 
and financial management provide a direct services to the citizens. Because 
of the fact that they typically request quick access to documents and services 
they have composed during their duties and services has made the use of 
information Technologies important. The programs which Municipal pro-
cesses are carried out in order to provide faster and on-site services to the ci-
tizens, consist of many modules such as Management Information Systems, 
Electronic Document Management Systems, Archive Management Systems.

Electronic Document Management Systems where daily document 
formation and document management are carried out in order to reduce 
bureaucracy in municipal services, make quick response to citizens, eli-
minate impractical work and processes and facilitate document tracking, 
management information systems where documents/documents for mu-
nicipal services are produced, and Archive Management System programs 
such as e-registration, e-construction, e-project, e-plan where e-archive 
studies are carried out for digitization of the archive documents and the-
ir transfer digitally are among the Institution Information Systems that 
request integrated performance in municipalities.

Although Electronic Document Management provides a lot of conve-
niences for institutions, many other problems such as uncertainity of ele-
ctronic environment and e-signature, purchasing such programs without 
having a sufficient information about business processes and document 
types, difficulties in giving up conventional traditional systems, giving 
such projects to the responsibility of people or units without professional 
knowledge make it difficult for institutions to move into electronic docu-
ment management system. 

Management Information Systems used to carry out business and 
processes in municipalities consist of the modules providing documents 
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about the services such as personal works, licensing works, real estate dec-
laration, tax accrual works, social services, park-gardens, building holi-
day restraint, building license, building use, marrying works, numbering 
processes, tax debt inquiry. The emergence of the Electronic Document 
Management System and the transferring of the official correspondence 
platform to the electronic environment with e-signature/mobile signature 
to the documents made it mandatory to integrate the Management In-
formation Systems with the Electronic Document Management System 
which is one of the Corporate Information Systems. In terms of citizens’ 
receiving services from the municipalities, the processes carried out th-
rough different programs and the management of the documents produ-
ced as a result of these processes can be ensured by process management 
in a single structure. 

This study focuses on information technologies used in the return pro-
cesses of these services with the services provided to the citizens in the mu-
nicipalities, problems related to the implementation of standard file plan 
in municipalities and electronic document management system, e-archi-
ve, e-construction, e-expert, e-project, e-plan, digitalization and digitali-
zation of archival documents and the studies and problems encountered 
in the application.

 Key Words: e-archive, e-construction, e-plan, ebys, e-document, e-ex-
pert, institutional knowledge
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Giriş

Dijital dünyadaki hızlı ilerleme kamu-özel bütün kurumları etkilemiştir. 
E-devlet ve bilgi toplumuna yönelik; E-Dönüşüm Türkiye Projesi, Dijital 
Türkiye Projesi, Ulusal İletişim Altyapısı, Bilgi Toplumu, Vatandaş Odak-
lı E-Devlet, E-Belediye gibi projelerin hayata geçirilmesine başlanmıştır. 
Kamu yönetiminin yerel hizmet sunumunda en önemli unsuru olan yerel 
yönetimler de kaynaklarını etkin kullanarak vatandaşa kaliteli, hızlı hizmet 
sunmak ve mevcut sorunlara çözüm üretmek için kurumlar hızlı bir dö-
nüşümle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan, bilgi toplumunun bir gös-
tergesi olan dijital ortam ve bu ortamın getirilerinin yerel halk tarafından 
da öğrenilmesi, değerlendirilmesi ve katılımının sağlanması kolaylaşmıştır. 
Yerel hizmetlerin karşılanmasına ilişkin toplumsal talepler ile bireylerin 
kamu yönetiminden beklentilerinin başkalaşması kamu yönetiminin hiz-
met sunma anlayışında değişikliğe neden olmuştur. Kamu hizmetlerini çok 
boyutlu bir şekilde etkileyecek olan dijital dönüşüm ile birlikte, belediyeler 
tarafından verilen hizmetler vatandaşlara e-belediye uygulamaları, mobil 
uygulamalar, e-devlet uygulamaları ile hızlı şekilde sunulmaya başlanmıştır.

E-belediyecilik uygulamaları ile başlayan belediyelerdeki e-dönüşüm, 
yerel ve yerinden yönetimin önündeki engelleri daha aza indirilebilme ve 
halka yakın kurumların işlevlerini arttırabilme potansiyelini sunmaktadır. 
E-belediyecilik, katılımdaki mesafe engelini azaltabilmekte ve idareleri 
halk açısından daha rahat ve çabuk ulaşılan kurumlar yaparken, yönetilen 
kesim ile arasındaki karşılıklı etkileşimi de kolaylaştırmaktadır. 

Bilgi-bilişim dünyasındaki gelişmeler, yapay zekâ, makine öğrenme, 
büyük veri transferi gibi teknolojiler sayesinde yerel yönetimler tarafın-
dan vatandaşa sunulan hizmetlerde bürokrasinin azaltılması, etkinlik, hız, 
verimlilik, şeffaflık, entegre sistemlerin kullanımı, farklı programlarda yü-
rütülen bilgi sistemlerinin birlikte çalışması gerekliliği yerel yönetimlerde 
değişim ve e-dönüşümü başlatmıştır. Yeni teknolojilerin kullanımında ye-
rel yönetimlerin özellikle belli başlı büyükşehirlerin kamu idareleri içinde 
öncü ve lider olduğu görülmektedir. Merkeze göre daha küçük ve özerk 
birimler olmaları nedeniyle e-dönüşümü daha rahat ve hızlı bir şekilde 
uygulamaya geçirmektedirler. 
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Belediyelerde Kullanılan Kurumsal Bilgi Sistemleri

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte yerel yönetimler-
de kamu yönetiminin sunduğu hizmetlerin birçoğu vatandaşa, e-devlet, 
e-belediye gibi dijital platformlarla sunulmaya başlamıştır. Ancak inter-
net ve bilişim teknolojilerinin hız kesmeden ilerleyişi ile dijital araçların 
sayısındaki artış yerel yönetimlerin birçok hizmeti bu araçlardan istifade 
ederek sunmasına ve arayışlara yönelmelerine neden olmaktadır.

E-belediye kavramı belediye hizmetlerinin elektronik ortama taşın-
ması gibi görünse de, kapsamı aslında daha geniştir. E-belediye bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, etkin, verimli, 
vatandaşa daha yakın ve onun katılımını esas alan bir yapıyı ifade eder. 
Bu bakımdan e-belediye kavramı yerel hizmetlerin web sitesi aracılığı ile 
elektronik ortama taşınmasından öte arka planda gerçekleşmesi gereken 
değişimi de anlatır. Bu değişim vatandaş-müşteri odaklı hizmet anlayışı-
nın yerleşmesi, yeni bir idari yapının oluşturulması, dijital teknolojileri 
anlayan ve kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi gibi kapsamlı bir 
dönüşümü gerektirmektedir.

Belediyeler de dijital dönüşümle birlikte vatandaşın beklenti ve talep-
lerine cevap verme noktasında kendilerini yenileyerek daha aktif bir yapı-
ya bürünmüşlerdir. Ancak dijital belediyecilik, belediyelerin bir web sitesi 
üzerinden kendini tanıtması ve emlak vergisi, su faturası, yapı ruhsatı gibi 
sorgulamaların belediye binasına gitmeden internet üzerinden gerçekleşti-
rilmesinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Kayıtların bilgisayar ortamın-
da dosyalanmasıyla ve birçok hizmetin internet ortamında verilmesiyle 
gündeme gelen dijital belediyecilik, teknolojik gelişmelerin artmasıyla bir-
likte anlam ve kapsam değişimine uğramıştır (Çapar, 2015: 1). Dolayısıyla 
dijital belediyecilik bugünkü anlamıyla vatandaş ve yerel yönetimlerdeki 
tüm paydaşların etkileşimlerinde uygulanan süreçlerin, bilgi ve iletişim 
teknolojileri araçlarıyla yönetilmesi ve tekrar erişilebilecek şekilde saklan-
ması gibi faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. 

Belediyelerdeki e-uygulamaları; vatandaşa bilgi vermek amacıyla hiz-
met olarak yansıyan uygulamalar ile bu hizmetleri yerine getirirken ku-
rum içi ve kurum dışı işlemlere/süreçlere yönelik e-uygulamalar olarak 
tanımlayabiliriz. Tüm kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetleri yerine ge-
tirirken yapılan iş ve işlemler ile kullanılan belgelerin, belgelerin oluştu-
rulduğu sistemlerin bütünleşik bir yapıda entegre olarak çalışma modeli 
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oluşturulmalıdır. Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin kurumlarda 
kullanılmaya başlaması ile iş ve işlemlere yönelik oluşturulan resmî yazış-
malar elektronik ortama taşınmış ve tüm kurum evrak akışı e-imza/m-im-
za ile EBYS üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Kurumsal bilgi kaynağı 
olarak belgeler kurumsal faaliyetlerin kanıtları ve yasal dayanakları olarak 
üretimden arşivleme evresine kadar geçen bütün işlem süreçleri içinde 
belli bir sistem içinde EBYS’ de yönetilebilmelidir. Ancak EBYS’ler ya-
zışmaların elektronik ortama taşınmasının ötesinde dinamik bilgi/belge/
dosya yönetimi, form yönetimi, rapor yönetimi, arşiv yönetimi gibi iş ve 
işlemleri farklı belge türleri, dosya formatlarında veri girişlerinin yapıldığı 
dinamik bir elektronik belge yönetim platformudur. Kurumsal iş süreçle-
rinin, süreçte etkisi olan diğer kurumları da içerecek şekilde modellenme-
si, teknik altyapıyı oluşturan uygulama ve sistemler arasındaki bütünlü-
ğün sağlanması, paylaşılması istenen bilginin daha etkin olarak alışverişini 
sağlayacak süreçler ve iş akışları ile tanımlanması gerekmektedir. 

Kurumların e-dönüşüm süreçlerinin en başında dinamik bir yapıya sa-
hip olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi gelmektedir. Yerel yönetimler 
de hızlı bir şekilde EBYS uygulamalarına geçmekte, resmî yazışmalarını 
bu platform üzerinden yürütmeye çalışmaktadırlar. Ancak EBYS’ler bir 
yazışma platformunun ötesinde; elektronik ortamda ürettiğimiz düşünce-
lerin, fikirlerin, eylemlerin ürünleri olan elektronik ortamda kayıtlı bilgi ve 
belgelerin oluşturulmasından arşivlenmesine kadar tüm süreçleri ile ku-
ruma dışarıdan gelen veya kurum içinde üretilen belgelerin; içeriği, şekli, 
özellikleri, diğer belgeler ile olan ilişkileri ve üretilmesinden tasfiyesine ka-
dar tüm belge yaşam döngülerini güvenli bir şekilde yönetebildiğimiz oto-
masyon sistemidir. Mevcut EBYS programlarında belge odaklı bir çalışma 
yapısı vardır. Ancak kamu kurumlarında özellikle belediyelerde faaliyetler 
sonucu tek bir belge değil, sicil dosyaları, imar dosyaları, ruhsat dosyaları 
gibi tümleşik dosyalar, ihale dosyaları, evlendirme dosyaları, dava dosya-
ları gibi vaka dosyaları oluşmaktadır. Özellikle imar dosyaları; İmar Mü-
dürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Plan Proje Müdürlüğü, Emlak-İstimlak 
Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü gibi teknik müdürlüklerde oluşan 
bağlantılı süreçler ve belge gruplarından oluşur. Dolayısıyla, EBYS’ de et-
kin bir belge ve arşiv yönetimini sağlamanın yolu; kurum faaliyetlerine 
yönelik ana süreçler, alt süreçler, ortak süreçler, bağlantılı süreçler ile ilgili 
belge gruplarının ve dokümanların belirlenmesi, iş akışlarının oluşturul-
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ması ve bu süreçlerde dinamik etkin dosya yönetiminin tanımlanması ve 
uygulanması ile mümkün olacaktır.

Bütünleşik EBYS Otomasyon Sistemi; vatandaşın imar işlerinden te-
mizlik taleplerine, bilgi edinmeden sosyal yardım işlerine kadar tüm baş-
vurularının kamu hizmet standartlarına uygun olarak kaydedilip, EBYS’ 
de iş süreçlerine göre işlemlerinin yapılması, ilgili hizmet ile diğer bilgi 
sistemleri arasında bağlantının kurulması ve tamamlandığında vatandaşa 
bilgilendirmenin yine elektronik ortamda sunulmasıdır. Aynı zamanda 
günlük iş akış sürecini kurum saklama planları çerçevesinde tanımlayan 
ve arşiv belgelerinin, e-arşive transfer sürecinin yürütüldüğü bir platform 
olarak tanımlayabiliriz.

Bütünleşik EBYS Otomasyon Sistemi

Kurum Bilgi Sistemleri ile 
Entegre(YBS-AYS-CBS)

Vatandaştan, Kamu ve Tüzel Kuruluşlardan Gelen Tüm 
Başvurular, Talepler, Yazışmalar,

Mobil 
Uygula
malar

Şekil 2. EBYS Otomasyon Sistemi

Belediyelerde Yönetim Bilgi Sistemleri; kent ve kentliye ilişkin ve-
rilerin, bilgisayar destekli programlar ile mevzuata uygun, kent ve kentli 
yararına üretilen bilgi ve belgelere dönüştürülmesi, yönetilmesi, depolan-
ması ve güncel istatistiki verilerin, raporlamaların alındığı sistemler ola-
rak tanımlamak mümkündür. Ayrıca kurumun faaliyetlerini, yönetimini, 
karar verme işlevlerini birçok modüler uygulama ile destekleyen bilgiyi 
işleme sistemini ifade eder. Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şe-
kilde sunulmasını sağlayan Yönetim Bilgi Sistemi; kente ve kentliye ait bil-
gilerin belirli yöntem ve standartlar dâhilinde toplanması, güvenli bir veri 
tabanına titizlikle aktarılması ile oluşacak kaynağın, birimler arasında veri 
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koordinesi sayesinde en hızlı ve en doğru hizmeti vermeyi taahhüt eden 
bir yapıdır. E-belediye uygulamaları, kent verilerinin bilişim teknolojileri 
desteğiyle yönetilerek bu verilerden kent ve kentli yararına bilgiye/belgeye 
dönüştürülerek vatandaş hizmetine sunulmasıdır.

Belediyelerde kurum bilgi sistemleri içerisinde Elektronik Belge Yöne-
tim Sistemi; günlük iş akışları içerisinde üretilen belge ve belge grupları-
nın yönetimini, Yönetim Bilgi Sistemleri; belediyelerin hizmet vermekle 
yükümlü oldukları bölge halkına yönelik verilerin mevzuata uygun olarak 
farklı modüllerin kullanımı ile farklı türde belge/doküman/formların üre-
tildiği ve yine halkın talep ve ihtiyaçlarına uygun e-belediye uygulamaları 
ile kullanıma sunulduğu sistemleri, Arşiv Yönetim Sistemi ise; kurumun 
günlük iş akışında kullanılan ve saklama süreleri çerçevesinde hukuki, 
mali, idari açıdan güncelliğini yitirmiş olsa da kurumun yaşam döngüsün-
de korunması, saklanması, ihtiyaç halinde kullanıma sunulması gereken 
arşiv/arşivlik belge gruplarının yönetildiği programdır. Kurum saklama 
planları çerçevesinde tasnif-ayıklama-imha gibi arşivleme süreçlerini içeri-
sinde barındırır. Dijital Arşiv; sürekli saklanması gereken evrak grubunun 
dijitalleştirilerek elektronik ortama aktarılması ve arşivleme süreçlerinin 
e-arşivde yönetildiği sistemlerdir. Bu nedenle, belediye hizmetlerinin so-
nucu olarak oluşan, fiziki ve elektronik ortamda üretilen belge grupları ile 
bağlantılı tüm sürecin kurum bilgi sistemlerinde işleyişinin, akışının, farklı 
sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin ve sürekliliğinin tasarlanması gerek-
mektedir.

E-belediye bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha 
şeffaf, etkin, verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımını esas alan 
uygulamalar bütünüdür. Bu bakımdan e-belediye kavramı yerel hizmetle-
rin web sitesi aracılığı ile elektronik ortama taşınmasından öte arka planda 
gerçekleşmesi gereken değişimi de anlatır. Bu değişim vatandaş-müşteri 
odaklı hizmet anlayışının yerleşmesi, yeni bir idari yapının oluşturulması, 
dijital teknolojileri anlayan ve kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi 
ve kurumların hizmet sunumlarında Toplam Kalite Sistemi’nin etkin ola-
rak uygulandığı kapsamlı bir dönüşümü gerektirir.

Kurum Bilgi Sistemlerinin Entegre Çalışabilirlikleri

Kente ait tüm verilerin ilişkisel bir model içerisinde yönetildiği, bele-
diyede oluşturulan ve yönetilen içerikleri tek bir merkezi havuzda topla-
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yan Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili içeriğin doğru kişiye, doğru biçimde 
ve doğru zamanda sunulmasını sağlayan EBYS arasında belgenin yöne-
tim sürecinin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Yönetim Bilgi 
Sistemlerinde; Gelirler Yönetimi, Vatandaş İlişkileri Yönetimi, Muhasebe 
ve Finans Yönetimi, Satın Alma, Abone Yönetimi, İmar ve Ruhsat İşleri, 
Tahakkuk-Tahsilat İşleri ve İdari İşler gibi belediyelerin ve ilgili birimlerin 
temel iş süreçlerine yönelik uygulamaları içeren birçok modül bulunmak-
tadır. E-imza altyapısı bulunmayan yönetim bilgi sistemlerinde faaliyetler 
sonucu oluşan bu dokümanların resmiyet kazanma ve belge niteliğini elde 
etmesi süreci, resmî yazışma platformuna sahip EBYS ile entegrasyonunu 
zorunlu kılmaktadır. Entegrasyon kapsamında Yönetim Bilgi Sistemi’n-
de üretilen ve ıslak imza ile imzalanan Tahsilat Fişi, Tahakkuk Fişi, Vergi 
Borcu Yoktur Yazısı, Taşınır İşlem Fişi, Tahsildar İrsaliyesi gibi belgeler 
arasında süreç birlikteliğinin sağlanması için EBYS-YBS entegrasyonu; 
ayrıca EBYS-AYS entegrasyonu ile de belgenin yaşam döngüsünü tamam-
layan kurum arşiv belgelerinin, Tasnif-Ayıklama-İmha gibi arşivleme sü-
reçlerinin yapılabilmesi için e-arşive transferi sağlanabilmelidir.

Bu uygulamaların hayata geçirilmesi ve entegre çalışmalarının sağlan-
ması ile belediyelerde borç sorgulama, evrak durumu, imar bilgisi, başvuru 
durumu, ödeme yapmak, dilekçe vermek ya da belge takibi gibi daha birçok 
işlem için belediyeye gitmek zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Web say-
fası veya mobil uygulamalar ile vatandaş, “Evrak Takibi, Evrak Doğrulama, 
Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, İmar Du-
rumu, Beyan Sorgulama, E-belediye Dilekçe Kayıt, Belediye Bilgi Edinme 
Başvuruları” gibi ev veya ofisinden internete girerek, zaman ve mekândan 
bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkânı sağlayan belediye sunucuların-
da kendisi ile ilgili veriye, verilen yetki ve erişimler dâhilinde giriş yaparak 
işlem yapabilecektir. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık is-
tenmeyecek; elektronik ortamda farklı programlarda oluşturulan belgelerin 
üretim, imza, dolaşım, arşivleme süreçleri, sistemler arası entegrasyon ile 
tamamen e-ortamda yürütülmesi ile çıktı alma, ıslak imza, EBYS’ ye tara-
yarak aktarma ve fiziki arşivleme süreçleri dijital platforma taşınabilecektir.

Kurumların üretmiş oldukları elektronik belgelerin muhatap kurum-
lar tarafından e-belge olarak alınabilmesi ve kendi sistemlerinde e-belge 
olarak kayıt edilerek iş akış sürecine dâhil edebilmeleri en temel hedef ola-
rak önümüzde durmaktadır. (Kandur, 2015, s. 30). Kurumlar arası bilgi 
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paylaşımının ve yönetiminin entegrasyonu ile kamu kuruluşları arasında 
teknolojik altyapının entegrasyonu ve ortak kullanımı ile bilgi üretimi, 
paylaşımı, korunması ve gizliliğin sağlanması için, yerel yönetimlerin or-
tak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan bilgi yönetim merkezi, STK’lar, 
özel sektör, yerel yönetimler, merkezi hükümet ve toplumun tüm bireyleri 
etkileşim halinde olmak ve birlikte çalışmak durumundadır. Yerel yöne-
timlerin dijital dönüşümü yerel hizmet sunumunda kalitenin artmasına, 
vatandaş beklentilerine ve taleplerine duyarlı bir anlayışın ortaya çıkma-
sına ve hizmet maliyetlerinin düşmesine katkı sağlamaktadır. E-belediye, 
belediyelerin bütünsel dijital dönüşümünü ifade eden bir süreçtir. Bu dö-
nüşüm içerisinde belediye bünyesinde yer alan tüm birimlerin bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine entegre edilmesi gerekir.

Dijital Belediye ve Vatandaşa Yansımaları

Sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yerel yönetimlerin hizmet 
anlayışında yeni ufuklar açarak hizmet kalitesinin artmasına ve vatanda-
şın daha kolay erişmesine imkân sunmaktadır. Belediyelerin, vatandaşla-
rına sağlıklı kentsel çevreler oluşturmak en büyük misyonları arasında yer 
almaktadır. Yüksek kalitede hizmet vermek için belediye içerisinde tıka-
nıklıkların giderilmesi, süreçlerin hızlanması ve vatandaşlara bu hizmetle-
ri ulaştıracak köprülerin kurulması dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin 
etkin kullanımı ile gerçekleştirilebilir. Daha hızlı, ölçülebilir ve modern 
teknolojilerin kullanımı ile kaliteli hizmet verilebilir. 

Kurumsal dönüşüm sürecinde olan bazı belediyeler e-belediye ve mo-
bil belediye uygulamalarını geliştirmişlerdir. Örneğin; e-Park ve Bahçe-
ler Yönetim Modülü uygulamaları kapsamında, şehir içerisinde yer alan 
park, bahçe ve yeşil alanların, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda vatan-
daşların kullanımına hazır hale getirilmesi ve ilgili müdürlüğün işleyişini 
kolaylaştırmak, şehir içerisine dağılmış yaşam alanı proje sınırları içeri-
sindeki yeşil alanların ve peyzaj projelerinin onay ve bakım süreçlerinin 
hızla ve kolaylıkla sağlanması, peyzaj projelerinin kurum bünyesinde pro-
je onay takibi, proje aşamaları takibi, proje uygunluk kontrol, düzeltme 
ve kabul ile hakediş yönetimi kolaylıkla dijital ortamda yönetilebilmekte, 
tadilat ve onay süreçleri takip edilebilmektedir. Park ve Bahçeler bünye-
sinde yer alan envanterlerin çeşidi, satın alınma tarihi, bakım zamanları, 
yedek parçaları, bulundukları lokasyonlar, zimmet bilgileri ve daha birçok 
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detay bilgiye yönelik iş akışları oluşturulabilmektedir. Sisteme bağlanacak 
farklı roller ve erişim hakları kolaylıkla atanabilmekte ve ilgili ekiplerin 
ihtiyaçları doğrultusunda akıllı raporlar oluşturulabilmektedir. Cihazların 
bakım takvimleri sisteme girilerek zamanı gelince sistem tarafından oto-
matik uyarılar ile tüm envanterlerin yaşam döngüsü, satın almadan hur-
daya çıkışına kadar rahatlıkla takip edilebilmektedir. Böylece belediyeler 
bünyelerinde yer alan envanter takibi için daha az kaynak harcamakta ve 
ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilmektedirler.

Bina Yıkım İzin Süreci Yönetim Yazılımı ile gerekli başvuruların ilgili 
müdürlükler tarafından alınması ve bütün evrakların eksiksiz teslim edil-
mesinin kontrolü, Yıkım Öncesi Tehlikeli Atık Envanter Analizi süreç-
lerinin işletilmesi ve kontrollerinin yapılması, pafta, ada, parsel bilgisi ile 
verilen hizmetlerin hesaplanması sağlanmaktadır. Böylece yıkım izni ve 
tahsilat süreci, yazılım ile daha sağlıklı ve kontrol edilebilir, raporlanabilir 
hale getirilebilmektedir. Kullanıcı yetkilendirmesine sahip olan çözüm ile 
belediye sınırlarında yer alan mahal, sokak, cadde, ada, pafta vb. bilgile-
rin kullanımı ile ilgili yıkım izni için gerekli hesaplamalar gerçekleştiri-
lebilmektedir. Bu uygulama ile vatandaşın talebiyle başlayacak bir kayıt 
oluşturulması, teknik ekibe atanan kayıt ile randevuların oluşturulması ve 
sistemde yer alan bilgiler kullanılarak ölçüm yapılması, yıkım için uygun 
olup olmadığı, eğer uygunsa vatandaşın ödemesi gereken ücret hesaplan-
ması, tahsilat ile birlikte kaydın arşivlenerek kapatılması ve sonrasında ra-
porlanabilmesi sağlanabilmektedir.

Bunların yanında belediyelerin vatandaşa sunduğu “akıllı otobüs, akıllı 
durak, akıllı araç takip sistemleri, saha satış otomasyonları, kiosk uygula-
maları, video-konferans, webcasting ve intranet uygulamaları, çağrı mer-
kezi telefon teknolojileri, mobil teknolojiler, atık yönetim sistemleri” gibi 
araçlar ve mobil uygulamalar vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştır-
maya yardımcı olmaktadır.

Yerel yönetimlerde dijitalleşmenin amacı; kamu hizmeti süreçlerinde 
verimliliğin ve etkinliğin sağlanarak hizmet alan tarafların yaşam kalitesini 
arttırmaktır. E-belediyecilik gibi dijital uygulamalar sadece kamu hizmet 
sunumunda maliyetleri azaltan bir uygulamanın ötesinde profesyonel, 
akılcı, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı ve etkin bir kamu yönetiminin de 
temel gereksinimlerindendir. Özellikle vatandaşa en yakın yerel yönetim 
hizmet birimleri olan belediyelerde hizmet sunumunun gittikçe akıllı di-
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jital uygulamalar sayesinde sunulmaya başlamasıyla, yönetimlerin işi hem 
kolaylaşmakta hem de zorlaşmaktadır. Zorlaşmasının sebebi; teknolojik 
imkânlardan faydalanmak için daha çok çaba ve uzmanlığa ihtiyaç du-
yulmasıdır. Bu noktada dijital belediyecilikte en temel tartışma güvenlik 
ve yazılım konusundadır. Çünkü dijital belediyecilikte en temel sorun; 
belediyelerin dijital dönüşümü, dâhili iş akışı, vatandaş odaklı dijital be-
lediye hizmetleri, müşteri merkezli hizmet sunumu, vatandaş portalları, 
bulut bilişim, çevrim içi belediye, belediye web siteleri ve uygulamaları, 
sürekli gelişme, açık veri ve yazılım üreticilerine olan bağımlılık sorunu 
gibi durumlar bazı handikaplar doğurmaktadır. Belediyelerin hizmet su-
numunda kullanılan bu tür dijital uygulamaların hızla gelişmesi yeni nesil 
belediyecilik hizmetleri ile vatandaş katılımlı ve teknoloji destekli dijital 
şehir modellerinin ortaya çıkması da kaçınılmaz hale gelmektedir.

Dijitalleştirme ve e-Arşiv Çalışmaları

Gelişen teknoloji ile birlikte bilginin kolay bir şekilde oluşturulabilme-
si, depolanabilmesi, erişebilir olması ve karmaşık hale gelen iş süreçlerin-
de yoğun bir şekilde kullanılması gibi nedenlerden dolayı tüm kurumlar 
için belge ve arşiv yönetimi temel unsurlardan birisi haline gelmiştir. Bil-
ginin bir güç olarak ortaya konabilmesi ve iş verimliliğine katkı sağlaması 
için de üretilen kurumsal bilginin etkin, doğru bir şekilde yönetilmesi ge-
rekmektedir. Teknolojik gelişmelerin birçok alanda olduğu gibi arşivcilik 
alanında da hayatı çok kolaylaştıran çözümler sunması, kâğıt evrak ya da 
görsellerin sayısallaştırılmış yani dijital akıllı veriye dönüştürülmesi, ku-
rumlara büyük kolaylıklar sağlayan dijital arşiv yönetim programlarının 
kullanımı hızla yaygınlaşmakta, kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmek-
tedir.

Dijitalleştirme sistemi, dokümanların/ belgelerin kâğıtsız ortamda yö-
netilmesi ve sayısal ortamda saklanmasıdır. Dolayısıyla belgeye özellik ka-
zandırılarak akıllandırılması gerekmektedir. Akıllandırma işlemi; dokü-
manın içeriğine bağlı olarak tiplenmesi, erişim noktaları olabilecek (sdp 
kodu, belge tipi, proje adı, proje kodu, ilçe, pafta, ada, parsel, sayı, karar, 
karar no vb.) veriler elde edip bu verilerden bir database oluşturulmasıdır. 

Kurumsal hafızayı oluşturan arşiv malzemelerinin, bilgilerin ve belge-
lerin tespiti, yönetimi, dijitalleştirilerek e-arşiv oluşturulması kurumların 
varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Dijitalleştirme ve e-ar-
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şiv işlemleri kurumlarda arşiv belgelerinin tespiti, ayrıştırılması ve tasnif 
işlemleri ile başlayarak arşiv belgelerinin elektronik ortama aktarımı, üst 
verilerinin tanımlanması, dosyalanması, erişim tanımlamalarının yapıl-
ması, korunması ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile bir bütündür. Günlük 
iş akış süreçlerinin ve oluşan belgelerin EBYS ile elektronik ortama taşın-
ması ve arşivle bağlantılı süreçlerde fiziki evrak/dosya/projelere başvuru 
noktasında sıkıntı yaşanması kurumlarda dijitalleştirme çalışmalarını zo-
runlu kılmaktadır.

Dijitalleştirme ile amaçlanan;

• Kurum bilgi sistemlerinde farklı ortamlarda üretilen bilgilerin/bel-
gelerin çok yönlü kullanımına imkân veren elektronik ortamda, ko-
lay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

• Kurumların iş ve işlemlerinde kullanılan/kullanılacak olan tüm do-
küman/belge/arşiv belgesi gibi süreci tamamlayan evrakların, sis-
tem içinde bir bütünlük içerisinde kolay erişilebilir, güncellenebilir 
ve paylaşılabilir halde bulabilmek,

• Dokümanların kâğıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşiv-
lenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza 
indirgenmesini ve her türlü dokümanın gelecek nesillerce sağlıklı 
bir şekilde aktarılmasını sağlamak,

• Kurumların hafızasında önemli bir yeri olan arşivlik belgelerin kay-
bolmasının önüne geçmek, kullanımdan kaynaklı fiziksel yıpran-
maları önlemek, yetkisiz erişimin önüne geçmek için güvenliğini 
sağlamak,

• Zaman ve iş gücü kayıpların önüne geçmek, aynı anda yetki dâhi-
linde çoklu erişim sağlayabilmek,

• Arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması ile kurum içi iş akış-
larına dâhil edilmesi ve erişimin hızlı olması nedeniyle kurum içi 
verimliliğin artmasını sağlamak.

Kurumlarda e-arşiv işlemlerinin doğru ve etkin biçimde gerçekleşti-
rilmesi, geriye dönük belgelerin dijitalleştirme işlemleri, e-belge saklama 
planlarının oluşturulması, e-dosyalama çalışmalarının yapılarak mevcut 
EBYS ile entegre olabilecek sürdürülebilir bir e-arşiv sisteminin geliştiril-
mesine bağlıdır. Elektronik ortamda oluşmuş olan belgeler ile dijitalleştir-
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me çalışmaları sonucunda elektronik ortama aktarılan belgeler arasında-
ki ilişkinin kurum dosya planına göre kurulması ve yönetilmesi, sürecin 
devamlılığı için dikkat edilmesi gereken konu başlıklarından biridir. Bu 
nedenle; Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde üretilmiş e-belgelerin 
arşivlenmesine yönelik kurum politikasının oluşturulması gerekmekte-
dir. Dijital dönüşümle birlikte arşivlerde büyük bir değişimin yaşanılma-
sı kaçınılmaz hale gelmiştir. Tüm kurum süreçlerinin elektronik ortama 
taşınması, belge yönetimi, arşiv yönetimi, dosya yönetimi gibi süreçlerin 
yönetilmesi, doğru bilgi ve belgeye erişim, arşiv birimlerini kurumların 
veri merkezleri olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır.

Dijitalleştirmede Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Kurumların, dijitalleştirme işine girmeden önce kurum belge yöneti-
mi ve arşiv sistemlerini gözden geçirmeleri ve tüm birimlerde çalışmalar 
yaparak ortaya çıkan belge türleri, belge tipleri, dosya yapıları, dosya for-
matları gibi ortaya çıkan analiz sonuçlarına göre hareket etmeleri gerekli-
dir. Kurum belge ve arşiv yönetimine yönelik kurum politikasının oluştu-
rulması, kurum dosya yönetiminin oluşturulması ve saklama planlarının 
tüm belge grupları bazında işleyişinin sağlanması gerekmektedir.

•  Kurum arşiv belgeleri ile kurum yapısında ihtiyaç duyulan belge 
türleri (özlük dosyaları, proje dosyaları, imar dosyaları, sicil dos-
yaları, basın-yayın arşivleri vb.) belirlenmeli ve saklama süreleri de 
göz önünde bulundurularak hangi belgelerin dijitalleştirileceğine 
karar verilmelidir.

•  Dijitalleştirmesi yapılacak belge/dosya/klasör bütünlüğünün bozul-
madan asli düzenleri korunarak dijitalleştirilmeleri sağlanmalıdır.

•  Kurumda dijitalleştirme ve e-arşivleme işlemlerinin kurumsallaştı-
rılması ve kurumda sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ku-
rumlarda arşiv birimleri kurulmalı ve alanında uzman belge yöneti-
cileri, arşivciler çalıştırılmalıdır.

•  Belge yönetimi ve arşivcilik ilke ve yöntemleri çerçevesinde kurum-
larda arşiv belgeleri tespit ve dijitalleştirme süreçleri belirlenerek 
e-arşiv sistemine yönelik modelin tasarlanması gerekir. Kurulacak 
olan Arşiv Yönetim Sistemi’ne yönelik kullanılacak olan program 
kurumda bulunan diğer bilgi sistemleri programları ile entegre ça-
lışabilir yapıda olacak şekilde tasarlanmalıdır.



91

Genel Arşivcilik

•  Farklı dosya formatlarında, boyutlarında olan belge türlerinin di-
jitalleştirilmesi için uygun tarayıcılar proje öncesi tanımlanmalı ve 
demo çalışmaları yapılmalıdır.

•  Birimlerde arşiv belge/dosyaların yok olma ve zarar görme ihtima-
line karşı kurum arşivlerinin oluşturulması, tüm arşiv belge/dos-
yaların tasnif çalışmalarının yapılması ve arşiv belge/dosyaların tek 
bir arşivde toplanması sağlanmalıdır. Arşiv belge/dosyalar tasnif 
edilerek uzun süre saklanabilecek kurum arşiv mekânlarında bu-
lundurulmalıdır.

• Arşiv Yönetim Sistemi’nin birimlerde anlaşılması, devamlılığın 
sağlanabilmesi ve kurumsal hafızanın korunmasına yönelik bilinç 
oluşturulması için kurum içi eğitimler düzenlenmeli, personelin 
ihtiyaç halinde kullanımına yönelik bilgilendirme dokümanları ha-
zırlanmalıdır.

Belediyelerde e-Arşiv Çalışmaları

Kamu kurumlarında ve özellikle belediyelerde, Elektronik Belge Yö-
netim Sistemi çalışmaları ile belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, yö-
netilmesi, dağıtımı, arşivleme süreçleri e-ortama taşındıktan sonra fiziki 
belgelerin özellikle imar ve sicil arşivlerinin taranması için sayısallaştırma 
çalışmalarına başlanmıştır. Mükellef Sicil Arşivi ve İmar Arşivi evrakları-
nın, kurumda uzun süreli saklama statüsüne sahip olmaları, günlük iş akı-
şında oluşturulan belgeler ile bütünlüğün sağlanabilmesi ve sıklıkla geriye 
dönük belgelere ihtiyaç duyulması gibi nedenlerden dolayı özellikle bu iki 
tür arşivin dijital ortama aktarılması için projeler geliştirilmektedir. İmar 
dosyalarının ve mükellefler için açılan sicil dosyalarının dijitalleştirilme-
sinde ilgili birimlerde belge türlerinin belirlenmesi, üst veri analizinin ya-
pılması, dosya teslim-tesellüm işlemleri, barkodlama, belge tasnifi, ayıkla-
ma, tarama, indeksleme, kalite kontrol, toplama ve arşiv dosya etiketleme 
işlerinin belirlenmesi gibi fiziki düzenlemeyi de içine alan süreçlerin diji-
talleştirme çalışmaları öncesinde planlanması gerekmektedir.

Dijitalleştirme projelerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Arşiv 
Yönetim Sistemi arasında entegrasyon sağlanarak, e-arşivde yer alan veri-
nin EBYS’ ye aktarılması ve iş akışının EBYS’ de devamlılığının sağlanması 
belge yönetimi açısından önemli bir süreci oluşturmaktadır. Örneğin; imar 
arşivi dosya oluşumu arsa sahibinin dilekçesi ile başlar. Tadilat yapmak için 
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dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşın talebine cevap verebilmek için 
ilgili ada/parsele ait arşiv dosyası, talep fişi ile arşiv görevlilerinden istenir. 
Arşiv çalışanları tarafından teknik personele iletilen dosya da mimari pro-
jelerine ve diğer evraklarına bakılarak, vatandaşa cevap yazılır. İmar arşi-
vinin dijital ortama aktarılması ile tüm bu süreçlerin elektronik ortamda 
takibi yapılabilmektedir. EBYS-AYS entegrasyonu ile e-arşivde incelenen 
taranmış belge EBYS’ ye aktarılarak ilgili iş sürecini başlatabilmekte, EBYS’ 
de üretilen e-belgelerin aynı dosya kodu ile e-arşive transferi sağlanmakta, 
EBYS-AYS’de belgelerin ve serilerin aynı aşamada güncellenmesi, müker-
rer kayıtların önüne geçilmesi, düzeltme yapılması, dosya bütünlüğü sağ-
lanmaktadır. Zaman tasarrufunun yanında kâğıt, toner, fotokopi, ozalit, 
kırtasiye, işgücü tasarrufu da gelmektedir. Projelerin e-ortama aktarımın-
dan sonra kuruma yeni gelen projelerin e-ortamda istenmesi ve böylece 
devamlı bir tarama ve e-arşive aktarım sürecinin de ortadan kaldırılması ile 
dijitalleştirme sürecinin işleyişinde süreklilik sağlanmaktadır.

Arşiv sayısallaştırma projelerinin bir aşamasını da e-ekspertiz çalışma-
sı oluşturmuştur. E-arşivin oluşmasından ve projelerin artık dijital forma-
ta alınmasından sonra haftanın her günü belediyeye gelerek proje bakan 
eksperlerin yer sorunu nedeniyle metrelerce uzunluktaki projeleri incele-
meleri, bütün klasördeki evraklara erişim sağlamaları, her daim kullanım-
da olan arşiv verilerinin yıpranması gibi sorunların e-ekspertiz çalışması 
ile önüne geçilmiştir. İmar arşivinden evrak bakmak isteyen vatandaşlar,  
eksperler işlem ücretini ödedikten sonra Arşiv Yönetim Sistemi’nde oluş-
turulacak olan dış kullanıcı erişim yetkisi kapsamında e-devlet üzerinden 
giriş yaparak ve işlem ücretini ödedikleri imar dosyalarını, projeleri iste-
dikleri zamanda, bulundukları mekânda belediyeye gelmeden inceleyebil-
mektedirler.

Belediyelerde SDP Uygulamaları ve Uygulama Sorunları

Kurumlarda bilgi kaynağı olan belgelerin yönetilebilmesi için kurum 
dosya planlarının oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde kurumlar için 
Standart Dosya Planlarının hazırlanması veya danışılması gereken kurum 
olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yer almaktadır. Yerel yönetim-
lerde ise bu iş İçişleri Bakanlığı tarafından Mahalli İdareler Genel Müdür-
lüğü’ne verilmiştir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2010 yılında Yerel 
Yönetimler İçin (Kaymakamlık, Valilik, İl Özel İdareler ve Belediyeler) 
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için Ana Faaliyetlere Yönelik (100-599 aralığı) Standart Dosya Planı’nı 
hazırlamıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçiş aşamasında ku-
rumlarda/birimlerde belge türlerine ve ilgili SDP kodlarına yönelik yapı-
lan çalışmalarda farklı saptamalar tespit edilmiştir. Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü tarafından belediyelere yönelik hazırlanan Standart Dosya 
Planları ana faaliyet kodları ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan ortak alan kodları arasında mükerrer belge türleri ve 
kodları olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum kurumları/birimleri süreç ve 
sürece yönelik belge ve SDP Kodu ile ilgili ikilemde bırakmıştır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ortak 
alan kodlarından 611 Çevre İşleri, 753 Kadastro Çalışmaları, 754 İmar 
İşleri, 755 Yapım (İnşaat) İşleri, 757 Harita ve Fotoğraf İşleri, 834 Satın 
Alma İşleri ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından belediyelerin 
kullanımı için hazırlanmış olan SDP ana faaliyet kodlarından 115 Bayın-
dırlık-İmar İş ve İşlemleri, 155 Çevre ve Sağlık İşleri, 190 Hesap İşleri Ana 
Kodları başlığı altında bulunan alt kodlamalarda benzerlikler ve müker-
rerlikler olduğu görülmüştür. Dolayısıyla da benzer kodların bulunması 
evrak kayıt birimindeki personelleri ve evrak üreten personelleri “Belgeye 
hangi kodu vermeliyim?”, Bu belgenin ana konusu hangisi?” gibi sorularla 
karşı karşıya bırakmıştır. 

SDP kodlarının kullanımının belge yönetim ve arşivleme sürecinde-
ki etkisinin kurumlar tarafından anlaşılmadığı görülmektedir. EBYS’ ye 
belge girişi yapan evrak kayıt personelleri SDP kodlarına belge oluşurken 
veya belge girişi yaparken girilmesi gereken zorunlu alan olarak bakmak-
tadırlar. EBYS öncesinde evrak kayıtta yapılan hataların EBYS’ ye geçiş 
sonrasında da devam ettiği görülmektedir. SDP kodlarından 020 olur/
onay kodu 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde de belirtildiği üzere 
klasör/dosya adı olarak verilir, belge kodu olarak verilemez veya 804 Ge-
len-Giden Evrak kodu yine dosya kodu olarak verilebilir şeklinde geçmek-
tedir. Fakat kurumların belgeye doğru kod ataması yapmak yerine işleri 
hızlandırmak, hızlıca iş süreçlerini tamamlamak adına gelen veya üretilen 
belgelere 020/804 gibi kodları verdikleri ve buna göre arşivledikleri görül-
mektedir. SDP uygulamasında tespit edilen hatalı uygulamalardan bir ta-
nesi de belge kodunu tespit edemediklerinde ilgili ana kod altındaki diğer 
klasörünün belge kodu olarak seçilmesidir. Diğer klasörlerine bakıldığın-
da çok sayıda belgenin bu kod altında depolandığı görülmüştür. 
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SDP uygulamaları sırasında ortaya çıkan hatalı uygulamalardan bir di-
ğeri de; SDP’deki ana dosya kodlarının belge kodu olarak verilmesi, alt kı-
rılımdaki kodların seçilmemesi durumudur. Kurumlar tarafından sıklıkla 
kullanılan ihale işlerinde 934 Satın Alma İşleri kodunun bu işle ilgili girişi 
yapılan tüm belgeler için seçilmesi, ihale sürecindeki bütün belge türlerine 
aynı ana kodun verilmesi, 934 ana kodunun alt kırılımında yer alan 934.01 
Mal ve Malzeme Alımı 934.02. Hizmet Alımı/ 934.01.01 Ön İzin Belgesi 
gibi alt kırılım kodlarının seçilmemiş olması gibi sorunlar ile karşılaşılmış-
tır. Bu durumun sonucunda oluşan bir diğer sorun da Standart Dosya Pla-
nı içerisinde yer alan ana dosya kodlarına herhangi bir saklama süresi veya 
tasfiye işlemi tanımlamaları yapılmamış olmasıdır. Dolayısıyla bu kodlar 
altında depolanan belgelerin oluşturulduğu andan itibaren ne kadar süre 
ile saklanacağı, nasıl bir tasfiye işlemine tabi tutulacağı belirlenemeyecek-
tir. Belgenin üretim aşamasında en alt kırılıma kadar inilmesi doğru bir 
saklama planının belirlenmesini ve tasfiye işlemlerinin doğru bir şekilde 
oluşmasını sağlayacaktır. 

Yazı İşleri evrak kayıt birimlerine kurum dışı gelen belgelerin EBYS’ de 
girişi yapılırken ve kurum içi iş akışı oluşturulurken konusu doğru düzgün 
analiz edilmeden ya gönderilen kurumdaki seçilmiş olan SDP koduna ba-
kılarak ya da belgedeki ilk cümleye göre kod belirlemesine gidilerek veya 
belgenin gönderildiği birim kurumda da mevcut ise direkt o birime gön-
derilerek hatalı iş akışları, hatalı gönderimler oluşmaktadır. Belge, ilgisi 
olmayan birimlere havale edildiğinden dolayı ilgisi olmayan birimlerde 
dolaşmaktadır. Böylece EBYS’ ye geçiş ile sağlanmak istenen zaman ve iş 
gücü tasarrufu amacına ulaşmamış olmaktadır. Kurumlar, klasik belge yö-
netimi, arşivleme sistemini kurmamış, kurum dosya planlarını oluşturma-
mış ve en önemlisi kurum personelinde bu konuda bir bilinç sağlamadan, 
tüm bu sorunların çözümü olarak EBYS’ ye kurtarıcı olarak bakmakta-
dırlar. Kurum politikaları oluşturulmadan EBYS’ ye geçişler başarısızlık 
ile sonuçlanmakta ya da daha büyük sorunları beraberinde getirmektedir. 
Kurumlar da klasik anlamda belge ve arşiv yönetim süreçlerini yönete-
meden EBYS ile elektronik ortamda belge üretmeye başlanması ve kurum 
belge analizleri, envanter çalışmaları yapılmadan dijital arşive geçme çalış-
maları başarısızlık ile sonuçlanmaktadır. 

Karşılaşılan bu sorunlar şunu göstermektedir: “EBYS‘ nin sürdürüle-
bilirliğinin sağlanmasında kurumların gözden kaçırdığı en temel husus 
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SDP‘ dir. SDP‘ nin bir belge yönetim aracı olduğu konusunu idrak ede-
meyen kurumların EBYS uygulamalarında ne denli başarılı olacağı tartış-
ma konusudur. EBYS programlarında SDP‘ nin uygulanmasında yaşanan 
sıkıntıların yanı sıra kurumların mevzuat dışı uygulamalar yaptıkları gö-
rülmektedir. Mevzuat dışı uygulamaların gelecekte hukuki sonuçlar do-
ğurabileceği tehlikesi sistemlerin sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini de 
tehlikeye atmaktadır (Solman, 2015, s. 51). Kurumların kendi kafalarına 
göre onay almadan, belge türlerine yönelik analizler yapmadan oluştu-
rulan dosya planları ve hazır olmadan geçiş yapılan EBYS kurumlar için 
daha büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Kurumlar resmî yazışmalarını elektronik ortama taşımak için ve ev-
rak-kayıt ile ilgili sorunlarının çözümü olarak EBYS’ ye geçmek için alın-
mış programları veya kurumun kendisi tarafından geliştirilmiş olan uy-
gulama yazılımını görmektedirler. Ancak piyasada EBYS yazılımı olarak 
ortaya çıkan birçok programın TS 13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yöne-
timi Standardı almış olsalar bile belge odaklı bir işleyiş ile yürütüldüğü, 
SDP kodlarına göre dosyalama ve dosya yönetimine yönelik çözüm ürete-
medikleri görülmektedir. Oluşan bu hatalı durumlar SDP Genelgesi’nin, 
aynı konu başlığı altında belgelerin toparlanması, aynı kod ile arşivleme 
süreçlerinin devam etmesi, belge veya arşiv belgelerine doğru ve hızlı eri-
şim sağlanması, kurum ve kuruluşlar arasında düzgün yapıda işleyen bir 
belge/dosya yönetim sisteminin oluşturulması gibi amaçları ile ters düş-
müş olmaktadır. Tüm kurumlar EBYS ile yazışmalarını elektronik ortama 
taşımış olsalar da SDP kod sistemi ile uyumlu belge/dosya yönetimi sağ-
lanmadığından kurumların yazışma ve dosyalama sistemlerinde amacına 
ulaşan arşivleme sisteminden veya standartlaşmadan bahsedemeyeceğiz. 
SDP kodları; belgenin oluşma nedenini, paylaşımını, kurum içi dolaşı-
mını, sistemler ile entegrasyonu, diğer birimlerde oluşan belge grupları 
ile bağlantısını, saklama süreleri kapsamında imhası veya arşivlenmesini 
belirlemektedir. Belgelerde hatalı kodlamanın önüne geçmek, tümleşik ve 
vaka dosyalarında mükerrer kodlamayı önlemek ve dosya bütünlüğünü 
sağlayabilmek için kurumda dosya yönetimi etkin bir biçimde uygulan-
malıdır.

Dosyalama problemleri, EBYS uygulamalarından önce kâğıt belgeler 
düzenlenirken de yaşanıyordu. Klasik anlamda belge yönetimi ve arşiv-
leme sistemlerini kurmamış, çalıştırmamış, uygulama ve süreçleri ta-
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nımlamamış hiçbir kurumda EBYS doğru rota üzerinde geliştirilip çalış-
tırılamaz. Ancak teknolojideki hızlı büyüme, bilişim sistemlerinin belge 
ve arşiv süreçlerine yönelik çözümleri ve farklı birçok sistemde üretilen 
belgeler/dokümanlar ile bunların yönetilmesi iş süreçlerindeki yoğunluk, 
hizmet süreleri kurumları zamanla ve teknolojik hız ile yarışır hale getir-
miştir. Doğru bilgi ve belgeye erişim, kurumların işleyişinde en önemli 
konulardan biri haline gelmiştir. Klasik ortamda belgesini ve arşivini yö-
netemeyen kurumlar, elektronik ortamda belge oluştursa dahi yönetmek-
te başarılı olamaz. Bu sebeple kurumlar klasik arşiv işlemlerini çok ciddiye 
alarak öncelikle belge ve arşiv yönetim sistemlerini çalışır hale getirme-
lidir. Belge/dosya yapılarında arşivcilik prensiplerine uygun bir şekilde 
seri ve alt serilerin oluşturulması, klasör/dosya planlarının hazırlanarak 
program üzerinde işler hale getirilmesi, SDP kodları ile oluşan belgelerin 
EBYS’ de oluşturulacak dosya yönetimi ile belge ve arşiv yönetim süreci-
nin uygulanması en önemli unsurlardan bir tanesidir. 

Kurumdaki iş ve işlemlere yönelik süreçlerin belirlenmesi, oluşturulan 
süreçler kapsamında üretilecek olan belge ve belge grupları ile SDP kodları 
arasında ilişkinin kurulması, süreçler ile ilişkili kurum/birim dosya planla-
rının hazırlanması ve tüm birimlerde dosyalama yönetiminin uygulanması 
gerekmektedir. Birimlerde “Birim EBYS Sorumlusu yani Belge Yöneticile-
ri” belirlenmeli ve Elektronik Belge ve Arşivleme Yönetimi’ne yönelik eği-
timler verilmelidir. Belge üreten, sürecin içerisinde yer alan tüm personele; 
üretilecek olan belgeye ilgili SDP kodunun verilmesi, ilişkili ve ilgili evrak 
süreçleri, dosyalama yönetimi, kurum saklama süreli dosyalama planı gibi 
konularda eğitimler verilip, eğitim dokümanları hazırlanarak, kurumun 
belge ve arşiv yönetim politikasının bütün personeller tarafından öğrenil-
mesi, benimsemesi, uygulanması, takibi ve kontrolü sağlanmalıdır. 

Sonuç

e-Dönüşüm Türkiye Projeleri kapsamında bilgi toplumuna dönüşü-
mün önemli bir bileşeni olan e-devlet; birbiri ile entegre olmuş sistem-
ler içinde, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerinin belirli olduğu bir 
yapılanma gerektirmektedir. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları 
başta olmak üzere birlikte çalışabilirliği mümkün kılmak ve bunun için 
de kurumların kullanacakları ortak kurallar ve standartları belirleyerek 
bilgi sistemlerini ve entegre olması gereken e-devlet hizmetlerini ve ye-
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rel yönetimlerin sunmuş olduğu e-uygulamaları bu kurallar çerçevesinde 
geliştirmektir. Öncelikle vatandaşa verilen yerel e-hizmetlerin; ihtiyaçlar 
doğrultusunda birleştirilmiş; ulaşılabilen; elektronik olarak desteklenmiş; 
ortak olarak sunulan; devamlılık arz eden; açık ve hesap verilebilir; vatan-
daş tarafından kullanılır olması test edilmelidir. 

Süreç, vatandaşa hizmet noktasında yerel yönetimleri e-dönüşüm sü-
recine girmeye zorlamıştır. e-Yerel yönetim ile hedeflenen, yerel nitelikli 
hizmetin standartlarının yükseltilmesidir. Bu anlamda e-yerel yönetim 
veya e-belediye hizmetinin anlamının içinde; taleplerin hızlıca karşılan-
ması, daha ulaşılabilir ve şeffaf olmak, daha uygun ve kaliteli hizmet sun-
mak anlayışı öne çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, yerel yönetim hizmet 
ve faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanımı; vatandaş ve 
işletmelere internet üzerinden etkin biçimde hizmet sunumu; kurum içi 
birimlerin bilgisayar ağları ile entegrasyonu ve ilgili dış birimlerle ağ üze-
rinden iletişim sağlanması hedeflenmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi bu anlamda oluşturulmuş web taban-
lı yeni nesil teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş kullanıcı dostu ara yüzlere 
sahip, iş süreçlerine ve kamuda geliştirilen e-projelere entegre olabilen bir 
sistemdir. Belediyelerde kullanılacak EBYS programlarının altyapısında iş 
akış sistemi sayesinde iş süreçleri bileşenleri ile tüm iş süreçleri otomatik 
olarak tanımlanan, tüm işlemlere ait bilgiler ve işlem adımlarının ayrı ayrı 
izlenebildiği modüller olmalıdır. EBYS programlarına tanımlanacak olan 
iş akış sistemleri, iş akış şemaları, kurum süreçlerinin kurumda kullanılan 
diğer bilgi sistemleri ile bağlantısı sağlanabilmeli, belgelerin/dosyaların/
formların yönetimi ve SDP ile ilişkileri kolay tanımlanabilir olmalıdır.

Dijitalleştirme ve e-arşiv sistemi uygulamaları ulusal ve uluslararası 
standartlar ile ilgili hukuk kurallarına uygun olarak kuruma özgü yapıda 
geliştirilmelidir. Belge ve arşiv yönetimine yönelik dosyalama, belge/dos-
ya transferi, tasnif, değerlendirme, ayıklama, imha gibi kurumda e-arşiv 
sistemi ve EBYS uygulamasını yönetecek, denetleyecek ve sürdürülebilir-
liğini sağlayacak ekiplerin/personelin birlikte hareket etmesi sürecin sür-
dürülebilir olması açısından önemlidir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, bilişim teknolojilerinin getirmiş oldu-
ğu bilgi, belge ve arşiv yönetimine yönelik projeleri gerçekleştirebilmek 
için konusunda uzman ekiplerle bir araya gelerek geniş kapsamlı bir ku-
rum analizi yapmaları gerekmektedir. Kurumların dijitalleştirme çalışma-
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ları öncesinde belge ve arşiv yönetimine yönelik politikaların oluşturulma-
sı, kurum dosya planı ve saklama planları ile sürece yönelik diğer mevzuat 
dokümanlarını hazırlamaları, bilinçli adımlar atmaları önerilmektedir. 
Kurum teknik altyapısının gözden geçirilmesi, gerekiyor ise yenilenmesi, 
belge ve arşivleme süreçlerinin yürütüldüğü programların entegre yapıda 
ve birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak yürütülmesi, faaliyetlere 
yönelik süreçlerin ve iş akışlarının oluşturulması gerekmektedir.
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MODERNLEŞME KURAMI PERSPEKTİFİNDEN  
TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL ARŞİVLER

Nathalie Defne Gier1

Özet

Her ülkenin arşivcilik tarihi, bir yandan o ülkenin sosyal ve politik 
olaylarını içinde barındırırken diğer yandan da toplumsal dönüşüm ile 
ilgili ipuçları vermektedir. Makalenin yazarının 2019 yılında tamamlamış 
olduğu Türkiye’nin arşivcilik tarihi temalı yüksek lisans tezinden yola çı-
karak oluşturulan bu çalışmada özel arşivler farklı bilim dallarında tartı-
şılan bir kuram ile birleştirilerek incelenecektir. Türkiye’deki özel arşiv-
lerin ortaya çıkış nedenleri ve arşivcilik mesleği ile ilgili görüşler özellikle 
sosyoloji, tarih ve siyaset bilimlerinde tartışılan modernleşme kuramı ile 
beraber ele alınacaktır. 

Bu çalışmada özel arşivlerin modernleşme kuramı ile beraber tartışıl-
masının sebeplerinden biri, tez için yapılan röportajlarda özel arşivlerin 
ortaya çıkışı, devamlılığı ve arşivcinin sorumlulukları ile ilgili konuların 
oldukça sık tartışılmış olmasıdır. “Bu konuların temel nedeni nedir” ve 
“Sorunların çözülmelerini engelleyen sebepler nedir?” gibi sorular sorul-
duğunda, bu soruların cevapları Türkiye’deki arşivciliğin yakın tarihinin 
incelemesine yönlendirmiştir. Arşivcilik tarihinin, bir ülkenin sosyal ve 
politik tarihinden bağımsız okunamayacağını düşünerek, Türkiye’nin 
“uluslaşma” süreci incelenmiştir ve bu incelemede modernleşme kuramı-
na ve bu kuramın arşivciliğe etkisine odaklanılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi’nden (1839-1871) 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve sonrasında da sıkça bahsedilen 
modernleşme kuramı devamlı bir dönüşümü temsil etmektedir. Bu dö-
nüşüm bireylerin ve toplumların geleneksel yükümlülüklerinden ayrıla-

1 Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Birim 
Kütüphanecisi, dgier@ku.edu.tr 
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rak, “özgürleşerek”, büyüyen piyasa toplumunda yer almaları olarak da 
yorumlanmaktadır. Ancak bu “özgürleşme” sürecinin doğrusal olmadığı 
ve birçok belirsizlikle karşılaşarak ilerlediği modernleşme kuramının özel-
liklerinden biri olarak bilinmektedir. 

Bu kuramla ilgili tartışmaları inceleyerek, Türkiye’deki özel arşivlerin 
gelişimleri incelenmiştir. Bu incelemeye göre özel arşivler, modernleşme 
kuramına benzer bir şekilde, geleneksel arşivciliğin yükümlülüklerinden 
arınarak, arşivlere kendi yorumlarını getirmektedirler. Ancak bu değişim, 
arşivcilikte uzun zamandır süre gelen kimi bakış açılarına, işleyiş biçim-
lerine ters düşmektedir. Bu ters düşmeler bir yandan merkeziyetçi bir ya-
pıdan bağımsız hareket ettiğinden yenilikçi görülürken diğer yandan da 
sürekliliği konusunda devamlı bir belirsizlik içerisinde olmak anlamına 
da gelmektedir. Özel arşivlerin modernleşme kuramı içerisinde okunması 
Türkiye’deki arşivcilik süreçlerinin ve özel arşivlerin yapısının daha iyi an-
laşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada da ulusal ve uluslararası literatür-
den ve röportajlardaki verilerden yararlanarak incelemeler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: özel arşivler, modernleşme kuramı, toplumsal ha-
fıza, güven, arşivci
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PRIVATE ARCHIVES IN TURKEY FROM THE  
PERSPECTIVE OF MODERNIZATION THEORY

Abstract

The archival history of each country reflects major social and political 
events and reveals trends of social transformation. In this study, which 
draws from and expands the writer’s 2019 master’s dissertation, she has 
chosen to approach Turkish of private archives through modernization 
theory. In this light the emergence of private archives, collective memory, 
trust, custody and opinions related to archivist’s profession will be em-
bedded in a wider theoretical debate on modernization, which has long 
occupied the fields of sociology, history and political science. 

The writer’s focus on Turkish modernization emerged ‘naturally’ from 
her fieldwork. Discussions with her informants over issues of institutio-
nalization and continuity of private archives were guided by the following 
inquisitive threads: “what is the fundamental reason behind a given to-
pic?”, “and what are the main obstacles for solution to an issue?” The 
responses to these questions led the writer to examine the recent history 
of archival studies in Turkey. But archival history could not be discussed 
independently of a country’s social and political history. Therefore, there 
is a need to analyse Turkish nation-building and the effects modernization 
theory may have on archival studies.

Modernization theory engages with a continuous transformation, whi-
ch has been always discussed in Turkey starting from the Tanzimat period 
(1839 - 1871) in the Ottoman Empire and continuing during and after the 
establishment of the Republic of Turkey. This transformation may also be 
interpreted as the “freeing” of individuals and societies from the bonds 
of traditionalism so as to take their place in the growing market society. 
However, this “freeing” process was neither linear nor did it progress wit-
hout uncertainties and challenges.

By examining the debates on this theory, the writer analysed the de-
velopment of private archives in Turkey. Private archives bring their own 
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interpretations to the archives, in a way similar to the concept of moder-
nization; they free themselves from the obligations of archival traditiona-
lism. However, this change is contrary to some perspectives and modes of 
operation that have been around for a long time. Meanwhile, these cont-
radictions mean that acting independently of a centralist structure and 
being seen as innovative; bring with them a constant uncertainty about the 
archive’s continuity. The writer’s reading of private archives through the 
lenses of modernization theory sheds new light over the archival process 
in Turkey. Through an overview of relevant literature and the fieldwork 
findings, the article offers a typology of private archives.

Key Words: private archives, modernization theory, collective memory, 
trust, archivist 
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Giriş

Özel arşivler yapıları ve işleyişleri bakımından birçok farklı araştırma-
nın konusu olmuşlardır ancak kuramsal açıdan çok sık incelenmemişler-
dir. Bu makalenin amacı Türkiye’deki özel arşivler ile ilgili teorik bir ana-
liz yapmaktır. Bu çalışma, 2019 yılında University College London (UCL) 
Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümü’nde, Dr. Jenny Bunn danışmanlığında 
hazırlanan “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Moderni-
zation” başlıklı yüksek lisans tezinin özel arşivler ile ilgili bölümünün ge-
liştirilip, yeniden derlenmesidir. Bu makalede önce, özel arşivlerin arşiv 
teorisi içerisinde yer alınışı sunulacak, ardından özel arşivlerde çalışanla-
rın ve araştırmacıların, arşiv ve arşivciler ile görüşleri kuramsal açısından 
irdelenecektir. Modernleşme kuramı bu makalede ele alınacak olan temel 
kuram olacaktır. Modernleşme kuramının incelenmesinin sebebi bu ku-
ramın hem ulus devletlerin kuruluşunda hem de arşivlerin ve arşiv teori-
lerinin oluşumunda oynadığı önemli roldür. Özel arşivleri modernleşme 
kuramı ile incelemek hem Türkiye’deki özel arşivlerin ortaya çıkış süreç-
lerini hem de genel anlamda arşivcilik uygulaması ile ilgili yaklaşımların 
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Makalenin yazarı, yüksek lisans tezi için 2019 yılının bahar ayların-
da saha araştırması yaparak toplam yirmi bir kişiyle röportaj yapmıştır.  
(11/21 kadın, 10/21 erkek). Bu röportajların amacı arşivlerde çalışanla-
rın, araştırmacıların ve potansiyel bağışçıların, arşivcilik mesleği ile gö-
rüşlerini, bakış açılarını öğrenebilmekti. Akademik kaynaklar, arşivcilik 
mesleğindeki akademik tartışmaları önemli ölçüde yansıtmaktadır ancak 
sahadaki durum ile ilgili akademik çalışmaların sayısı oldukça azdır. Saha 
araştırmasında yapılan röportajların, bütün Türkiye’deki arşivcilik pra-
tiğini yansıttığı söylenemez, ancak kısmi bir fikir vermektedir. Röportaj 
yapılan toplam yirmi bir kişiden onu kendini arşivci olarak tanımlamıştır. 
On kişiden sekizi Bilgi ve Belge Yönetimi mezunudur. Sekiz kişinin dördü 
özel arşivlerde çalmaktadır. Bu on kişiden biri yüksek lisans öğrencisidir, 
diğer kişi de bir üniversitede Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde akade-
misyendir. Kendini arşivci olarak tanımlayan iki kişi Bilgi ve Belge Yö-
netimi bölümlerinden mezun değildir ancak bu meslekte uzun yıllardır 
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çalıştıkları için artık kendilerini arşivci gibi gördüklerini belirtmişlerdir. 
Röportaja katılan toplam dokuz kişi kendilerini tarihçi olarak tanımlamış-
lardır. Beş tarihçi çeşitli araştırma merkezlerinin üst düzey yetkilileridir ve 
aynı zamanda o merkezlerin arşivlerinin de sorumlularıdırlar. Dört tarihçi 
ise kendilerini arşiv kullanıcıları olarak tanımlamışlardır ve aynı zamanda 
arşiv tasnifleme ve kataloglamasında deneyimleri olduğunu söylemişler-
dir. Son olarak bir katılımcı bir şahıs arşivine sahip bir ailenin ferdidir. 
Röportaja katılan kişilerin sorumlu oldukları özel arşivler genellikle, tarih 
ve sosyal bilimler ile ilgili konular üzerine uzmanlaşmış arşivlerdir. Şirket 
arşivleri saha araştırmasının kapsamı dışında bırakılmıştır. Röportajları 
gerçekleştirmeden önce tüm katılımcıların etik onay formu imzalaması 
istenmiştir. Etik formundaki maddelerden biri katılımcıların isimlerinin 
verilmemesidir. Bu etik kurala bağlı kalınarak bu makalede de röportaj 
verenlerin isimleri açıklanmayacaktır. 

Çalışmanın ilk kısmında literatür taraması yapılarak, modernleşme 
kuramı ve özel arşivlerle ilgili kaynaklar incelenecektir. Ardından arşivci-
nin mesleğini nasıl yapması gerektiği ile ilgili akademideki farklı görüşler 
sunulacaktır. Çalışmanın ikinci kısmında saha araştırmasından alıntılar 
sunularak özel arşivlerin modernleşme kuramı içerisinde toplumsal hafı-
za, güven ve gözetim ile olan ilişkisi irdelenecektir. Son olarak da arşivci-
nin nasıl olması gerektiği ile ilgili farklı görüşler sunularak, Türkiye’deki 
özel arşivlerin, arşivcilik mesleğine ve pratiğine neler kattığı ve daha neler 
katabileceği incelenecektir. 

1. Literatür Taraması 
1.1. Modernleşme Kuramı

Modernleşme kuramı, yıllar içerisinde sosyal bilimciler tarafından fark-
lı şekillerde tanımlanmıştır. İyi bilinen bir tanım, modernleşme kuramını 
“toplumsal yaşamın çeşitli dönüşümlerini özetleyen yaygınlaştırılmış im-
geler” olarak tanımlayan Marshall Berman’a aittir (Berman, 1982). Piyasa 
toplumu ve ulus devlet üzerine inşa edilmiş bir tanımdır. Siyaset bilimci 
Reşat Kasaba’nın tanımı, modernleşmenin “bireylerin ve toplulukların 
bazı geleneksel yükümlülüklerinden kurtulması ve genişleyen piyasa top-
lumunda yer almalarına olanak sağlaması” olduğunu belirtmekle, modern-
leşme kuramını benzer bir çizgide tanımlamaktadır. (Kasaba, 1997, s. 19). 
Kasaba, modernleşme teorisyenlerini, Osmanlı ve Türkiye’nin tarihinin 
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karmaşık sosyal dönüşümünü göz ardı ettikleri ve modernizasyonu disip-
linli ve sorunsuz bir süreç olarak tasvir ettikleri için eleştirmektedir. Tarihe 
bakıldığı zaman da , Türkiye’de modernleşme kuramının farklı dönemler-
de farklı anlamlar taşıdığı gözlemlenmektedir.

Modernleşme kuramının temelleri 18. yüzyılda Aydınlanma Çağı’nda 
bireylerin toplumu değiştirebilme düşüncesi ile atılmıştır. Aynı dönemde 
metafiziği reddeden ve bilginin sadece olgulara dayalı olduğunu savunan 
pozitivizm düşüncesi hâkimdi. August Comte’un en ünlü temsilcisi oldu-
ğu bu epistemoloji, siyasi bir ideoloji ve program içerisinde kullanılarak 
modernleşme kuramının ortaya çıkışını sağlamıştır. Weber’in analizine 
göre, modernleşme ile gelen bürokratikleşme, Osmanlı’dan önceki tüm 
Avrupa modernitelerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur (Gerth&Mills, 
1958, s. 214). Türkiye tarihindeki modernleşme süreci incelendiği zaman, 
modernleşmenin, Osmanlı İmparatorluğu’nda, Tanzimat Dönemi’nde 
(1839-1871) ülke yönetiminde kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Os-
manlı seçkinleri tarafından Batı örnek alınarak, orduda, taşra idaresinde, 
iletişimde, eğitimde ve merkez bürokraside modernleşme modelleri uy-
gulanmaya başlanmıştır. O dönemin ileri Avrupalı güçlerine ‘yetişilmesi’ 
umulan bir modernleşme modeli yaratılmıştır (Zürcher, 2007, s. 50-70). 
Modernleşme ile gelişen bürokrasi, 20. yüzyılda ulus devlet inşasında 
önemli bir rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından son-
ra, Türk toplumunu modernleştirme yönünde bir dizi kapsamlı reform 
gerçekleştirilmiştir. Reformlar, o zamanlar geleneksel ve ‘geri’ olarak gö-
rülen toplumu sekülerleştirmeyi, modernleştirmeyi, ‘Batılılaştırmayı’ he-
defliyordu. Toplumun çeşitli alanlarında reformlar başlatıldı. Türkiye’de-
ki arşivler ve arşivcilik anlayışı üzerinde en büyük etkiye sahip olan reform 
1928’deki dil reformudur. Zamanın modernist düşüncesi ile Arap harf-
lerinden Latin harflerine geçilmesini sağlayan bu reform, Türkçeyi mo-
dern ve seküler fikirlerin yayınlaştırılması için bir araç olarak görülüyor-
du (Mardin, 2002, s. 115). Modernleşme, Osmanlı döneminden bu yana 
Türkiye’nin siyasi gündeminde belirgin bir şekilde yer almıştır. Ancak bu 
modernleşmenin anlamı zamanla önemli ölçüde değişmiştir; önce Avru-
pa’ya yetişme arzusu, ardından ‘Batılılaşmak’ ve sonrasında ‘Türkleşmek’ 
olmuştur. Modernizasyon projesinin arkasındaki ana fikir, ulus devlet bü-
tünlüğü bozulmadan ilerleme idealidir. 

Arşiv teorisi ile ilgili yazılarda doğrudan modernleşme kuramı ile ilgili 
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incelemeler bulmak zordur. Bu yazılarda genellikle pozitivist ve postmo-
dernist yaklaşımlar tartışılmaktadır. Bu makalede ise modernleşme kura-
mı ele alınacaktır çünkü bu makalenin yazarı, pozitivizmdense modern-
leşme kuramının ideolojisi ve programının arşivleri ve bireyleri daha 
somut bir şekilde etkilediğini düşünmektedir. Modernleşme kuramının 
arşivler ve özellikle özel arşivlerle ilgisi, bu kuramın arşiv teorisine ve top-
lumsal hafızayı toplayan kurumlara etkisidir. Modernleşme kuramı, ulus 
devletlerin inşa edilmesi ve gelişmesi için ortaya çıkan bir kuramdır. Bu 
sebeple bürokrasi, merkezi yapı ve kamu kurumları önemli bir rol oyna-
maktadır. Arşiv teorilerine bakıldığı zaman da genellikle arşiv belgelerinin 
devlet, kamu kurumları ve merkezileşme ile üçlü bir ilişkisi görülmekte-
dir. Bunun sebebi, arşiv dünyasına büyük katkısı olan Hilary Jenkinson 
ve Theodore Roosevelt  Schellenberg gibi düşünürlerin, ulus devletlerin 
kurulduğu, pozitivist ve modernist düşüncenin daha yaygın olduğu bir 
dönemde arşiv teorileri ve uygulamalarını yaygınlaştırmalarıdır. Zaman 
içerisinde, arşivlerde Jenkinson ve Schellenberg’in görüşleri eleştirilmiştir, 
farklı bakış açıları ve uygulamalara yer verilmiştir. Ancak arşiv teorisin-
deki modernleşme kuramının otoritesi hiçbir zaman tam olarak ortadan 
kalkmamıştır. Bugün halen daha arşivlerin ve arşivcilerin algılarını ve al-
gılanışlarını etkilemektedir. 

1.2. Özel Arşivin Tanımı

Özel arşivlerin tanımları kamu arşivleri ile kıyaslandığında daha genel 
olup, içeriğinin çok detaylandırılmadığı fark edilmektedir. Türkiye’deki 
özel arşivlerin en özet tanımı, resmî olmayan arşivler tanımıdır (Aracı Gü-
ler, 2017, s. 16). Biraz daha detaylı tanımı, devlet yapısının dışında kalan 
şahıs, kurum ve birimlerin belgelerini barındıran kurum olmasıdır (İçim-
soy, 2007, s. 48). Bir başka detaylı tanıma göre, özel arşivler gayriresmî 
kuruluşların, kurumların ve örgütlenmelerin evrakları/arşivleri veya gay-
riresmî provenansa sahip evraklardır (Ataman, 1995, s. 84). Arşivcilik lite-
ratürü incelendiğinde, özel arşivlerin arşiv teorisi tartışmalarının dışında 
olduğu izlenimi vardır. Arşiv teorisi, kamu arşivleri temel alınarak ortaya 
çıktığı için özel arşivler sanki bu teori ve köklü arşiv tarihinden bağımsız 
gibi algılanabilmektedir. Rob Fisher, arşiv teorisinin iki önemli kurucusu 
Jenkinson ve Schellenberg’in, bugün ‘özel arşiv’ diye tanımlanan arşivleri 
teorilerine katmadıkları için özel arşivlerin genellikle ayrı bir kategoride 
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tartışıldığını söylemektedir (Fisher, 2009). Öncelikle, Jenkinson ve Sc-
hellenberg’in özel arşivler ile ilgili ilk argümanı, özel arşivlerin tesadüfler 
sonucu ortaya çıkmalarıdır. Kamu arşivleri ile kıyaslandıklarında, kamu 
kadar organize değildirler, bir amaç doğrultusunda ve bürokratik bir sü-
recin sonunda ortaya çıkmamışlardır (Jenkinson, 1922, s. 11; Schellen-
berg, 1956b, s. 18). İkinci argümanları, özel arşivlerdeki belgelerin arşive 
direkt transfer edilmesindense, arşivler tarafından satın alınmalarıdır ki 
bu belgelerin kesintisiz gözetimini (unbroken chain of custody) bozmak-
tadır (Jenkinson, 1922, s. 14; Schellenberg, 1956b, s. 19-24). İki teorisyenin 
özel arşivlerle ilgili üçüncü ortak görüşü, özel arşivlerin korunmalarının 
nedenin kanıta dayalı değerleri (evidential value) değil, bilgi ve araştırma 
değerleridir. (Jenkinson, 1922, s. 40; Schellenberg, 1956a, s. 148). Özellik-
le, Jenkinson ve Schellenberg’in sadece kamu arşivlerini resmî bir arşiv 
olarak kabul etmesi, arşiv teorisini ve özel arşivlerin algılanışlarını ve de-
ğerlendirilişlerini derinden etkilemektedir. 

Öte yandan günümüzde, arşiv teorisi içerisinde özel ve kamu arşiv-
lerinin kutuplaştırılmasının arşivciliğe yarardansa zarar verdiği söylen-
mektedir. Terry Cook, özel ve kamu arşivlerinin bir madalyonun iki yüzü 
olduklarını ve birbirleri olmadan ikisinin de değersiz olacağını söylemek-
tedir (Cook, 1997a, s. 179). Son otuz senedir, farklı konuları işleyen, ge-
leneksel uygulamadan ve kamu finansmanı olmadan ortaya çıkan özel 
arşivlerin sayısı bütün dünyada artmıştır. Bu artış ile farklı türdeki arşiv-
ler hakkında daha fazla yayın yapılmaya ve geleneksel arşiv yapılarının 
otoritelerinin sorgulanmasına başlanmıştır. Bu tartışmalar arşiv teorisi-
nin tarihinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamıştır. Farklı türde 
ve bakış açılarına sahip arşivler ve arşivciler sayesinde özel arşivler, arşiv 
teorisine ve pratiğine önemli katkılarda bulunmuştur. Topluluk arşivle-
ri (community archives) konusunda uzmanlaşan arşivci ve akademisyen 
Andrew Flinn, kamu arşivlerinden farklı olan arşivlerin, arşiv teorisini 
değiştirmektense, köklü düşünceleri sorgulatarak, arşiv pratiğini etkile-
diklerini ve değiştirdiklerini söylemektedir (Flinn, 2011, s. 151). Tanı-
ma dönülecek olursa, özel arşivler, devlet tarafından düzenli bir şekilde 
veya hiç finanse edilmeyen, bu sebeple ‘resmî’ olmayan arşivler olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımın ötesinde gidilirse eğer, özel arşivler 
‘resmî’ çerçevenin dışında kalan geniş bir alanı kaplamaktadır. İşledikleri 
konular itibariyle ve gelenekselin dışına çıkan uygulamaları ile arşivcili-
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ğin algılanışını ve pratiğini etkileyebilen kurumlardır. Bu makalede de 
Türkiye’deki özel arşivlerin nasıl algılandığı ve bu algının arşivciliği genel 
anlamda nasıl etkilediği incelenecektir.

1.3. Arşivci Nasıl Olmalı Tartışması

Arşivcinin nasıl olması, mesleğini nasıl yapması gerektiği zaman içeri-
sinde tekrar tekrar tartışılan bir konu olmuştur. Bu tartışmalar her döne-
min koşullarıyla paralel olarak gelişmiş ve değişmiştir. 20. yüzyılın başın-
da daha katı bir arşivci tanımı varken zaman içerisinde değişen belgeleme 
yöntemleri ve farklı entelektüel akımlarla, arşivciler kendi mesleklerini ve 
icralarını sorgular olmuşlardır. Zamanla bu sorgulama arşivcilerin mes-
leklerini ele alış şekillerini de değiştirmiştir. Arşivcilerin mesleklerini nasıl 
yapmaları ile ilgili görüşleri özetleyen literatür incelemesi, saha araştırma-
sı bölümündeki yorumların bağlamlarının daha iyi anlaşılmasını sağlaya-
caktır. 

1.3.1. Belgelerin Koruyucusu Arşivci

Modern arşivciliğin gelişimi devlet yapısının bürokratikleşmesiyle pa-
ralel olmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında devlet mekanizması daha sistema-
tik hale dönüşürken, arşivler bu mekanizmayı temsil eden kurumlar olarak 
görülmekteydiler. Arşiv teorisinin ortaya çıkmasını sağlayan Jen kinson, 
20. yüzyılın başındaki arşiv yapısını temel alarak, arşivcinin rolünü “bel-
gelerin koruyucusu” olarak tanımlamıştır (Conway, 1957). Jenkinson bel-
gelerin arşiv değerinin, belgelerin yaratıcıları tarafından oluşturulduğunu 
ve bu değerin belgelerin arşive bir bütünlük içerisinde gelmelerinden kay-
naklandığını söylemektedir. Bu görüş daha sonraları ‘pasif’ arşivci tanımı 
olarak yorumlanmıştır (Cook, 1997b, s. 25). 19. yüzyıla dayanan pozitivist 
bir akımın hâkim olduğu bir eğitim ve yönetim döneminden gelen Jen-
kinson arşivcinin sadece belgeleri korumakla yükümlü olduğunu, onları 
yaratıcısından başka kimsenin tasnifleyemeyeceğini savunmaktaydı (Jen-
kinson, 1968, s. 160). Jenkinson devletçiliğin merkezileştiği bir dönemde 
kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir arşivcilik yöntemi geliştirdi. Bu 
dönemde kamu kurumları otoriter ve salt doğruyu sembolize eden yerler 
olarak görülmekteydiler (Eastwood, 2004, s. 31-33). Bu sebeple Jenkin-
son’un belgelerin ‘doğruluğu’, ‘kanıtı’ ve ‘bütünlüğü’ ile ilgili düşünceleri 
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keskindir. Bu bakış açısı birçok arşivci tarafından arşivciyi ‘pasifize’ eden 
bir düşünce biçimi olarak eleştirildi ve günümüzde bu bakış açısının de-
ğişmesi için arşivcilerin çaba göstermesi gerektiği devamlı tartışılmaktadır 
(Hobbs, 2001; Duff&Harris, 2002). Saha araştırmasında ise kimi durum-
larda ‘pasif’ arşivcinin desteklendiği ama genellikle sıkça eleştirildiği göz-
lemlenmiştir.

1.3.2. Tarih Odaklı Arşivci 

Amerikalı arşivci Shellenberg, arşivlerin ve arşivcilerin rolünü Jen-
kinson gibi devlet mekanizması içerisine yerleştirmekte ancak Jenkin-
son’dan farklı olarak arşivcinin bir araştırmacı gibi olmasını savunmak-
tadır. Shellenberg, İkinci Dünya Savaşı sonrası önemli oranda artan 
belgelerin, 19. yüzyıl düşüncesi çerçevesinde hepsinin bir bütünlük içeri-
sinde korunması değil, sistematik bir şekilde tasniflenmesi görüşündey-
di (Schellenberg, 1956, s. 1-46). Tasniflemeleri birincil ve ikincil değerli 
belgeler olarak iki kategoriye ayırmaktadır. Belgelerin birincil değeri 
orijinal yaratıcılarını yansıtmalarıdır, ikincil değerleri ise araştırmacılar 
için kullanımlarıdır (Cook, 1997b, s. 27). Shellenberg’in arşivlerde çalış-
tığı dönemde üniversitelerdeki tarih bölümlerinde akademik çalışmalar 
giderek artıyordu ve tarihi akademik olarak inceleme metotları giderek 
gelişiyordu. Bu akımın içerisinde olan Schellenberg de tasnifleme ve ka-
taloglama konusunda arşivciyi tarihçiyle özdeşleştirerek, belgelerin de-
ğerini tarihî konular ve akademik çalışmalara yardımcı olacak temalar 
ile ilişkilendirmekteydi (Cook, 1997b, s. 29). Ancak bu kullanıcı odaklı 
değerlendirme biçimi Schellenberg’in döneminde kimi arşivciler tara-
fından eleştirilmeye başlanmıştı. Eleştirenlerden biri olan Gerald Ham, 
böyle bir tasnif ve değer algısının, arşivcinin arşivciyi dönemin tarih ya-
zımı akımı içerisinde hareket etmesine sebep olacağını belirtmektedir 
(Ham, 1984, s. 328-329). Sadece tarihî değeri olduğu düşünülen belgele-
rin toplanması ile şu anda tarihî değeri olmadığı düşünülen birçok şeyin 
korunmayacağı, arşivlerde konu çeşitliliğinde problem olacağı eleştirisi 
yapılmıştır (Lamb, 1963; Cook, 2011b). Öte yandan saha araştırmasında 
özellikle özel arşiv yöneticilerinin tarih odaklı arşivci profilini destekle-
diği görülmüştür. Schellenberg’in görüşünün pratikte halen daha güncel 
olduğu söylenebilmektedir.
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1.3.3. Sorgulayıcı Arşivci

1980 ve 1990’larda postmodernist kuramın literatürde daha sık tartı-
şılmasıyla, arşivlerin ve arşivcilerin güç, kontrol, toplumsal hafıza ile iliş-
kileri daha fazla sorgulanır olmuştur. 1969’da yayınlanan Bilginin Arkeo-
lojisi kitabında, Michel Foucault ilk defa modernizmin sunduğu sahicilik 
ve doğruluk kavramlarını felsefi açıdan eleştirmiştir. Jacques Derrida ise 
1995’te yayınlanan Arşiv Humması kitabı ile toplumsal hafızanın oluştu-
rulmasında direkt olarak arşiv ve arşivcinin etkilerini tartışmaya açmıştır. 
Derrida arşivcinin mesleki anlamda ‘pasif’ olarak konumlandırılmasını 
sıkça eleştirmiştir. Derrida’nın görüşüne göre arşivcinin her zaman bel-
geler üzerinde bir karar verme yetkisi olduğu, bu sebeple arşivcinin ro-
lünün söylendiği kadar nötr ve objektif olmadığı belirtilmiştir. (Derrida, 
1995, s. 18). Arşivlerde kimi seslerin, kimi hikâyelerin susturulduğunun 
altını çizmiştir ve burada arşivcinin rolünü sorgulamıştır. Bu yaklaşım ile 
arşivler, postmodernist bakış açısı ile daha sık eleştirilmeye başlanmışlar-
dır. Postmodern kuram, objektifliğin içerisindeki subjektifliği, tarafsızlı-
ğın içerisindeki taraflılığı, sessizliğin içindeki şiddeti tartışmaya açmıştır 
ve bu tartışma arşivcilerin rolünü farklı bir açıdan sorgulatmıştır. Saha 
araştırmasında, postmodern olarak adlandırılmasa da kimi özel arşivlerde 
bu kuramın tartışmaya açtığı konulara referans yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Bu literatür incelemesi modernleşme kuramından, özel arşivlere ve 
arşivcilerin mesleki uygulamaları ile ilgili farklı dönemlerdeki görüşler 
hakkında kapsamlı bir analiz sunmuştur. Bu analiz saha araştırmasındaki 
röportajların teorik tartışmalar ile incelenmesini anlaşılır kılacaktır. Teo-
rik tartışmalar ile saha araştırması, özel arşivlerin kuruluş sebeplerinin ve 
arşivcilerin mesleklerine yaklaşımları ile ilgili iki temel konunun derinle-
mesine incelenmesine yardımcı olacaktır. 

2. Sahadan Gözlemler

Makalenin bu kısmında, bahsedilen kuramsal tartışmalar ile Türki-
ye’deki özel arşivlerdeki uygulama ve görüşler arasındaki ilişkiler incele-
necektir. Bu incelemede kimi röportajların çarpıcı bölümlerinden alıntılar 
yapılacaktır. Saha araştırmasının yapılmasının en büyük nedeni arşiv ku-
rumlarında çalışanların ve arşivlerden yararlananların, arşivler ve arşivci-
lik mesleği ile ilgili görüşlerini birinci elden duymak olmuştur. Literatüre 
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aktarılmamış olan görüşleri, yorumları öğrenme fırsatı olmuştur. Katılım-
cılar ile tartışılan konular özetle iki ana başlık altında toplanmaktadır; ilki 
özel arşivlerin kuruluş sebepleri ve ikincisi arşivci nasıl olmalı tartışması. 
Özel arşivlerin kuruluş sebepleri a) toplumsal hafızanın korunması b) gü-
ven c) gözetim olmak üzere üç alt başlık altında incelenecektir. Arşivci 
nasıl olmalı tartışması ise, a) pasif ve aktif arşivci, b) arşivcinin farkındalığı 
ve c) tarih odaklı arşivci olmak üzere üç alt başlıkta irdelenecektir. 

2.1. Özel Arşivlerin Kuruluş Sebepleri 

Birbirinden farklı özel arşivlerin kurucuları ile yapılan röportajlarda 
birçok özel arşivin kuruluş hikâyesini dinleme fırsatı olmuştur. Her özel 
arşivin kuruluş hikâyesi birbirinden farklıdır. Ancak saha araştırmasında 
özel arşivlerin ortaya çıkış motivasyonlarında üç konuda ortaklık bulun-
muştur. İlki arşivlerin toplumsal hafızayı koruyan merkezler olarak görül-
mesi. Görünür olmayanı görünür kılmak, erişilemeyeni erişilir kılmaktır. 
İkinci ve üçüncüsü, güven ve gözetimdi. Özellikle şahıs arşivlerinde ve 
özel arşivlere bağışlanan koleksiyonlarda güven ve gözetimin kimin ta-
rafından yapılacağı konularının ön planda olduğu gözlemlenmiştir. Öte 
yandan toplumsal hafıza, güven ve gözetim, modernleşme kuramında 
kontrol altında tutulması gereken unsurlardır. Merkezi yapıyı ve kararları 
esas alan modernizm, kontrolünün dışında kalanları ya ortadan kaldır-
maktadır ya da sessizleştirmektedir. Saha araştırmasına katılan özel arşiv-
lerde, toplumsal hafızanın korunmasının temel bir kuruluş sebebi olduğu, 
güven ve gözetim konularına da daha eleştirel yaklaşıldığı fark edilmiştir. 

2.1.1. Toplumsal Hafızanın Korunması 

Toplumsal hafıza, bir toplum içerisinde yaşanılan olayların, toplumun 
bakış açısıyla hatırlanması ve bu sebeple toplumsal bir inşa olarak tanım-
lanabilmektedir (Halbwachs, 1980). Saha araştırmasında, özel arşivlerin 
kuruluş amaçları içerisinde toplumun geçmişini hatırlatma, hafızasının 
eksik noktalarının tamamlanması konularında bir vurgu olduğu fark edil-
miştir. Röportajlarda sıkça rastlanılan toplumsal hafıza vurgusu, akade-
mide tartışılan özel arşivlerin topluma katkıları ile paralellik göstermekte-
dir (Karatepe et al., 2017; Tanatar Baruh, 2015; Blouin&Rosenberg, 2006; 
Duff et al., 2013). 
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Bir özel arşivin kurucu üyesi, kendi özel arşivlerinin kuruluş amacı ile 
ilgili yaptığı açıklamada, devlet arşivlerinin toplumsal hafıza konusunda 
kendi başlarına yeterli olmadığını ve bu sebeple özel arşivlerin ortaya çık-
tığını vurgulamaktadır. 

“Osmanlı Arşivi’ni biliyoruz, Cumhuriyet Arşivi fena değil ama top-
lumun belleğini toplayan arşivler değil. Dolayısıyla Türkiye’de büyük bir 
açık var. Çok büyük bir açık. Bu açık, 90’lardan sonra herkes kendi farklı 
alanında arşivler oluşturdu. [...] Devlet arşivlerinin yapmadığını, yapama-
dığını bizler yaptık. Onu açık koyalım.” (Röportaj, 12.04.2019)

Bu alıntıdaki kamu ile özel arşiv karşılaştırması önemlidir. Özel arşiv-
lerin toplumsal hafıza ile direkt bağı olduğunun altı çizilmiştir. Kamu ar-
şivlerinin ise toplumsal hafıza ile ilgili konularda eksik olduğu yönünde 
bir eleştiri yapılmıştır. Bu eleştiri önemlidir çünkü ‘resmî’ arşivdeki eksik-
liklerin neler olabileceğini göstermektedir. Literatür taramasında bahsedi-
len arşiv teorisi ve bu teorinin ortaya çıkarttığı pratiğin temelinde, ‘resmî’ 
arşivlerin korunması vardır. Ancak bu kurumlarda yeteri kadar toplumun 
genelini temsil eden bir belgeleme yapılmadığı veya yapıldıysa yeterince 
erişilebilir hale getirilmediği ile ilgili eleştiriler olduğu fark edilmektedir. 

Bunun sebebi nedir? Neden kamu arşivleri toplumsal hafızayı yansıtan 
arşivler olarak görülmeyebilirler? Toplumsal hafıza ve resmî tarih birbi-
rinden ne kadar farklıdır? Bir olayın toplumsal hafıza ile ilgili olduğuna 
kim, nasıl karar verir? Toplumsal hafıza bir toplumu etkileyen olaylar, bil-
giler ve mekânlar bütünüdür (Erman&Özaloğlu, 2017). Toplumsal hafıza, 
devletin hatırlamak ve unutmak istediği hafızadan farklı olabilir. Bu se-
beple birçok farklı ülkedeki kamu arşivleri, sıkça yeterince toplumsal ha-
fızayı, toplumsal olayları yansıtmadığı için eleştirilmektedir (Halilovich,  
2014; Caswell, 2010; Harris, 2002;).

Bu eleştirinin temelinde aslında modernleşme kuramının uygulama-
larının da eleştirisi vardır. Modernleşme, bir ulus devleti geliştirmeyi ve 
ileriye götürmeyi hedefleyen sosyo-politik bir görüştür. Ancak bu görüş, 
sadece teoride kalmamıştır, farklı biçimlerde kararların, eylemlerin arka-
sındaki düşünce biçimi olmuştur. Bu sebeple, modernist görüş ulus devlet 
için bir toplumsal hafıza oluşturmak ister ancak bu idealize bir toplumsal 
hafızadır. Devlete zarar verecek bir toplumsal olay korunmaya değer ol-
mayabilir, bu sebeple arşivlerde yer almayabilir, yer alsa da erişilmez ola-
bilir.
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Bu konuya paralel olarak bir başka özel arşivin kuruluş hikâyesi ve top-
lumsal hafızanın önemini vurgulayan örnek aşağıdaki gibidir: 

“Şimdi Türkiye işçi ve sol hareketi tarihinin arşivi dediğiniz zaman 
Türkiye’de siyasi iktidarın baskısı altında bulunan bir sosyal siyasal kat-
manın arşivinden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla Türkiye Komü-
nist Partisi 1922 yılının Ekim’inde yasaklanmış bir parti. Türkiye’de 
1940’lı yıllarda kurulmuş olan iki yasal sosyalist partinin ömrü 6 ay ol-
muş, kapatılmış, yargılanmışlar. 1960’dan sonra kurulmuş olan Türkiye 
İşçi Partisi 12 Mart’ta kapatılarak 71’de arşivleri yok edilmiş. 12 Eylül 
1980’de de Türkiye’deki mevcut yasal sosyalist partiler, değişik sol çev-
reler ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kapatılarak arşivleri 
büyük ölçüde ya devlet tarafından alınmış ya da imha edilmiş durumda 
idi. Dolayısıyla bizim işimiz bu. Hem arşivleri bulup, oluşturup, bir ara-
ya getirmek ve ondan sonra tasnif ederek kullanıma açmaktı.” (Röportaj, 
23.04.2019)

Bu alıntı toplumsal olaylar, hafıza ve arşivler arasındaki ilişkiyi göster-
mektedir. Belirli politik görüşler sebebiyle yok edilen veya erişilmesi zor 
olan belgelerin korunması ile ilgilidir. Tüm özel arşivlerin kuruluş sebe-
bi politik tarihin korunması ile ilgili değildir ancak toplumsal hafızanın 
korunması, yaşanılan olaylar ve tarihin hatırlanması, özel arşivlerin ortak 
kuruluş motivasyonlarından biri olarak düşünülebilir. İki örnekte dikkat 
çeken bir nokta, kamu arşivlerinin yeterince toplumsal hafızayı temsil et-
memelerine yapılan vurgudur. Bu vurgu önemlidir çünkü kamu veya özel 
arşiv farkı olmaksızın tüm arşivlerin toplumsal hafıza ile iç içe oldukları-
nın altı çizilmektedir. Toplumsal hafızayı korumak sadece özel arşivlere 
özgü bir bilinç değildir. Ancak yukarıda verilen röportajlarda kamu ta-
rafında eksik temsiller olduğu ve bu eksiklik sebebiyle çeşitli konularda 
uzmanlaşan özel arşivlerin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, 
özel arşivlerin içerik anlamında, belirli bir görüş çerçevesi içerisinde hare-
ket etmektense, daha kapsayıcı hareket edebildiği görülmektedir. 

2.1.2. Güvenin Etkisi 

Özel arşivlerde yapılan röportajlarda güven konusunun sıkça dile geti-
rildiği gözlemlenmiştir. Özellikle şahıs arşivine sahip aile bireylerinin gü-
ven ve gözetim konuları hakkındaki görüşleri, bunun arşivlerde ne kadar 
temel bir mesele olduğuna dikkat çekmiştir. Aile bireylerinin ve potansiyel 
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bağışçıların, ellerindeki belgeler hakkında kurumsaldansa bireysel ilişkile-
re güvenerek kararlar aldıkları fark edilmiştir. Bu konuya paralel olarak, 
belgelerin gözetiminin kim tarafından, nasıl yapıldığının, özellikle şahıs 
arşivleri sahipleri tarafından çok büyük önem arz ettiği gözlemlenmiştir. 

Aile arşivine sahip iki kişi ile ilgili yapılan iki farklı röportajda, kurum-
lara karşı bir güvensizlik olduğu ve bu sebeple arşivleri kendi gözetimleri 
altında tutmayı tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Bu güvensizliğin temel se-
beplerinden biri arşivdeki belgelerde şahıs ile ilgili bilgilerin “güvenilmez” 
kişiler tarafından çarpıtılabileceği ile ilgiliydi. Bir şahıs arşivini gözeten bir 
aile ferdi kendi düşüncelerini şöyle paylaşmıştır:

“Arşivdeki belgelerin aklımıza gelmeyen taraflarından çekiştirip, haka-
ret edecekleri, yargılayacakları bir konu bulabilecekleri için neyi açıp neyi 
açmayacağımızı bile kestiremiyoruz.” (Röportaj, 17.04.2019)

Bu örnekte belgelerden çıkartılabilecek bilgilerin hassaslığı, çarpıtılma 
olasılığı en büyük kaygıdır. Bu kaygıdan ötürü aile, belgeleri kendi gözetim-
leri altında tutmanın en güvenli çözüm olduğu kanaatini getirmiştir. Şahıs 
arşivine sahip çoğu kişide bu kaygı gözlemlenmiştir. Röportajlarda alınan 
bilgiler belgelerin ailenin güvendiği kimselerce gözetildiğini ya da kurumla-
ra belirli kişilere güvenerek arşivlerin bağışlandığını göstermektedir. 

Bu konu bir başka röportajda, bir üniversitedeki özel arşivin yönetici-
si olan bir akademisyen tarafından daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
Kendisi yaşanılan güvensizlik için iki neden göstermektedir. Birincisi, şa-
hıs arşivlerine sahip olan bireylerin bu arşivler ile ilgili neler yapacakları-
nı bilmemelerinden kaynaklanması. İkincisi de Türkiye’deki kurumların 
temellerinin yeterince sağlam olmadığıdır. Yöneticilerin, kurumları kendi 
istekleri ve görüşleri doğrultusunda diledikleri gibi değiştirebildikleri ve 
bu sebeple kurumlara karşı genel bir güvensizlik olduğu görüşündedir. 

“Kimse zaten kendi sağlığında böyle bir şeyi çok fazla düşünmediği gibi 
kişinin vefatının ardından çocuklar çoğu zaman bunları ne yapacaklarını 
bilmiyorlar ve çok uzun zaman ilgilenmiyorlar, tavan arasına atıyorlar. 
İlgileniyorlarsa da bununla hangi kurum ilgilenir onu bilmiyorlar. Bunu 
bilseler bile güvenmiyorlar. [...] İlişkiler kurumsal değil tamamen kişisel 
ilişkiler. Kurumsal olamamasının sebebi aslında bu kurumların henüz ken-
disini yerleştirememiş olmasından dolayı. Bu nedenle insanlar kurum arar-
ken bulamadıkları için kişisel bağlantılara yöneliyorlar. Kurum olduğu za-
man da ‘Biz bu kuruma güvenebilir miyiz?’ diye şey yapıyor çünkü bunun 
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altında bir gelenek yok. [...] Çok özetle sahip olan ne yapacağını bilmiyor. 
Sahip olan kime güveneceğini bilmiyor. O yüzden her halükârda nereye 
gideceklerini bilmiyorlar. Bu da bir kurum eksiliği nedeniyle. Bu kurumlar 
var olmuş olsa bile, bunları destekleyecek bir yönetim, vizyon ve maddi 
kaynak meselesi var.” (Röportaj, 24.04.2019)

Katılımcıların bahsettiği kuruma güvenmeme meselesi, gözetim konu-
sunun da bir parçası olarak ele alınabilir. Güven belgelerin gözetildiği yer 
ile ilişkilidir. Belgelerin bağışlanan kurumda nasıl gözetileceği merak ko-
nusudur. Fiziksel gözetimin ötesinde belgelerin içinde barındırdıkları bil-
gilerin gözetimi ve bu bilginin nasıl yansıtıldığı oldukça önemlidir. Belge-
lerin içerikleri ile ilgili gözetim, belgelerdeki bilgilerin sunuşunu, ‘hassas’ 
konuların ele alınışını, anlatının bastırılıp, bastırılmadığını belirler (Basti-
an, 2020, s. 3). Bu durumda gözetimin merkezinde bir çeşit kontrol vardır. 
Bu kontrol, kurumlardaki şahısların isteklerine göre değişiklik gösterme-
ye başladığında kuruma karşı güvensizlik oluşmaktadır. Kurumsallığın en 
önemli özelliği şahsa bağlı olmayıp sistem içerisinde bir düzende devam-
lılık olmasıdır (Tolbert&Zucker, 1996). Özellikle arşivlerde, arşivin bağlı 
olduğu kurumun politikasının değişen yöneticilerle beraber tekrar tekrar 
değiştiği bir ortamda, kurumlara karşı güvenin azaldığı görülmektedir. Bu 
sebeple kişilerin kurumlara güvenerek karar vermektense, tanıdıklarına 
danışarak ve bireysel ilişkilere güvenerek karar verdikleri gözlemlenmiş-
tir. Bu da kimi özel arşivlerin, başkalarına güvenememe sebebiyle ortaya 
çıktığı konusunda düşündürmektedir. 

2.1.3. Gözetim

Gözetim konusu arşivlerin kurumsallaşmasıyla başlayan, günümüze 
kadar süren bir tartışmanın konusudur. Jenkinson belgelerin, yaratıcıla-
rı tarafından gözetilerek kesintisiz bir devamlılık ve bütünlük içerisinde 
arşiv kurumlarına getirilmelerinden bahsetmektedir (Jenkinson, 1922). 
Ancak teknolojinin gelişmesi, arşivlerin dijital ortamda korunması müm-
kün olmaya başladığı dönemlerde arşivcilerin gözetim görevi tartışılmaya 
başlanmıştır. 1980’lerde bu tartışmayı ilk başlatan Gerald Ham’dır. Ham 
teknolojinin gelişmesi ve dijital belgelerin arşivlerinin oluşmasıyla fiziksel 
mekânda gözetim konusunun artık geçerli olmayacağını, arşivcilerin bel-
geleri bürokratik modeller içerisinde kontrol edemeyeceğini söylemiştir. 
Bu sebepten ötürü Ham, arşivcilerin birbirleriyle iş birliği içerisinde olma-
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sını, belgelerin bütünlüğünü bozmamak için kontrol etmeyi değil, paylaş-
mayı önermiştir. (Ham, 1981, s. 207) Bu tartışmadan on sene sonra Cook, 
arşivcilerin belgeleri gözetmelerinin mesleklerinin bir parçası olduğunu 
belirtmiştir. Ancak bu gözetimi daha derinleştirerek sadece belgelerin ge-
leneksel anlamda kontrol edilmesini değil, kontrolün işlev temelli, bağ-
lamsal ve sosyal olarak yapılandırılmış olması gerektiğini öne sürmektedir 
(Cook 2011a, s. 621-623).

Gözetim konusunu tartışan akademisyenler, koleksiyonlar ile ilgili ka-
rarların kurumdan bireye geçişini de ele almaktadırlar. Her ne kadar Ham 
ve başkaları dijital çağda gözetimin ortadan kalkacağını söylemiş olsalar da, 
gözetim bugün kamu ve özel olmak üzere tüm arşivlerin temel taşlarından 
biri olmaya devam etmektedir. Flinn, gözetim konusunun özellikle toplu-
luk arşivlerinde önemli bir unsur olduğunu belirtmektedir. Baskı altında 
olan, marjinalize edilen toplulukların, arşivlerdeki belgelerdeki bilgilerin 
yansıtılma şeklinin kendi anlatılarına uygun olduğuna emin olmak iste-
diklerini belirtmektedir. Gözetimsiz bir yaklaşımın, yapı itibariyle hassas 
olan topluluk arşivlerinin ortadan kaybolmasına sebep olabileceğini belir-
ten Flinn, çözümün arşivciler ve topluluklar arasında ortaklık ile olacağını 
belirtmektedir. Bu ortaklığın arşivciler tarafından sahiplenme olarak değil, 
belgelerin yönetimine destek olarak (stewardship) algılanması gerektiği gö-
rüşündedir. (Flinn et al. 2009, s. 81; Flinn 2007, s. 168). Jeannette A. Bastian 
konuyu gözetim olacak, olmayacak diye keskin bir çizgide tartışmaktansa, 
gözetimin, kontrolün ve bakımın, dijital veya fiziksel tüm arşivlerin temel 
unsurları olduğunu söylemektedir. Ancak bu üç unsurun yetersiz olduğunu 
belirtmekte ve dördüncü bir unsur olarak iş birliğini eklemektedir. (Bastian, 
2020, s. 16) İş birliğinin arşivci, belgelerin yaratıcıları ve bağışçılar arasında 
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Böylelikle kontrol tek elden gerçekleş-
meyecektir, daha çoğulcu ve dengeli bir kontrol olduğu, olacağı vurgulan-
maktadır. 

Güven bölümünde verilen alıntılarda bahsedilen güvensizlik, akade-
mik incelemeler ile bağdaşmaktadır. Gözetim ve güven konularındaki be-
lirsizliklerin, iletişim biçimini etkilediği görülmüştür. Arşivler ve kurum-
lar arasındaki ilişkinin, kurumdansa bireysel ilişkiler üzerinden yürüdüğü, 
kuruma güvenden önce bireye güven olduğu ortaya çıkmıştır. Gözetim ve 
güveni sarsan ana unsur, belirsizlikler ve bilgi alışverişinde şeffafsızlıktır. 
Merkezi bir karar mekanizmasının güven yaratabileceği düşülse de arşiv-
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cilik ile ilgili literatür bu görüşe bir alternatif sunmaktadır. Bu alternati-
fi dikkate almak önemli olabilir çünkü güven ve gözetim konusunda en 
azından röportajlarda özel bir hassasiyet olduğu fark edilmiştir. 

Sonuç olarak, yapılan röportajlarda Türkiye’deki özel arşivlerde ça-
lışanların farklı konulara eleştirel baktığı ve bu eleştirel yaklaşımın özel 
arşivlerin var olma sebepleri ile iç içe olduğu gözlemlenmiştir. Var olan 
düzeni olduğu gibi kabul etmektense, kendi arşivlerinde farklı bir konu 
veya görüş sunabilme özellikleri onları özgün kılan bir unsurdur. Bunu 
yaparken de özellikle de toplumsal hafıza bilinci oldukça önemlidir. Özel 
arşivlerin toplumsal hafıza konularındaki farkındalığı, bu konular ile ilgili 
bilgilerin paylaşılmasına, tartışılmasına olanak sağladığı görülmektedir. 
Modernleşme kuramının baskısı, özel arşivler için bir olanak olarak görü-
lebilmektedir. Öte yandan güven ve gözetim konuları da özel arşivleri ya-
kından ilgilendiren bir unsurdur. Özellikle kimi görüşler belgelerin nasıl 
sunulduğu konusundaki güvensizliği net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu 
durumun, kuruma güvendense, bireye güven duymak şekline dönüştü-
ğü tartışılmıştır. Özel arşivlerin de kurumsal açıdan yaşadığı belirsizlikler 
bu güven ortamının sarsılmasının bir başka sebebidir. Güven ve gözetim 
konularında önerilen çözümler, karar yetkisine sahip merkezi otoritenin 
gücünün dağıtılması ve daha çoğulcu bir işleyiş biçiminin oluşturulması-
dır. Ancak bu konuda gelişmeler olabilmesi için arşiv yöneticilerinin aldı-
ğı kararlar tek başına yeterli değildir. Arşivcilerin kendi mesleklerine karşı 
sorumlulukları ve farkındalıkları bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. 
Bir sonraki bölümde arşivcilerin görüşleri ve mesleğe etkileri daha etraflı-
ca ele alınacaktır. 

2.3. Arşivci Nasıl Olmalı ile İlgili Görüşler

Bu bölümün amacı röportajlarda tartışılan Türkiye’deki arşivcilerin 
nasıl olması gerektiği ile ilgili yorumları farklı düşünce akımları içerisin-
de incelemektir. Bu inceleme için önce arşivcinin nasıl olması gerektiğini 
açıklayan başlıca düşünürlerin yorumları özetlenecektir. Ardından yapı-
lan röportajlardan örnekler sunularak pratikteki durum ile ilgili yorumlar 
değerlendirilecektir.
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2.3.1. Pasif ve Aktif Arşivci 

Arşiv ve arşivci görüşünün özellikle Türkiye’deki arşivlerde halen daha 
modernist anlayışı çerçevesinde belirli sınırlar içerisinde tanımlanmış bir 
meslek olduğu söylenebilir. Bunun en temel örneği, kamu arşivlerinin 
‘resmî arşivler’ olarak tabiri Jenkinson anlayışı ile bağdaşmaktadır. Resmî 
arşiv tanımı kamu belgelerinin ‘doğruyu’ yansıttıkları ve ‘kanıt’ özellikleri-
ne sahip oldukları ima etmektedir. Özel arşivlerin, resmî olmayan arşivler 
tanımı, bir anlamda o belgelerin ‘doğruyu’ yansıtmadıkları ve ‘kanıt’ olarak 
kullanılamayacaklarını ima etmektedir. Arşivlere olan bu yaklaşım, arşiv-
cileri de etkilemektedir. Kamuda çalışması istenilen arşivcilerden sistemi 
sorgulaması değil, hazır düzeni devam ettirmesi beklenir. Arşiv teorisinin 
tarihi üzerinde uzmanlaşan Cook bu tip arşivciliği ‘pasif’ arşivcilik olarak 
tanımlanmıştır (Cook, 2013, s. 95). Özel arşivlerde yapılan röportajlarda bu 
pasif ve aktif ayrımının ‘memur gibi olmak veya olmamak’ tabiriyle yapıl-
dığı gözlemlenmiştir. Bir röportajda, röportaj yapılan kişi, en temel arşiv-
lemeyi ‘bir memurun halledebildiği iş’ olarak tasvir ederken, o özel arşivde 
çalışacak arşivcinin temelin üstünde iş yapabilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

“[...] Bir memurun halledebileceği birtakım arşivler olabilir. Bunlar 
[şahıs arşivleri] öyle arşivler değil. Biraz daha kozmopolit kişilerden oluş-
tuğu için bu arşivlerin dediğim gibi zorlukları biraz daha farklı.” (Röpor-
taj, 24.04.2019)

Bir başka röportajda, katılımcı arşivcinin nasıl olması gerektiğini an-
latırken, düzeni devam ettirme işlevini yapan kişiyi ‘memur’ olarak tasvir 
etmiştir. 

“Arşivci mesleğinin temel ilkelerini, bilgilerini tabii ki bilmeli ama her 
şeyden önce genel kültürü çok geniş olan bir insan ve çalışacağı alanın 
uzmanı olmalı, bana göre. [...] Yoksa tarihsel görevini yerine getiremez. 
Kayıt tutan memur olur.” (Röportaj, 12.04.2019)

Paylaşılan örneklerdeki memur sözcüğünün kullanılışı temel işleri ya-
pan kişi anlamına gelmektedir. Bu sözcüğün kullanımı ile Jenkinson’un 
arşivci profili benzerlik göstermektedir. Jenkinson’un tasvir ettiği arşiv-
ci profili, belgeler ile ilgili karar verici değildir, sadece temel işleri yapan 
kimsedir (Jenkinson, 1922). Bu düşünce temel alındığında, belgelerle ilgili 
daha karmaşık işler belgenin yaratıcısının sorumluluğudur, arşivcinin de-
ğil. Ancak röportajlarda bu durumun kimi özel arşivlerde geçerli olmadı-
ğını göstermiştir. Özel arşivlerde, arşivciden beklenilenler artabilmekte-
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dir. Buradaki iki önemli fark, bu beklentinin kimden geldiğidir. 
Kamuda işin kendisi bürokrasinin el verdiği kadar değişmek ve geliş-

mektedir. Özel sektörde bu bürokrasi bu kadar katı olmayabilir ancak işle-
yiş ile ilgili belirli vizyonların etkisi çoktur. Modernleşme kuramı merkezi 
sisteme bağlı bir yapı ve anlayış üzerine kurulmuştur. Bu düzen de bütün 
çalışmalar üzerinde etkilidir. Böyle bir anlayışla yönetilen bir yerde arşi-
vciden de bu sisteme uygun hareket etmesini beklemek şaşırtıcı değildir. 
Öte yandan röportaja katılan arşivcilerin kendi mesleklerinden ve diğer 
arşivcilerden beklentilerinin, Jenkinson’un arşivci profilini destekleyen bu 
modernist görüş ile birebir uyuşmadığı fark edilmiştir. Arşivcinin merak-
lı, sorgulayıcı ve aynı zamanda bilgi birikimli olması gerektiği ile ilgili gö-
rüşler oldukça sık paylaşılmıştır. Örnek bir alıntı aşağıdaki gibidir:

“Bu işte arşivcilik yapacaksan bence, aslında alanca da öyle, entelektüel 
kapasitenin gelişkin olması lazım. Biz entelektüeliz falan demiyorum ama 
gerçekten o kapasitenin geniş ve ufkunun açık olması lazım. İyi okur yazar 
olmak lazım.” (Röportaj, 12.04.2019) 

Yukarıda verilen görüş, özel arşivlerde çalışan arşivcilere hastır demek 
yanıltıcı olur. Ancak bu bölümde paylaşılan tüm görüşler, sektörde çalışan 
tüm arşivcileri ve gelecek nesillerin arşivcilerini etkileyecek düşüncelerdir. 
Çoğu röportajda arşivci pasif olarak belgelerin koruyucusu, getiricisi-gö-
türücüsü değil, belgeleri anlaşılır kılan ama bunu da belirli bir birikimle 
yapan kişi olarak tasvir edilmiştir. Bu tasvirin önemi, istenilen arşivci pro-
filinin pasiftense aktif bir birey olmasıdır. Bu da bir açıdan arşivcilerden 
beklentilerin arttığına işaret etmektedir.

2.3.2. Sorgulayan Arşivci 

Modernist yaklaşım arşivcinin görevini nasıl yerine getireceğini, so-
rumluluklarının sınırlarını belirlerken, postmodernist tartışmalar arşivci-
nin yaptığı işlere karşı sorumluluğu ve farkındalığını tartışmaktadır. Bi-
rinin diğerinden daha iyi olması söz konusu değildir, sonuçta ikisi de bir 
madalyonun iki yüzüdür. Ancak arşivcinin yaptığı işe karşı farkındalığı, 
arşiv teorisinde devamlı günceli takip eden bir tartışmayı ortaya çıkarmak-
tadır. Pasif ve aktif arşivci tartışmasının bir devamı gibi değerlendirilebi-
lir. Arşivcinin kendine neyi, nasıl ve neden yaptığını devamlı sorgulaması 
gerektiği ile ilgili görüşler arşivcinin eylemlerinin sadece kurumu değil, 
toplumsal hafızayı etkilediğini söylemektedir. (Blouin&Rosenberg, 2006). 
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Bir kamu arşivinin yöneticisinin arşivcinin sorumlulukları ile ilgili verdiği 
cevap, tam olarak literatürdeki postmodernist düşünürlerin eleştirdiği bir 
yaklaşımı içermektedir. 

“[Arşivcinin] bilimsellikle ülke menfaatleri arasında bir dengeleme 
yapmasını düşünürüm. Dünya arşivciliğinde de bunun böyle olduğunu 
duydum ve biliyorum. Yani dünyada hiçbir ülke arşivini tümüyle açmaz. 
Ama önemli olan neyi ne kadar sakladığıdır. Bu kaygıdan dolayı çok ciddi 
kendi yurttaşına da akademik veri sunamayabilir. O yüzden dengeleme 
diyorum. Yani gizlilik ifade eden belge size göre başka olabilir, bana göre 
başka olabilir. Bu nedenle de burada da akademik kaygılarla ülke kaygıları 
arasında belirli bir denge kurmak gerekir diye düşünüyorum. [...] Tabii bir 
de şey var, çok boşboğaz olmaması lazım. Arşivcilik biraz bazen de belirli 
yerlerde sır saklama yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Bu nedenle 
güvenilir olması lazım. Bu güvenilirlik ölçüsünün ne demek olduğunu 
bilmiyorum ama mesleğinin hassasiyetlerinin farkında olan birisi olması 
gerekir diye düşünüyorum.” (Röportaj, 14.04.2019)

Arşivcinin sorumluluklarını, neyi nasıl yapması ile ilgili görüş belir-
ten bu alıntı modernist görüşteki ‘güvenilir’ arşivci tanımına uymaktadır 
(Duranti, 1994, s. 336). Ülke menfaatlerini korumak arşiv teorisinde açık 
olarak yer almasa da tanım bölümünde açıklandığı üzere, modernleşme 
kuramı, siyasal ideoloji içerisinde, ulus devlet görüşünü merkezi alarak 
hareket etmektedir. Öte yandan, bu yorumda da bir farkındalık olduğu 
söylenilebilir. Ancak bu farkındalık ve görev bilinci merkezi otoritenin 
bakış açısına bağlıdır. 

Bir başka röportajda, bir özel arşivin kurucusu arşivcinin sorumluluk-
ları ile ilgili aynı soruya daha farklı bir cevap vermiştir:

“Arşivcinin olağanüstü önemli bir tarihsel sorumluluğu var, arşivci 
tarih önünde sorumludur. Bir de artık katalog yaparken arşivciler eskisi 
gibi anonim değil. Bugün artık herkes kendi kataloğunu imzalıyor. Ben bu 
kataloğu yaptım ve imzamı koydum; yani, arşivci olarak bunun sorum-
luluğunu alıyorum. Dolayısıyla tabii ki imzalı kataloglar devri arşivciye 
daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Arşivci; salladım, iki cümle yazdım, 
dijitalleştirdim, attım oraya meselesi değil. Bütün bu süreç tarihsel bir so-
rumluluk süreci. Dolayısıyla bunu iyi bilmek lazım ama maalesef bunu 
öğretmiyorlar. Bunu öğretmiyorlar ama bu bellek açığını kapatmaya ça-
lışanların, bu konuda düşündüğünü ve çalıştığını sanıyorum.” (Röportaj, 
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12.04.2019)
Aynı soruya verilen farklı cevaplar, kamu ve özel arşivlerindeki gö-

rüşleri temsil eden bir genelleme olarak okunmamalıdır. İki farklı görüş 
arşivcilerin mesleki sorumluluk ve farkındalıklarının ne kadar kapsam-
lı konuları ele aldığını göstermektedir. İkinci alıntı, kataloglama ile ilgili  
olsa da arşivcilerin sorumluluklarıyla ilgili daha eleştirel bir görüşü temsil 
etmektedir. Bu görüş arşivcilerin tüm yaptıklarının bilincinde ve sorum-
luluğunda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu görüş merkezi yapı içe-
risinde gelişen bir görüş değil, daha bağımsız ve sorgulayıcıdır. Bahsedilen 
tarihsel sorumluluk, Derrida’nın bahsetmiş olduğu ‘arşivlerdeki sessizlik-
lerle’ bağlantılıdır. Bu sessizlik toplumsal hafızada oluşan boşluklardır. 
Mesleğe karşı olan farkındalık sadece özel arşiv çalışanlarına ve yöneti-
cilerine has bir durum değildir ancak özel arşivlerde daha sık tartışıldığı 
gözlemlenmiştir. Neticede farkındalık konusunun yaygınlaştırılmasının 
arşivcilik pratiğinin ve mesleğe karşı duyarlılığın gelişmesinde önemli 
katkısı olacaktır. 

2.3.3. Tarih Odaklı Arşivci

Günümüz arşivcilik pratiğini gözlemleme amaçlı gerçekleştirilen rö-
portajlarda tarih ve araştırmacı odaklı arşivciliğin, röportaja katılan özel 
arşivlerde baskın olduğunu fark edilmiştir. Bir özel arşivin yöneticisinin 
aktardığı arşivci tanımı araştırmacı odaklı arşivci tanımına uymaktadır. 

“Hizmet veren kişinin hizmet alan kişi gibi bakabilmesi önemli çünkü 
bununla neler yapılabileceği konusunda bir açılım olabiliyor. Anahtar ke-
limelere ne girmesi konusunda bile. Bilgi Belge Yönetimi okuduğu zaman 
birtakım çok standart anahtar kelimeler olabiliyor ama bir tarihçi bunun 
neyiyle ilgilenir diye düşünüp ona göre bir anahtar kelime girdiğiniz za-
man durum bambaşka olabiliyor.” (Röportaj, 24.04.2019)

Belgelerin araştırmacılar tarafından kolay bulunabilir, anlaşılır olması 
kriteri yaklaşık her röportajda tekrarlanan bir konu olmuştur. Fakat bunu 
kim daha iyi yapabilir konusunda farklı görüşler tespit edilmiştir. Türki-
ye’de arşivci istihdamında Bilgi ve Belge Yöneticiliği mezunu olma zorun-
luluğu olmadığından, farklı bölümlerde okuyanların bu mesleği yapabil-
meleri mümkündür. Bu sebeple özellikle özel arşivlerde genellikle tarih, 
dil ve edebiyat bölümlerinden mezunlar veya o arşivin konusunda eğiti-
mini tamamlamış kişilerin arşivci olarak çalıştığı yaygın bir durumdur. 
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Schellenberg’in “tarihçi odaklı arşivcilik” kavramının çelişkisi, arşivcilerin 
arşivcilik eğitimi almış kişiler olması ancak bu arşivcilerin akademinin ih-
tiyaçlarına odaklı çalışmaları gerektiği düşüncesidir (Schellenberg, 1956a). 
Bu görüş yaygın olmasına rağmen, arşivcileri sadece akademik araştırma 
odaklı bir pratiğe yöneltmektedir. Akademi odaklı arşivcilikte eleştirilen 
temel konular, arşivciliğe daha geniş bir perspektiften bakamamak olmak-
tadır. Bu konu ile yakından ilgili bir başka mesele eğitim ve istihdam me-
selesidir. Bilgi ve Belge bölümünden bir akademisyen farklı bölümlerden 
işe alım konusunda aşağıdaki yorumu yapmıştır: 

“Geçmişte arşivlerin sadece eski harfleri okuyan kişiler tarafından dü-
zenlenebileceği anlayışı çok daha yaygındı. Günümüzde biraz daha kırıl-
maya başladı aslında. Değişen genel müdürler ve genel müdürlerle bölüm-
ler arasındaki ilişkiler vasıtasıyla arşivciliğin gerçekte bir mesleki disiplin 
olduğu, bunun tarihçilerin değil Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezun-
larının gerçekte yerine getirebileceği bir iş olduğu konusunda iknalarımız-
la biraz kırıldı. Yoksa tamamen alanımız dışından personel alıyorlardı.” 
(Röportaj, 08.04.2019)

Bu röportajdaki görüşler değerlidir çünkü arşivci istihdamı ve eğitim 
ile ilgili önemli bir noktayı tartışmaya açmaktadır. Türkiye’deki arşivcilik 
geleneği, tarihî olayları kanıtlama temeli üzerinden ilerlediğinden dolayı, 
tarihî belgeleri okuyabilmek, transkripsiyonunu yapabilmek halen daha 
arşivciliğin öncelikli bir unsuru olarak görülmektedir. Arşivciliğin eski 
harf okuma ve transkripsiyondan öte bir uzmanlık olduğunun anlaşılması 
arşivcilik eğitiminin yıllar içerisindeki değişimi ve gelişimi ile sağlanmış-
tır. Ancak yapılan röportajlarda alan dışı istihdam konusunun halen daha 
çok yaygın bir tartışma konusu olduğu gözlemlenmiştir.

Röportaja katılan çoğu özel arşiv yöneticisi, sadece arşiv eğitiminin 
yeterli olmadığı görüşündedir. İyi Osmanlıca bilmek, yabancı dile sa-
hip olmak ve ideali bir de tarihçi gibi düşünebilmek, röportajlarda sık-
ça rastlanan arşivci profili olmuştur. Arşivcinin, arşivleri kullananlar 
gibi düşünebilmesi, bu sebeple akademisyenlerin ve özellikle tarihçilerin 
araştırmalarına yardımcı olabilecek şekilde arşivin kataloglanması ve dü-
zenlenmesinin daha iyi olacağı görüşü hâkim olmuştur. Bu arşivci pro-
filinin Schellenberg’in görüşü ile benzerlikleri vardır. Schellenberg de  
özellikle akademisyenlerin isteklerini karşılayabilecek arşivciler yetişmesi 
görüşündeydi. Ancak bu görüş arşivciyi belirli kalıplar içine sıkıştırmıştır. 
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Özel arşivlerin özellikle tarih veya dil ve edebiyat veya o arşivin konusu ile 
ilgili bölümlerden mezun kimseleri arşivci olarak işe alması aslında mo-
dernist görüşün bir sonucudur. Bu durum her ne kadar arşivin katalog-
lanması için bir avantaj gibi görülse de arşivcilik pratiğinde eksiklikler içe-
rebilmektedir. Bu sebeple tarihçi gibi arşivci görüşü ne tam tarih çalışması 
olmaktadır ne tam arşivcilik. Arşivcinin belirli tarih yazımı düşüncesinde 
değil, daha genel ve yönetim gözüyle bakabilmesi arşivin farklı kullanıcı-
lara ulaşabilmesi adına önemlidir. 

Sonuçta arşivcinin nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerde kuramla-
rın farklı etkileri görülmektedir. Özel arşivlerde sık rastlanılan akademi, 
özellikle tarih odaklı arşivcilik, modernist bir yaklaşımı temsil etmekte-
dir. Röportajlarda sıkça rastlanan bir yorum, Bilgi ve Belge Yönetimi’n-
den mezunların özellikle tarih veya dil alanlarındakilerle istihdam konu-
sunda sıkı bir rekabette olduğudur. Bu rekabetin ana unsuru, arşivciye 
bir bilgi ve belge yöneticisi gibi değil, belgeleri anlaşılır kılan bir pratisyen 
olarak bakılmasıdır. Bu durumun değişmesi, arşivciye ve arşivciliğe bakı-
şın değişmesiyle mümkündür. Bu değişim öncelikle, arşivciliği belirli dö-
nemlere, kalıplara sokmadan daha bütüncül ve yönetim odaklı görmekle 
olacaktır. 

Sonuç

Bu makalede özel arşivlerin kuramsal açıdan incelemesi yapılmıştır. Bu 
incelemede Türkiye’deki özel arşivlerin kuruluş sebepleri, amaçları, arşiv-
ciye ve arşivciliğe yaklaşımları ile ilgili bir kesit sunulmuştur. Bu kesitin tar-
tışılmasının önemi, özel arşivlerin teorik açıdan incelenebileceğini göster-
mektir. İlk bölümde arşiv teorisinin temelinde olan modernleşme kuramı 
açıklanmıştır. Bu bölümde Jenkinson ve Schellenberg’in görüşlerinin arşiv 
teorisinde nasıl halen daha etkili oldukları belirtilmiştir. Bir siyasal ideoloji 
ve program dâhilinde gelişen modernleşme kuramı ulus devletlerin oluşu-
mu ve gelişiminde etkili bir rol oynamıştır. Bu rol devletlerin kurumlarının 
işleyişini de etkilemiştir. Bu durum arşivlerin ve arşivcilerin merkezi sistem 
ve kararlar doğrultusunda şekillenmesine sebep olmuştur. Farklı akımlar 
arşivlerdeki bu yapıyı ve otoriteyi ilerideki dönemlerde tartışmaya açmıştır. 
Literatür taraması bölümünde özel arşivlerin ve arşivcilerin bu tartışmalar-
dan bağımsız olmadıklarını, tanımları ve arşivcilik mesleğine yaklaşımları 
konularında modernleşme kuramının etkisini ortaya koymuştur. 
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Saha araştırmasında yapılan röportajlardan alınan alıntılar, kuramsal 
tartışmaların pratikteki yansımalarını sunmuştur. Röportaja katılan farklı 
özel arşivlerin ortaya çıkış nedenlerinin, toplumsal hafızanın korunması, 
güven ve gözetimin sağlanması olduğu aktartılmıştır. Bu üç neden birbi-
riyle bağlantılıdır. Modernleşme kuramı merkeziyetçi bir oluşumun arka-
sındaki düşünce olduğu için kontrol mekanizması bu sistemde oldukça 
önemlidir. Belirli retoriğin dışına çıkan olaylar ve düşünceler ise unuttu-
rulabilir, yansıtılmayabilir. Kimi özel arşivler, bu yapının farkındalığı ile 
ortaya çıkarak, farklı koleksiyonlar ve görüşler sunmaktadır. Kimi özel ar-
şivlerin ise kendi belgelerini bu merkezi sistemden korumak üzere ortaya 
çıktığı paylaşılmıştır. Bu koruma isteğinin özellikle güven ve gözetim ile 
ilişkisi incelenmiştir. Öte yandan saha araştırması özel arşivlerde çalışan 
kişilerin arşivcinin mesleğine bakışı ile ilgili görüşleri kuramsal açıdan in-
celenerek sunulmuştur. Arşivcinin mesleğini nasıl yapması gerektiği ile 
ilgili üç farklı yaklaşım olduğu belirtilmiştir. Bunlar, pasif ve aktif arşiv ci, 
sorgulayan arşivci ve tarih odaklı arşivci yaklaşımlarıdır. Pasif, aktif ve sor-
gulayan arşivci görüşü, koruyucu arşivci tanımını eleştirerek, arşiv cinin 
daha proaktif bir rol üstlenmesini desteklemektedir. Öte yandan kimi özel 
arşivlerde arşivcilerin yetkinlikleri ile ilgili görüş ayrılığı olduğu gözlem-
lenmiştir. Arşivdeki belgelerin konusuna hâkim arşivci profilinin tercih 
edildiği fark edilmiştir. Bu konu bir yandan bilgi ve belge yönetimi eğitimi 
ile ilişkilendirilebilirken diğer yandan da arşivciliği sadece araştırmacılığa 
hizmet eden bir meslek görüşünün temsilidir. 

Sonuçta, saha araştırmasında özel arşivlerden elde edilen bilgiler, uy-
gulamada yaşanılanları, düşünülenlerin bir kısmını yansıtmaktadır. An-
cak bu kısmın kuramsal analizini yapmak, düşüncelerin ve uygulamaların 
neden ve niçin yapıldığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Arşiv teorileri-
ni sadece akademik tartışmalar ile eşleştirmek yanıltıcı olabilir. Arşiv teo-
risinin içerisindeki düşünce akımları ve o düşünce akımlarının pratiği na-
sıl etkilediği ile ilgili sorgulamalar, arşivciliğin gelişiminde önemlidir. Bu 
makale de bu sorgulamayı küçük bir deney grubu sayesinde yapabilmiştir. 
Kuramların arşivciliği nasıl etkilediğini ve özel arşivlerin bu konuda nasıl 
kendilerini konumlandırdıkları hakkında fikir vermiştir. 
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SUMER TABLETLERİNE CAN SUYU TAŞIYAN  
İKİ ÇİVİYAZISI UZMANI: 

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ VE HATİCE KIZILYAY

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu1

Özet

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamın pek çok alanında köklü dönüşüm-
ler gerçekleşir. Bunların başında, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yirmi 
yılında dönemin aydınlarının da yüksek sesle dile getirdiği eğitimin bilim-
sel bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi ve kurumsallaşması talepleri 
gelir. Kurtuluş Savaşı’nın ardından eğitimin modernleşmesi, evrensel pe-
dagojik ölçütlerle eğitim yapılması ve eğitimin toplumsal gereksinimlere 
yanıt vermesine yönelik talepler yaşama geçirilmeye başlanır. Bu bağlamda 
eğitim aracılığıyla nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin yanı sıra, ulus dev-
letin birleştirici ögeleri arasında yer alan tarih, dil ve kültür birliği yaratma 
çabasına girilir. 1920’lerden itibaren Anadolu’da yapılan arkeolojik kazı-
lar desteklenirken, halkın kullandığı sözcükleri derleme ve halk kültürüne 
yönelik araştırmalara hız verilir. Aynı dönemde Almanya’da faşizm yük-
selmekte, Hitler iktidarını desteklemeyen Yahudilere ve bilim insanlarına 
yönelik saldırılar artmaktadır. Bu koşullarda ülkemiz Alman bilim insanla-
rına kapılarını açarak, çeşitli üniversitelerde onların kürsüler kurmalarına 
ve enstitülerde çalışmalarına imkân sağlar. Böylece bu bilim insanlarının 
yaşamları kurtulmakla kalmaz, bilimsel çalışmalarına devam etmelerinin 
koşulları da yaratılır. Hukuktan doğa bilimlerine, tıbba, arkeolojiye, Asur 
ve Hitit uzmanlarına kadar en seçkin yüzlerce bilim insanı Türkiye’de gö-
reve başlar ve üniversiteler kendilerini büyük bir dönüşümün eşiğinde bu-
lur. Bu dönüşümü yaşayan üniversitelerden biri de Ankara Üniversitesi’dir.  
(AÜ). Bu çalışmanın konusu olan Muazzez İlmiye Çığ ve Hatice Kızılyay, 
1936 yılında kurulan AÜ Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin (DTCF) ilk 

1 MSGSÜ FEF Sosyoloji Bölümü, firdevs.gumusoglu@msgsu.edu.tr
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mezunlarındandır. Onlar söz konusu bilimsel iklimde dünyanın en seçkin 
bilim insanlarından eğitim alırlar. Onların meslek yaşamları da bu iklim-
den edindikleri birikimin izlerini taşır. Çığ ve Kızılyay, 1940 yılında DTCF 
Sumeroloji ve Hititoloji bölümünden mezun olur olmaz İstanbul Arkeoloji 
Müzesi Çiviyazılı Tablet Arşivi’nde Dr. F. R. Fritz Rudolf Kraus’un asistanı 
olarak göreve başlarlar. Dr. Kraus’tan bilimsel ölçütlere göre arşiv oluştur-
mayı ve yayın yapmayı öğrenirler. Çığ ve Kızılyay 1970’lerin başına dek 
İstanbul Arkeoloji Müzesi Çiviyazılı Tablet Arşivi’nde görev yaparlar.

Ailesinde Yahudi olduğu için Nazi iktidarının zulmünden kaçarak ül-
kemize sığınan Alman çiviyazıları uzmanı Dr. Fritz Rudolf Kraus’a 1937 
yılında çiviyazıları arşivini kurma görevi verilir. Dr. Kraus’dan çalışma 
yapması beklenen tabletler, 1883’te Osman Hamdi Bey’in çabasıyla kazı-
lardan çıkarılan eserler arasında yer alan ve yarım yüzyıla yakın bir zaman 
sandıklarda bekletilen tabletlerdir. İşte Çığ ve Kızılyay 1940’tan 1950 yılı-
na dek Dr. Kraus’la birlikte çalışırlar. Dr. Kraus’un Viyana Üniversitesi’ne 
profesör unvanıyla gitmesinin ardından onlar, çiviyazıları tablet arşivini 
geliştirmeyi, uluslararası ölçütlerle yayın yapmayı, kongrelere katılmayı ve 
ülkemizin adını duyurmayı sürdürürler. 

Bu çalışma aracılığıyla, emekli olana dek 75 bin adet Sumer ve Hitit 
tableti üzerinde çalışan Çığ ve Kızılyay’ın çiviyazıları tablet arşivinde ge-
çirdikleri yıllar ele alınacaktır. Çığ ve Kızılyay, çiviyazılı tablet arşivindeki 
tabletler üzerinde yaptıkları çalışmalar aracılığıyla, dünyanın bilim çevre-
lerine ve ülkemize uygarlık tarihinin ilklerini sunarlar. Kızılyay’ın ölümü-
nün ardından çalışmalarına devam eden Çığ, Sumer ve Hitit kültürünün 
günümüzdeki izleri üzerine yayınlar yapar. Bu çalışmanın en önemli ama-
cı, her iki çiviyazıları uzmanının yetiştiği bilimsel iklimi, çalıştıkları kuru-
mu ve dünya bilim insanlarıyla kurdukları ilişkileri günümüze taşımaktır. 
Araştırmanın verileri onların yazdıkları eserlerden, Çığ Özel Arşivi’ndeki 
belgelerden ve Çığ’la yapılan sözlü tarih görüşmesinden elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, modernleşme, çiviyazıları, tablet arşivi, 
Osman Hamdi Bey, Dr. Fritz Rudolf Kraus, Muazzez İlmiye Çığ, Hatice 
Kızılyay, Sumer ve Hitit kültürü.
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TWO SPECİALİST OF CUNEİFORM WHO CARRYİNG 
WATER OF LİFE ON SUMER TABLETS:  

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ AND HATİCE KIZILYAY

Abstract 

In the first years of the Republic, radical transformations took place in 
many areas of life. The most important of these was the demands for the 
reorganization and institutionalization of education with a scientific point 
of view, which was also voiced by the intellectuals of the period in the last 
two decades of the Ottoman Empire. After the War of Independence, the-
se demands for the modernization of education, education with universal 
pedagogical criteria, and education to respond to social needs begun to be 
implemented. In this context, besides raising qualified workforce through 
education, an effort was made to create a unity of history, language, and 
culture, which were considered among the unifying elements of the nati-
on state. While the archaeological excavations in Anatolia since the 1920s 
have been supported, the compilation of the words used by the people and 
the research on the folk culture has been accelerated. In the same period, 
fascism was on the rise in Germany, and attacks on Jews and scientists 
who did not support the Hitler government increased. Under these con-
ditions, our country opened its doors to German scientists, allowing them 
to establish chairs in various universities and to work in institutes. Thus, 
the lives of these scientists were not only saved, but the conditions for 
continuing their scientific studies were created. Hundreds of the most elite 
scientists, specialized in law, natural sciences, medicine, archeology, Ass-
yrian and Hittite studies, started working in Turkey and universities find 
themselves on the verge of a major transformation. One of the universi-
ties that has experienced this transformation was Ankara University (AU). 
Muazzez İlmiye Çığ and Hatice Kızılyay, on whom this study places its 
focus, were among the first graduates of AU Faculty of Language, History 
and Geography (DTCF), which was established in 1936. They worked with 
the world’s most distinguished scientists in this scientific climate. Their 
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professional lives bore the traces of the experience they gained in this cli-
mate. As soon as Çığ and Kızılyay graduated from the DTCF Sumerology 
and Hittitology departments, respectively, in 1940, they started working 
as assistants to Dr. F. R. Fritz Rudolf Kraus. They learned from Dr. Fritz 
Rudolf Kraus to create an archive and publish according to scientific cri-
teria. Çığ and Kızılyay had served in the İstanbul Archeological Museum 
Cuneiform Tablet Archive until the early 1970s.

In 1937, German cuneiform expert Dr. F. R. Fritz Rudolf Kraus, who es-
caped from Nazi Germany to Turkey due to his Jewish family background, 
was given the task of establishing the cuneiform archives. The tablets that 
Dr. Fritz Rudolf Kraus was expected to study were among the works ex-
cavated in 1883 by Osman Hamdi Bey’s efforts and were kept in boxes for 
nearly half a century. Çığ and Kızılyay worked with Dr. Fritz Rudolf Kraus 
from 1940 to 1950. After Dr. Fritz Rudolf Kraus had gone to the Univer-
sity of Vienna with the title of professor, they continued to develop the 
cuneiform tablet archive, disseminated this development internationally, 
participated in congresses and made the name of our country known.

This study reviews and discusses the efforts and studies of Çığ and Kı-
zılyay, who worked on 75 thousand Sumer and Hittite tablets in the tablet 
archive until their retirement. Çığ and Kızılyay present the pioneering fin-
dings of the history of civilization to the scientific circles of the world and 
our country through their studies on tablets in the archive of cuneiform 
tablets. Continuing to work after the death of Kızılyay, Çığ has published 
works on the present traces of Sumer and Hittite cultures. The most im-
portant aim of this study is to bring the scientific climate in which both 
cuneiform experts were trained, the institutional setting they worked in, 
and the relationships they established with world scientists. The data of 
the study are obtained from the works they wrote, the documents in the 
“Çığ Private Archive” and the oral history interview with Çığ. 

Key Words: Education, modernization, cuneiform, tablet archive, Os-
man Hamdi Bey, Dr. Fritz Rudolf Kraus, Muazzez İlmiye Çığ
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Bir Tesadüfün Getirdiği Dostluk...

Muazzez İlmiye Çığ, kitaplarıyla, makaleleriyle, katıldığı ya da yaptığı 
televizyon programlarıyla (özellikle giderayak), 92 yaşındayken hakkın-
da açılan davayla, 95 yaşında TBMM önünde TEMA (Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı’nın Başkanı 
Hayrettin Karaca’yla (1922-2020) “Toprak vatandır, satılamaz” başlıklı 
eylemiyle, “vatandaşlık tepkileri”yle kamuoyunda duyarlılık oluşturmaya 
çalışan bildiğim kadarıyla yaşayan tek kadın Sumerolog. Muazzez İlmiye 
Çığ’ın yaşamının her dönemini yansıtan arşivine geçmeden önce, onunla 
tanışmamın kısa tarihine, yaşam öyküsüne, çalışmalarına ve bağışladığı 
arşivinin niteliğine değinilecektir. 

Çığ’ı ilk kez 1995 yılında Cumhuriyet gazetesinin Bilim ve Teknik ekine 
gönderdiği kısa bir yazıdan tanımıştım. Bu mektupta Sumer okul tabletle-
rinden söz ediyor, Sumer eğitiminin özelliklerini anlatıyor ve günümüzle 
bağını kuruyordu. Dergideki yazının sonunda Muazzez İlmiye Çığ/ Su-
merolog imzası bulunuyordu. Bu yazısının içeriği kadar, isminin altında 
yer alan Sumerolog sıfatı beni çok şaşırtmıştı. O günlerde kadın hareketi 
içinde yer alan ve konuyla ilgili çalışan biri olarak Türkiye’de bir kadın 
Sumeroloğun varlığı beni çok heyecanlandırdı. Çünkü hangi ülkede, han-
gi yüzyılda olursa olsun öncü kadınlar ilgimi çekiyordu, Çığ’ın adını hiç 
duymamıştım (Gümüşoğlu, 2001, s. 82-102). Oysa Muazzez İlmiye Çığ, 
bir telefon mesafesi kadar yakındaydı... Çığ’la tanışmaya, o dönem Bilim 
ve Ütopya dergisi yayın yönetmeni olan Ender Helvacıoğlu’yla birlikte git-
tim. Şubat 1995’te çekinerek girdiğimiz evinin kapısından, Türkiye’nin en 
değerli hazinelerinden birini bulmanın heyecanı ve mutluluğuyla çıktık 
(Gümüşoğlu, 2020, s. 38-43). Yarım saatliğine gittiğimiz evinden, beş saat 
sonra ayrıldığımızda kanatlanmış uçuyorduk. Üst üste yığdığı dosyaları, 
yayımlanmayı, bir yayınevinin ilgisini bekleyen makaleleri ve kitapları... 
Çığ’ın en büyük şikâyeti, yayınevlerinin çalışmalarının tümünün bir arada 
yayınlanması ile ilgilenmemesiydi. Orada olduğumuz saatler boyunca ne 
ilginç şeyler anlatmıştı dört bin-beş bin yıl önceki uygarlıklar hakkında, 
soluğumuz kesilmişti: Sumerli şair Ludingirra, Sumer’de inanç ve kutsal 
evlenme törenleri, kutsal kitapların kaynağının Sumer’de olduğunu anlata 
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anlata bitiremediği araştırmaları... Onu tanıma, ona yakın olma, ondan 
öğrenme ayrıcalığına sahiptik artık. Bu ziyaret sonrasında onun eserle-
rinin hemen tümünün yayınlanmasına aracılık ettik. Çığ’ın kitapları ve 
makaleleri TTK, Belleten, MEB Yayınları ve Kültür Bakanlığı tarafından 
yayınlandı ve Türkiye kamuoyu onu kazandı. Ben ise bütün bunların yanı 
sıra; yaşamımı derinden etkileyen bir arkadaşı, dostu ve sırdaşı kazanmış-
tım. Onu tanıdıkça, eserleri gibi çok boyutlu, insan ve doğa sevgisiyle har-
manlanmış bir cevherle karşılaştığımı anladım.

Sumerleri Tabletlerden Akademiye ve Gündelik Yaşamımıza 
Taşıyan Kadınlar: Muazzez İlmiye Çığ ve Hatice Kızılyay

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa’da doğar. Henüz 
bir aylık bir bebekken I. Dünya Savaşı, altı yaşında bir çocukken Kurtuluş 
Savaşı, 25 yaşında genç bir kadınken II. Dünya Savaşı başlar. Dokuz ya-
şında tanık olduğu Cumhuriyet’in kuruluş süreci onun yaşama bakışını, 
toplumsal sorumluluğunun sınırlarını ve bilim aşkını belirleyen yoldaki 
kilometre taşları olur. İlk çocukluk günlerinin belleği, onun kişiliğinin 
ve yaşamdaki duruşunun örüntülerini oluşturur. Örneğin Sakarya Savaşı 
başladığında öğretmen olan babası Zekeriya İtil Eskişehir’de görev yap-
maktadır. İşgalcilerin Eskişehir’e yaklaştığı haberi gelince trenle Ankara 
üzerinden Çorum’a giderler. Trende işgalcilerden kaçırılan silah ve cepha-
neler altta, kadın ve çocuklar üstte o günün koşullarına göre çok uzun bir 
yolculuğa çıkarlar. Çorum’da Çığ’ın ailesinin sığınacak yakınları vardır. 
Sonraki yıllarda Çığ bunu büyük bir olanak olarak anlatır. Halası ve eniş-
tesi onların yol göstericisi olur ve hemen bir ev kiralayabilirler. Çığ burada 
Ravza-i Nisvan İlkokulu’na başlar. Cumhuriyet’in ilanın ardından, ancak 
bir yıl sonra 1924’te Bursa’ya dönerler. “İlimle uğraşmasını” istediği için 
adını İlmiye koyduğu kızının, bir yabancı dil bilmesi ve enstrüman çalma-
sı için teşvik eden Zekeriya Bey’in Bursa’da ilk işi, küçük Muazzez’e Fran-
sızca ve keman derslerinin olduğu bir Bizim Mektep adı verilen özel okula 
yazdırmak olur. O sırada Zekeriya Bey’in öğretmenlikten aldığı maaşı 30 
lira, okulun aylık ücreti ise 3 liradır ve geride okula gidecek iki de oğlu 
vardır. Çığ, okulda başarılı bir öğrencidir. Ancak Çığ, “Ne yapsam nafile, 
kemanda iyi olamadım” diye o günleri kahkahayla anımsamaktadır. 

O yıllarda Bursa’da kızlar için en iyi olarak Bursa Kız Muallim Mekte-
bi’nin adı duyulmuştur. Çığ, altıncı sınıftayken bu okulun sınavına girer 
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ve yatılı olarak kabul alır. 1930-1931 öğretim yılında mezun olduğu bu 
okulda, öğretmenlik becerilerinin yanı sıra çok değerli bir dost kazanır: 
Hatice Kızılyay (1915-1985). Çığ’la Kızılyay’ın bu dostluğu öğretmen oku-
lunda yemekhane nöbetinde başlar, altı yıl süren öğretmenlik günlerinde 
pekişir. Çığ mezun olur olmaz Eskişehir’e atanır, kısa bir süre sonra da 
Kızılyay, Sivrihisar ilçesinde bir okula atanır. Bir süre sonra da Eskişehir 
merkeze... Eskişehir’deki öğretmenlik günlerinde hemen her hafta sonu 
buluşur, haftalık ders programlarını birlikte hazırlarlar. Çığ’ın deyişiyle 
“her ikisinin sınıfına girenler aynı içerikle karşılaşırlar”. Birbirlerine çok 
zıt kişilik özellikleri olsa da çok iyi dostluk ve düşünce birliği yaşarlar. Çığ 
dışa dönük, Kızılyay içe dönüktür. Ancak yaşamları boyunca birbirleri-
ni tamamlayan dostlukları söz konusudur. Eskişehir’den bindikleri tren 
bir Şubat sabahı Ankara’ya ulaştığında apar topar buldukları sobası dahi 
olmayan bir oda kiralarlar. Bu arada Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sume-
roloji ve Hititoloji bölümüne de birlikte kayıt yaptırırlar. Büyük zorluk-
larla kışı geçirirler, ardından fakülteye yatılı olarak kabul alırlar. Böylece 
öğrenciliklerin en güzel günleri başlar. Sıcak yemeğe ve sıcak yatakhaneye 
kavuşurlar... Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sumeroloji ve Hititoloji bölü-
mündeki birliktelikleri, mezun olduklarında atandıkları İstanbul Arkeolo-
ji Müzeleri Çiviyazılı Tablet Arşivi’nde çalıştıkları yıllarda da devam eder. 
Onları ayıran Kızılyay’ın 1985 yılındaki ölümü olur. Çığ ve Kızılyay, 1940 
yılından 1970’lerin sonuna dek zaman zaman ortak, zaman zaman da ayrı 
makaleler ve kitaplar yazarlar. Onların dostlukları bilimsel üretimleriyle 
taçlanır. Kızılyay’ın ölümü sonrası Çığ, Hititler ve Hattuşa adlı kitabında 
Hattuşa’da yapılan kazı sırasında Kızılyay’ın yaşadıklarını ve duygularını 
onun kızı İştar’ın gözünden anlatmaktadır (Çığ, 2000).

Çığ ve Kızılyay’ın yaşamlarına eşlik eden ve Çığ Özel Arşivi’nde mek-
tupları da yer alan çok sayıda kişi arasında dört bilim insanının adına özel-
likle değinmek gerekir. Bunlar Prof. Dr. Benno Landsberger (1890-1968), 
Prof. Dr. Hans Gustav Güterbock (1908-2000), Prof. Dr. Fritz Rudolf Kra-
us (1910-1991) ve Prof. Dr. Samuel Noah Kramer’dir (1897-1990). Bu ki-
şiler Çığ ve Kızılyay’ın yaşamlarında ve bilimsel üretimlerinde önemli bir 
rol oynar. Prof. Dr. Landsberger ile Prof. Dr. Güterbock, Çığ ve Kızılyay’ın 
DTCF’den hocalarıdır. Bu hocalar 1936’da Çığ ve Kızılyay’ın yaşamına gi-
rer, ömür boyu süren bir dostluk başlar. Bu dostluğu besleyen öğrenci-
lerinin bitmek bilmeyen merakları ve soruları olmakla birlikte, Prof. Dr. 
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Landsberger ve Prof. Dr. Güterbock’un cömertçe sundukları bilgilerinin 
ışığındaki dayanışmaları da vardır. 

Prof. Dr. Landsberger, Prof. Dr. Güterbock ve Dr. Kraus Nazilerin 
Almanya’da iktidara gelmesiyle birlikte 1930’ların başında Almanya’dan 
Türkiye’ye sığınan, Türkiye’nin büyük bir hevesle davet ettiği bilim insan-
larıdır. Genç Türkiye onlara sadece “vatan” vermekle kalmaz, hak ettikleri 
çalışma koşullarını da verir. Örneğin Dr. Kraus İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Çiviyazılı Tablet Arşivi’nde görevlendirildiği 1937 yılında, Sumer ve Hitit 
tabletleri sandıkların içerisinde yarım yüzyıl önce konduğu gibi durmak-
tadır. Çığ ve Kızılyay müzede görevlendirildikleri 1940 yılında tablet ar-
şivi, Dr. Kraus’un planlamasıyla modern bir altyapıya kavuşmuştur. Dr. 
Kraus, 1950 yılında Viyana Üniversitesi’nden gelen profesör kadrosunu 
kabul edene dek 14 yıl burada çalışır. İşte bu bilim insanları Türkiye’de 
yaşadıklarını asla unutmazlar ve Türkiye ile ilgili her konuda gözleri ve 
kulakları açık olur. Bu yüzden de her zaman onların aklı İstanbul’da, bu 
iki meraklı ve üretken öğrencileriyle dayanışmada olur. Aralarındaki uzun 
mesafeler, iletişim koşullarının güçlüğü, kongrelerde buluşmalarının ve 
birlikte yayın yapmalarının önünde engel olmaz. (M. İ. Çığ ile kişisel gö-
rüşme, 29 Mayıs 2018, 28-28 Şubat 2020). 

Yukarıda sözü edilen hocaların yanı sıra 1930’ların ikinci yarısından 
itibaren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazılı Tablet Arşivi’nin değişmez 
konukları arasında bir kişi daha yer alır. Bu kişi dünyanın önde gelen Su-
mer edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Samuel Noah Kramer’dir. Çığ ve Kızılyay, 
Kramer’in yaşamında önemli bir yer tutar. Birlikte yaptıkları çalışmalar 
günümüz bilim dünyasına örnek oluşturacak dayanışma ve dostluğu biz-
lere gösterir. Çığ ve Kızılyay İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazı lı Tab-
letler Arşivi’ndeki çalışmaları vasıtasıyla bilim insanlarıyla, özellikle Prof. 
Kramer’le dostluk kurar. Prof. Kramer 1930’dan 1987’ye dek 11 kez İstan-
bul’a müzede araştırma yapmaya gelir. Bir haftadan iki yıla dek değişen 
sürelerde İstanbul’da kalır. Ancak Çığ’la Kramer’in dostluğu 1950’lerde 
başlar. Prof. Kramer’le kurduğu dostluk iki bilim insanını ortak bir aşk-
ta birleştirmiştir. Bu aşk Sumer kültürü ve edebiyatıdır. Prof. Kramer ve 
Çığ, 1950’li yılların başından itibaren zaman zaman İstanbul’da Arkeolo-
ji Müzesi’nde, zaman zaman da başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli 
yerlerinde kongrelerde buluşurlar. Bu buluşmalara, bilimsel üretimlerini 
besleyen mektuplar eşlik eder. Çığ ve Kramer, 1951’den 26 Kasım1990’da 
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Kramer’in ölümüne dek yazışırlar. Bu mektuplar iki bilim insanının dost-
luklarının, dayanışmalarının örneği olmakla kalmaz, dayanışmalarının ve 
üretimlerinin de örneğini oluşturur.

Sonuç olarak Çığ ve Kızılyay, 1970’lerin başına dek çiviyazılı tablet ar-
şivinde 75 bin adet tableti tasnif eder, 3 binden fazla tabletten yayın ya-
parak, Sumer araştırmalarına katkıda bulunurlar. Prof. Kramer de Çığ’a 
yazdığı mektuplarda ve kitaplarının pek çoğunda Çığ ve Kızılyay’ın çalış-
malarına katkısına değinir, onların katkısının çalışmalarını kolaylaştırdı-
ğını belirtir ve onlara teşekkür eder. Çığ ise yaptığı her konuşmada sıklıkla 
kendisini yetiştiren Prof. Dr. Landsberger, Prof. Dr. Güterbock’a, müzede 
her zaman yol göstericisi olan Dr. Kraus’a teşekkür eder. Sumer edebiyatı 
alanını kendisine işaret Prof. Kramer’i de hiçbir zaman unutmaz, tarihin 
en eski aşk öyküsünün belgesi olan İnanna’nın Aşkı’nı ona ithaf eder: “Su-
mer edebiyatı üzerindeki çalışmalarımı kendisine borçlu olduğum Samuel 
Noah Kramer’e...” (Çığ, 1998)

Muazzez İlmiye Çığ’ın Arşivine Konuk Olmak: “Kapalı Kutudaki 
Mücevher” 

“Muazzez İlmiye Çığ, 22 yaşında girdiği AÜ DTCF Sumeroloji ve 
Hititoloji Kürsüsü’nde binlerce yıl öncesine ait arşivlerin günümüz için 
önemini öğrenmişti. Çığ, nicelik ve nitelik açısından güçlenen arşivlerin, 
kadınların tarihine ve toplumsal tarihe yeni bakış açıları kazandıracağı bi-
lincini her zaman taşımıştır. Çığ, tablet arşiviyle ilgili olarak yazdığı bir 
raporunda, “Neşredilmeden bekleyen belgeler kapalı bir kutudaki mücev-
herden farklı olmayacağı için bu tabletlerin de muhakkak neşredilmeleri 
icabediyordu” demektedir. İşte Çığ’ın Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı’ndaki arşivi de “kapalı kutudaki mücevher” misali üzerinde 
çalışmalar yapılacak bir öneme sahiptir.

Muazzez İlmiye Çığ’la 1 Mayıs 2016 tarihinde bir süredir yaşadığı Mer-
sin’den İstanbul’a döndüğünde, Ataköy’deki evinde buluştum. Telefon 
konuşmalarımızda sık sık yinelediği gibi arşivini bana vermek istediğini 
söyledi: “Bunu sen değerlendirirsin, gözüm arkada gitmez” dedi. Evinde 
buluştuğumuz zaman hangi dosyaları ve kitapları almam gerektiğini tek 
tek bana göstererek almamı istedi. Ben de arşivin boyutlarının benim ça-
lışma alanımı aştığını, başka araştırmacılar için de çok yararlı olacağını ve 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na vermesine aracılık 



137

Genel Arşivcilik

edebileceğimi söyledim. Çığ, kütüphaneyi ve çalışmalarını yakından tanı-
maktaydı. Bu önerimi sevinçle kabul etti. Ancak Çığ’a bağışı aşamalı ola-
rak yapabileceğini söyledim. Buna göre, kısa vadede üzerinde çalışacağım 
belgeleri kendime ayıracak, geri kalanları bağışlayacaktık. Ardından çalış-
mam bittikten sonra kalan belgelerin bağış işlemleri tamamlanacaktı. Ar-
şivde bulunan belgelerin ilk kısmının bağışı 9 Ekim 2018 tarihinde, önemli 
bir kısmının bağışı da 2019 yılında gerçekleşti (Kadın Eserleri Kütüphane-
si, 2021). Çığ, bağış sözleşmesine eklediği mektubunda bağışın ardından 
şu sözlerle duygularını dile getirdi: “Yazılarım değerli kurumunuzda hayat 
bulduğu için çok mutluyum.”

Çığ’ın arşivi, disiplinler arası çalışmalar için son derece zengin bir içe-
riğe sahip. Bu arşiv Sumer ve Hitit araştırmacılarından Türk tarihi araştır-
macılarına, bilim tarihçilerine, toplumsal cinsiyet araştırmacılarına, sos-
yologlara, hatta yaşlılık konusunda araştırma yapanlara zengin bir içerik 
sunuyor. Arşivin içeriği şöyle sınıflandırılabilir: Çığ’la yapılan söyleşiler, 
katıldığı sempozyumlar, törenlerle ilgili tuttuğu notlar ve programlar; ya-
yınladığı makaleler, tıpkıbasım makaleler, gazeteler ve dergilerde hakkın-
da çıkan haberler, söyleşiler, gazete ve dergilere yazdığı yazıların kopyaları; 
okuduğu makaleler, kitaplarının ve makalelerinin taslakları; tarihi belirsiz 
gazeteler, tarihi belli gazeteler, gazete kupürleri; eşi Kemal Çığ (1913-1983) 
hakkında yazılar; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi Yazılı Tablet Arşivi’n-
de çalıştığı dönem yaptığı resmî yazışmalar; çeşitli kurumlar tarafından 
verilen teşekkür belgeleri, kartvizitler, afişler, duyurular; Çığ’ın araştırma-
larından esinlenilerek hazırlanan, tasarı halinde olan veya sahneye konan 
senaryolar-senaryo taslakları (Çetin Işıközlü tarafından kaleme alınan 
“İnanna” adlı 3 perdelik opera, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 
Devlet Opera Balesi yayını olarak, Sedirlerin Laneti adlı senaryo metni, 
Son Sumer Kraliçesi adlı senaryo metni, “The Amazons” başlıklı belgesel 
film sponsorluk teklifi metni); içerisinde İncil’den bölümlerin yer aldığı 
notlar, “Sevgili Muazzez” hitabıyla başlayan Osmanlı Türkçesi el yazısı ve 
Mezopotamya’da yer alan rüya tabirleri konusunda bilgi veren notlar; Er-
meni sorunuyla ilgili dosya; ABD’de yaşayan bir dostu olan Prof. Martin 
Aberd’a ait dosya ve hakkında açılan dava ile ilgili yazıların ve gazete ha-
berlerinin olduğu dosya; dergiler, fotoğraflar ve kartpostallar, not tuttuğu 
defterler.

Arşivde ayrıca eşi Kemal Çığ’ın makalelerinin listesi, Kemal Çığ ta-
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rafından kaleme alınmış makaleler, Muazzez İlmiye Çığ’ın Kemal Çığ’ı 
anma toplantısı ile ilgili yazışmaları, Muazzez İlmiye Çığ-Kemal Çığ’ın 
mektuplaşmaları ve Kemal Çığ’ın resmî yazışmalarından oluşmaktadır 

(Gümüşoğlu, 2001, s. 70-81). Bunun yanı sıra Çığ’ın arşivinde yukarıda 
değindiğimiz Prof. Dr. Samuel Noah Kramer’in, Prof. Dr. Landsberger’in, 
Prof. Dr. Güterbock’un, Dr. Kraus’un ve Prof. Dr. Talat Halman’ın Çığ’a, 
Çığ’ın cevaben bu kişilere yazdığı mektuplar paha biçilmez ilişkiler ağını 
ortaya koyuyor. Öte yandan Çığ’ın yazdığı şiirler ve dörtlükler, ona ya-
zılan şiirler ve TEMA’nın kurucusu Hayrettin Karaca’nın Çığ’a yazdığı 
maniler, Çığ’ın renk kattığı dünyaları ve Çığ’ın yaşamına katılan renkleri 
bize sunuyor. 

Çığ Özel Arşivindeki Mektuplar

Çığ’ın yazıştığı kişiler arasında önemli bir yeri olan kişi Prof. Dr. Kra-
mer’dir. Sumer edebiyatı uzmanı olan Kramer’le Çığ arasında, bilimsel 
bilgi alışverişine eşlik eden derin bir dostluk söz konusudur. Kramer, Çığ’a 
“My dear dear Muazzez” diye hitap eder. 1951’den Kramer’in vefatına dek 
yazışırlar. Kramer’den gelen son mektup 26 Eylül 1990 tarihini taşır. Bu 
mektuplar ABD’den, Fransa’dan, İngiltere ve İsrail’den gönderilmiştir. 
Mektuplar, iki bilim insanının bilimsel dayanışmasının, birlikte yazdıkları 
kitapların ve makalelerin hangi ortamda üretildiğinin aynası gibidir.

Çığ’ın iletişim halinde bulunduğu ve mektuplaştığı diğer bilim insa-
nı ise yukarıda da değindiğimiz Prof. Dr. Fritz Rudolf Kraus’dur. Kimdir 
Kraus? 1930’ların başından itibaren Almanya’da önde gelen bir çiviyazıla-
rı uzmanıdır. 1937 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazılı Tabletler 
Arşivi’nde çiviyazısı uzmanı görevlendirilir: “Yahudi olmadığı halde”, aile 
bireylerinden biri Yahudi olduğu için 1937 yılında ülkesinden ayrılmak 
zorunda kalan Dr. F. Rudolph Kraus müzede göreve başlar. Bu süreçte 
hem üniversitede hem müzede yapılan görevlendirmeler kısa bir zaman 
sonra meyvelerini verir: Çiviyazılı tabletler bilimsel ölçütlerle bakıma, ko-
ruma altına alınmaya, tabletlerle ilgili çalışmalar yapılmaya ve bu arşivler 
dünyaya açılmaya başlanır. Dr. Kraus’un öncülüğünde Çiviyazılı Tablet-
ler Arşivi, 1940’tan itibaren Çığ ve Kızılyay’ın da sürece katılımıyla dünya 
çapında çalışmaların yapıldığı bir akademik ortama dönüşür. Dr. Kraus, 
mektuplarında Çığ’a şöyle hitap eder: “Pek Muhterem Muazzez Hanıme-
fendi Azizim”! Dr. Kraus ülkemizde kaldığı sürece Türkçe de öğrenmiştir 
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ve mektuplarını Türkçe yazmaya özen gösterir. Osmanlıca sözcüklerin 
ağırlıklı olduğu mektupların içeriği müzedeki tabletler ve buradan hazır-
ladıkları yayınlar hakkındadır. Dr. Kraus Çığ’a yazdığı 06.01.1968 tarihli 
mektubunun sonunda “Çetrefil ve hatalı yazmama müsamaha etmenizi 
rica ederim” demektedir.

Prof. Dr. Güterbock ise, Çığ ve Kızılyay’a 1942’den itibaren mektup 
yazar. O yıllarda DTCF’de hoca olarak görev yapmaktadır. Mektuplar 
Ankara’dan İstanbul’a gönderilmiştir ve dili Almancadır. Ancak 1947’den 
itibaren yazdığı mektuplar artık akıcı bir Türkçeyle yazılmıştır. “Sayın 
Bayan Hatice ve Muazzez” diye hitap eder. 1950’de Chicago’dan yazdığı 
mektubunda ise “Aziz Dostlarım Hatice ve Muazzez” der. Hans imzasıyla 
11 Nisan 1991’de yazdığı bir mektubunda “Muazzezciğim” diye hitap eder 
ve mektup İngilizce yazılmıştır. Hem 11 Nisan 1991’de hem de 8 Temmuz 
1991’de yazdığı mektupların sonunda Türkçe yazmadığı için Çığ’dan özür 
diler. Türkçe yazmayalı uzun zaman geçtiği için duygu ve düşüncelerini 
İngilizce daha rahat anlattığını belirtir. Prof. Güterbock’un Çığ’a, Çığ’ın 
hocasına yazdığı mektuplar ayrı bir çalışma konusu olacak kapsamdadır 
ve çalışacağım konular arasında yer almaktadır. 

Önemli bilim insanlarımızdan, şair, çevirmen, eski Kültür bakanla-
rından Prof. Dr. Talat Halman ile Çığ’ın yazışmaları da oldukça uzun bir 
zaman dilimini içermektedir. Bu mektuplar, 1984-2009 yılları arasında 
yazılmıştır. Halman-Çığ yazışmalarının ana temasını yazdıkları kitaplar 
veya makaleler oluşturur. Halman Çığ’a şöyle hitap eder: “Çok Değerli 
Hanımefendi”, “Sayın ve Değerli Dostum”, “Pek Sayın Üstadım”, “Sayın 
Hanımefendi”, “Sayın ve Sevgili Muazzez Hanım”, Çığ ise Halman’a “Pek 
Sayın Üstadım”, “Pek Sayın Beyefendi” diye seslenir. 

Çığ’ın “Vatandaşlık Tepkileri”

Çığ’ın resmî belgelerin yanı sıra ilk kez 2004 yılında yayınladığı, adı-
na Vatandaşlık Tepkilerim dediği mektupları ve uzunlu kısalı yazıları da 
bulunmaktadır. İki ayrı kitapta toplanan mektupları ve yazıları Çığ’ın bir 
bilim insanı olarak siyasete ve toplumsal yaşama bakışının bütün detayla-
rını içermektedir. 1970’lerin başlarından itibaren siyasilere, askerlere, sa-
natçılara vb. yazdığı 200 civarındaki mektup üzerinden Türkiye’deki siya-
sal çalkantıları, yolsuzlukları, siyasal alandaki başarıları ve başarısızlıkları 
görmek mümkündür. Çığ kendisini söz konusu vatandaşlık tepkilerine 
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yönelten nedenleri şöyle anlatır: “... Tepkilerimi, eleştirilerimi mektup-
la, hatta telgrafla gerekli yerlere bildirmeye başladım. Aslında bunu bir 
vatandaşlık görevi sayıyor ve herkese öneriyorum. Bana, ‘Okumazlar ki’ 
diyorlar. Haklılar da. Benim 200’ü aşan mektubuma yalnız birkaç kişiden 
cevap geldi. Fakat benim gibi yazanlar çok olsa muhakkak okunur kanı-
sındayım. Tepkilerimi bazen gazetelere gönderdim, yayımlananlar oldu. 
Bazen de dizlere döktüm. (...) Dosyaları karıştırıyorum, kimlere, nerelere 
mektuplar, telgraflar göndermişim! Şaşıyorum doğrusu.” (Çığ, 2005: 15) 
Çığ’ın yazdığı bu kişiler arasında Celal Bayar, Turgut Özal, Süleyman De-
mirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Yıldırım 
Akbulut, Recai Kutan, Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kı-
lıçdaroğlu ve Doğu Perinçek gibi siyasiler bulunuyor. 

Çığ Arşivindeki Resmî Yazışmalar

Muazzez İlmiye Çığ arşivinde, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde görev 
yaptığı yıllarda yaptığı resmî yazışmalar da yer alır. Bunlardan bazıları şöy-
ledir: Kültür Bakanlığı tarafından gönderilmiş “İstanbul Arkeoloji Müzele-
ri memur namzedi Muazzez İtil” başlıklı, 27.VII.1940 tarihli, 9895 sayılı si-
cil yazısı; Maarif Vekilliği Muhasebe Müdürlüğü tarafından 18.03.1941’de 
gönderilen “İstanbul Arkeoloji Müzesi stajyerlerinden Hatice Kızılyay ve 
Muazzez Çığ’ın vaziyetlerinin tetkik edildiği” stajyer maaşlarının mik-
tarının belirtildiği yazı; Antikite ve Müzeler Müdürü Hamit Koşay’ın 
23.06.1941 tarihli stajyerlik durumuyla ilgili yazısı; İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri Umum Müdürü Aziz Ogan’ın 3.07.1941 tarihli Çığ’ın stajyerliğinin 
kaldırıldığını bildiren kutlama yazısı; Çığ’a ait 26.11.1941 tarihli sağlık ra-
poru; 02.02.1943 tarihli, Çığ ve Kızılyay’ın kadrosunun karşılığı olan 85 
lira maaş yerine 75 lira aldığını belirten ve bu duruma ilişkin itirazını dile 
getirdiği dilekçe; ve 6.11.1943 tarihli Çığ tarafından Antikiteler ve Müzeler 
müdürüne tayin talebi için yazılmış dilekçeyi içeren bir mektup.

Söz konusu dilekçede Çığ, üç yıldır evli ve bir çocuğu olduğunu belirt-
mekte, evliliğinin ardından eşinin Adana Lisesi’ne tayin edildiğini, bir ay 
görev yapmasının ardından üç yıldır askerde olduğunu, terhisinin ardın-
dan Zonguldak Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandığını belirtmek-
tedir. Zonguldak’ın pahalı bir şehir olması nedeniyle eşinin kendilerine 
maddi bir katkısı olamadığını ve yaşadığı sıkıntıları ayrıntılı olarak anlatır: 
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Çocuğumla birlikte, yalnızlıktan mütevellit pek çok sıkıntılar çektim ve 
çekmekteyim. Zonguldağın gerek pahallılığı, gerek hayat şartları dolayısıy-
la, zevcimin maddi yardımda bulunamaması ve benim bu hayat pahallılığı 
esnasında daralan büdcemle hem çocuğuma bakmak ve baktırmak, hem 
de taşrada bulunan ailelerimize yardım etmek mecburiyetinde olmam yü-
zünden azami iktisada rağmen ne kadar fena bir vaziyete düştüğümü yaki-
nen tahmin buyuracağınıza bütün varlığımla eminim. 

Çığ’ın bu mektubunun yanıtı 9.11.1943’te Antikiteler ve Müzeler mü-
düründen gelir. Çığ’ın eşinin tayini ile ilgilendiklerini, ancak Çığ’ın or-
taokulda Almanca öğretmenliği talebinin “katiyen uygun görülmediği” 
belirtilmiştir. Bu yazışmaların ardından bir yıl sonra Kemal Çığ’ın Top-
kapı Sarayı Müzesi’nde “arşivist” olarak görevlendirildiği görülmektedir 
(4.8.1944 tarihli belge).

Çığ’ın arşivinde yer alan resmî belgelerin diğer kısmını ise müzedeki 
çalışmalarının yıllık raporları, uluslararası kongrelere katılmak için yazdı-
ğı izin belgeleri, yurt dışındaki müzelerde araştırma yapmak için yazdığı 
dilekçeler ve benzeri belgeler oluşturmaktadır. 

Hayrettin Karaca’dan “Muazzez’e” Mâniler...

Çığ Arşivi’nde maniler, çeşitli kişilerden gelen şiirler ve Çığ’ın kaleme 
aldığı bazı şiirler de yer almaktadır. Bunlar arasında Hayrettin Karaca’dan 
“Muazzez’e” mâniler dikkat çekicidir. Bunlardan birkaçı şöyledir: 

Gezdim gezdim yoruldum
Koştum geldim duruldum,
En sonunda ben
Muazzez’imi buldum.
**
Dolaşıp dolaşıp gezme
Giydiklerin hep pembe
Sevgilim Muazzez
Benim gönlüm hep sende.
**
Ağaçlarda var kiraz,
Toplayalım biraz biraz
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Muazzez’im Muazzez’im 
Etme bana bu kadar naz.
**
Arkama önüme bakarım,
Sağa sola saparım,
Muazzez’im
Ben sana taparım.
**
Mersin’e gidersin
Havuzlarda yüzersin
Tanrı’nın bir lütfu bana 
O da sensin!

Çığ’la Karaca’nın dostluğunun temelinde ülke sevgisi bulunur. İkisi de 
tarihe, doğaya tutkundur. Her ikisinin de haksızlıklara karşı çıkma yön-
temleri çakışır. Onlar, gördükleri her sorunun kaynağını topluma anlatma 
ve çözümler üretme kaygısıyla yaşarlar. Bu kaygı daha önce değindiğimiz 
gibi TBMM önünde eylem yapmalarına, panellerde konuşmalarına, on 
yıla yakın bir zaman adını “Giderayak” koydukları bir televizyon prog-
ramı yapmalarına neden olur. Yine onlar, yaşlarına inat söylemleri ve 
eylemleriyle umut üretirler. Çığ’la Karaca’nın dostlukları, Karaca’nın 20 
Ocak 2020’de ölümüne dek sürer. 

Çığ’ın Şiirleri-Manzumeleri...

Çığ’ın yaşamı boyunca yazdığı şiirleri ve manzumeler yazdığı bilinmek-
tedir. Bunlardan bazılarını yayınlamıştır. Bazıları ise yayınlanmamıştır. 
Bunlar arşivindeki belgeler arasındadır. Çığ’ın 5 Ağustos 1996 tarihinde 
babası için yazdığı “Rahmetli Babam ve Bir Başbakan” adlı şiir, babasıyla 
dönemin başbakanını karşılaştıran siyasal bir hiciv örneğidir:

Kimdi benim babam?
1885 doğumlu bir adam.
Anasını, babasını yitirmiş
Bir göçmen çocuğu.
Medresede okumuş, 
Sonra da öğretmen olmuş.
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“Hafız” derlerdi ona.
Ama aydın mı aydın imiş...
Ne bilirdim ben onun aydın olduğunu!
80 yıl sonra dinleyince bir başbakanı,
Anladım babamın neden aydın olduğunu.
İlk çocuğu kız olsun istemiş. 
Oğul varken kız istenir mi?
Ona Fransızca, keman öğrettirecekmiş.
Bak hele! Gâvur dili, gâvur çalgısı.
Olacak şey mi? Nereden gelmiş aklına?
Şimdi şaşıyorum buna!
Kızı bilim yapsın, diye
Adını “İlmiye” koymuş...
Kız kim, ilim kim o zaman?
Ne diyor şimdi bir Başbakan?
Kızların işi evde oturup çocuk doğurmak,
Kocasına bakıp destek olmakmış,
Açıkçası kölelik yapmakmış.
Nesine gerek kızın bilim yapması, 
Dil öğrenip, keman çalması!
Gel de şaşma şimdi babama!
Bir tarafta yıllarca önce karısına şapka giydiren,
Evine kadınlı, erkekli misafir kabul eden babam,
Diğer tarafta kadına para ile baş örttüren,
Kadın erkek, insanları ayırtan bir başbakan,
Meğer ne aydınmış, ne aydınmış sevgili babam
Anladım ancak şimdi,
Ortaçağdan gelince bir Erbakan!

Çığ’ın bir şiiri de kendine armağandır, 75. yaş gününde....

Yetmişbeş
Nedir kuzum bu yetmişbeş?
Yıl mı, ay mı, gün mü?
Bana kalırsa bu rakam
Saniyelik bir zaman.
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Evet! Öyle gelip geçti yıllar.
Uğraşılar, sevgiler, mutluluklar,
Ölümler, acılar, mutsuzluklar
Hepsi de bir saniyede oldu.

Yetmişbeş yaşlanmak mı demek?
Ben yaşlandım diyemem.
Bakmayın öyle yüzüme,
Yılların izi nedir, diye
Yaşlılık bence yüzde değil, 
  Gönülde, gönülde

Gönlüm öyle coşkun ki:
Dünyayı adım, adım dolaşmak,
Uzaya tırmanmak,
Kitapları devretmek,
Her güzeli seyretmek,
Herkesi mutlu görmek,
  Sevmek, sevilmek,
Her andan zevk almak istiyorum.

Ey dostlar! Gelin öyle yapalım,
Kızımın hediyesi şu anın,
Tadını çıkarmaya bakalım,
Hep birlikte birer kadeh atalım! 
  (Muazzez İlmiye Çığ, 20/VI/1989, St. Louis, MO). 

Çığ’ın bazı şiirleri de aşkı, yaşadığı aşkını anlatır:

Benim de bir sevgilim var
Heyyy!! Dostlar!
Duyduk duymadık demeyin,
Benim bir sevgilim var,
Hem de benden genç
Bana mâniler düzen
Hatta evlenme teklif eden
Pırlanta yüzük bile alacak olan
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Bir âşığım var
Şaşırmayın,
Gülmeyin,
Kıskanmayın,
Bir sevgilim var benim de.
Hay hay hay,
Benim de bir âşığım var.
Yaşlısın
Moruksun, 
Senden geçmiş
Olamaz, 
Demeyin!
Benim de seven, sevmeyi bilen
Bir yüreğim var.
Şaşmayın, gülmeyin,
Kınamayın
Benim de yaşam dolu
Bir kalbim var... 
  (Muazzez İlmiye Çığ, 17.II.2011)

Çığ Arşivi’ndeki bir belgenin başlığı ise şöyledir: “Bunlar da benden”. 
Bu belgeden de Çığ’ın duygularını ve yaşama bakışını görmek mümkün-
dür:

Çalışmadan duramam
Arkadaşsız olamam
Madem sevenim çok
Bu dünyayı bırakamam

Çığ’ın buraya aldığımız birkaç şiirinde de görüldüğü gibi siyasal alana 
yönelik eleştirilerinin yanı sıra, yaşama, doğaya ve insana olan tutkusunu 
her fırsatta dile getirir. Aşk onun yaşamının vazgeçilmezleri arasında ye-
rini almıştır. 
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Sonuç

Çığ, 1930’ların ikinci yarısında açılan AÜ DTCF’de parasız yatılı olarak 
aldığı eğitimin ona açtığı ufukları sıklıkla dile getirir. Çığ ve Kızılyay, 1940 
yılında ilk kadın çiviyazıları uzmanları olarak DTCF’den mezun olur, Su-
mer ve Hitit tarihine ışık tutan bilimsel çalışmalarını İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Çiviyazılı Tablet Arşivi’nde yaparlar. 1940’tan 1970 yılına dek 
dünya çapında tanınan çiviyazısı uzmanlarıyla çalışarak, ortak araştırma-
lara imza atarlar. Kızılyay’ın ölümünün ardından Sumer uygarlığının gü-
nümüzdeki izlerinin de arayışına tek başına devam eden Çığ, bu uygarlığı 
Türkiye kamuoyunun tanımasına katkıda bulunur.

Çığ’ın yaşamı, bir çiviyazıları uzmanının tabletler üzerinden üretiminin 
sınırlarını aşmaktadır. O, bir Sumer atasözü olan “Biliyorsun, niye öğretmi-
yorsun?” sözünü yaşamının en önemli yol göstericisi olarak benimsemiştir. 
107 yıllık yaşamında üç önemli savaşa tanıklık eden Çığ, bir kadın olarak 
Cumhuriyet devrimlerinin açtığı yoldan bugünlere geldiğini sıklıkla dile ge-
tirir. Üstelik de “ayrıcalıklı” bir aileye değil, babasının öğretmen maaşıyla, 
annesinin dikişleriyle güçlükle geçinen bir aileye doğduğunu yineleyerek.

Çığ’ın arşivi dünya çapında çiviyazıları uzmanları olan Prof. Landsber-
ger, Prof. Güterbock, Prof. Kraus ve Prof. Kramer’le yolunun kesişmesin-
den doğan bilimsel üretim ve dostluğun örnekleriyle doludur. Öte yandan 
Prof. Dr. Talat Halman ve Hayrettin Karaca gibi dostlarıyla yazışmaları da 
arşivde yer almaktadır. Çığ’ın yaşamı ve bu yaşamın yansıması olan arşivi 
onun hakkında çok sayıda çalışma yapma potansiyelini içinde barındır-
maktadır. Ayrıca 20 Haziran 2022’de, 108 yaşını bitirecek olan Çığ’ın ya-
şama tutkusu ve yaşlılıkla ilgili bakış açısı araştırmalara konu olacak nite-
likler taşımaktır. Çığ varlığıyla, yazdıklarıyla, konuşmalarıyla geleceğimizi 
aydınlatıyor...
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ANLATININ YÜZEYİNDEN ARŞİVİN ÇEPERLERİNE: 
LEYLÂ ERBİL EDEBİYATI ve  

ARŞİVİNİ BİR ARADA DÜŞÜNMEYE YÖNELİK  
BİR TARTIŞMA DENEMESİ

Olcay Akyıldız1 – Merve Şen2

Özet

Leylâ Erbil edebiyatında etik, bir tür sorumluluk, yanıt/hesap vere-
bilme, karşılık/etki üretebilme kabiliyeti (response-ability) olarak işler. 
Bu sorumluluk birlikte yaşamanın imkân ve imkânsızlıklarının peşinde, 
tarihin sürekli görünür ve duyulur olanın alanına dâhil edilişiyle sahip-
lenilir. Geçmişin manzarası hayaletleri, lekeleriyle mevcuttur anlatının 
şimdi’sinde. Bu nedenle de Leylâ Erbil edebiyatında şimdi’nin yüzeyi asla 
pürüzsüz değildir. Geçmişin, tarihin şiddeti anlatı yüzeyini pürüzleştirir, 
keser, çatallaştırır. Yüzey palimpsestiktir. Artık orada ve mevcut olma-
yan(lar)ın izlerini taşır. Bazen bir tanıklıkta, bazense bir belgede, kimi za-
man bir mektupta yahut dağınık kâğıtlar arasında, listelerde, alıntılarda, 
hatıralarda kendini gösterir çoktan gitmiş ve çoğunlukla da fark edilme-
miş, susturulmuş, unutuluşa terk edilmiş, üstü kapatılmış olan. Şimdi’nin 
mekânlarına, yüzlerine, nesnelerine sirayet etmişlikle, şimdi’nin kendisiy-
le bitmeyen hesabına bir de geçmişin hesabını ekleyişiyle var olur. Ley-
lâ Erbil edebiyatının en başından beri vurgulanan “Türkçenin gramerini 
bozma” tanımlaması da bu pürüzlü, palimpsestik anlatı yüzeyine aittir 
yine. Tarihin çizgisel anlatısına ve hâkim diline direnen, oradan taşanları, 
artanları, dışarı itilen ve kaybettirilenleri kendine katık eden bir anlatı yü-
zeyidir söz konusu edilen. 

1 Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, olcayak@boun.
edu.tr Orcid: 0000-0002-0892-2419

2 Penn State Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Doktora Öğrencisi, mfs6340@
psu.edu Orcid: 0000-0001-8727-7253
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Bu noktadan bakıldığında arşiv hem bir sorun hem de bir imkândır Ley-
lâ Erbil edebiyatında. Bir yandan kurulu düzenin, söylene/olagelenin haki-
kati, yani resmî tarihin kaynağı ve aracıdır, öte yandan ise kendini dayatan, 
baskın hakikate itirazı açan bir üretkenliğin, bir karşı-arşiv pratiğinin par-
çasıdır. Hakikat söylemi ile onla olan ilişkimiz arasındaki gerilim hattında 
Foucault’nun da dediği gibi, “hem bir yara hem de açıklık” olarak belirir 
hakikat arayışı. Mutlak ve kesin olarak değil, kişilerin, şeylerin mevcudiyet-
lerini tanıyan kısmîliği ve parçalılığıyla var olan bir hakikattir burada peşine 
düşülen. Üç Başlı Ejderha’da kullanılan gazete kupürünün de hatırlatabile-
ceği gibi “Hakikat”ten hakikatlere geçişte dönüştürücü bir kuvvet taşır ar-
şiv. Leylâ Erbil’in peşinde olduğu ve edebiyatını kateden kuvvetlerden biri 
de “Arşiv”in anarşivliğidir bu nedenle. Zeynep Sayın’ın kavramlaştırmasıy-
la “arşivin varlık nedeninin içinde gedik açan, onu yaran bir şey”dir anarşiv; 
“arşivi arşiv kılan koordinatları kabul etmeyen, onların dışında olan... [d]
olayısıyla, kendi tanıklığının da, imkânsızlığının da farkında olan bir şey”.

Bu da daima bilinenin, görülenin, işitilenin yani duyumsanabilir olanın 
sınırlarında dolaşmayı gerektirir. Leylâ Erbil’in peşine düştükleri tam da 
bu nedenle arşivi çeperleriyle düşünmeye davet eder bizi. Arşiv belirli bir 
bilmenin, görmenin göstergesi olmaktan çıkar, ki bu çift taraflı bir jesttir. 
Çıkış yolunu aralayan, arşivin böyle bir göstergesi olduğunun kabulüdür 
öncelikle. Bu çift taraflı jest, Leylâ Erbil edebiyatı ile tasnifi ve dijitizasyonu 
için çalıştığımız Leylâ Erbil arşivi arasındaki çift taraflı ilişkiyi değerlen-
direbilmemizin de önünü açar. Yazarın arşivine, edebiyatına ilişkin yeni 
sorular ve yanıtlar üretebilme kabiliyeti üzerinden yaklaşarak başladığı-
mız sürecin Leylâ Erbil edebiyatının kendisinin de “Arşiv” üzerine sözü 
olan bir edebiyat olduğunu fark etmemize imkân tanıdığını söyleyebiliriz. 
Arşivin kataloglanmasıyla birlikte yeniden okuduğumuz metinleri de bu 
imkânın sınırlarını genişleterek Leylâ Erbil’in arşivine bakışımızı dönüş-
türmektedir aynı zamanda. Bu doğrultuda makalenin amacı da, Leylâ Er-
bil edebiyatının etik anlayışından yola çıkarak arşivine yeniden bakmak 
ve arşivi hem bir sorun hem de bir imkân olarak edebiyatına dâhil eden 
Erbil’in çoğu zaman üzeri örtülmüş izlerini takip ederek bu malzemeyi 
arşiv-anarşiv ilişkisi bağlamında tartışmaya açmak olacak.

Anahtar Kelimeler: Leylâ Erbil, Gecede, Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın 
Günü, Üç Başlı Ejderha, Kalan, Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu, Yazar Arşivleri
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FROM THE SURFACE OF NARRATIVE TO THE  
PERIPHERY OF THE ARCHIVE: AN ATTEMPT AT A 

JOINT CONTEMPLATION OF LEYLÂ ERBİL’S  
LITERATURE AND ARCHIVE

Abstract

In Leylâ Erbil’s literature, ethics operates as a kind of responsibility, or 
rather, response-ability – an ability to respond or give account, and an abi-
lity to provoke a response or affect. Response-ability is embraced through 
an inclusion of history into the terrain of what is visible, speakable and 
audible, in pursuit of the (im)possibilities of living together. The landsca-
pe of the past is present in the form of ghosts and stains in the narrative’s 
present. The present never has a smooth surface. The violence of the past, 
inherited from history, mars, rips and cracks through the narrative sur-
face, becomes a palimpsest. It carries traces of (all) that which no longer 
exists there as a witness’ account, in a document or a letter or amidst mes-
sy stacks of papers, in lists or quotes and even in memories. The notion 
of “disrupting the grammar of Turkish language” associated with Leylâ 
Erbil’s literature from the very beginning also belongs to this irregular, 
palimpsestic narrative surface, which resists the linearity and hegemonic 
language of history, and instead incorporates all that spills over, turns into 
excess, is exiled or made to disappear.

The archive occurs both as a problem and a possibility in Leylâ Erbil’s 
literature. It is, on the one hand, the truth of the established order -things 
supposedly are and always have been-, therefore a source and vehicle of 
official history; on the other hand, the part of a counter-archival practice 
challenging the dominant truth paradigm imposed. The search for truth 
emerges, as Foucault says, as “both a wound and an opening” in the ten-
sion between the discourse of truth and our relationship to it. The truth 
pursued is neither certain nor absolute, but rather partial and fragmented. 
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The archive transforms “the Truth” to its plural form. In her literature 
we meet the an-archival-ness of “the Archive”. Conceptualized by Zeynep 
Sayın, the an-archive is “something that undoes, disrupts the very raison 
d’être of an archive”; “a thing that does not comply with and falls outside 
the coordinates that make an archive what it is... therefore aware at once 
of its own testimony as well as its impossibility.”

This requires constantly lingering at the boundaries of what is known, 
seen and heard – the sensible. The archive stops being the sign of a certain 
kind of seeing and knowing only as a double-edged gesture. This allows us 
to evaluate the two-sided relationship between Leylâ Erbil’s literature and 
her archive, which we have been working to classify and digitize. Initially 
approaching the writer’s archive for its capacity to offer answers and new 
questions regarding her literature we realized that her oeuvre has a word 
about the “Archive” itself. Rereading her works transformed our percep-
tion of the archive. In this article, we revisit Leylâ Erbil’s archive in light 
of the ethical understanding of her literature and open the material up to 
discussion in the context of archive vs. an-archive.

Key Words: Leylâ Erbil, Gecede, Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, 
Üç Başlı Ejderha, Kalan, Special Collection of Leylâ Erbil, Literary Archives
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Giriş

Arşivi belirli bir hakikati, bakışı ve bilgiyi meşrulaştırmak için araçsal-
laştırmakla onu hakikatleri, bakışları ve bilgileri üreten, değişip dönüştü-
ren bir süreç ve eylemlilik hali olarak değerlendirmek ve arşivle bu açı-
lardan birlikte çalışmak arasındaki fark, Leylâ Erbil edebiyatının kurucu 
öğelerindendir. Arşiv üzerine sözü olan, arşivle yol alan bir edebiyattır 
Erbil’inkisi. Arşiv, hem yüzleşme hem de imkân alanı olarak belirir Leylâ 
Erbil edebiyatında. Arşivin “hiyerarşik değer alanlarını yeniden düzenle-
me potansiyeli” (Heller, 2007, s. 4), Leylâ Erbil edebiyatının diğer kuru-
cu öğelerinden geçmişle sürekli mücadelenin, tarihteki baskın anlatıları 
gözler önüne sermenin, bu anlatılarda yok sayılanları, suskunlaştırılan-
ları gündeme getirmenin, bunu da daima şimdi’yle birlikte düşünmenin 
imkânlarını genişletir. Resmî tarihin hikâyenin ancak bir yüzü olduğunu 
ve bunun da iktidarın sesinin yansıması olarak büyük harflerle, yalnızca 
onun makbul gördüğü şekilde yazıldığının farkında olan Erbil, edebiyatı-
nı bunu doğrudan ifşa etmek yerine söz konusu anlatıyı kısa devreye uğ-
ratarak kurar. Es geçilen, unutturulan sesleri çağırarak monolitik ve ho-
mojen sesin frekansını bozar, başka sesleri duyulabilir (sensible) olanın 
alanına taşır. Burada bahsettiğimiz Rancièreci anlamda bir duyulurluktur; 
hem ortak bir şeyin varlığını hem de bu ortaklıktaki yer ve payların, yani 
mekân, zaman ve olayların dağılımını tanımamızı, paylaşılanlar kadar dı-
şarıda bırakılanları da tespit etmemizi sağlar (Rancière, 2008, s. 147). Eş 
zamanlı olarak estetik ve etik bir hareketliliktir söz konusu olan. Estetik, 
“sözün dolaşımı, görünür olanın sergilenişi ve duygu üretiminin, müm-
kün olanın eski yapılandırmasından koparak yeni kabiliyetler tanımlama-
sı” (Rancière, 2015, s. 61) ile ortaya çıkarken etik de sorumluluk, yanıt/
hesap verebilme, karşılık/etki üretebilme kabiliyeti (response-ability) ola-
rak işler Erbil’in edebiyatında. Bu sorumluluk, birlikte yaşamanın imkân 
ve imkânsızlıklarının peşinde, tarihin duyulur olanın paylaşımındaki yeri 
sorgulanarak sahiplenilir.

Geçmişi geçmiş zaman kipinde tutmaya karşıdır Erbil. Metinlerinde, şim-
di ve geçmiş birlikte dokunurken olup biten de bir geniş zaman kipinde sızar 
idrakımıza. Bu geniş zaman kipi tarihin tekrar eden döngülerini de imlemiş 
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olur. Aynı coğrafyadan nükseden travmalar, tasnif edilmeden ama birbiriyle 
eş de tutulmadan bir geniş zaman kipinde buluşur. Geçmişin manzarası ha-
yaletleri, lekeleriyle mevcuttur anlatının şimdi’sinde. Leylâ Erbil edebiyatında 
şimdi’nin yüzeyi asla pürüzsüz değildir. Geçmişin, tarihin şiddeti anlatı yüze-
yini pürüzlendirir, keser, çatallaştırır. Suskunluğu, ötekileştirmeyi, münferit 
kılınan, sistematik şiddeti devamlılıkları, kesintileri ve çatlaklarıyla görme-
mizi sağlar Erbil. Anlatının yüzeyi tam da bu nedenle palimpsestiktir. Artık 
orada ve mevcut olmayan(lar)ın izlerini taşır. Bazen bir tanıklıkta, bazen bir 
belgede, kimi zaman bir mektupta yahut dağınık kâğıtlar arasında, listelerde, 
bir gemi fotoğrafında, alıntılarda, hatıralarda, eski bir jurnalin sayfalarında 
kendini gösterir çoktan gitmiş ve çoğunlukla da fark edilmemiş, susturul-
muş, unutuluşa terk edilmiş, üstü kapatılmış olan. Umut Tümay Arslan’ın 
(2020) deyişiyle, tam da böyle bir yerde ortaya çıkar etiğin manzarası; “doğru 
bulduğumuz, yerleşik ve apaçık olan anlam istikametinin silindiği yerde” (s. 
15). Arşiv, şimdi’nin mekânlarına, yüzlerine, nesnelerine sirayet etmişlikle, 
şimdi’nin kendisiyle bitmeyen hesabına bir de geçmişin hesabını ekleyişiyle 
var olur. Kendini temize çeken tarihe, belirli bir bakışla tarihselleştirilmek 
istenen şimdi’ye bir müdahale olarak belirir anlatı yüzeyinde.

Leylâ Erbil edebiyatının en başından beri vurgulanan “Türkçenin gra-
merini bozma” tanımlaması da yine bu pürüzlü, palimpsestik anlatı yü-
zeyine aittir. Tarihin çizgisel anlatısına ve hâkim diline direnen, oradan 
taşanları, artanları, dışarı itilen ve kaybettirilenleri kendine katık eden 
bir anlatı yüzeyidir söz konusu edilen.1 Leylâ Erbil’in metinlerindeki bu 
gramer bozma girişimini sadece yüzeysel ve keyfî bir itiraz olarak okudu-
ğumuzdaysa onun hakikatle kurduğu dolambaçlı, şiddetli ve yüzleşmeci 
ilişkiyi ıskalama riski baş gösterir yüzeyde. Halbuki, anlatı yüzeyinin çat-
lakları aynı zamanda işlevseldir de; çatlaklardan sızan ışık, tam bir aydın-
lanmanın mümkün olamayacağının da kabulüyle görünmeyene az da olsa 
ışık düşürmeye çabalar. Zira, bir büyük hakikatten, bütüncül bir anlatı-

1 “Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili” (2016) makalesinde, Leylâ 
Erbil’in dil ve gramerle olan çapraşık ilişkisini tür tartışmaları üzerinden ele alan Mus-
tafa Demirtaş, Erbil’in egemen dile karşı verdiği mücadelenin dilini türsüz kıldığını id-
dia ederken bu eylemliliği tarihte ötelenen ve sessizleştirilenlerle, onlara ilişkin ortaya 
çıkarılan hakikat ile ilişkilendirir. Biz de makalede dil, arşiv ve anlatı üzerinden benzeri 
hatlarda yol alsak da, yazarsal niyete dair analizde Demirtaş’la ayrışıyor, Erbil’in amacı 
ve arayışının bir “toplumsal hakikati” arayıp ortaya koymaktan ziyade hakikatlerin 
çoğulluğuna vurgu yapmak olduğunu öne sürüyoruz.
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dan, nihayete erişten, topyekûn bir sağlıktan söz edilemeyeceğini bilir Er-
bil. Öteki seslerin duyulmasına, en azından varlıklarının fark edilmesine 
vesile olabilen bir edebiyatı mümkün kılmayı hedefler. O çatlaktan sızan 
ışığı takip etmek, onu büyütmek, ışık kadar gölgenin düştüğü yerlerin de 
ayırdında olmak okurun sorumluluğundadır. Sorumluluk alırken sorum-
luluk yükleyen de bir edebiyattır Erbil’inkisi. Bu durum, yazar, metin ve 
okur arasında anlamlı ve karmaşık bir diyaloğu mümkün kılar. Belki de 
bunun içindir ki, ilerleyen baskılarda yeni belgelerle açılmasını, değişme-
sini hayal ettiği Tuhaf Bir Kadın’ı yazarının ölümünden sonra da belge ve 
arşiv müdahelesine açık tuttuğunu, metnin anonim bir romana dönüşme-
sini arzuladığını dile getirir Leylâ Erbil.1 “Dokunduğu gerçeklik [katliam-
lar, işkenceler, travmalar] ile kesip çıkarıp düzenlediği gerçeklik [gazete 
haberinden devşirilen anlatı] arasındaki sınırları, geçişleri ve geçişsizlikle-
ri yoklama[ya], keşfetme[ye], sınama[ya]” yönelik aldığı “sorumluluğun” 
(Arslan, s. 19) okura da sirayet etmesini talep eder. Bu bağlamda, tarihin 
sunduğu arşiv ile Leylâ Erbil edebiyatında beliren arşiv ve o edebiyatı üre-
ten yazarın arşivi arasındaki diyalog daha da önem kazanır.

Mustafa Suphi hakkındaki belgelere dair çağrısını tartıştığı mektup taslağı 
ERBBIO0403601, Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu.

1 Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu’nda yer alan ve Cengiz Gündoğdu’ya yazılan, 21.02.2000 
tarihli mektup taslağında (belge no: ERB.BIO.04.036.01.CR), kendisi öldükten sonra 
yayıncısının ortaya çıkan yeni belgeleri kitabın her yeni baskısına eklemesini isteyece-
ğini söyler Erbil. Hatta, bunu bir adım öteye taşıyarak yeni kuşakların da bu belgeleri 
buldukça metne dâhil etmelerini, böylece bir anlamda, yarısı kendisine ait anonim bir 
roman elde edebileceklerini sözlerine ekler. Belgeler hariç romanın ana gövdesi değiş-
meyecek olduğu için bu anonimliği retorik bir çıkış olarak okumak mümkünse de, söz 
konusu teklif, yazarın belgelerin metinde yer alması konusundaki hassasiyetini vurgu-
laması açısından önemlidir.



156

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Tıpkı metinlerini oluşturan yüzey gibi pürüzsüz ve çizgisel olmayan bir 
diyalogdur bu da. Onu kurcalamak, deşifre etmek, deşmek; daha doğru 
bir tabirle, bütüncül bir keşfin, bilginin, anlamın imkânsızlığının kabulüy-
le böylesi bir diyaloğa girme çabası gütmek, Greenblatt’ın Shakespearean 
Negotiations’da (1988) bahsettiği türden bir “ölülerle konuşma” çabası-
nı gerektirir kimi zaman da. Bu da, Leylâ Erbil Arşivi’ni tasnif etme ve 
anlama çalışmaları esnasında sık sık bir belgenin –özellikle de saklanmış 
yığınla gazete ya da gazete kupürünün– orada tesadüfen mi yoksa bilinçli 
bir eğinimin sonucu olarak mı bulunduğu hususunda tereddüde sürük-
ler bizi. Üç yıla yakın süredir haşır neşir olduğumuz Leylâ Erbil Arşivi,1 
yazarın şimdi ve burada bizimle olamayışından ötürü –ki bu da bir nevi 
arşivin bir metne, bizlerin de birer okuyucu-yorumcuya dönüştüğü bir 
diyalog yaratmaktadır aramızda– sürekli olarak bilinmeyende, bilineme-
yecek olanda yol almaya yönlendirir bizi. Ölülerle konuşan, bir ölüyle ko-
nuşma çabasında peşine düşeriz her bir belgenin. Bu da, şimdi ve burada 
olmayanın peşinde, şimdi ve burada olanı, yani arşiv belgesini dinlemeye 
davet eder bizi. Arşivle aylar içinde, katalogladığımız belgeler, biriken ve 
çakışan anahtar kelimeler, birbirine denk düşen tarihler, birbiriyle konu-
şan deneme ya da mektuplar aracılığıyla kurduğumuz ilişki, aramıza farklı 
ritimlerde açılıp kapanan bir mesafe koyarken, edebiyat tarihi kadar top-
lumsal tarihle de tekrar ve tekrar, her defasında farklı bir gözle ilişkileniriz.

Bu noktadan bakıldığında, arşiv hem bir sorun hem de bir imkân ola-
rak kendini gösterir Leylâ Erbil edebiyatında. Bir yandan kurulu düzenin, 
söylene/olagelenin hakikati, yani resmî tarihin kaynağı ve aracıdır; öte 
yandansa kendini dayatan, baskın hakikate itiraz yolunu açan bir üret-
kenliğin, bir karşı-arşiv pratiğinin parçası. Bu nedenle de, söz konusu bağ-

1 Yazarın kızı Fatoş Erbil’in Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araş-
tırma Merkezi’ne bağışladığı, Erbil’in okul defterlerinden kişisel ve resmî yazışmala-
rına, metin taslaklarından biriktirdiği gündelik gazetelere uzanan, kimileri mükerrer 
3000 kadar belgenin yer aldığı bir arşiv burada sözünü ettiğimiz. Boğaziçi Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 18B10P1 Kodu ve 13820 Proje Kodu ile destek-
lenen BAP projesi kapsamında kataloglaması ve dijitizasyonu gerçekleştirilmekte olan 
bu belgelerin arşivlenmesindeki çeşitli süreçlerde bizlere yardımcı olan Başak Deniz 
Özdoğan, Buket Okucu, Esra Nur Akbulak, Negar Kazemipour Leilabadi, Nurçin İleri, 
Seda Yücekurt Ünlü, Semiha Şentürk, Uğur Çalışkan ve Yonca Güneş Yücel’e ve arşi-
vin üniversiteye aktarım sürecine emek veren ve projeyi danışman olarak takip eden 
Zeynep Uysal’a çok teşekkür ederiz. Proje hakkında detaylı bilgi almak için bkz. http://
nazimhikmetmerkezi.com/projeler/leyla-erbil-ozel-koleksiyonu/
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lamda arşivde bizi en çok meşgul eden, taşları yerine oturtmakta en güçlük 
çektiğimiz ama bir yandan da edebiyatın ne’liği ve imkânları konusunda 
düşünmek için bizlere oldukça bereketli bir zemin sunduğunu düşündü-
ğümüz gazeteler ve gazete kupürleri ile yol almak istedik bu yazıda.

6 kutuya sığdırdığımız günlük gazete yığını ve bir kısmı Erbil’in edebiya-
tında kendine doğrudan ya da dolaylı olarak yer bulan çok sayıdaki gazete 
kupürünün arşivdeki varlığını genel itibariyle -bilhassa da hiçbir şekilde işa-
retlenmemiş ve üzerine notlar düşülmemiş gazetelerin varlığı üzerinden- te-
sadüfi olarak değerlendirmek, bunları günden artakalanlar olarak bir köşeye 
ayırmak, hatta belki de onları arşivden ayırmayı bile tartışmaya açmak müm-
kündür. Fakat hatırlamamız gerekir ki, Leylâ Erbil’in peşine düştükleri biline-
nin, görülenin, işitilenin yani duyumsanabilir olanın sınırlarında dolaşmaya, 
tarihi, hakikati çeperleriyle düşünmeye davet eder bizi. Yazarın arkada bıra-
kılanlara, kenara köşeye itilenlere, gündelik telâşımızda gözümüzün şöyle bir 
takılıp geçtiklerine eğinimi arşivi de artıklarla, çeperlerde düşünmeye açar.

Gazetelerin tesadüfi varlığı belki o kadar da tesadüfi değildir Erbil’de. 
Zira, yayılımı ve yaygınlığıyla çok daha geniş bir kitleyi etkileme kapasitesi 
olan gazeteler, gündeliği ve şimdiyi kuran, belleği de inşa eden ve bunu 
son derece alelade biçimde yapan araçlardır. Erbil, iktidarın devreye sok-
tuğu geçmiş ve tarih bilgisini sorgulamak için yine iktidar tarafından dev-
reye sokulan araçlara, bilginin üretildiği ve sunulduğu mecralara yönelir. 
Baskın söylem ile onla olan ilişkimiz arasındaki gerilim hattında, hakikate 
dair arayışımız Foucault’nun da söylediği gibi, “hem bir yara hem de açık-
lık” (Yardımcı, 2017) olarak belirir. Mutlak ve kesin olarak değil, kişilerin, 
şeylerin mevcudiyetlerini tanıyan kısmîliği ve parçalılığıyla var olan bir 
hakikattir burada peşine düşülen. Gazetenin kurguya dâhiliyeti mecrayı 
üreten, onu belirli bir şekilde çerçevelendiren söylemi kaydırır. Gazete ha-
beri ve kurmaca yan yana geldiğinde, hikâye çatallaştığı ve çoğullaştığında, 
görülür ve bilinir olanın da manzarası değişir. Bir müdahale zemininde 
konuşlanan kurmaca, “duyumsanabilir sunum tarzlarını değiştirme; çer-
çeveleri, ölçüleri ve ritimleri değiştirerek böylece ifade biçimlerini de-
ğiştirme; görünüşle gerçeklik, biricikle genel, görünür olanla görünürün 
anlamı arasında yeni bağlar kurma çalışması” (Rancière, 2015, s. 62) ola-
rak var edilir. Apaçık bir anlam alanının dışına çıkarız artık. Zira, Erbil’in 
arşiv malzemesiyle kurduğu ilişki mutlak söylemler ve bilme biçimlerini 
sorunlaştırmaya yönelir. Gazete bir söylem aracı olmakla birlikte yalnızca 
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(belirli) bir söylem aracı değildir artık. Erbil’in arşivle karmaşık bir ilişki 
kuran edebiyatından gazete parçacıkları, kırpıkları gözetmeyi, yani ga-
zeteyi bir bütün dâhilinde değil, parçalar, hikâyeler, söylemler, duygular 
bazında düşünmeyi öğreniriz. Üç Başlı Ejderha’da kullanılan gazete ku-
pürünün de hatırlatabileceği gibi, “Hakikat”ten hakikatlere geçişte dönüş-
türücü bir kuvvet taşır arşiv. Bunu da, içeriden ve kimi zaman neredeyse 
sinsice denebilecek bir şekilde, metnin dokusuna iyiden iyiye sızarak ve 
taşıdığı ihtimaller ancak zamanla keşfedilecek şekilde yapar.

Leylâ Erbil’in peşinde olduğu ve edebiyatını kateden kuvvetlerden biri 
de “Arşiv”in anarşivliğidir bu anlamda. Zeynep Sayın’ın kavramlaştırma-
sıyla “arşivin varlık nedeninin içinde gedik açan, onu yaran bir şey”dir 
anarşiv; “arşivi arşiv kılan koordinatları kabul etmeyen, onların dışında 
olan... [d]olayısıyla, kendi tanıklığının da, imkânsızlığının da farkında 
olan bir şey” (Sayın, 2017; aktaran Sıldır). Görülebilir, söylenebilir ve an-
laşılabilir olanın koşullarını tartarken bunların sınırlarını genişleten, di-
lin alışkanlıklarından, gramerin yapısından, zamanın da çizgiselliğinden 
sıyrılmasına paralel giden bir varlık sürer arşiv. Kelimenin kökeninde yer 
alan “başlangıç, köken, ilk yer” gibi anlamlar köklerinden sökülüp alınır. 
Duyumsanabilir olanın yeterliliği, bunların aşılma imkânları ve sunduğu 
ihtimaller üzerine bir tahayyüle kapı aralar anarşiv düşüncesi.

Belirli bir bilmenin, görmenin göstergesi olmaktan çıkan arşiv, çift ta-
raflı bir jest olarak kendini gösterir. Çıkış yolunu aralayansa arşivin belirli 
bir göstergesi olduğunun da kabulüdür öncelikle. Bu çift taraflı jest, Leylâ 
Erbil edebiyatı ile tasnifi ve dijitizasyonu için çalıştığımız Leylâ Erbil ar-
şivi arasındaki çift taraflı ilişkiyi değerlendirebilmemizin de önünü açar. 
Yazarın arşivine, edebiyatına ilişkin yeni sorular ve yanıtlar üretebilme 
kabiliyeti üzerinden yaklaşarak başladığımız sürecin Leylâ Erbil edebiya-
tının kendisinin de “Arşiv” üzerine sözü olan bir edebiyat olduğunu fark 
etmemize imkân tanıdığını söyleyebiliriz. Arşivin kataloglanmasıyla bir-
likte yeniden okuduğumuz metinleri de bu imkânın sınırlarını genişle-
terek Erbil’in arşivine bakışımızı dönüştürmektedir aynı zamanda. Leylâ 
Erbil edebiyatının etik anlayışından yola çıkarak yazarın arşivine gazeteler 
ve gazete kupürleri üzerinden yeniden baktığımız ve birkaç metninde bu 
arşivselliğin izini sürdüğümüz bu yazı, arşivi hem bir sorun hem de bir 
imkân olarak edebiyatına dâhil eden Erbil’in edebiyatını arşivle ilişkisi ve 
arşiv-anarşiv bağlamında tartışmaya açma girişimidir bir anlamda.
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Yılların Hikâyesinin Saklandığı “Çekmece”

Leylâ Erbil edebiyatının ilk ve 
en küçük gazete kesiğine Gece-
de (1968) kitabında yer alan 
“Çekmece” hikâyesinde rastla-
rız. Bir karı koca arasındaki 
mektuplaşmayı konu alan – 
çekmecenin içinde yalnızca 
kocanın mektupları vardır– 
bu metinde, söz konusu habe-
rin tamamını okumayız bile. 
Kesikteki haberin başlığı “Kırk 
Kişi Boğuldu”dur. Üzerinde 
“Baş tarafı birinci sahifede” 
ibaresi bulunan bu kesik, bir 
gemi kazasından bahseder. 
Kazada hayatını kaybedenle-

rin listesi hikâyenin sonunda yer alır. Pek çok Leylâ Erbil metni gibi “Çek-
mece” de birden fazla ihtimali barındırır. Hikâye, yazarın bir gazete kesiğin-
den yola çıkarak kurguladığı bir yaşam kesiti olmanın ötesinde de 
okunabilir. Dursun Kaymak’ın karısının çekmecesinden çıkan mektup, fo-
toğraf ve gazete kesiklerinin bir araya geldiği, onları toparlayan bir yazarın, 
hatta alışıldık anlamda bir anlatıcı sesin bile olmadığı bir yığındır önümüz-
deki belki de. Ahmet Oktay Leylâ Erbil ile yaptığı bir söyleşide “Çekmece” 
hikâyesinin asıl anlatıcısının çekmece olduğuna değinilip değinilmediğini 
sorar ve aksi belirtilmediği için çekmecenin açılmadığını varsayabileceğimi-
zi iddia eder.1 Elimizdekiler mektuplar, mektuplarda bahsi geçen evin imara 
uygun olmayan bir kısmının yıkımına dair tebligat, Dursun Kaymak’ın ça-
lıştığı geminin bir fotoğrafı ve belki de en sonda da kocanın ölüm haberinin 
olduğu gazetenin bir parçasıdır.2 Görsel malzemenin izleri mektuplarda da 

1 Aynı söyleşide Ahmet Oktay hikâyedeki gemi görselinin Adam Yayınları’ndan çıkan 
ikinci baskıda değişmiş olmasına da vurgu yapar, Erbil de ilk baskıda kullanılan fotoğraf 
yırtıldığı için bu değişikliğe gittiğini ama yine de aynı geminin aynı limandaki başka bir 
fotoğrafının kullanıldığını belirtir. (Oktay, 1983, 133)

2 “Çekmece” hikâyesini Rusçaya çeviren Türkolog Svetlana Uturgauri, “Bunalım Ede-
biyatı ve Modernizmin Sorunları” başlıklı yazısında, sanatsal metne gerçek belgeler 
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yer alır. Dursun, yolladığı gemi fotoğrafını anlatır. Ya da, kolaj olarak karşı-
mıza çıkan acente kartlarını (Saliha adres yazmak için kullansın diye yolla-
maktadır Dursun kartları) açıklayan bir cümleye rastlarız: “Bu defa kart al-
mayı unutmuşum adresi yazıyorum” (Erbil, 2017, s. 46). Dursun Kaymak’tan 
kalanlar, Saliha Kaymak’tan kalanlar ya da onun kocasına dair biriktirdikle-
ri. Hikâye bunların ortaya konmasından ibarettir esasen. Boşlukları doldur-
mak, mektuplarda olmayanı hayal etmek okurun işidir.1 Bahsi geçen gazete 
kupüründe bu kısa hikâye boyunca dinlediğimiz mektupları yazan Dursun 
Kaymak’ın da adını görürüz minik puntolarla diğer isimlerin arasında. Mi-
nicik haberin etrafını ören diğer haberlerin kesikleri de okura göz kırpmak-
tadır, fakat olaya ilişkin tam bir bilgi aktarımı yoktur. Bu daha sonra üzerin-
de duracağımız, Erbil’in edebiyatındaki bilmekle bilmemek arasında salınma 
halinin ve bilme rejimleri arasındaki gerilimin de ilk yansımasıdır belki de. 
1941’de başlayan mektuplar 1959’da son bulur. Bir gemi kazasında ölmüş 
Dursun Kaymak’ın mektuplarını hayal etmiş ve yazmıştır Leylâ Erbil. Gaze-
te haberinde minik harflerle yazılmış diğer isimlerden pek de bir farkı olma-
yan bir isim ete kemiğe bürünmüştür böylece. Seferden dönünce karısıyla 
Kanlıca’ya uzanmanın hayalini kuran, emekliliğinde oturacağı ev için para 
biriktiren, arzuları, kavgası olan, 41’de sevgili karıcığım derken 59’daki 
mektuplara artık Saliha diye başlayan bir cisme bürünür bu isim. Gazetede 
görüp de geçiverdiğimiz bir ölü listesine dönüp yeniden bakmamıza, haber-
lerin aktarılışını sorgulamamıza vesile olur bu hamle. Sadece bir isim liste-
sinden bir hikâyeye, oradan da başka hayatların mevcudiyetinin fark edil-
mesine varan bu yolculuk, arşivde yer alan her bir gazete kesiğini de 
dikkatle incelemenin elzem olduğuna dair bir ipucudur bizler için.

sokmak ya da edebiyat dışı görsel malzemeyi dâhil etmek diye tanımladığı bu tekniğin 
başka sonuçlarından da söz eder. “Çekmece” başlığının sembolik olduğunu söyleyen 
Uturgauri, içinde mektuplar ve belgeler olan gerçek bir çekmecenin ima edilme ihtima-
lini düşünmez ancak bahsi geçen belgelerin hikâyenin bütününe kattıklarını önemser. 
Uturgauri’ye göre, kahramanın hiçbir zaman göremeyeceği, belediyenin mühürlü, im-
zalı, belli bir adresi belirten inşaat yıkım belgesi, Dursun Kaymak’ın imzasının ardında 
tesadüfen yer almaz. Uturgauri, bu anın, Dursun Kaymak’ın trajedisini toplumsal ne-
denleriyle ortaya koyan Leylâ Erbil’in edebiyatında önemli bir kırılmaya işaret ettiğini 
iddia eder ve öykünün, okuru kahramanın trajedisinin, toplumsal, burjuva toplumun-
dan kaynaklanan nedenlerine götürdüğünü belirtir. (Uturgauri, 1989, 40-41)

1 Murat Gülsoy Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık kitabında, okurun boşlukları doldurması 
eylemine edebiyatta mektup türünün kullanımına örnek olarak ele aldığı “Çekmece” 
hikâyesindeki mektupların tek taraflı oluşuna işaret ederek değinir. (Gülsoy, 2020, 207)
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Bir çekmeceden çıktığını 
varsayabileceğimiz ve 
“Çekmece” hikâyesinde 
yer alan gazete kesiği.

Gecede kitabının Adam 
Yayınları’ında 1983 yı-
lında çıkan ikinci bas-
kısında değişmiş olan 
gemi fotoğrafı.

Yekpare (Bir) Zaman ve Geçip Gitmiş (Bir) Geçmiş Karşısında 
Tuhaf Bir Kadın (1971)

Erbil’in sıklıkla otobiyografik olarak okunan ve yazar olma sürecinde 
genç bir kadının aile, çevre ve entelektüel ortam arasındaki sıkışmışlığıyla is-
yanı bağlamında feminist bir kadın hikâyesi olarak değerlendirilen (Schwe-
issgut, 1999; Glassen, 2005; Yücekurt, 2014), toplumsal sorumluluk ve bi-
reysellik hattında (Schweissgut, 1999) ya da sosyalizm ve gelenek arasında 
sıkışmış bir kadın olarak Nermin karakteri (Ayaydın Cebe, 2007; Çelebi, 
2012) üzerinden okunan, Marksist estetik bağlamında, sol gelenek içerisin-
de de ele alınan (Aytemiz, Sönmez, 2017) bu anlatısında, bizim zihnimizi en 
çok kurcalayan bölüm, denizci Baba’ya ayrılmış olanıdır. Karşımızda, sağlı-
ğını ve zihinsel bütünlüğünü giderek yitirmekte olan, anıları arasında batıp 
çıkarken yaşadıklarını bilinç akışıyla anımsayan bir anlatıcı vardır. Baba’nın 
zihnindeki rahatsız edici ağlara takılan isimlerden biri de Mustafa Suphi’dir.

Benim mi bu kız? Ne bekliyor burada? Karşıma oturuyor, gerçeği, suçu 
bekliyor... Bahriceditle Mustafa Suphi’yi Sinop’a taşıyoruz. Cigara ikram 
etmişim ona, kravat takan, gözlüklü tuhaf bir herif, bıyıklarıyla oynuyor. 
(...) Son günlerine iyice tutturuktu Ahmet ağabeyim dönüp dönüp soruyor 
“Supiyi kim öldürdü? Supiyi kim öldürdü?”1 (1980, s. 88).

1 Birinci ve ikinci baskılarda aynı kısımda “Ahmet ağabeyim” sözleri yoktur: “Son günle-
rine iyice tutturuktu dönüp dönüp soruyor, ‘Supiyi kim öldürdü, Supiyi kim öldürdü?’” 
(Erbil, 1971, 83).
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Türkiye Komünist Partisi’nin ilk başkanı olan Mustafa Suphi’nin 28 
Ocak 1921’de Trabzon açıklarında yoldaşlarıyla birlikte öldürülüşü bu-
gün hâlâ detayları bilinmeyen bir dizi muammayla örülüdür. Mustafa 
Suphi’ye ve ölümüne ilişkin merakını uzun yıllar boyunca koruyan Erbil, 
kitabın yayımlandığı yıl olan 1971’den ölümüne dek Mustafa Suphi’yi 
düşünmeye ve araştırmaya devam etmiş, kitabın yeni baskılarına da bul-
duğu yeni belgeleri dâhil etmeye karar vermiştir. Arşive baktığımızda Er-
bil’in bu kararlılığının izini net bir şekilde sürmek mümkündür. Birçoğu 
“Kemal Tahir-Mustafa Suphi’yle ilgili belgeler” başlıklı zarfta olmak üze-
re, 70’lerin başından 2000’lere kadar Mustafa Suphi’ye dair pek çok belge 
biriktirmiştir Erbil. Bu belgeler, Mustafa Suphi’nin ilk editörü olduğu, 
Türkiye Komünist Partisi’nin yayımladığı Yeni Dünya gazetesinin 28 
Rebiülevvel 1339 (10 Aralık 1920) ile 31 Rebiüâhir 1339 (12 Ocak 1921) 
tarihli sayılarının fotokopilerinden İsmet Bozdağ’ın 1991 Aralık’ında 
Milliyet’te yayımlanan “Mustafa Suphi’yi Kim Öldürdü?” başlıklı yazı 
dizisine kadar uzanır. Biriktirilmiş bu gazete kesikleri ile yazı fotokopile-
ri, yani ısrarlı bir arayışın izleri, romanın ilk baskılarında yer almasa da 
sonrasındakilere eklenen ve neredeyse yabancılaştırıcı bir biçimde met-
ni bölen ekleri/fazlalıkları bir nebze aydınlatmış olur. Fakat, karşılaşılan 
ve biriktirilen belge sayısı ile romana zamanla dâhil edilenler arasında 
doğru bir orantıdan söz edilemez. Leylâ Erbil’in gündelik hayatta Mus-
tafa Suphi olayıyla karşılaşmalarıyla metinsel düzlemde okura sunduğu 
karşılaşmalar arasında bir mütekabiliyet mevcut değildir. Erbil’in karşı-
laştığı belgelerin ne kadarını, hangi kriterlere dayanarak metne dâhil et-
tiğinin bilgisine sahip değiliz.1 Yine de, yazarın belgeleri metnin içerisine 
dâhil etme kararını metnin ilk yazım sürecinde değil, daha sonradan al-
dığını düşünmek de en başta alınan kararın çeşitli gerekçelerle (örneğin 
konuya ilişkin yayıncılarla arasında yaşanmış olabilecek bir anlaşmazlık 
ya da teknik imkânsızlıklar nedeniyle) uygulanmadığını düşünmek de 
mümkün. Zira, ne Habora Yayınları’ndan çıkan ilk iki baskıda (sırasıyla 

1 Kitabın 6., Yapı Kredi Yayınları’ndaki 2., baskısının önsözünde yazar bu konuyu şu 
şekilde açıklar: “Öte yandan bu gidişle, araştırmalar konusunda ne denli seçkinci 
davransam da ve okura en iyisini bırakayım desem de, Tuhaf Bir Kadın’ın, yıllar içinde 
birikecek onca Mustafa Suphi belgesinin arasında kaynayıp gideceğinden korktuğu-
mun da bilinmesini isterim!” (Erbil, 2001, s. 6) Fakat belgeler çoğalarak metni örtmez. 
Bulduğu belgeleri de seçerek kitaba kattığının altını çizen Leylâ Erbil, her yeni baskıda 
“Eklenecek yeni belgelere rastlamadım” notunu eklemeye devam eder.
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1971, 1972) ne de Cem Yayınları’ndan çıkan 3. baskıda (1980) bu bel-
geler mevcut. Bu ilk üç baskının Mustafa Suphi’ye ilişkin dikkat çeken 
bir diğer noktası da, daha sonra belgelerle birlikte metne dâhil edilen ve 
belgelerin yer aldığı kısmın hemen öncesine denk gelen Mustafa Suphi 
başlıklı alt bölümün sonuna eklenmiş “Suphi Suphi diye bağırdım Kara-
deniz’e” sözleri (Erbil, 1989, s. 106; Erbil, 1998, s. 102; Erbil, 2001, s. 104; 
Erbil, 2005, s. 174).

Romanın içerisine ilk kez 1989 yılında Can Yayınları’ndan çıkan 
baskıda belge dâhil eder Erbil. Daha sonraki baskılarda sayısı artacak 
belgeleme, bu baskıda ve Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ilk baskıda 
(1998) sadece 1 ile sınırlıdır.1 Yapı Kredi Yayınları’ndaki ikinci baskısın-
dan (2001) itibaren kitabın yeni baskılarında daha fazla sayıda (4) belge 
yer alır. Yapı Kredi baskısıyla birlikte bir önsözle durumu açıklamaya da 
başlar Erbil. OkuyanUs (2005) baskısından itibarense daha önce metnin 
bir parçası imiş gibi metne karışmış gözüken belge sayfaları bir başlıkla 
(“Mustafa Suphi ile ilgili bilgi, belge ya da yorumlar”) verilmeye baş-
lar.2 Bu yazının giriş kısmında paylaşılan mektup taslağında yazanlar da 
durumu destekler. Belgeleri metne sonradan ekleyişini biraz da onlara 
zaman içinde ulaşması ile açıklar. Mektubunda, bir kitabın ilk yazıldığı 
halinde kalması gerektiği görüşünü savunanlara da genel itibariyle karşı 
çıkar. Üstelik, romanın yazıldığı ve yeniden basıldığı yıllarda da, mektu-
bun yazıldığı 2000’de de, Mustafa Suphi hakkında henüz yeterince bilgi 
yoktur, başına ne geldiğinin detayları muhtelif iddia ve yorumlara da-
yanır.

Gelecekte yapılacak katkıları desteklemek ve onları dolaşıma sokabil-
mek için de bir çağrıdır bu katık belgeler Erbil’e göre. Cengiz Gündoğ-
du’ya yazdığı bu mektuptan sonra yayımlanan 2001 Yapı Kredi baskısın-
da sayısı artmış olarak karşımıza çıkan belgeler, adeta bu önermenin bir 
uzantısı gibidir.

1 Mahmut Goloğlu’nun 1971’de basılmış olan Cumhuriyete Doğru 1921-1922 başlıklı ki-
tabından alınan eski Trabzon Noteri Salih Çağatay’ın tanıklığı. (Erbil, 1989, s. 106-107)

2 Paylaştığı ilk belge olan Salih Çağatay’ın tanıklığının ardından metne dâhil olan belge-
ler ve alıntılar şöyledir: 1980 tarihli İsmet Bozdağ’ın Milliyet’te gerçekleştirdiği Kemal 
Tahir Söyleşilerinden 15 Haziran 1980 tarihli parça, Yavuz Aslan’ın Türkiye Komunist 
Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi kitabından bir bölüm, Andrew Mango’nun 2000 
tarihli Atatürk yazı dizisinden bir parça. Birbiriyle çelişen bilgiler sunan bu belgelerin 
her biri farklı hakikatleri imler.
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Ne Mustafa Suphi olayının siyasi boyutu ne de Mustafa Suphi meselesi-
ni edebî bir metinde ele alan ilk ismin kim olduğu konusundaki tartışma-
lara girdiğimiz bu yazıda,1 “Mustafa Suphi Olayı”na yer verme nedenimiz, 
Leylâ Erbil’in bilgi, belge, arşiv ve edebiyat metni arasındaki ilişkiye yö-
nelik tavrını gösterebilmek. Tuhaf Bir Kadın romanını incelerken detaylı 
olarak Mustafa Suphi meselesine gönderme yapan ilk çalışma Gündoğ-
du’ya yazılan mektupta da adı geçen Karin Schweissgut’un Individuum 
und Gesellschaft in der Türkei: Leylâ Erbil’s Roman Tuhaf Bir Kadın (Eine 
sonderbare Frau) başlıklı yüksek lisans tezidir. Tuhaf Bir Kadın’ın ilk bas-
kısının bazı yerlerinde Mustafa Suphi bağlantısının eksik olduğuna işaret 
eden Schweissgut, çalışmasında bizim burada yer vermediğimiz konulara 
da değinir.

Schweissgut, Erbil’in bu meseleyi romanına dâhil edişini sorgular. Tez 
çalışması sırasında bizzat yaptıkları bir görüşmede yazara doğrudan bu 
konuya dair sorular da soran Schweissgut, edebî bir metin olarak Tuhaf 
Bir Kadın’ın Mustafa Suphi olayına pek de bir katkıda bulunmadığını, 
edebî metin yazarının tarihî gerçekleri ortaya çıkartmak gibi bir sorum-
luluğunun da zaten olmadığını düşünür. Baba karakteri ile Mustafa Sup-
hi’nin kurguda bir biçimde ilişkilendirilmesinin çok da gerekli olmadığını 
ifade eder.2

“Leylâ Erbil Edebiyatında Tanıklık Tarih Yazımı ve Kefaret” (2020) 
başlıklı yüksek lisans tezinde Mustafa Suphi meselesini politik bir zemin-
den okuyan Esra Nur Akbulak ise metne dâhil edilen belgelerin Mustafa 
Suphi’nin ölümünü aydınlatma amacı güttüğünü, Erbil’in yazdığı önsöz-
den de hareketle “hakikati gün yüzüne çıkarma” saikiyle hareket ettiğini 

1 Bu tartışmaların başında Leylâ Erbil ile Selim İleri arasında geçen ve Mustafa Suphi’yi 
edebî düzleme taşıyan ilk kişinin kim olduğuna dair olan polemiğin geldiğini söylemek 
mümkündür. Tıpkı Tuhaf Bir Kadın gibi Selim İleri’nin “Mustafa Suphi” başlıklı öykü-
sünün olduğu Pastırma Yazı da 1971 yılında yayımlanır. Bu polemiğe dair detaylı bilgi 
almak için bkz. Schweissgut, 1999; Par, 2017.

2 Schweissgut’un, eleştirse de, meselenin ardına düşme nedeni romanı tüm detaylarıy-
la inceliyor olmasıdır. Tam da bu nedenle, romanda yazılanlarla konuyla ilgili başka 
kaynaklar arasında da bir karşılaştırma yapar. Cevap aradığı temel mesele kitapta bir 
belgenin yer almasından ziyade Mustafa Suphi’nin romanın kurgusuna dâhil edilmiş 
olmasıdır. Schweissgut tez çalışmasını tamamladığı ve ardından da tezini kitap olarak 
yayımladığı süreçte henüz 2001 Yapı Kredi baskısı çıkmamıştır, dolayısıyla Schweiss-
gut’un karşılaştırdığı son baskı 1989 Can Yayınları baskısıdır.
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ileri sürer.1 Bizse bilgi, belge arşiv ve edebî metin arasındaki dinamik ilişki 
içerisinde tüm bunları değerlendirirken2 yazarın derdinin Mustafa Suphi 
konusuna açıklık getirmek olmadığını düşünüyoruz. Yani, ne Schweiss-
gut’un belirttiği gereklilik sorusunun ne de Akbulak’ın bahsettiği hakikati 
ortaya çıkartma iddiasının peşinden gidiyoruz. Yazar kitabın önsözünde 
her iki yorumu da makul açıklamalar kılacak ipuçları veriyor olsa da, me-

1  “(...) ve bu kez de Mustafa Suphi ile ilgili ulaşabildiğim yeni bilgi ve belgeleri kullanmak 
zorunluluğu duydum. Böylece başka bir yönden gelen; Kemal Tahir’in, Yavuz Aslan’ın, 
Andrew Mango’nun kitaba eklediğim araştırmalarıyla ‘M. Suphi Olayı’nı benim gibi yıl-
lardır bir takıntı olarak yaşayanların biraz daha ferahlayacaklarını umuyorum. Bu yüz-
den Tuhaf Bir Kadın’daki belge ve yorumları olduğu kadarıyla bırakamıyor, her baskıda 
yeni yorumlar ekliyorum. Tersi, yanlı davranmak sayılır ki bir romancının baş düşmanı 
odur. Bu durum önceki kuşakların benden iyi bilmeleri gereken bir konuyu nedense hiç 
ele almamalarından da kaynaklanıyor (Halide Edip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu vb. 
vaktiyle tanıklıklarını yapabilselerdi). Ancak ne onlarda ne daha sonrakilerde; Orhan 
Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Çetin Altanlarda ya da özel-
likle konuyla yakından ilgilenen A. İlhan’ın yazınsal yapıtlarında değinildi bildiğim ka-
darı ile ‘M. Suphi Olayı’na. Belki de ancak şimdilerde yakınlaşmaktayız gerçeklere? Zira 
aklı başında hiçbir romancı çok iyi bilmediği bir tarihî konuyu yazmaya kalkmaz. Be-
nimkisi de, romanı zaafa uğratmama çabasıyla bir fısıltı cambazlığı, Ahmet Kaptan’ın 
yakasına yapışmış, ‘Suphi’yi kim öldürdü?’ ‘idefix’ine bir çağrı olarak görülebilir (...)” 
(Erbil, 2001, s. 5-6). Akbulak edebî metnin parametinsel bir unsuru olarak ele aldığı 
önsözden yola çıkarak Leylâ Erbil’in, yazarsal niyetini bir boşluğa mahal vermeden ifade 
ettiğini söyler (vurgu bize ait). Akbulak, “Metnin defalarca basıldıktan sonra Leylâ Erbil 
tarafından önsöz ve belgeler eklemek suretiyle dönüştürülmesi, Mustafa Suphi Olayı’nı 
aydınlatmanın Leylâ Erbil için politik bir sorumluluğa dönüştüğünü göstermektedir. 
Leylâ Erbil’in hangi belgeleri metne dâhil ettiği, hangilerini dışarıda bıraktığı ‘paratext’ 
kavramı odağında ideolojik tutumunu çözümlemeye imkân tanıyacak bir kaynak teşkil 
etmektedir” (Akbulak, 24) derken bir yandan önsözdeki kendinden emin tavra işaret 
etmiş olur. Fakat belge seçimi -sayıları hayli az da olsa- pek çok farklı ihtimali de tar-
tışmaya dâhil etmiş olmaz mı? Kendinden emin görünen önsöz, boşluklarını da içinde 
barındırmaz mı? Kemalist bir tutum takınarak Mustafa Suphi olayında Atatürk’ü de 
gösteren işaretleri yok saymakla eleştirilen Leylâ Erbil, Karin Schweissgut ile gerçekleş-
tirdiği söyleşide bu ölümlerin Mustafa Kemal’in işine yaramış olacağından da bahseder 
(Schweissgut, 1997, V). Görünen o ki, kesin bir yargıya varmış değildir Erbil, bizce me-
selesi bu da değildir zaten. Bu konuya değinmeyen kuşaklardan bahsederken belki de 
edebiyatın tarihî gerçeklikleri ortaya çıkartma gibi bir görevi üstlenmesinden değil, yö-
neldiği etik sorumluluktan söz etmektedir. Mutlak ve monolitik bir hakikat olmayışını 
tekrar ve tekrar ortaya koyma sorumluluğudur bu. 

2 Burada Schweissgut ya da Tuhaf Bir Kadın’ın yayınlanmasından hemen sonra yazılıp 
çizilenlere göre farklı perspektifleri tartan bir değerlendirme yapabilmemiz elbette ki, 
yazarın sonradan yazdıklarını özellikle de Üç Başlı Ejderha’yı okumuş retrospektif bir 
değerlendirme yapıyor olabilmemizden kaynaklanıyor, bunu not düşmeli.
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selesi söylediklerinin ötesine geçiyor. Sanıyoruz ki, “milletin vicdanının 
öldürdüğü Mustafa Suphi”yi (s. 92) tekrar ve tekrar şimdi’ye katma ka-
rarlılığı, yekpare bir hakikate, geçip gittiği dayatılan bir zaman kipine de 
karşı duruşu imlemekte. Diğer metinlerinde de yaptığı gibi burada da ha-
kikati bulmanın, Tarihin Hakikati’nin yerine kurmacanın hakikatini ge-
çirmenin ötesinde bilinçli bir eğinim olarak değerlendirilebilir Erbil’inkisi. 
Burada sözünü ettiğimiz, her türlü hakikatin bir söylemin parçası oldu-
ğunu ve yekpareleştirildikçe tehlike arz edebileceğini kavrayan, bilginin 
kısmiliğini, belgenin karanlıkta bıraktıklarını da düşünmeyi ufkuna alan 
bir metinsel hareketlilik. Bu nedenle de Erbil’in belgeyle ilişkilenme bi-
çimini bilginin ve arşivin kısmiliği ve seçiciliğini hatırlatan bir jest olarak 
değerlendirmemiz mümkündür. Babanın güvenilmez zihni ile işaret edi-
len, resmî ya da gayriresmî tüm hafızalara şüpheyle yaklaşılması gerekti-
ğini imleyen bir jesttir aynı zamanda. Schweissgut’un tezinin sonunda yer 
alan söyleşilerinde, “Orda birtakım belgeler koydum ama o belgeler doğru 
mu yönlendiriyor ben hâlâ emin değilim çünkü başka şeyler de var,” der 
Erbil. Tek bir söyleme hapsedilmek istenen bilgi, yenilenen ve yinelenen 
bilgilerle kurmacanın zemininde yeniden düzenlenir. Örtbas edilmiş ve 
küllenmiş”, “sorulmayan”, “konuşulmayan” bir olay “deşilsin” ister Er-
bil (Schweissgut, 1997, s. V). Edebiyatın imkânları “tarihin havını tersine 
taramak” (Benjamin, 1993) için kullanılır. Bununla birlikte, sorulan bir 
diğer soru da, belgelerin niteliği kadar niceliği, “peki ya dışarıda kalan/
bırakılan” belgeler olur. İşte hakikat budur demenin ötesinde tarihe, mey-
dana gelen şiddete yönelik farklı bir algı kendini gösterir burada. Tari-
he tutulan ışık, gölgelerin de mevcudiyetini kabulle meydana gelir. Jean 
Améry’nin ifadesiyle çözüme, uzlaşıya, dosyaların rafa kalkmasına dayalı 
nihai bir aydınlanma anlamına gelmeyen bir aydınlatmadır bu (Arslan, 
2020). Hiçbir zaman aydınlatma imkânı olmayacakların kabulü de, buna 
rağmen arayışı, kapanmak bilmez yarayı kanırtmayı sürdürmek de bu 
pratiğin içindedir. Birbirine zıt fikirler sunabilen, öne sürülen iddiaların 
tümünü yansıtmayan, yalnızca belirli okumaları mümkün kılan belgelerin 
metne dâhiliyeti “ışığı açma ve kapama kabiliyetimizi canlı tut[an]” (Ars-
lan, 2020) bir aydınlanmanın işleyişini gösterir metinde.
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ERBLIT0600806, Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu.

Görülür ve Söylenir Olanın Ardında Karanlığın Günü (1985)

Karanlığın Günü’nün (2009) odaklarından biri, Neslihan’ın bir bakım 
evinde kalan annesinin bunaklığıdır. Güvenilmez anlatıcıları ve zihinleri 
seven Leylâ Erbil’in edebiyatını kateden müphem anlatıcılar, anlatının akı-
şını kesintiye uğratarak okura bilinip görülene ilişkin bir “acaba” sorusunu 
yöneltirler hep.

Annesinin iyileşmeyeceğinin farkında olan Neslihan, annesinin ona 
“Baş yastığımı sök, içinden çıkar, ufak kara kapaklı cep muhtıramı getir,” 
(s. 166) dediği bir gün oldukça heyecanlanır. Bu heyecanın müsebbibi an-
nesinin iyileşebilme ihtimali değil, ona dair keşfedeceğini düşündüğü olası 
sırlardır. Söz, dinlenmesi gerekeni olduğu kadar güvenilmez olanı da ba-
rındırır içinde. Belki de tam da bu nedenle ona kulak kabartmak daha da 
önemli hale gelir. Söylenenin içindeki söylenmeyenin arayışıdır söz konu-
su olan. Sırla hazzı aynı cümlede kullanır Neslihan; “... bizlerden sakladığı 
şeyleri de okuyacağımı düşünerek hazla titremekteyim!” der. Bu merak 
ve hazzın nesnesi annesinin yastığın içine dikerek muhafaza ettiği günlü-
ğüdür. Neslihan, bu esrarengiz defteri ona bir belge titizliği ile yaklaşarak 
incelese de, önemli addettiği bir kayda rastlamaz. Bu heyecan ve hayal kı-
rıklığı hissiyle arşiv malzemesi içinde dolanır, ona kulak kabartırken bizim 
de kimi zaman duyduğumuz bir his olduğunu söyleyebiliriz. Annesinin 
yazdıkları Neslihan’a beklediğini vermemiş olsa da, katman katman açı-
lan anlatıda, cep muhtırasının varlığı ayrı bir sorgulamaya kapı aralar. Bir 
belge hiçbir zaman yalnızca göründüğü şey değildir Erbil edebiyatında, 
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zamanla anladığımız üzere, arşivinde de keza. Görülenin ardında görül-
meyenlerin, görülebileceklerin de payı vardır. Defterin mevcudiyeti şu 
soruyu yöneltmemizi mümkün kılar: Yazar, Neslihan’a kendini açmamış 
bu defterle okuruna neler söylemek ister acaba? O sıradan, kırık dökük, 
gündelik notlara sarmalanmış çoğul hakikatler var mıdır peşine düşülebi-
lecek? Farklı dikkat kiplerinin, tarih teorilerinin, dünyaların iç içe geçtiği 
(s. 213), dünyanın tekdüzeliğe değil karmaşaya açıldığı, bir şeyin tek değil 
aynı anda pek çok şey olabildiği bir alandayızdır artık. Annesinin bahset-
tiği, birlikte farklı dinlerin yortularını kutladıkları komşuları artık yoktur 
örneğin. Belki de bu yokluğu imler, bu yoklukta unutturulanlara yüzünü 
döner o sıradan hatıralar.

Neslihan kapak sayfası da dâhil olmak 
üzere adeta bir kazı çalışması yürütür 
defter üzerinde, bakışı incelir, farklılaşır. 
Bahsi geçen deftere dair görsellerin de-
taylarının farklı baskılarda değiştirilmiş 
olması da, tesadüf gibi görünene daha 
yakından bakmayı gerektirir bir kez 
daha. “1930 Yilinin Muhtirası” yazan 
kapak sayfasının önünde ve arkasındaki 
görseller, Reisicumhur Gazi Mustafa Ke-
mal Hazretleri, Meclis Reisi Kazım Paşa 
ve Başvekil İsmet Paşa’nın portreleri ge-
reken hiyerarşi içerisinde yer almakta ve 
Neslihan’ın da dikkatini çeken uzun saç-
lı, aşağıya bakan bir kadın görselinin 
varlığı ile adeta çelişmektedir. Ya da tam 
tersi, defterde yazanları Neslihan’ın an-

nesinin aşksız yaşamına dair ağıdıyla düşündüğümüzde o ciddi ve resmî 
hat ile çıplak kadının arzuları ve bakışı arasındaki çatışma alanı belirir zih-
nimizde. Leylâ Erbil’in bir röportajında belirttiği gibi, muhtıranın son say-
fasında yer alan listeleri yalnızca “Musevi matbaa sahiplerinin bozuk 
Türkçesini” imler belki de.1 Yahut, o listelerde gördüğümüz Fransızca baş-

1 Muhtıranın başlığındaki tipografik hatayı (biribirine karışan ı-i’leri) de görülürün 
ardındaki görülebilir olana dair bir arayış olarak okumak da mümkündür. 1929’daki 
Harf Devrimi’nin attığı bir kesik yerleştirilmiştir defterin kapağına belki de. Bu konuda 
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lıklarla listelenmiş Müslüman bayramları ile muhtıranın içinde anlatılan 
yortular arasındaki sessizliğe gözlerimizi çevirmemizi ister muhtıranın 
mevcudiyeti. Gündelik hayata dair canlı kareler olarak deftere not düşül-
müş bu gayrimüslim yortuları resmî olan muhtırada yerini alamaz. Peki, 
hakikat hangisidir? Kuvvetle muhtemel ki, yine tek bir hakikate değil, ha-
kikatlere, bunlar arasındaki gerilime işaret eder yazar.

Karanlığın Günü’nün farklı baskılarından muhtıra görselleri.

Aynı anda hem kişisel günlük hem de diplomatik belge anlamlarını 
taşıyan muhtıra ile kişisel olanın alanı ve yasanın alanı birbirine dolanır. 
Hatıra ve ihtar kelimelerini de içinde barındıran muhtıra, hem bir hatır-
latıcı hem de uyarıcıdır. Okura hatırlaması için de bir çağrıda bulunul-
maktadır burada. Neslihan defterde aradığını boşa çıkaran bir hiçlikle kar-
şılaşsa da okurun görebilecekleri bundan fazlasıdır. O, yalnızca mazrufla 
ilgilenerek “... Bu kadar boş olabilir miydi annemin ‘muhtırası’ bu kadar 
suçsuz? bomboş! tamtakır! aşksız! bilmeden! hiç yaşamamış!.. yaşanma-
mış! yaşamamış annem!?!” (s. 187) der. Zarf, içinde anlatılanların kılıfı, 
hatıranın ve anlatının sınırlarını çizen çerçeve, Mustafa Kemal’le açılmak-
ta ve dinî bayramlarla sona ermektedir oysa. Dinî bayramlar listesindeyse 
gündelik hayatta çokça yer tutan Hristiyan bayramları yoktur örneğin. Ne 
tarih suçsuzdur –defterdeki listenin tekilliği bile şiddettir esasen– ne de 

daha ayrıntılı bilgi edinmek ve düşünmek için Sinan Niyazioğlu’nun Harf Devrimi ve 
1930’lardaki matbuat rejiminin nasıl -özellikle İstanbul’da görülen- çok dilli matbuatı 
ve kamusal alanı tektipleştirdiğini ve millileştirdiğini tartıştığı kitabı Alfabe ve Matbuat 
- Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939’a (Koç Üniversitesi Yayınları, 
2021) bakabilirsiniz. Kitaptan bizi haberdar eden Fatih Altuğ’a teşekkür ederiz. 
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annenin her şeyi kayda geçirdiğinden emin olabiliriz. Hatıra defteri gibi 
son derece mahrem olduğu düşünülen bir mecrada da sansür yürürlükte 
midir? Gündeliğini deftere not eden özne, muhatabı olmadığında da susar 
mı? Yanıtlarla meşgul değildir Erbil. Hesap verilebilirliğin peşindedir. Bu 
hesap verilebilirliği açacak olanın da, soru sormaktan, sorgulamak, sorun-
laştırmaktan geçtiğini bilir.

Hakikatin ve Arşivin Formları ile Üç Başlı Ejderha (2005)

“Arşivler, aktif olarak, bireysel ve toplumsal deneyimlerimize erişme 
yollarımız konusunda yeni düşünme biçimleri yaratırlar” (pad.ma&-
Camp, 2010). Bu nedenle de belirli bir mekâna, forma, otoriteye indirge-
nemezler. Aksine, bunların belirsizliği, aralarındaki kaynaşma ve çatışma, 
bizleri alıştığımız deneyim alanının, yerleştiğimiz bakışın dışına taşırırken 
kendi konumlarımızı yeniden gözden geçirmek üzere de sınar bizleri. 
Kurmacanın arşivle birlikteliği tam da bu nedenle önemlidir; okuru ben-
zeri bir sınava tabi tutulan, okuduğunu fark etmenin, okuduğuyla birlikte 
daha önceden bildiğini başka türlü düşünmenin imkânını elde eden ve eş 
zamanlı olarak da bunun sorumluluğunu üstlenen okur, farklı bir dene-
yim alanında bulur kendini.

Bu noktada, arşivi salt içerik üzerinden okumanın da önüne geçeriz. 
Arşiv belgesinin belirli bir tarihten, anlatıdan sökülüp alınışıyla kurulan 
arşiv ve kurmaca ortaklığı, temsil rejiminde de hem anlatısal hem de bi-
çimsel anlamda bir kırılma yaratır. Bunun en iyi örneklerinden birini Üç 
Başlı Ejderha’da sunar Leylâ Erbil. Uğur Çalışkan’ın (2019) “Taș, Beden, 
Tarih: Üç Bașlı Ejderha’da Trajik Bilinç, Travmatik Bellek” başlıklı maka-
lesinde tartıştığı gibi, bir “travmatik tarih” ve “travmatik bellek” anlatısı 
olan bu metinde, Erbil anlatının çatısını 29 Kasım 1993 tarihinde Aydın-
lık gazetesinde yayımlanan ve 1978 Maraş Katliamı’nın tanıklarından, ai-
lesinden 6 kişi öldürülen Leyla Ünver’in duruşma tutanağını içeren bir 
gazete haberi üzerinden kurar. Arşivde aslı ve iki de kopyası bulunan bu 
şedit belge, anlatının şimdi’sindeki şiddet ve travma ile, 12 Eylül’de oğlunu 
kaybetmiş ve onun bir arkadaşıyla konuşmakta olan annenin anlatısıyla 
birbirine dolanıktır.

Anlatıcının oğlun kaybına anlam verebilmek, bedenine kuvvet katabil-
mek için kendini bir başka (travmatik) bedenle ilişkiye soktuğunu görü-
rüz. Tanıklıkla deneyim arasındaki onarılamaz boşluk, sonuna varamayan 
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cümlelerle, lineer akışın aksamasıyla gösterilirken arşiv belgesi yalnızca 
içeriği ve aktardığı tanıklıkla değil biçimsel anlamda da metnin bir anah-
tarına dönüşür. Metnin sonuna dek tamamına ulaşamadığımız gazete ku-
pürü, anlatıcının koynunda taşıdığı satırlardan düşer anlatıya; kendi soru-
ları, durakları, kesikli düşünce akışıyla kesilerek.

Ünver’in tanıklığı da bundan farklı değildir, bir tür sayıklama ve mırıltı 
gibidir hatırlayıp aktardıkları:

Gelinim çay yapıyordu. “Evi basıyorlar” diye bağırdı. Komşumuz Pa-
kize ‘Bize gelin’ dedi. Ve biz onun evine gittik. Evimizi ateşe verdiler. Biz 
orada kaldığımız müddet içerisinde ateş ettiler. Bu ateş esnasında Mustafa 
Ünver, Mahmut Ünver, Mehmet Ünver saçmayla yaralandılar. Malik Ün-
ver dedi ki: “Namusum, şerefim üzerine ben teslimim, gelinin, kızın içine 
girmeyin” dedi. O anda kapıyı kırdılar, çocukların her birini biri alıp gitti. 
Ben içerde kalmışım, şuurumu kaybetmişim. Bilmiyorum... Bir ara kendi-
me geldim ki, avradın evini darmadağın ediyorlar. Celal Ahmet’in evinin 
köşesine fırladım ki Malik Ünver ölmüş. Babam, İbrahim, ben ailece üze-
rine atılınca, hepimize de ateş ettiler. Ateş açınca İbrahim Ünver kolundan 
vuruldu. Abdülvahap kolundan vuruldu. Bize saldırınca cenazeyi bıraktık. 
Ben aşağıya indim. Çocuğu suya düşmüş olarak gördüm ve o anda şuurum 
kaybolmuş. [...] ben hemşirelerin elinden tuttum ve hemşirelerin üstüne 
düştüm. Hemşirelerin üstüne düşünce, hemşirenin biri dedi ki “Abla sen 
öyle otur” dedi. İbrahim’i götürdüler, gözümün önünde pencerenin önün-
de öldürdüler. O anda bana geldiler. “Seni sağ mı koyacağız” dediler. Ve 
beni de aldılar. O anda gövdeme değeni bilmiyorum, tabii ciğer acısı kolay 
değil. İbrahim öldü, Malik Ünver öldü. (2012, s. 53)

Alelade bir başlangıcı vardır anlatının; gündelik bir an –demlenen çay– 
bir anda beklenmedik bir saldırıyla bölünür. Bu noktadan itibaren tanıklık 
da parçalı ve dağınıktır. Duruşma tutanağının, yani yasanın diliyle, kişisel 
deneyiminin getirdiği şiddet arasında salınır Ünver; cümleleri, kullandığı 
kipler, anlatının bütünlüğü de savruktur. Ailenin, faillerin, sağlık görev-
lilerinin sesleri iç içe geçer, birbirine dolanıp durur. Kendi akrabalarına 
belirli bir mesafeden bakıyor, soyadlarıyla da hitap ederek onları üçüncü 
şahsa, bir habere indirgiyor gibidir yasanın önünde (yaralandılar, vurul-
du) Ünver. Fiziksel bütünlüğünü koruyamazken dilsel bütünlüğünü de 
kaybetmesi kaçınılmazdır.
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ERBLIT0101604, Leylâ Erbil Özel Koleksiyonu.

Çalışkan makalesinde, 
Ünver’in belleği inşa 
eden travmatik tanıklığı-
na işaret ederek bu tanık-
lığın bağlamı nasıl kaçır-
dığından; Ünver’in ola- 
yın mekânı, saldırganlı-
ğın kimliği, aileye saldı-
rılma nedeni ve şehirde 
konuşulanlardan haber-
dar olup olmadığı gibi 
alışıldık bir tanık ifade-
sinden beklenebilecek 
bilgileri anlatısına yerleş-
tirmeyen tanıklığından 
söz eder. Çalışkan’ın ifa-
desiyle Ünver’in “bil-
mekle bilmemek” arasın-
da konumlanan “pozis- 
yonu” anlatı ilerledikçe 
çok daha güçlü bir biçim-
de kendini gösterir (“O 
anda gövdeme değeni 

bilmiyorum... İbrahim öldü, Malik Ünver öldü....”). Okuru da savuran, ta-
nıklığı yeniden ve yeniden okumayı şart koşan bir anlatıdır bu. Anlatıcının 
pozisyonu da bundan farklı değildir. Onun travmasının bağlamına, neden-
lerine de parçalı ve dağınık olarak ulaşır, bölük pörçük anlattıklarından 
sezeriz başına gelenleri. Arşiv belgesi, anlatının biçiminin de belirleyicisi 
olur böylece. Üç Başlı Ejderha ile de sınırlı bir belirleyicilik değildir bu. 
Leylâ Erbil edebiyatının genel tavrıdır neden sonuç ilişkilerini açmayan, 
bağlamı aktarmayan, aniden dile dökülen anlar ve olaylar. Buna vesile olan 
zaman zaman zihni bulanık, sayıklamakta olan, delirmiş ya da hafızasını 
yitirmiş olan anlatıcılarken bu anlatısal imkânın yanına travma yerleşmiş 
olur. Hep travmatik olanla ilgilenmiş olan Leylâ Erbil edebiyatının savruk-
luğu belki de buradan, dilin ve bedenin maruz kaldıklarının ancak bölük 
pörçük, dağınık bir şekilde kendini ifade edebilecek olmasından ileri gelir.
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Arşiv, geçmişi aşan zamansallığıyla metni kateder aynı zamanda. Anla-
tıcı, oğlunun arkadaşıyla konuşurken “Geçmişi anmamaya özen göstere-
rek konuşuyorduk ikimiz de” (s. 20-21) dese de, geçmiş aktif bir biçimde 
şimdi ve buradadır. Dile gelmeyen travma, tam olarak aktarılamayan geç-
miş, tarihe belli bir biçimde baktıran temsil rejimini sarsıntıya uğratırken 
temsilin reddi değil onun söylenenle söylenebilir olan, görülenle görüle-
bilir olan arasında kurduğu ilişki benimsenir. Geçmişi araştırmanın, ona 
hakkını teslim edebilmenin bir yolu olarak ortaya çıkar kurmaca. Zira 
Rancière’in (2008) sözleriyle; “olmuş olan ve kendisinden geriye hiçbir 
şey kalmamış olan ancak burada ve şimdi başlayan yeni uydurulmuş bir 
eylemle, bir kurguyla temsil edilebilir. Olmuş olan hakkında burada ve 
şimdi söylenilen sözün bu yerde maddi olarak burada olan ve olmayan 
gerçeklikle yüzleştirilmesi yoluyla temsil edilebilir.” (s. 128- italikler oriji-
nal metinden). Erbil bir başkasının sözünü sahiplenirken, yani arşiv belge-
sini metnin mayasına katar ve onu belgenin formuyla yoğururken bir çeşit 
yüzleşme imkânına alan açar anlatının yüzeyinde. Tarihte susturulanların, 
ötelenenlerin yerine konuşmanın ötesinde, onları kendi sözleriyle, sözleri-
nin içine yerleştirildiği bağlamlar ve tarihselliklerle ele alma edimidir bu-
rada söz konusu olan.

Bedenin imhasıyla dilin imhası sırt sırtadır hep. Bu nedenle, Erbil ede-
biyatında dilin kendini ifade etmekten yoksun bırakıldığı, susturulduğu, 
sarsıntıya uğradığı anlar yalnızca hikâyede değil biçimsel ve gramatik ola-
rak da karşımıza çıkar. Arşiv belgesi unutturulan ve sessizleştirilen beden-
ler kadar bu bedenlerin nasıl bir görünürlük rejimi içinde kamusal alanda 
yer aldığını ya da almadığını da –arşiv belgesinin kendisinin de buradaki 
failliğini hatırlatacak biçimde– kayıt altına alır. Kurgu da bu kaydın şartla-
rı, yapıp ettikleriyle bizleri yüz yüze getirecek bir zemine davet eder.

Anlatıcı, Ünver’in tanıklığını içeren gazete kupürünü koynunda ta-
şır. Onun yaralanan bedeniyle bütünleşirken bunun yalnızca kişisel bir 
travmanın aşılma çabası olmadığı da ortaya çıkar yüzeye. “Her insanın 
elinde bundan bir nüsha olmalı bence,,, kefareti olarak Türkiye Cumhu-
riyeti’nin,,,” (Erbil, 2012, s. 17) der anlatıcı. Arapça kfr kökünden gelen 
kafāra(t), “suçunu örtme, suç veya günaha karşılık bedel ödeme” (Nişan-
yan) anlamındadır, “örtmek,” “karartmak” anlamlarındaki kafara fiilîn-
den (Nişanyan) gelir. Devletin vermediği hesabı tutmak bir vatandaşlık 
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görevi olarak işler.1 Öte yandan, tensel etkileşim yoluyla kurulan bu hatır-
lama eylemi, bir çeşit hesap verebilirliği de işletir. Suç oradadır, yalnızca 
görünmez, aynı zamanda hissedilir ve çatallanan bir biçimde de olsa dile 
gelir. Arşivin belirli bir bilme ve bildirme biçimine araç olmaklığı da sek-
teye uğrar böylece. Kurgusal düzlemde başka türlü bir hakikatin varlığı, 
arşivin bundaki etkin rolü tanınmış olur.

Çalışkan’a (2019) göre de, Leyla Ünver’in travmatik tanıklığı bir anah-
tar gibi işler Üç Başlı Ejderha’da (s. 57). Yalnızca anlatıcının travmasını 
dillendirmesinin dolaylı aracısı değildir bu yıpranmış kâğıt parçası. Erbil, 
onu alıp tenine dokuyan anlatıcının aracılığıyla, yine Çalışkan’ın tespit 
ettiği gibi, “farklı travmaları birbiriyle konuşturur.” (s. 69) Ülke tarihi-
nin sayısız katliamından antik Yunan tragedyalarına uzanan bu yolculuk 
sembolik değildir. Sembolik olmadığı gibi, çoğunlukla belgelere dayana-
rak adını koyduğu oranda da yüzleşmecidir. Çalışkan anlatılanların sem-
bolik düzenin bütün mağdurlarının hikâyesi olduğunu savunsa da, bizce 
bu, tam da bir yaranın ötekiyle sarılamayacağının, yaralanabilirliğin farklı 
şiddet ve yeğinliklerde açığa çıktığının bir göstergesidir. Gücünü de birbi-
rine hizalamadığı, güç asimetrisini işaretleyen bu bakıştan alır anlatı tam 
olarak. Travmanın metinlerarası birleştiriciliği, Leylâ Erbil’in tüm yazdık-
larını boydan boya kateden bir hatta, sembolik düzenin değil failliğin ve 
kefaretin diliyle konuşur.

Tanıklıktan Kalan (2011)

2011 yılında yayımlanan Kalan ise o kadar uzun yolları dolaşıp okurun 
karşısına çıkmıştır ki, arşivde rastladığımız izler olmasa metnin düzyazı-
dan şiire aldığı yolculuktan muhtemelen haberdar olmayacaktık. Arşiv-
den takip edebildiğimiz kadarıyla, birbiri ile ilişkilendirilmesi bile zor olan 
pek çok farklı taslağı mevcut bu şiir-romanın. 2000’li yıllarda daha ziyade 
bilgisayarda yazdığını bildiğimiz Leylâ Erbil, romanda yer alan bazı bö-
lümlerin ilk hallerini belli ki yıllar önce elle ya da daktiloyla yazmış. Sevim 

1 Leylâ Erbil edebiyatında kefaretin merkezi bir yerinin olduğunu fark eden Esra Nur Ak-
bulak “Leylâ Erbil Edebiyatında Tanıklık Tarih Yazımı ve Kefaret” (2020) başlıklı yük-
sek lisans tezinde Erbil edebiyatının etik ve estetik çerçevesini belirlediğini düşündüğü 
felaket deneyimlerine odaklanır. Beraberinde tanıklığı, anlatılabilirlik ve anlatılamazlığı 
getiren felaket deneyimini azalan ve artan kefaret bilinci ve tartışmasına dayanarak dö-
nemselleştirir.
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Burak’ın teğelleme ve iğneleme yöntemine benzer bir biçimde de birleştir-
miş zaman zaman bu parçaları hatta. Bu pratikte yıllarca biriktirdiği, baş-
ka belgeler arasında dolanan, bir yerlere yığılan, zaman zaman kırpık hal-
de dört bir yana saçılan gazete ve gazete kupürlerinin de etkisi olduğunu 
söylemek yanlış olmaz sanıyoruz. Söz konusu metinler adeta birbirinden 
çok başka metinler olsa da, onları birleştirmemize vesile olan belirli frag-
manları da keşfettik arşivde. Avrupa Pasajı anlatısına ilişkin fragmanlar 
bunların başında geliyordu örneğin. “Ego Masalı”nı, “Farandola”yı bir-
leştiren ve onlardan Kalan, 6-7 Eylül olaylarının o eksilen, artık olmayan 
dükkânlara ya da esnaflara ilişkin anlatılardı bunlar. Bu anlatılar, kimi za-
man doğrudan pasajın dükkânlarının tek tek detaylı tasvirinden kimi za-
man da Lahzen ve annesinin tanıklığından mürekkepti. Ansiklopedik bil-
gilerden de yararlanan Erbil, Kalan’ın peşinde arşivciliğin üretim kısmını 
da üstlenerek pasajı tetkik etmek adına mekâna bizzat giderek fotoğraf da 
çekmişti. Avrupa Pasajı hakkında devşirilen bu görsel ve yazılı malzeme-
nin, romanda çok temel bir kopuşu ve yitişi anlatmanın bir yöntemine 
dönüşerek hikâyenin dokusunda yerlerini aldığını söylemek mümkündür.

Kalan’ın zengin ve girift dokusuna şöyle bir el değdirdiğimizde şeh-
ri var eden geçmişlerden Bizans’ınkine sıkça göndermede bulunduğunu 
görürüz Erbil’in; “pek çok şeye rağmen kendi kadın ve yazar kimliğini 
ince ince dokuyan Lahzen’i ve hayatını dolaylı da olsa tarihselleştirerek 
anlatı[r] okura. Lahzen’in mahalleden çocukluk sevgilisi Vangel ve ailesi 
aracılığı ile 6-7 Eylül olayları[nı] dile gelirken adeta hikâyeyi aniden kesen 
ara bölümlerle pek çok faili meçhul cinayet ya da katliam [da] adlı adınca 
anlatılı[r]” (Akyıldız, 2020).1 Leylâ Erbil edebiyatında hiçbir aynanın doğ-
rudan bir büyük hakikati yansıtmadığını, çatlaklardan sızan ışık gibi ayna-
dan yansıyanın da içimize şüphe düşürecek sorular olduğunu unutmadan 
tarihe düşülen notu fark ederiz. Gölge düşüren ve gölgeleri düşündüren 
bir edebiyattır Erbil’inkisi.

Resmî ve kişisel arşivciliğin devreye girdiği metin, kişisel olan hikâyeyi 
tarihsel bağlamla birlikte dokur. Dikiş yerlerini görmek hayli zordur artık, 
metne bir uzaklaşıp bir yakınlaşarak bakmak gerekir. Bu bakışı çağıran ve 

1 “Uzun uzun 1874’te Ohing adlı bir Ermeni tarafından İtalyan mimar Pulgher’e yap-
tırılan Beyoğlu’ndaki Avrupa Pasajı’nı, her bir dükkânın Rum sahiplerini anlatırken, 
1955 sonrası pasajın nasıl Türkleştiği ile çocuk Lahzen’in aynayı ilk görüşü ile pasajın 
aynaları birbirine karışır. Adeta kamusal olan özel olana, çocukluk bugüne ayna tutar.” 
(Akyıldız, 2020).
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bizi yakın, uzak, kısacası çokbakışlı bir okumaya davet edense dikiş izleri-
nin metne uyguladığı, anlatıyı karmaşıklaştıran ve dili çatallaştıran baskı, 
okurda uyandırdığı sızıdır. Baş döndürücü bir astigmattan muzdaripmiş-
çesine bakar gibiyizdir Kalan’a. Tarihe genişletilmiş bir görülebilirlik ve 
söylenebilirlik alanından baktığımızdan kaçınılmazdır bu belki de. Tam 
da bu nedenle, Karanlığın Günü’ndeki muhtıranın sayfaları gibi satır ara-
larında, çeperlerde gezinen bir okumaya yönelmenin ayrı bir kıymeti ve 
zihin tazeleyiciliği görülür Leylâ Erbil edebiyatında.

Kimi İhtimaller ve Sonuç Niyetine

Saidiya Hartman (2008), “Venus in Two Acts” başlıklı makalesinde, 
arşivin eleştirel bir okumasını yapmaktan bahseder. Spekülatif argüman-
lar ileri sürerek, dilek kipinin kudretinden yararlanarak, arşiv araştırma-
sına dayalı bir kurgu tasarlayarak mümkün olan bu edim, tarihin temsilî 
ve sembolik boyutlarda taklit edilmesine (s. 11) de kuşkuyla yaklaşacak 
ve bunu aşmaya çalışacaktır. Leylâ Erbil de benzeri bir biçimde tarihin 
çizgisel anlatısına, arşivin statikliğine şüpheyle yaklaşır ve onları ters yüz 
edecek bir anlatı yüzeyi belirler kendine. Erbil’in arşivini, Leylâ Erbil ede-
biyatını var eden arşivsellikle birlikte okuduğumuz bu yazıda göstermeye 
çalıştığımız üzere, metinleri kateden gazete haberleri ve belgeler, tarihi ge-
riye sarmanın, onun tortularını eşelemenin, hâkim anlatının pürüzlerine, 
gözeneklerine temas etmenin bir parçası durumundadır. Günümüz Tür-
kiye’sinde bu kabiliyetini yitirmiş olsa da, bir kitle iletişim ve ikna aracı 
olan gazete, metne dâhiliyeti ve mikro düzeyde ele alınışıyla, ki bu hem 
içerik bazında hem de biçimsel olarak (kupürler) böyledir, öncelikle belirli 
bir bilme biçiminin, görme ve bilme alanının göstergesi olarak karşımıza 
çıkar. Yeniden kullanıma ve dolaşıma sokularak da, bu belirli bakışın aşıl-
ması için bir imkân olarak belirir. Araçsal ve statik arşivselliklerini yitire-
rek anarşiv olarak işleyen bu belgeler, geçmişin geçmişte kalmadığını fark 
etmenin, kayıplara, suskunlaştırılanlara ihtimam etmenin, verilmeyen he-
sapları tutup sormanın birer işaretçisi haline gelir.

Bu süreçte Erbil’in edebiyatına farklı hatlardan yaklaşma, arşivin ve ta-
rihin ne’liğine daha eleştirel bir perspektiften bakma imkânını elde eden 
bizler de, arşiv işçileri olarak parçaları birleştirmeye çalışır, arşiv belgeleri, 
tarih ve yazarın metinleri arasındaki ilmeklere uzanıp bunlar arasın(d)a 
yeni ilmekler de dokurken yanıt bulmaktan çok soru sorma ve sorgulama 
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pratiğine yerleştiğimizi gördük. Yazıyı da bu sor(g)u pratiğinin açabileceği 
imkânlara göz kırparak, arşivdeki spekülatif bir malzemeye dair sorular 
sorarak bitirmek istedik o nedenle. Burada spekülatif sözcüğünü kullanma 
nedenimiz hem kavramın arşiv ve edebiyatı esnetme kabiliyeti hem de söz 
konusu malzemenin ne’liği hakkında yorum yapabilsek de bu malzemenin 
kullanımına yahut böylesi bir kullanıma kapı açan bir niyete dair herhangi 
bir notun elimizde mevcut olmamasından. Ki, bir Leylâ Erbil metni ile uğ-
raşmak da bundan çok da farklı değil. Daha da uzatmadan söylersek, söz 
konusu malzeme, sosyalist çevirmen ve yazar Fatma Nudiye Yalçı üzerine. 
Üzerinde el yazısı ve kalın harflerle “Fatma Nudiye” yazılı dosyayı görün-
ce yoksa bir roman taslağı mı bu, diye epeyce heyecana kapılmıştık önce. 
Oysa karşımıza çıkanlar; Fatma Nudiye Yalçı’nın Donanma Davası’ndaki 
yeri ve kendisine ilişkin bilgi ve tanıklıklar içeren belge ve fotoğrafların, 
çevirdiği kimi eserlerin fotokopilerinin, Erbil’e bu dosyayı gönderen Meh-
met Aslan’ın mektubunun da bulunduğu biriktirilmiş ve istiflenmiş bir 
malzeme yığınıydı. Söz konusu belgeler biyografik bir romana evrilmek 
üzere arşivde yer alıyor olabilirdi –ki Leylâ Erbil’in genel düşünme ve yaz-
ma biçimi düşünüldüğünde bu zayıf bir ihtimal– ya da Leylâ Erbil sadece 
yaşamını ilginç bulduğu ve kadının adının tarihten silinmesine bir örnek 
teşkil ettiği için de ilgilenmiş olabilirdi Fatma Nudiye Yalçı ile.

Taslakların, yazılıp silinenlerin, biriktirilenler ve dolaşıma girenlerin 
oluşturduğu matriste, arşiv ağının görünür ve görünmez bağları Fatma 
Nudiye’nin evrakı arasında da geziniyor olsa da, bunun Leylâ Erbil edebi-
yatı ile kuracağı muhtemel ilişki ya da hâlihazırda kurduğu ve bizlerin he-
nüz keşfedemediği ilişki diyelim, arşive ve metne yeniden dönme, bunları 
farklı ilişkiler ve lenslerle ele alma arzusu ve niyetine teğellenir.

Erbil’in belgenin ötesi berisini görmeye yönelen, konforlu bir kabul-
lenme ve unutuştan uzak duran, göçüp gidenlere, kabuklaşana yer açan, 
şimdi ve geçmişi birbirinden ayrı görmeyen edebiyatı ve arşiv pratiği 
“karanlığı inkâr etmeden gün’ün arayışına devam etmek” (Altuğ, 2016) 
için seferber olur devamlı surette. Evet, tahripkâr bir dildir Erbil’inkisi. 
Dağınık bir arşivdir içine yerleştiği. Kırılganlaştığı ve dağıldığı kadar kı-
rılganlaştıran ve dağıtan da bir anlatıdır peşine düştüğü. Tahripkâr bir ha-
yatı başka türlü ifade etmenin, onunla yüzleşmenin mümkün olmayışıdır 
bu eylemliliği ve eğinimi var eden. Tam da bu nedenle yalnızca arşivden 
yararlanan değil arşive dair sözü de olan bir edebiyattır onunkisi. Arşiv 
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durağan değil dinamik bir süreç olarak kendini gösterir böylece. Müza-
kerenin olduğu kadar uzlaşmazlığın, araçsallığın olduğu kadar aktif bir 
varlığın da işaretçisidir o.
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‘ARŞİV’İN TEMSİL GÜCÜ 
ARŞİVİN ALGISI, MÜDAHALE EDİLEBİLİRLİĞİ VE  

MANİPÜLASYONU ÜZERİNE  
DİSİPLİNLER ARASI BİR DEĞERLENDİRME

Hêlin İlcek1

Özet

Yazılı kayıtlara yönelik güvenin kültürden kültüre değişmesiyle be-
raber ‘arşivin neyi temsil ettiği’ günümüze dek tartışılagelmiştir. Bu tar-
tışmanın devamı kapsamında ‘arşiv teorisi’nin çeşitli sebeplerle yeniden 
eleştirilmesi gerekmektedir. Arşiv teorisi, günümüzde belgelerin belirli 
bir kontrol sistemiyle saklanması ve bunların geleceğe aktarılması üzeri-
ne kurularak son halini almaktadır. Üstelik arşivsel belgeler/malzemeler 
tarih araştırmalarında objektiflik ve tarafsızlık sağladığı fikriyle ‘salt bir 
gerçeklik’ algısıyla yorumlanmaktadır. Fakat çeşitli disiplinlerde yapılan 
yeni araştırmalar ve hazırlanan bilimsel yayınlar yoluyla arşivin yalnızca 
‘düzenlenmiş ve düzene gereksinim duyan materyallerden oluştuğu’ fikri 
giderek değişmektedir. Artık birçok arşivci, tarihçi, sosyolog, felsefeci ar-
şiv teorisi ve bağlantılı kuramlar üzerine daha fazla akademik çalışmalar 
yapma imkânı bulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, başta arşivin bir ‘yapılandırma’ hatta bir ‘yeniden 
yaratma’ süreci olduğunu iddia ederek, arşiv algısının ve arşiv malzemesi-
nin disiplinler arası boyutlarına dikkat çekmektir. Arşivin ulaşılamazlığı ya 
da ulaşılabilir olduğunda da müdahale ve manipülasyona bağlı eksik kal-
mışlığını tartışmaya açmaktır. İster bir kurum, ister evraklar toplamı olsun, 
arşivin ‘şekillendirilmiş’ olduğu iddiasına dayanak oluşturmak ve arşivin 
tek bir gerçekliğe dayanmadığını, arşivler, arşivciler, iktidar ve malzeme-
nin kendisiyle olan ilişkisini çeşitli açılardan inceleyerek değerlendirmek 

1 Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Kütüphaneci – Arşivci, e-posta: hhelingu-
cer@gmail.com
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de çalışmanın amaçları arasındadır. Ayrıca belgelerin bir arşiv çatısı altın-
da ‘belirli bir bakış açısıyla’ tasnifinin yapılıp kamuya sunulmasının neden 
bir demokratikleşme aracı olduğu da kısaca tartışılacaktır. Bu tartışmalarla, 
arşivcinin çalıştığı kurumun politikalarında yer alan ‘neyi arşive dâhil edip 
etmeyeceği’ne ilişkin kararların, arşivcilik meslek etiğini nasıl etkilediğine 
dair yeni değerlendirmeler yaparak, doğrudan olmayan bir katkı sağlanma-
sı da planlanmaktadır. Malzeme olarak arşivin tek bir gerçeklik üzerinden 
okunamayacağına, hem kurum olarak ‘arşiv’in hem de kavram olarak ‘ar-
şiv’in her zaman müdahaleye açık olup olmadığına ve arşivcinin neyi kayıt 
dışı tutacağı neyi tutmayacağına dair tartışmalara yer verilecektir. Fiziki 
olarak tasniflenmiş ve içeriğinde tanımlaması yapılmış belgeler istifi olarak 
algılanmak dışında, ‘arşivsel malzeme’nin ve kurum olarak da ‘arşiv’in ken-
disinin teorik açıdan yeniden ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Daha 
önce bu konuda, çeşitli ekollere mensup arşivci veya akademisyenlerce 
gerçekleştirilmiş ve arşivcilerin bakış açısını yansıtan çalışmalar ya da mul-
tidisipliner çalışmaların karşılaştırmalı ele alındığı bir ‘arşiv’ değerlendir-
mesinin yapılmadığı görülmüştür. Elbette ki, diğer disiplinlerin hem ‘arşiv’ 
ve ‘arşiv malzemesi’ tanımlarına hem de bunların algılarına yönelik yakla-
şımlarının arşivcilik ile benzerlik/farklılık gösterdiği bilinmektedir. Fakat 
görülmüştür ki bu tanımlar, birçok çalışmada –uzun veya kısa– yer almışsa 
da ‘algı’ bağlamında bütünlüklü olarak derlenmemiştir.

Arşivciliğin doğasında yer alan ‘biçim verme’ yetisinin yarattığı algı, 
onun, sosyal bilimlerin bakış açısı ve arşivcilik mesleğiyle beraber ince-
lenmesini gerektiren bir olgu olduğunu düşündürmektedir. Çalışmada, 
önce farklı disiplinlerdeki arşiv ve arşiv malzemesi tanımları sadece arşi-
vcilik teorileri açısından değil, felsefi, tarihî, sosyolojik ve sanatsal açıdan 
değerlendirilerek çoklu ve karşılaştırmalı okumalarla ‘algı’ bağlamında 
genelden özele sıralanacaktır. Bu sıralamayı yaparken, her arşivin yapı-
landırılma başlangıcında, süreci içerisinde ve sonunda yarattığı bir ‘temsil 
gücü’ olduğu iddiasını, arşiv teorisi ve buna bağlı ilgili teoriler ile açıkla-
maya özen gösterilecektir. Bunun, çalışmada bahsedilen ‘multidisipliner 
değerlendirme’nin daha net ifade edilmesinde oldukça yarar sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bilimsel çalışmalarla, ‘algı’, ‘müdahale’ ve ‘manipülas-
yon’ gibi çeşitli bağlamlarda da değerlendirmelere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: arşiv, manipülasyon, müdahale, iktidar, algı
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Abstract

Since the reliance on written records changes from culture to culture, 
it has been debated until today that ‘what archive represents’. As a sequel 
to this debate, ‘archive theory’ needs to be recritized because of several 
reasons. Archive theory today took its s final form as the preservation of 
documents and bringing these to the future. Besides, archival documents/
materials are interpreted with the perception of ‘an absolute reality’ since 
these documents/materials claimed to provide objectivity and impartiality 
for historical research. However, the idea that ‘archive is constituted by 
an arrangement and materials require arrangement’ has gradually changed 
thanks to new research and scientific publications from variety of disci-
plines. Many archivists, historians, sociologists, philosophers have found 
opportunity to do scientific research on archive theory and releted theories.

The aim of this study is to draw attention to interdisciplinary dimen-
sions of perception of archives and archival materials through the claim 
that archive is a ‘configuration’ or even a ‘recreation’ process. Another 
focus of this study is to open the issue of in accessibility of archive and the 
lack caused by the intervention and manipulation in case of accessibility 
up for discussion. Also among the aims of this study is to form first a basis 
to claim that archive, whether as an institution or as documents being 
‘shaped’ is not based on a single reality, secondly  to evaluate the relation 
between archives, archivists, government, materials and archive itself. The 
fact that why classification of documents with ‘a certain perspective’ and 
service to the public under the roof of archives is an instrument of de-
mocratization will be debated as well. Through these debates an indirect 
contribution is planned to be made about how carrying out new evalua-
tions about institutional policies regarding ‘What should archive include?’ 
affect occupational ethics in the domain of archives. The arguments about 
the fact that  the archive as a material  cannot be read through a single 
reality  when it  needs  intervention  both as an institution and as a concep-
tion as well as  what should be kept recorded or off-recorded by archivist 
will also take place. Except from being perceived as a physically classified 
and content wise description as stack of documents, ‘archival materials’ 
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and ‘archive’ itself as an institution still need to be rehandled. In this field, 
studies reflecting archivist’s perspectives or evaluations from multidisci-
plinary comparative studies about ‘archive’ by academics from different 
écoles are largely missing. Certainly, the conceptions of what ‘archive’ and 
‘archival materials’ as well as the perception of these concepts are both 
similar and dissimilar with respect to different disciplinary approaches. 
Nevertheless, studies compiling and comparing these varying conceptions 
regarding ‘archive’ and ‘archival materials’ in their entirety are rare. 

The perception about the archivist’s natural competence to ‘structure 
and shape’ requires itself to be examined both from the viewpoints of so-
cial sciences and occupation of archivist. In this study, first descriptions of  
archive and archival material from different disciplines will be listed and 
evaluated from more generalized to the  specific notions not only from 
the theories of archive  but also from philosophy, history, sociology and 
art in the name of contextualizing varying  ‘perceptions’ as well as making 
room for multiple and comparative readings. While doing this, the claim 
that every archive has a ‘representation’ at the beginning, during and after 
math of its construction process will tried to be explained through rele-
vant archival theories. Because it is largely believed that such a venture 
will benefit ‘multi-disciplinary evaluations’, which are listed among the 
major aims of this study. In short, scientific studies along with various 
contexts of ‘perception’, ‘intervention’ and ‘manipulation’ within the ar-
chival realm will also be included. 

Key Words: archive, manipulation, intervention, government, percep-
tion
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Giriş

Sembollerin tarihinin, yazının icadından yaklaşık 4 bin yıl öncesine ka-
dar uzandığı öne sürülmektedir. Bu, uzun çağlar önce yaşamış insanların 
kayıt tuttuğuna dair en eski ispattır. Tarımsal ürünlerin hem miktarlarını 
hem de türlerini temsil etmesi için çeşitli şekillerde işaret ve semboller kul-
lanılmıştır (Albayrak, 2016, s. 19). Sembollerden yazılı kayıtlara geçilip bu 
bilgilerin kalıcı formlara aktarımı üzerinden, insan belleğinin sınırlarının 
genişlediği ve bilgilerin güvenilir olarak kurtarılabilir hale getirilmesinin 
mümkün kılındığı çıkarımı yapılabilir. Bilgiyi kalıcı formlarda sabitlemek 
ise, birçok toplumda olduğu gibi hafızayı korumanın tek yöntemi değildir. 
Yazılı kayıtlar hakkında farklı olan şey, bilgi birikimine, yerleşik toplum-
ları ve kültürleri aşan muazzam sosyal ve maddî girişimlerin yönetimine 
olanak vermeleridir. Bu fark, yazılı kayıtları üstün kılmaz, ancak çoğu za-
man geleneksel toplumlar ve kültürler üzerinde trajik etkileri olan asimet-
rik güç ilişkilerine yol açar (2016, s. 4).

Arşivcilik ise, bugüne kadar üretilen yazılı kayıtların –yani günümüz-
deki formu olan belgelerin– belirli bir kontrol sistemi ve yapı çerçevesince 
saklanıp geleceğe bırakılması işi olarak bilinmektedir. Geleceğe yönelik 
bir çalışma olmasının öneminin anlaşılmasıyla beraber arşivcilik, hem ge-
lişmiş hem de çeşitli boyutları ile tartışılagelmiştir. Görülmüştür ki, kav-
ramsal boyutlarıyla ‘arşiv’, tarih araştırmaları açısından yalnızca nesnelliği 
sağlaması üzerinden yorumlanmaktadır. Halbuki arşivsel çalışmalar artık 
amaç, misyon ve uygulama değişikliğine gitmektedir. Arşiv felsefesine yö-
nelik çalışmaları ile bilinen Terry Cook’a göre “arşivsel düşüncenin mer-
kezi artık kanıt olmaktan çok kimlik oluşturma ve toplum hafızasına doğ-
ru yönelmektedir (2013, s. 95).” Cook’un bu ifadesinden arşiv teorisinde 
manipülatif bir değişim yaşandığı anlaşılmaktadır. ‘Arşiv’, artık arşivsel 
malzemelerin araştırmacıya belirli standartlarda sunulmasının ötesinde 
tanımlanmaktadır. Günümüzde arşivciliğin ve arşivlemenin felsefesi ile 
ilgili yalnızca bu disiplinde değil –geriye dönük– çeşitli disiplinlerden ça-
lışmaların da yapıldığı daha açık söylenebilir. 

Arşivler, tarihî ve kültürel mirasımızı yansıtan birçok kamusal alanla 
etkileşim içine girmiş ve girmeye devam etmektedir. Bu etkileşim, arşi-
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ve yönelik algıları ve anlamları da etkilemiştir. Arşivin temel amacı, ‘bir 
bütün olarak arşivsel malzemelerin kullanımı’na dair yeni bir form ya-
ratma –yani bir ‘biçimlendirme’– olmaya başlamıştır. Bu biçimlendirme-
nin yarattığı algı, hem arşiv teorileri ve mesleki ‘mind-set’ çerçevesince, 
hem de sosyal bilimlerin bakış açısıyla gözlenmesi gereken bir olgudur. 
Bulunduğu ülkeyi, içeriğini ve hizmet ettiği kesimi ne açıdan temsil etti-
ği ise çalışmanın ortaya çıkış nedenlerinden biridir denebilir. Neredeyse 
tüm ülkelerde karşılaşılan, ayıklama ve arşive dâhil edip etmeme karar-
ları bakımından birçok arşivcinin içine düştüğü ikilemler bu çalışmanın 
oluşmasındaki en önemli fikrî sebeptir. Salt fiziksel olarak düzenlenmiş ve 
içerikte tanımlanmış belgeler yığını olarak görülmesinin dışında ‘arşivsel 
malzeme’nin ve aynı zamanda bir kurum olan ‘arşiv’in teorik açıdan yeni-
den değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hatta arşiv teorisinin ar-
şivciler ile disiplinler arası çalışmaların bakış açılarının karşılaştırılarak ele 
alınmasına duyulan ihtiyaç oldukça fazladır denebilir. Çalışmanın amacı, 
farklı disiplinlerin arşiv tanımlarını ve arşive yönelik yaklaşımlarını derle-
yerek, bunun üzerinden arşivin bir temsil gücü olduğuna dair algı, müda-
hale ve manipülasyon bağlamlarında değerlendirme yapmaktır. Bu değer-
lendirmenin amacı arşivin neyi temsil ettiğine bir cevap aramaktan çok, 
bu temsiliyet meselesini tartışmaya açmaktır. Çeşitli disiplinlerin metotla-
rı ile birleştirilerek insanların ve devletlerin düşünce dünyasına dokunan 
‘arşiv’ kavramının incelenmesi, okumakta olduğunuz çalışmanın önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Yalnızca arşivcilik bilimi ile temellendiri-
len tanımlara değil, bu tanımların yanı sıra tarihin, sosyolojinin, felsefenin 
ve sanatın da tanımlamaları (ve de yaklaşımları), benzerlikleri, farklılıkları 
derlenerek ve karşılaştırılarak arşivin nasıl temsil gücü oluşturduğu tar-
tışılacaktır. Bununla beraber ayrılan ve ayrılmak zorunda olan yönler de 
bulunmaktadır. Fakat bu tanımlar, hazırlanmış birçok çalışmada –uzun 
veya kısa olsun– yer alarak ‘algı’ bağlamında bütünlüklü olarak derlen-
memiştir. Genel tanımlar sıkça tekrarlanmış görünse de, daha spesifik ta-
nımlara doğru bir derleme yapmak ve belirli bir bakış açısıyla ilerlemek 
çalışmanın daha iyi anlaşılması bakımından önemli görünmektedir. Arşiv 
tanımlarını yalnızca arşiv teorileri üzerinden değil ancak felsefi, tarihî ve 
sosyolojik bakımlardan da ön plana çıkarmak konunun bütünlüklü olarak 
değerlendirilmesinde oldukça yarar sağlayacaktır.
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Temsil

Arşivcilik profesörü A. Oğuz İcimsoy, tarih araştırmalarında yarar sağ-
layan ve kanıt niteliği oluşturan arşivlerin hem bir mekânı hem belirli bir 
bağlamdaki belge grubunu hem de bunun organizasyonuyla erişimini ifa-
de ettiğini, fakat bu üç unsurdan biri eksik kaldığı takdirde bir ‘arşiv’den 
söz edilemeyeceğini belirtmektedir (2007, s. 47). Bu yönüyle arşivin, yal-
nızca mekânsal bir yer değil, aynı zamanda toplumsal bir yer olduğu ve bu 
toplumsallığın aslında sosyal bir temsil içerdiği sonucuna varılabilir. 

Kamu arşivleri özelinde, arşivi kurma ve yönetme gücünün belirli mer-
cilerdeki iktidar sahiplerinde olduğu düşünülürse, arşivlerinin gerçeklik-
leri(!) üzerinden bir ‘temsil’ ya da bir ‘imaj’ yaratmak amacında oldukları 
iddia edilebilir. Üstelik bu ‘temsil’ demokratikleşme, zafer, şeffaflık, ger-
çeklik vb. algıları yaratmak amacıyla sunulmaktadır.

Örneğin George Orwell, kayıtların/arşivin/belgelerin neyi temsil etti-
ği ile ilgili eleştirisini, 1984 adlı distopik eserinde kurgulayarak şu şekilde 
ifade etmiştir:

Parti, Okyanusya’nın Avrasya’yla hiçbir zaman bağlaşmaya girmedi-
ğini söylüyordu. Ama o, Winston Smith olarak, Okyanusya’nın daha dört 
yıl önce Avrasya’yla bağlaşma içinde olduğunu biliyordu. Peki, bu bilgi 
neredeydi? Yalnızca kafasının içinde, o da pek yakında yok edilip gide-
cekti nasıl olsa. Ve eğer başka herkes Parti’nin dayattığı yalanı kabulleni-
yorsa –eğer bütün kayıtlar aynı masalı söylüyorsa– o zaman yalan tarihe 
geçecek ve gerçek olacaktı. Parti sloganında ne diyordu: ‘Geçmişi denetim 
altında tutan, geleceği de denetim altında tutar; şimdiyi denetim altında 
tutan, geçmişi de denetim altında tutar.’ Üstelik geçmiş, doğası gereği de-
ğiştirilebilir olmasına karşın, hiçbir zaman değiştirilmemişti. Şimdi gerçek 
olan, sonsuza dek gerçekti. Çok basitti. Tek gereken, kendi belleğinize kar-
şı sonu gelmeyen zaferler kazanmanızdı. ‘Gerçeklik denetimi’ diyorlardı 
buna: Yeni Söylem’de ise ‘çiftdüşün’ (Orwell, 2015, s. 59).

Bu ifade yardımıyla ‘içerdiği yalanların tarihe gerçek olarak geçtiği ve 
hep aynı masalı söyleyen kayıtların’ bir erk tarafından kontrol edildiği söy-
lenebilir. Yani güç sahiplerinin müdahale ve manipülasyon ile algı üzerin-
de bir ‘temsil gücü’ yarattığı iddia edilebilir. Arşivcilikte teorik çalışmalar 
üzerine Terry Cook’tan sonra gelen önemli isimlerden biri olan Luciana 
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Duranti ise, arşivlerde ‘kadın’ın temsiline, kontrol ve hafızaya yönelik şu 
yorumu yapmıştır: 

Öncelikle, yaratılış ve ardından hafızanın kontrolü, tarihin, dolayısıyla 
mitolojinin ve nihayetinde gücün kontrolüne yol açar. Öncü çalışmalarda 
Gerda Lerner gibi feminist âlimler, ilk belgelerin, arşivlerin ve hafızanın 
arkasındaki gücün acımasızca ve kasıtlı olarak ataerkil olduğunu ikna edici 
bir şekilde ortaya koymuşlardır: Kadınlar, antik çağın arşivleme çalışma-
larında meşruiyetlerinden yoksun bırakılarak ilerleyen yüzyılda da yok sa-
yılmaya devam edilmiştir (Duranti, 1996, s. 12).

Buradan, hafıza kontrolü ‘güçlü’ olanın elindedir ve bu başlı başına 
bir temsiliyettir, çıkarımı yapılabilir. Bu nedenle, hafızayı kontrol edebil-
mek mümkünmüş gibi görünse de gücün temsiliyetini anlamak açısından 
‘kontrol’ün bir yanılsama olduğu ve gerçekliklerin değişken olabileceği 
hatırlanmalıdır.

Duranti “Archives As A Place” başlıklı başka bir makalesinde de, arşiv 
metodolojisinin simge ismi olan Adolf Brenneke’nin arşiv tanımını kulla-
narak arşivlerin iktidar ve kontrol gücünü nasıl temsil ettiğini şu biçimde 
açıklamıştır: 

[...] Adolf Brenneke, arşivleri ‘gerçek veya tüzel kişilerin pratik veya 
hukuki faaliyetler sonucunda geçmişin belgeye dayalı kaynakları ve kanıt-
ları1 olarak ve belirlenmiş bir yerde kalıcı koruma ile biriktirilmiş tanımlı 
belgeler bütünü’ diye tanımlamıştı. Brenneke’nin bu tanımı, bir dizi var-
sayıma dayansa da bunlardan en önemlisi, bir kayıt sistemine dâhil olan, 
kontrollü bir yaratma2 prosedürünün varlığını ve ‘arşiv eşiği’nde3 arşivci-

1 ‘Evidence’ terimi Dictionary of Archives Terminology’de bir anlayışı veya argümanı des-
teklemek için kullanılan şey olarak tanımlanmaktadır (Dictionary of Archives Termi-
nology, 2021). Ayrıca arşiv kayıtlarının ‘kanıt’ olarak nitelendirilmesi (kanıtsal değer 
– kanıta dayalı değer) üzerine Duranti’nin çeşitli çalışmaları da mevcuttur.

2 Kaynakta ‘creation’ olarak yer almaktadır.
3 ‘Archival threshold’ terimi, bir arşivin, arşiv materyallerinin bir kapıdan içeri getirilerek 

(yani eşiği geçerek) kayıtları elde etmesi düşüncesine dayanan bir metafordur. Dictio-
nary of Archives Terminology’de iki tanım yer almaktadır. İlki, bir arşive ait kayıtların 
fiziksel olarak gözetim altına alındığı yer. İkincisi, özellikle üretildiği kurum tarafından 
bir elektronik belge yönetim sisteminde tutulan kayıtların, saklama süreleri (ve süreçle-
ri) dâhilinde güncel veya yarı güncel kayıtlardan ayırt edildiği yer (Dictionary of Archi-
ves Terminology, 2021).
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nin muhafız olarak görev aldığı doğal ve kesintisiz bir eylem akışını ifade 
etmekteydi. Şunu belirtmek gerekir ki, idari ve tarihî arşivler arasında pek 
bahsedilmeyen bir fikir ayrılığı1 bulunmaktaydı. Bu fikir ayrılığı, ‘kaynak-
lar’ teriminin benimsenmesi ile tüm eylemlerin arşivin bulunduğu yerde 
kalıcı korumaya mahkûm olmayabileceği önerileri arasında yaşanıyordu. 
Fakat ‘kanıt’ teriminin kullanılmasıyla, Brenneke’nin bahsettiği örtük 
doğrulama işlevi2 yüzünden, özel yerler olan arşivlerin işlevleri ile arşivci-
lik çelişmekteydi (Duranti, Archives As A Place, 1996, s. 249).

Brenneke’nin tanımına getirdiği yorum ile Duranti’nin bahsettiği 
‘kontrollü bir yaratma prosedürü’ ve ‘örtük doğrulama işlevi’ ifadelerin-
den, idari ve tarihî arşivler üzerinde, idari ya da tarihî bir şeyi örtük olarak 
doğrulamak amacıyla kontrol gücü bulunduğu çıkarımı yapılabilir. Elbet-
te tarihsel olarak, Brenneke’nin iki savaş öncesi, arası ve sonrası süreçlerde 
arşivcilik yaptığı dönemin (yaklaşık 1900-1950) koşullarını göz önünde 
bulundurmak gereklidir. ‘Kontrollü bir yaratma prosedürü’ ifadesinden, 
arşivlere güven oluşturma çalışmalarına nasıl yaklaşıldığı çıkarılabilir. 
Yani, bir temsil yaratırken kontrol ve doğrulama işinin arşivciliğin önüne 
geçtiği iddiası kabul görebilecek niteliktedir.

Kontrol ve uygulamanın temsiline yönelik 1993 yılında gerçekleştiri-
len Kanadalı Arşivciler Derneği Yıllık Konferansı’dır. Konferansın tema-
sı arşiv teorisi ve uygulamalarıydı. Bu konferansta John Roberts ve Terry 
Eastwood, arşiv teorisinin tarihi, bugünkü varlığı, metodolojisi, felsefesi 
ve önemi hakkındaki karşıt görüşlerini sundular. John Robert, ‘arşiv teo-
risi’nin akademik temsilinin oldukça sert bir eleştirisini yaptığı konuşma-
sında şunları söylemişti: 

Arşiv teorisi –azalan getirilerin ötesine geçildiğinde– şişirilmiş, iddialı 
ve neredeyse işe yaramaz. Bu değerli alan, gerçek bir üretimden eksik aka-
demik yöntemleri taklit eder. Ne bilimsel ne de uygulanabilir genellemeler 
sunar. Profesyonelliğini ve otoritesini önemsizleştirmekle tehdit ederken, 
arşivcilikte profesyonellik yanılsaması yaratmaya çalışır. Akıllı ve yapıcı 
arşivleme çalışmaları için vazgeçilmez bir temel olan konu uzmanlığının 
değerini azaltıp arşiv çalışmasını temsil ederken en az önemli ve en zor-
layıcı yönlerine, yöntemlerine ve yapılarına odaklanır (Roberts, 1994, s. 

1 Kaynakta ‘dichotomy’ olarak yer almaktadır.
2 Kaynakta ‘the implicit authenticating’ olarak yer almaktadır.
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111).

Akademik temsillere yapılan bu geç eleştirinin ardından belirtmek ge-
rekir ki arşiv kayıtları yazılı, görsel, işitsel ve dijital olarak da bir ‘temsil’ 
amaçlamaktadır. Arşivler, geçmişi öğrenmenin, devletlerin ve özel kuru-
luşların faaliyetlerini incelemenin daha rahat yapılabilmesi açısından de-
mokratik platformlar olarak sunulmuştur. Kanada’daki arşiv çalışmalarını 
kendi deneyimine göre yorumlayan yine Kanadalı bir arşivci olan Rodney 
G. S. Carter’a göre:

Arşiv metinleri, toplumu tam olarak temsil etmemektedir. Devlet ku-
rumları hem devlet hem de özel kuruluşlar tarafından oluşturulmuş ka-
yıtlardan sorumludur. Hafıza ve kimliğin koruyucusu olarak görülen Ka-
nada’da olduğu gibi bu denli ‘kolektif bir arşiv’ ortamında bile arşivlerin 
toplumun tüm yönlerini ve unsurlarını yansıtarak temsil etmesi imkânsız-
dır (Carter, 2006, s. 216).

Carter’ın, ‘kolektif bir arşiv’ oluşturma amacını taşıyan ve demokratik 
olduğu iddia edilen Kanada arşivlerinin bile aslında gerçeği temsil ede-
meyeceğine gerekçe olarak tüm arşiv kayıtlarından sorumlu olan ‘devlet’i 
kastettiği çıkarımı yapılabilir. Yani, Kanada arşivi örneği üzerinden ge-
nelleme yapılacak olunursa, tek bir elden kontrol edilen arşivcilik faali-
yetlerinin –ülkedeki tüm arşivlerin– toplumu temsil etmesi gereken ‘de-
mokratik’ imaj ile tezatlık oluşturduğuna dikkat çekildiği söylenebilir. Bu 
tezatlık, arşivlerin temsilini doğrudan etkilemektedir. Buradan hareketle, 
temsillerin neredeyse bütününün siyasi amaçlar içerdiği savunulabilir.

Akademisyen bir arşivci olan Gracen Brilmyer, arşivin ve arşivsel sü-
reçlerin politikleşmiş bir temsil yarattığından şöyle bahsetmektedir:

Siyasi amaçlar doğrultusunda arşivleme süreçlerinin de siyasallaşması 
söz konusu olabilir. Arşivin tanımı, arşiv malzemesinin tanımlanmasına, 
ona bağlam atanmasına ve kayıt sistemlerinin açıklanmasına yarayan bil-
gileri fark etme, analiz etme ve düzenleme süreci ile arşiv malzemesinin 
doğru bir temsilinin oluşturulmasıdır. Bu süreçlerin sonuçları hem kayıt-
lara hem arşivlere nasıl gizli ve açık ön yargının yerleştirildiği katmanlar-
dan yalnızca biridir (Brilmyer, 2018, s. 102).

Brilmyer, kendi arşiv tanımını, arşivsel malzemeler ile süreçlerin doğ-
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ru(!) bir temsil oluşturulması olarak ifade etmiştir. Bu ifadeden, süreçler 
içerisinde farklı katmanların bulunduğunu, ön yargının ise bunlardan yal-
nızca biri olduğunu belirtmesi yoluyla da ön yargının bir temsil biçimi 
olduğu anlamı çıkarılabilir. 

Her şeyin arşivde başlamadığını unutmamak ve her şeyin aslında ta-
nıklık ile başladığını da hatırlamak gerekmektedir. Temsiliyet açısından 
düşünüldüğünde, tarih yazımında başvurulması için hazırlanan arşivler, 
tanıklıkların sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. ‘Tanıklık’ gerçek an-
lamda arşivlerin kurulması ile tamamlanmış sayılmamaktadır. Ricoeur 
“tanıklığın belgesel kanıtın onayladığı bir yazgı olduğunu” şu şekilde ifade 
etmektedir:

Bundan da fazlası artık günümüzde 20. yüzyılın bazı vahşetlerinin 
sebep olduğu kimi ifade biçimleri altında yalnızca açıklamaya ve temsil 
edilmeye değil aynı anda arşiv içinde koruma altına almaya da direnmek-
te, hatta tarih yazımının tam kıyısında kalmakta ve onun gerçek niyetinin 
doğruluğunu kuşkuya düşürmektedir (Ricoeur, 2012, s. 183).

Bu ifadeden arşivin temsiliyeti ile neyi temsil ettiği arasında bir fark 
olduğu çıkarımı yapılabilir. Bunun yanı sıra, arşivin bir ‘yapılandırma’ 
işlemi olduğunu da düşünmek gerekir. Aşağıdaki alıntı, arşivin yapılan-
dırma boyutu ve temsil gücünün altını çizen iki tanım içermesi açısından 
oldukça dikkat çekicidir: 

Arşiv kavramı, yalnızca geçmişin nasıl şekillendiğini ve temsil edildi-
ğini anlamaya değil, geleceğe nasıl bağlandığını da göstermesi açısından 
etkili olabilir. Başka bir deyişle, arşivlerin toplanma sürecinin ve bu arşiv-
lere erişim sağlama sürecinin geleceği nasıl yapılandırdığı (veya ‘yazdığı’) 
üzerinde etkisi bulunur (Milligan, 2006, s. 2).

1995 yılında Freud Müzesi, Courtauld Sanat Enstitüsü ve Uluslararası 
Psikiyatri ve Psikanaliz Tarihi Derneği tarafından hafıza ve arşiv konuları 
üzerine bir dizi konferans organize edilmiş, Jacques Derrida orijinal adı 
Mal d’archive olan Archive Fever başlıklı, oldukça ses getiren konuşmasını 
gerçekleştirmiştir. Söz konusu bu konuşmanın odağında Derrida, arşivin 
temsil işlevine ilişkin şunları ifade etmiştir:

Benzer şekilde psikanaliz gibi arşiv de, benzersiz bir kimlik, varoluş 
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ve anlam arama iddiaları üretmekte ve bunları korumaktadır. Söz konusu 
bu iddiaların devamlılığı için çaba gösterilmektedir. İktidarı ve kurduğu 
otoritesi de bahsedilen bu güç kurucu ‘küratöryel’ özelliğinden kaynaklan-
maktadır: Kökensel hakikat, bir bakıma, arşive dâhil edilenler kadar dâhil 
edilmeyenler tarafından da belirlenmektedir (Derrida, 1996, s. 18).

Öncelikle Milligan’a göre arşivin neyi temsil edeceği zaten yapılan-
dırma süreçlerinde amaçlanmış ve bu amaca uygun biçimlendirilmişken, 
Derrida için, arşive dâhil edilmeyenlerin de bir temsiliyet yarattığı, yani 
arşive dâhil edilmeme sebeplerinin başlı başına bir temsiliyet olduğu so-
nucuna varılabilir. Bu yönüyle, arşive dâhil edilip edilmeme sebeplerinin 
ve buna bağlı kararların arşivi yönetme gücünün inisiyatifinde olduğu fik-
ri güçlenmektedir.

Arşive dâhil edilip edilmeme kararları arşivciliğin en tartışılan teorik ve 
pratik meselesidir. Arşivciliğin diğer bir önemli meselesi ise uygulamadaki 
yöntemlerin yani arşivsel süreçlerin temsilidir. Luciana Duranti, arşivler-
de belgelerin sırasıyla önce güvenilirlik ve sonra özgünlük ile donatılarak, 
nasıl ‘entelektüel’ bir temsil yaratılmak istendiğini şöyle anlatmıştır:

Sınıflandırma ve kayıt sistemlerinin ardından düzenleme, tanımlama, 
güvenilirlik ve benzersizlik arşivlerin entelektüel yöntemlerini temsil edi-
yordu. Çoğu durumda, ‘arşiv eşiği’, sınıflandırılmış ve tescilli belgelerin 
resmî olarak tanınması ve hem entelektüel bağının (yani birbirleriyle olan 
ilişkilerinin) yapısal tanımlama araçlarında onaylanması hem de temsil 
edilmesi eylemleriyle çakışacak şekilde yapılmıştır (Duranti, 1996, s. 248).

Duranti’nin son cümlede vurguladığı ‘çakışma’ ifadesi, aslında çalış-
manın ilerleyen bölümlerinden biri olan ‘manipülasyon’ başlıklı bölümü-
nün de anlaşılması açısından oldukça iyi bir örnektir. Çünkü hem arşivci-
lik yöntemi hem de resmî arşiv politikaları her şeyin aslına uygun olması 
gerektiğini vurgularken, Duranti’nin belirtmek istediği nokta, uygulama-
da ve politikalar arasında bir çakışma yaşanmayacağı anlamına gelmeye-
ceğidir.

Hem bir kurum hem de bir ifade sistemi olan ‘arşiv’ler, en basit haliyle, 
üzerinde çizim, sembol veya yazı bulunan sayfalardan ve malzemelerden 
teşekkül olup, tarihsel olaylar, kişiler veya kurumlar hakkında bilgi aktarı-
mı sağlar (Casterline, 1980, s. 7-8). Yani arşiv, neredeyse tüm fikirlerin, fa-
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aliyetlerin, geçmişin ve kazanımların bilgilerinin yazılı olarak temsil edil-
diği bir sistemdir denebilir. Birçok arşivsel materyal türü birincil türden 
sayılmakla beraber mektuplar, günlükler, kişisel dokümanlar vb. hem sa-
mimiyet ve aidiyetlik hissi sunar, hem de bir nesne özelinde çeşitli içerik-
lerde de yaratılabilir (Casterline, 1980, s. 8). Bu yapısı sebebiyle arşivlerin 
oluşturduğu toplumsal birimlerin ve iç içe geçmiş ‘arşivleme mimarisi’nin 
tanımlanması zorunluluk teşkil etmektedir (Certeau, 1988, s. 84). 

Tüm bunlara ek olacak şekilde aşağıdaki alıntı arşivlerin çeşitli temsil 
yorumlarının mümkün olmasının yanında, temsil meselesinin başka ku-
ramların da etkisi altında evrildiğini gösterir niteliktedir:

Arşivlerin temsil ettikleri topluluklar tarafından yaratılarak, gelecekte-
ki değişimin hizmetinde geçmişi aydınlatmanın bir yolu olduğu düşünü-
lür ve temel bir anlayışla ‘görünmeyeni görmeyi’ mümkün kıldığı savunu-
lur. Caswell’in1 belirttiği gibi, ‘liberatory archive’2 diye ironik bir şekilde 
terimleşen ‘özgürlükçü arşiv’ kuramı sadece şimdiki kimliklere dayanan 
geçmişin daha çeşitli bir versiyonunu belgelemekle kalmaz, aynı zamanda 
daha önce anlatılmamış, göz ardı edilen veya yanlış yorumlanmış hikâye-
leri ortaya çıkarır. Böylece topluluklar gelecek için farklı yörüngeleri hayal 
edebilir ve yeniden düşünebilir (Ward&Wisnicki, 2019, s. 202).

Arşivlerin özgürleşemeyeceği düşünülürse ‘özgürlükçü arşiv’ kavramı 
temsiliyet konusunda bir fark yaratmış gibi görünmektedir. Artık ‘arşiv’ 
yalnızca geçmişi şekillendirmekle kalmayarak birçok açıdan ve toplumlar 
nezdinde başka kavramlarla eklektik hale gelerek geleceği de şekillendir-
mektedir. Tam da bu yönü ele alındığında ‘devlet’ ile ‘bilgi’ arasında yeni 

1 Kaynak: Caswell, Michelle. “Inventing New Archival Imaginaries: Theoretical Foun-
dations for Identity-Based Community Archives.” In Identity Palimpsests: Archiving 
Ethnicity in the U.S. and Canada, edited by Dominique Daniel and Amalia S. Levi, 35-
55. Sacramento, Calif.: Litwin Books, 2014.

2 Caswell’in Anne J. Gilliland ile hazırladıkları daha yakın tarihli bir çalışma yine ar-
şivlerin içerdiği ‘hayalî kayıtlar’ üzerinedir. Yani her arşivde bulunduğunu iddia edip 
açıklanmalarının gerekli olduğunu öne sürüyorlar. Yani arşiv çalışmalarında bir çeşit 
‘hayal gücünün’ rol oynadığını düşünüyorlar. Bu hayalî kayıtlardan kasıt, arşiv kulla-
nıcılarının ve arşivcilerin olması gerektiğine inandıkları fakat bununla ilgili kanıtlara 
sahip olmadıkları içeriklerdir. Caswell ve Gilliland, bu hayalî kayıtları kabul etmenin, 
arşivlerde kendi ifadeleriyle ‘anlaşılması imkânsız arşiv imgelemlerinin’ kabul edilmesi-
ne olanak tanıyacağını –yani bir çeşit objektiflik– aksi takdirde sonsuza dek güvenilmez 
olacaklarını savunuyorlar.
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bir sembolik ilişki doğmaktadır. Bu ilişkinin, sürekliliğin, merkeziyetçili-
ğin ve meşrulaşmanın temsili üzerinden ‘gelecek’ artık bir politik odaktır. 

Algı1

Bu bölüm, farklı disiplinlerin arşiv teorisini ve hem bir kuram hem bir 
kurum olarak ‘arşiv’i nasıl algıladıklarına ilişkin tanımlar derlemesinden 
oluşmaktadır. Kurumsal ve kuramsal işleyiş düzeyinde ‘arşiv’, dinamik 
değilmiş gibi görünse de, arşivin kendisi, üretilmesi, korunması ve kulla-
nımına yönelik teknolojiler gün geçtikçe değişmektedir. Fakat bu değişim 
kendisi ile beraber arşivin ne olduğunu, ne olması gerektiğini ve tanımla-
rıyla, teorik açıdan hatırlamaya olan ihtiyacı yeniden düşündürmektedir. 
Buradan hareketle farklı disiplinlerin arşiv tanımlarına ve algılarına olan 
yaklaşımlarının, arşivciliğin kendisi ile fazlaca benzerlik gösterdiği/göste-
receği söylenebilir. 

Arşivcilik profesörü Fatih Rukancı “Arşivlerde Tür ve Kategorizasyon” 
adlı makalesinde arşiv terimini algı ve bakış açısı bağlamında şu şekilde 
değerlendirmiştir: 

Arşiv teriminin ulusal düzeydeki tanımı, her ülkenin arşivsel bakış açı-
sını etkilemekte olup bazıları idari ve politik değerleri vurgularken, diğer-
leri kültürel değeri ön plana çıkarabilmektedir. [...] Arşiv kavramının doğ-
ru ve tam olarak anlaşılması, ülkemizdeki ‘tek tip arşiv’ algısını, kendine 
özgü tanımlanma ve koruma kurallarının bulunduğu arşiv türlerinin ayrı 
ayrı tanımlanması ile yok etmek mümkündür (Rukancı, 2018, s. 88-89).

Rukancı’nın bu değerlendirmesinden, yönetimsel, siyasi ve kültürel 
değerlere göre arşivlerin yarattığı algının değişiklik gösterebileceği varsa-
yımında bulunabiliriz. Bu varsayıma ek olarak, tek tip bir arşiv algısı oldu-
ğunu söylemek de mümkündür.

Arşivin imajını, işleyişini ve dolaylı olarak da algıyı etkileyen bir başka 
önemli faktörün postmodernizm olduğunu iddia eden Terry Cook’un ar-
şiv konusunda algı ile ilişkilendirdiği fikirleri şu şekildedir: 

1 Arşiv ve algı arasındaki bağlam daha detaylı incelenmek istenirse, Marmara Üniver-
sitesi Türkiyat Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi ABD, 2019, Helin İlcek, “Arşiv, arşiv 
sergileri ve kamu algısı” adlı yüksek lisans tezine bakılabilir. [https://tez.yok.gov.tr/Ulu-
salTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZuZgdLcRKhhuCDV6_
KHSjUzdPw8IP701HkhhAyN_Iiq2] Erişim tarihi: 30.09.2021
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Postmodernizm, arşivcilik biliminin temel ilkelerini yeniden yapılan-
dırma ihtiyacının tek nedeni olmasa da bunun önemli bir bölümüdür. 
Arşivlerin kurumsal değişim ihtiyacı ve kayıtların niteliğindeki önemli 
değişiklikler, bu postmodern anlayışlarla birleştiğinde, ortaya çıkan ‘yeni 
arşivlerin’ toplumda belge, kurum ve meslek olarak algılanmasının temeli-
ni oluşturan diğer faktörlerdir (Cook, 2001, s. 4).

Jennifer Milligan’ın “Archives and Archiving” makalesinde arşivin al-
gılanışına yönelik ifadeleri ise şöyledir:

19. yüzyılda modern arşivlerin düzenlendiği zamandan beri devlet 
kayıtlarını ve ulusal bir geçmişi korumak için arşivler ve arşiv yönetimi 
oldukça dengesiz bir tutum sergilediler. Dolayısıyla arşiv, eski kayıt depo-
ları ve geçmişin eski parçaları olarak anlaşıldı. Kimin bu geçmişi açıklama 
hakkına sahip olduğu ve bu parçaların nasıl olabileceği sorusu, tarihi yeni-
den bir araya getirme yoluyla bütünleştirildi. Bu nedenle henüz başından 
beri arşivin sorunu erişim sorununa bağlandı ve tabii ki orijinallik iddiası-
na da (Milligan, 2006, s. 2).

Gerçekten de postmodernizm, arşivciliğe, geleceği de en az geçmiş ka-
dar kollayan bir ahlakçılıkla yaklaşmakta ve birçok dengesiz uygulamayı 
meşrulaştırmayı da beraberinde getirmektedir. Örneğin, kişisel belgelerin 
(doğum, ölüm vs. gibi kişinin ölümünden sonra da saklanması gereken 
evrakların) saklanma süreleri gözetilmeden olağanüstü hal durumların-
da imhasının meşrulaştırılması gibi.1 Halbuki kamu arşivlerinin özerk bir 
mikro-politikası olur mu diye sorulduğunda yaygın akademik görüşteki 
cevap olumsuz olacaktır. Fakat postmodernizm bunu karmaşıklaştırarak 
kendine özgü bir şekilde de meşrulaştırmayı başarmaktadır.  

Yukarıdaki orijinallik sorununa değinilecek olursa, ‘arşiv’in belgesel 
kanıt sunuyor olmasının nihai bir sonucu olarak, belgeyi kanıt düzeyine 
çıkarmanın yarattığı yanıltıcı bir hal ve onu üretenlerin amacından çıka-
rak neredeyse kendi deyimiyle ‘küstah’ bir hal aldığına dikkat çeken Rico-
eur’ın fikirleri ise şu şekildedir:

Arşivlerde öylece duran belge dilsiz ve yetimdir. İçermekte olduğu ta-
nıklıklar ile kendilerine ‘can veren’ müelliflerden artık kopmuşlardır. Ken-

1 Bkz. Diyarbakır Mezarlıklar Müdürlüğü. OHAL kalktıktan sonra 2000 yılı öncesi tüm 
belgeleri imha etmiştir.
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dileri hakkında sorular sormaya, müdafaa ve yardım etmeye hatta güven-
liklerini temin etmeye yetkisi olan kişinin yönetimine muhtaçtır. Tarihsel 
kültürümüze bakıldığında arşivin ona başvuran kişi üzerinde otoritesi var-
dır. Bugün ise arşiv belgesi araştırmacıların öznelliğini ortadan kaldırmak-
ta kanıt bulma sanatına eşlik etmektedir. Arşivin belgesel kanıt düzeyine 
çıkması Pierre Nora’nın ‘Arşivleyin arşivleyin geriye mutlaka eksik bir şey 
kalacaktır,’ aşağılamasını geride bırakan arşivlenmiş belge, bundan kurtu-
lup küstahlığa başlamıştır (Ricoeur, 2009, s. 102).

İngiliz tarihçi Alun Munslow, Tarihin Yapısökümü kitabında tarihçile-
rin arşive bakış açısı ve algıları konusunda şu saptamalarda bulunmuştur:

Tarihçiler, bilindiği kadarıyla 18. yüzyıldan beri arşivlerde araştırma 
yaparak çalışıyorlar. 19. yüzyıldan bu yana ise arşivlerin nasıl doğru bir şe-
kilde kullanılacağına dair önemli sorgulamalar yapıyorlar. Fakat arşivlere 
‘belgesel kanıt’ olarak kullanabilecekleri sosyal, kültürel ve politik olarak 
konumlandırılmış bir kavram olarak bakmaları nedeni bilinmez bir şekil-
de geç olmuştur. [...] Tarih, delilleri olgulara çevirme sürecine ilişkin bir 
uğraştır. Tarihçiler olarak siz ve ben bunu yaparız. Doğrudan doğruya toz-
lu arşivlerden aldığımızda bile, deliller her zaman anlatısal yapılar içinde 
önceden mevcuttur ve kültürel anlamlar yüklüdür; arşivi kim toplamıştır, 
neden toplamıştır ve neleri arşive alıp neleri almamıştır? [...] Biz tarihçiler 
anlatıyı kayıt tutma aracı olarak kullanırız. Analitik tarih, bir anlatıyı –yani 
elde edilen delil temelinde kurulan bir hikâyeyi– tanıma, kurma ve izleme 
yetisidir. Bir tarihsel anlatı ayrı olayları anlaşılabilir düzene sokan bir söy-
lemdir (Munslow, 2000, s. 19-24).

Bu saptamadan çıkarımla, uzun zamandan beri ‘arşiv’in nasıl doğru kul-
lanılacağına yönelik sorgulamalar yapılmaktaysa da algının sosyal, kültürel 
ve politik taraflarına yönelmek geç gerçekleşmiştir denebilir. Bu sebeple, 
delil yani kanıt olan arşivsel malzemenin karşıladığı anlamın belirsizliğine 
neden olarak da arşivin kim tarafından, neden organize edildiği ve bu kişi 
ya da kişilerin neleri arşivleyip neleri arşivlemediği boyutu ileri sürülebilir.

Tarihçi Richard Whatmore, Türkçeye Entelektüel Tarih Nedir? olarak 
çevrilen kitabında, tarih biliminin arşivsel metinlere olan yaklaşımının 
‘arşivin algısı’nı nasıl etkilediğine dair Skinner’a atıfta bulunarak şöyle bir 
açıklama getirmiştir:
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Belgeye dayalı tarihçilik ile entelektüel tarihçilik arasında da farklar 
vardır. Entelektüel tarihçi olarak bilinen Skinner’a göre, belge ve metin 
merkezci olmak, bağlam merkezciliğin bir âlime asla verili metnin manası-
nı anlama olanağı sunamayacağı fikrinden kaynaklanıyordu (Whatmore, 
2017, s. 81).

‘Arşiv’ algısı ve tarih bilimi üzerinden devam edilecek olursa, arşivin 
gerçekliği yansıttığı iddiaları üzerinden ‘tılsımlı bir değnek’ olmayacağını 
ileri süren tarihçi Selim Deringil “Belgenin Gırtlağına Sarılmak” adlı ma-
kalesinde algı ve objektiflik üzerine şu ifadeleri kullanmıştır:

[...] Belge tek başına araçtır ve istenildiği yönde kullanılabilir. Bazı bel-
geleri seçip diğerlerini göz ardı ederek tümüyle zıt sonuçlar çıkarabilirsiniz. 
Veya bir belgeyi içinden üretildiği bağlamdan koparıp ‘müthiş bir buluş’ta 
bulunduğunuzu cümle âleme ilan edebilirsiniz. [...] Tüm bunlardan arşiv 
kaynaklarının hepten güvenilmez ve arşivlerin aslında tarihçi için gereksiz 
olduğu neticesi çıkar mı? Kesinlikle hayır. Arşiv belgeleri tarihçinin ‘ol-
mazsa olmaz’ niteliğinde malzemesidir, her araştırmanın  can damarıdır 
ve arşivler bir nevi ‘tarihçinin ocağı’ olmalıdır. Ancak, arşivi bir tür kimya 
laboratuvarı olarak görüp, taban tabana karşıt görüşlü ve muhtemelen asla 
vazgeçmeyecekleri pozisyonlara sıkı sıkı sarılmış insanlara ihtilaflarının 
nihai ve kesin çözüm adresi olarak arşivi sunmak, kendimizi yanıltmaktır 
(Deringil, 2005, s. 14).

Deringil’in ‘arşiv’in tamamen gerçek, tamamen kesin bir adres olarak 
görülmesinin tarih çalışmalarına yönelik bir yanılgı yaratacağına işaret 
eden saptamaları okumakta olduğunuz çalışmanın temel argümanları açı-
sından oldukça önemlidir.

Arşivin kesin bir adres olarak görülmesindeki en önemli etken belge-
lerin ifşa ve deşifre kapasiteleri ile doğrudan ilgili oluşudur. Başka bir şe-
kilde ifade etmek gerekirse, belirli bir geçmişe ait söylemlerin bir bölümü 
yalnızca arşivden başka hiçbir yerde rastlanılmayacak türdendir. Bu se-
beple ‘arşiv’ ‘hafıza’yı temsil etmektedir çıkarımı yapılabilir.

 Yine bu çalışmanın amaçları açısından önemli sayılan, ‘arşiv’ ve ‘ha-
fıza’ arasındaki ilişkiyi algı bağlamında ele alan “Arşiv Korkusu ve Kara-
kaplı Nizami Bey: Türkiye’de Tarih, Hafıza ve İktidar” adlı makalesinde 
Meltem Ahıska şöyle tespitlerde bulunmuştur:
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[...] Arşivin, tarih ve hafıza arasında yer aldığını, tarihin hafıza tara-
fından temellük edilmesi ve hafızanın tarihselleşebilmesi için bir dolayım 
oluşturduğunu savundum. Tarih, tekil olarak yaşanmışlıkların birbirileri 
ile ilişkisini sağlayabilecek çok genel bir zemin sağlayabilir fakat bugün 
içinde yer alan hafıza tarafından sahiplenildiği takdirde yaşayan bir kuvvet 
şeklinde karşımıza çıkar. İşte bu ilişkiyi sağlayan ise arşivdir (Ahıska, 2009, 
s. 89).

Tarihin hafıza ile ilişkisi açısından ‘arşiv’in bir köprü olduğu çıkarımı-
nın yapıldığı bu alıntıda Ahıska, tarih biliminde ‘arşiv’in bulunduğu ko-
num açısından önemli saptamalar yapmıştır.

Yazılı kayıtlar ve belgeler, kuşkusuz içeriklerini oluşturan kelimelerin 
söylediklerinden daha fazlasını ifade etmektedir. Tanık ve Arşiv kitabında 
Agamben arşivin ifadeler biçimi olduğunu ve algıya etki ettiğini şöyle ta-
nımlamaktadır:

Arşivin her türlü anlamı söyleme, onun ifadelerinin bir işlevi olarak 
yerleşmiş olan anlamsal olmayan bir kütledir. Her somut söz edimini ku-
şatan ve sınırlayan bir tür karanlık sayfa kenarıdır. Yalnızca söylenmiş 
olanı bilen geleneğin baskıcı anısı ile yalnızca hiçbir zaman söylenmemiş 
olanı dikkate alan kayıtsızlığın abartılı düşüncesizliği arasında arşiv, ifade 
haline gelmiş olmasından dolayı söylenmiş olan her şeye yerleşmiş olan 
söylenmemiş veya söylenebilir olandır (Agamben, 2010, s. 150-151).

Agamben’in bu sözlerinden, ‘arşiv’in yalnızca kayıtlara geçen yönünün 
dışında kayıtlara geçmeyen –yani ‘söylenmemiş’ olan– yönünün de algıyı 
etkileyebileceği çıkarımı yapılabilir.

Michel Foucault Bilginin Arkeolojisi eserinde ise “arşivin sadece bir 
‘kurum’dan ibaret olmadığını, bunun aksine, söylenebilecek olanın hük-
mü ve bir ifadeler sistemi olduğunu” belirtmektedir (Foucault, 1999, s. 
171). Bu tanım, Dearstyne’nin de bahsettiği gibi Antik Yunan ve Roma 
çağlarına kadar uzanan tarihsel bir kökene sahip olan ‘arşiv’in, saklanma-
ya değer belgeleri temsil eden, Foucault’un ifade ettiği türden bir ifadeler 
sistemi olması yönünden önemli tanımlardan biridir (2001, s. 9). 

Bununla beraber Kamerunlu önemli bir tarihçi ve entelektüel olan J. 
Achille Mbembe, Foucaultvâri bir yaklaşımla arşivlerin politik algısına 
dair şu iki değerlendirmeyi yapmaktadır: 
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Unutulmamalıdır ki, tüm belgeler arşiv olamaz. Herhangi bir kültürel 
sistemde, yalnızca bazı belgeler ‘arşivlenebilirlik’ kriterlerini yerine getir-
mektedirler. Tabii ki, özel arşivler bunun dışında tutulmamalıdır. Arşivle-
nebilir sayılabilecek belgelerin çoğunluğu resmîdir (Mbembe, 2002, s. 19).

‘Arşiv’ terimi ilk önce bir devlet kurumunun sembolü olan ve sonra-
sında özel veya bir devletin organlarından biri olan yapıyı ifade etmekte-
dir. ‘Arşiv’ ifadesi ile bu binada tutulan belgelerden –genelde yazılı belge-
lerden– oluşan bir koleksiyon da anlaşılmaktadır. Bu nedenle hem binanın 
kendisini hem de oradaki belgeleri kapsamayan bir ‘arşiv’ tanımı yapıla-
maz (Mbembe, 2002, s. 19).

Devlet Arşivleri eski Genel Müdürü İsmet Binark’ın ‘arşiv’in kanıt sağ-
lama özelliğinden ötürü ‘gerçeklik’ ve ‘yaşanmışlık’ boyutlarına odaklana-
rak yaptığı değerlendirmeler de bu çalışma açısından dikkat çekicidir. Bi-
nark’ın ‘arşivde olmayanın arşivden sayılmaması’ düşüncesini ifade ettiği 
sözleri, arşive erişim konusunda belgelerin kanıt sayılmasına ve ‘arşiv’in 
algılanış biçiminin ortaya konulmasına ilişkin iktidar ve devlet otoritesi-
nin bakış açısını yansıtması açısından oldukça çarpıcıdır:

[...] Tarih hakkındaki gerçek bilginin, ilk elden orijinal belgelere, yani 
arşiv belgelerine bağlı olduğu bilinmektedir. Tarih yazımında ve belgelerde 
bulunmayan tarihte gerçekten ne olduğu konusunda bir açıklama olamaz. 
Varsayımlar üzerine tarih yazmak, belli bir döneme ait olayları yargı belge-
lerini bilmeden değerlendirmek ya da değerlendirmemek, tarihin bir bilim 
olarak tarafsızlığıyla ve bilimsel nesnelliğiyle çelişir (Binark, 2001, s. 6).

Binark’ın da işaret ettiği ‘Belge yoksa tarih de yoktur’ tarihçiliğine eleş-
tirel bir yaklaşımda bulunan Fatma Acun, tarihin ve tarihî olayların belge-
leri kullanarak bir yapılandırma süreci geçirebileceğini anlattığı “Tarihin 
İnşaası Sürecinde Belge ve Kullanımı” adlı makalesinde arşiv malzemesi-
nin yaratacağı/yarattığı algıyı çözümlemeye yönelik olarak şu sınıflandır-
mayı ileri sürmüştür: 

Netice itibarıyla, tarihî olaylar, dağınık belgelerden yeniden inşa edilir. 
Bu yeniden inşa sürecinde tarihçi elindeki belgeleri, bizim tespit ettiğimiz 
üzere, dört farklı biçimde kullanılmaktadır: 1- Belgeden nakletme, 2- Bel-
geyi diğer belgelerle karşılaştırma, 3- Belgedeki verileri farklı bağlamlarda 
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değerlendirme, 4- Belgedeki verileri bir teori veya tez bağlamında kullan-
ma (Acun, 2011, s. 68).

Günümüzde arşiv kavramını yalnızca fiziksel kayıtlar olarak görme-
ye yönelik bir bakış açısı sağlanmaya çalışılması da objektiflikten giderek 
uzaklaşan, yalnızca belgelerin depolanması endişesi taşıyan bir anlayışın 
getirisidir denebilir. Bu bakış açısının, yukarıda bahsedilen ‘kaygılar’ sebe-
biyle yaratılmak istendiğini akla getirmektedir. Arşiv kavramı, ‘canon’ ya 
da ‘oryantalizm’ gibi kavramların geçirdiği süreçlere benzer bir sorgula-
mayı ‘arşivlemek’ bağlamına uygulamaktır (Carolyn Hamilton, 2002, s. 9). 
Bu sorgulama, öncelikle arşivin temel işlevini hatırlatan kayıt oluşturma, 
‘kanıt’ sağlama ve kaynak olma (2002, s. 7) özellikleri bakımından kamu 
algısı ve bakış açısına dair bu çalışma için önem ifade etmektedir. Yapılan 
bu sorgulamaya benzer bir çalışmada –aşağıda alıntılandığı haliyle– Ha-
milton, ‘arşive dâhil edilip edilmeme’ için hatırlama ve unutma kavramla-
rı yardımıyla metaforik bir tanım yapmaktadır:

Geleneksel olarak, arşivlerdeki malzemeler, kutsal bir küratöryel me-
zarın içine gömüldükten sonra biçim ve içerik olarak sabitlenen değerli 
kaynaklar olarak kabul edilir. Parçaları koruyan tarihsel kaza ya da kasıt-
lı eylem için minnettarlığımızı ifade ederken ve konservasyon çabalarına 
değer verirken, ‘kaynakların’ arşivde hapsolmadan önce uzun bir geçmişe 
sahip olduğunu kabul ediyoruz; ve daha sonra arşivciler arşive ekleyip tü-
ketim, düzen ve bağlamsallaştırdıkça daha da biçimlendirilir. Kaynaklar 
ve arşivler ayrıca, yayınlar ve diğer uygulamalar yoluyla kullanıcıların ve 
okuyucuların kaydı yeniden çerçevelendirme biçimleriyle de şekillenir. Bu 
tür angajmanların ardından artık arşivi bir başlangıç   noktası olarak veya 
arşivlerin içeriğini mumyalanmış olarak düşünemiyoruz. Her kayıt, sak-
landığı arşivler gibi, kendi yaşam tarihinin araştırılmasını garanti eder. Ve 
kaynak yaratma eylemleri sırasında ve oluşturan arşivler –ve ortaya çıkan 
vardiyalarda– hatırlama olduğu kadar unutma da vardır (Hamilton, 2011, 
s. 121).

Makalenin ele aldığı kamusal ve politik söylemin bir kolu, özellikle si-
yahi entelektüellerin temsil ettiği kol (özellikle olmasa da) miras alınan 
arşive yönelik ön yargılarla ilgilenmektedir. Pek çok Güney Afrikalı ente-
lektüelin, ırkçı politikaların temelini oluşturan çeşitli sosyal evrimci fikir-
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leri doğrulamak için bilim ve bilimden yararlanan arşivler de dâhil olmak 
üzere farkındalığının olduğu söylenebilir. 

Arşivle ilgili post-kolonyal kaygılar, çağdaş Güney Afrika entelektü-
el yaşamında güçlü ama eşitsiz bir şekilde titreşiyor ve yerleşik müzelerin 
yanı sıra yerli bilginin geri kazanılmasına yönelik projeler ve politikaların 
da yanı sıra bilinçli bir şekilde ‘yerli’ entelektüalizmi ön plana çıkarmak 
için tasarlanmış girişimler hakkında ortaya çıkan eleştiriler fark edilebilir 
(Hamilton, 2011, s. 122).

Yukarıdaki alıntıda bahsedilen ‘kaygılar’, arşivin ve arşivsel malzeme-
nin sanatsal bağlamlarla nasıl algıyı değiştirebileceğine ve de arşivin nasıl 
algı değişikliği yaratabileceğine dair oldukça somut bir örnek sayılabilir.

Bunlara ek olarak, yeni arşivcilik ve tarihçilik anlayışında Jacques Le 
Goff’un ‘arşiv ve arşivleme furyası’ olarak nitelendirdiği bir süreç artık 
kendi alanını yaratmıştır. Alışılagelmişin dışında kendini tekrar eden 
premodern/geleneksel çalışmaların yerini, lineer ve ucu açık hatta daha 
toplumcu çalışmalara bırakmıştır. Aşağıdaki alıntı bunu en iyi özetleyen 
çalışmalardan biridir: 

Özellikle arşivler için ve içinde üretilen sözlü tarih görüşmelerine yö-
nelik araştırma, sabit bir arşiv ve arşiv kaydını savunan, uzun süredir de-
vam eden geleneksel arşiv paradigmasını daha da bozmaya çalışıyor. Ne 
durağan ne de tekil olmayan bir arşiv kaydını tanımak, statik ve tekil kayıt-
ların arşivlerde nasıl işlediğini anlamaktır. Tarafsızlık ve nesnellik kavram-
ları etrafında inşa edilmiş bir arşiv, baskın ve tekil etnohistorik yapıları, 
baskın olmayan halklarla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere desteklemek 
için çalışır. Postmodern dönüşte yazan arşiv araştırmacılarının gösterdiği 
gibi, arşivler zaman içinde baskın olmayan sesleri ve tarihleri   içerecek ve 
destekleyecek şekilde değişti (In Critical Condition (Un) Becoming Bodies 
in Archival Acts of TruthTelling, s. 167).

Baskın olmayan toplulukların tarihlerine karşı birçok devlet yok say-
ma politikaları geliştirse de modern çağın zorunlu kıldığı demokratikleş-
me gereği birtakım çalışmaların devam etmekte olduğu ileri sürülebilir. 
Buna en iyi örnek 1998 yılında “Holdings: Refiguring The Archive” adıyla 
Güney Afrika’da yapılan bir sergiyi takiben 2002 yılında bilginin tarihsel 
süreçleri, sanata etkileri, bilgiye sahip olma arzusu ve onu depolamadaki 
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entelektüel niyet üzerine tartışmaların yer aldığı bir dizi konferans düzen-
lenerek, konferans metinleri derleme olarak yayımlanmıştır (Refiguring 
The Archive Seminar Series, 1998 November). Bu derleme, okumakta 
olduğunuz çalışmanın Giriş bölümünde yer alan ve ‘arşiv’in objektif ol-
madığı iddiasını güçlendirmek açısından algıya etkisine değinen diğer bir 
tanım ise şöyle ifade edilmiştir: 

Arşive başvurmak, nerede olursa olsun, arşivin nereye koyulduğu ile il-
gili şekillenir. Arşivin kendisi – tüm arşivler – her arşiv – şekillendirilmiş-
tir. Bunun kabul edilmesi, temel argümanı ve üzerine inşa edilen süreçleri 
vs. hepsi şekillendirilmiştir (Carolyn Hamilton, 2002, s. 7). 

Bu ‘şekillendirme’, arşiv malzemesinin ne olup olmadığına dair karar 
verme müdahalesinden o malzemenin arşiv kurumunda yer almasının ge-
rekli olup olmadığına kadar birçok unsurun ‘arşiv’in toplumsal süreçlere 
karşı geçirgen bir halde olduğunu ispatlar niteliktedir (Carolyn Hamilton, 
2002, s. 7). Bu bağlamda ele alınacak olursa arşivin, kurulduğu ülkenin, 
bünyesindeki uzman arşivcilerin ve bu arşivi kullanan araştırmacıların ka-
musal çıkarlarına ait kaygıları gidermek üzerine tasarlandığı anlaşılmak-
tadır. Kuşkusuz ki bu yönüyle de objektif olmaktan uzak görünüp algıyı 
doğrudan etkilemektedir. 

Müdahale

Hint-Amerika kökenli bir antropolog olan Arjun Appadurai “Tüm 
belgeleri bir müdahale ve tüm arşivleme sistemlerini toplu bir projenin 
parçası olarak görmeye başlamamız gerek,” (Appadurai, 2003, s. 16) der-
ken aslında bu çalışmanın temel argümanlarından biri olan arşivlerin mü-
dahaleye uğradığı tartışmasını güçlü olarak desteklemektedir.

Ricoeur’ın ifadelerine çok benzeyen bir başka ifadeye ise Bülent So-
may’ın Tarihin Bilinçdışı kitabında rastlanılır; Somay tarihin arşivsel mal-
zeme ile nasıl kurgulanabileceğinden (müdahaleye uğrayabileceğinden) ve 
ek olarak belgelerin hatta belgeciliğin öznelliğinden şöyle bahsetmektedir:

[...] Çünkü tarih yazımı, aslında bir kurma eylemi. Kullanılan malzeme 
içinde kuranın, bir araya getirenin kendisi de var ister istemez. Diplomatik 
bir görüşme, bir savaş alanı anısı, bir loncanın hesap defteri, bir mahkeme 
tutanağı, bir saray dedikodusu, bir halk hikâyesi, kısaca efsane ve ‘belge’, 
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‘kurgu’ ve ‘istatistik’, tarih yazanın yazma fiilînde hemhal oluyor. Bu inşa 
sürecinde ise, vakanüvisin kişiliği ve ideolojik yönelimleri daha sonradan 
‘tarih’ diyeceğimiz kurguya hâkim oluyor. [...] Kendi zamanını yazmayan, 
geçmiş malzemeyi toplayarak yeniden yazan tarihçinin elinde bir de bel-
gelerin, belgeciliğin öznelliği var. Anılar, tanıklıklar, belgeler, resimler, fo-
toğraflar, nesneler, yalanlar, tahrifat, hepsi birden bir ya da birkaç kişinin 
kazanında bir araya getirilip kaynatılıyor (Somay, 2004, s. 26-27).

Somay, tarih yazımında belgelerin doğasında yer alan birden fazla ger-
çeklik ile kürate edilip fikrî müdahaleye uğrayan arşivin tarih yazımındaki 
kullanımına dikkat çekmektedir. Tanıklıklar üzerinden devam edilecek 
olursa, yine tarih biliminin, sözlü tanıklıktan kurtulması açısından ba-
kıldığında arşivciliğe çok şey borçlu olduğunu düşünen Ricoeur şöyle bir 
tartışma yapmaktadır:

Arşiv depolarının temel malzemesini yazılı belgeler oluşturur. Sonuçta 
her tür iz arşivlenebilir, bu anlamda arşiv için yapılacak her savunma da 
havada kalacaktır. Bizler, sözlü tanıklık aşamasından yazılı tanıklık aşa-
masına, oradan da arşiv evrakına geçişin, yaşayan bir hafıza adına menfi 
ve müspet olup olmadığını ise asla bilemeyeceğiz (Ricoeur, 2012, s. 191).

Ayrıca Ricoeur “[...] birçok arşiv belgesi gönülsüz tanıklıkların ürünü-
dür," (2012, s. 183) derken de, arşivin müdahale edilmiş olduğunu kabul 
ederek, kürate edilmiş gerçekliklerden dolaylı olarak bahsetmektedir. Tıp-
kı Ricoeur gibi müdahale konusuna Derrida da “Arşiv, gerçek ile hayal 
edilen, deneyim ile onun hatırlanan (veya unutulmuş) görüntüsü arasında 
bir kesişme noktasıdır,” yorumunu yapmış (Milligan, 2006, s. 6), böylelik-
le tarihçiler ile arşivciler arasında uzun yıllar sürecek olan bir tartışmayı 
açarak, bu çalışmanın temel argümanı için de önemli olan şu fikri ileri 
sürmüştür:

Hafızayı olmasa bile arşivi kontrol altında tutmaksızın bir politik erk-
ten bahsedilemez. Etkin demokratikleşme her zaman şu asli kriterle ölçül-
mektedir: arşivin kendisine, arşivin kurulumuna ve onun yorumlanması-
na ortaklık ve de arşive erişim (Derrida, 1996, s. 11). 

Bir müdahale şekli olan ‘kontrol’e bağlı olarak kamu arşivlerinden 
daha az müdahaleye uğrayan arşivlerin özel arşivler olduğu söylenebilir. 
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Özel arşivlerin kamu arşivlerine göre kısmen daha objektif olduğu ve daha 
az müdahaleye uğradığı iddiasını ise Aracı şu şekilde özetlemiştir:

Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar ‘arşiv’ denince akla ilk olarak 
kamu kurumlarının ürettikleri belgeler gelir. Halbuki kamu kurumlarının 
dışında kalan kuruluşların ve şahısların meydana getirdikleri belgeler de 
bu kapsamın içine girer. Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışma-
larda kamu arşivleri ve özel arşivler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 
Kamu arşivleri devlet yapısı içinde yer alan kurum ve birimlerin ürettikleri 
belgeleri ifade ederken özel arşivler; en basit tanımı ile resmî olmayan ar-
şivlerdir ve kamu arşivlerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Ayrıca özel 
arşivler kamu arşivlerine göre daha objektif bir bakış açısı sunmalarından 
dolayı bilimsel araştırmalarda kullanılması gereken kaynaklardır (Aracı, 
2010, s. 1).

Arşiv teorilerinde hemen herkes tarafınca kabul edilmiş olan düşün-
ce, arşivin birtakım olayları yansıttığı ya da o olayların görüntülerini şerit 
olarak sıraladığıdır. Arşivdeki bu kayıtların yansımaları ve yorumlarının 
birer ‘gerçeklik’ olduğu tartışmaya açık bir konudur. Arşivci Verne Har-
ris, üç açıdan ele aldığı bu yansıma ve yorumlar üzerinden gerçekliklerin 
şekillendirilmesine müdahale açısından yeni bir perspektif sunmaktadır:

Birincisi, ‘bir gerçeklik’ olsa bile, nihayetinde bilinemez. Olay, süreç, 
köken, benzersiz olması nedeniyle, geri alınamaz. Jacques Derrida’nın işa-
ret ettiği gibi: ‘Arşivleme izinin olasılığı, bu basit olasılık, sadece tekliği 
bölebiliyor.’ İkincisi, kaydın bir süreç ürünü olduğu açıkça görülmekle 
birlikte, sürecin de kabul edildiği kabul edilmelidir. Temelde kayıt, bu ey-
lemle şekillenir. Üçüncüsü, arşiv kayıtları gerçekliği yansıtıyorsa, bu çok 
karmaşık bir şekilde yapılır. Derin, kırılgan ve değişken bir şekilde yapılır. 
Kayıtlar kendi başlarına hareket etmezler, birçok kanaldan hareket eder-
ler. İnsan eliyle yaratılır ve kürate edilirler (Harris, 2002, s. 151).

Harris burada ‘şekillendirme’nin gerçeklik ile olan bağlantısına değil, 
arşivin ucu açık inşa ve yeniden yapılandırma hatta müdahale süreçleriyle 
ilgili olduğunu hem doğrudan hem dolaylı olarak tartışmaktadır.

Bhekizizwe Peterson “arşivler, politik bir hayali yaratma, yani kişisel 
kimlikleri, sosyal kimlikleri ve geçmişi kavrama biçimlerini oluşturan en-
telektüel ve kültürel öğelerin aktif bir parçasıdır” (Peterson, 2002, s. 29) 
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diyerek aslında kurumların ve siyasi yapıların baskılarına karşı müdaha-
leye açık bir halde olduklarını da ileri sürmektedir. Tarih profesörü James 
M. O’Toole’a göre: 

Yalnızca siyasi baskılar değil ‘öfkeli kalabalıklar’ da belgelere baskı uy-
gulayabilmektedir. Fransız Devrimi sırasında öfkelerini belgelere yönlen-
diren bir kalabalık aslında belgelerin içeriğine duyulan nefreti göstermek 
açısından önemli bir örnek sayılabilir (O’Toole, 2006, s. 51).

Fransız Devrimi’nden önceki siyasi erklerin arşivsel müdahale ve ma-
nipülasyonunu göstermek açısından Luciana Duranti’nin aşağıdaki çö-
zümlemeleri konunun netleşmesi açısından oldukça değerlidir:

[...] Bir toplumun kendi dokümantasyonunu korumak konusunda yap-
tığı seçimler, o toplumu anlamak için belgenin kendisinden daha kıymetli 
olan kaynakları oluşturur. Söylemek istediğim, değerlendirmenin ideolojik 
bir süreç olduğu, öyle olması gerektiği, hep öyle olmuşluğu, hep öyle olacağı 
ve öyle olmasının iyi bir şey olduğudur. Şimdi, değerlendirmenin geçmişte 
nasıl yapıldığını inceleyerek bu ifadenin geçerliliğini kanıtlamaya çalışaca-
ğım. [...] Dördüncüsü, Fransız Devrimi’nden önceki belge küratörlerinin 
hem politik ve idari çıkarları hem de atalarının çıkarlarını gözeterek seçim 
yaptıkları doğruydu. Devrimden sonra yeni gelen kişiler de (arşivci, tarihçi 
veya yönetici gibi görevlerine göre) aynısını yaptı. Yani toplum, hiç değiş-
meden, hayatta kalabilmek için kendisine gerekli olanı korudu. Belgelerin 
seçimini yapmak için Fransız Parlamentosu tarafından görevlendirilen Le 
Bureau du Triage (Tasnif Ofisi) bütün feodal unvanları imha etti – gerçek 
– ancak bu unvanlarla bağlantılı belgeleri korumaya özen gösterdi – bilgi 
– çünkü onlar olmadan yeni kurulan devlet hayatta kalamazdı. Buna pa-
ralel bir durum da Rus Devrimi ile yaşanmıştı. Devrim hükümetinin oluş-
turulmasının hemen ardından alınan ilk karar, bütün arşivlerin halka ait 
olduğu yönündeydi ve halka ait bu belgelerin seçimi için hemen bir komite 
kuruldu. İlginç olan şey, Rus komitesinin, Fransızların imha etmeye karar 
verdikleri belgelerin hepsini koruma kararı almasıydı: yani ‘feodal unvan-
ları’. Bu unvanların çok ciddi siyasi değeri vardı çünkü yeni rejime, kendi 
varlıklarını haklı çıkartacak sağlam gerekçe veriyor ve halka sürekli daha 
önceki durumlarını hatırlatıyorlardı (Duranti, 2020, s. 153-154).

Arşivin temsil edilmesine ilişkin Elizabeth Yakel, belgelerin düzenle-
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nerek orijinal içeriklerini kaybettiğini ve bu sebeple aslında müdahaleye 
uğradıklarını şöyle belirtmektedir:

Arşivsel düzenleme ve tanımlama temsilî bir eylemdir. Bir düzenleme 
ve tanımlama işleminden sonra belgeler dosya dolabından kutuya basit bir 
şekilde aktarılsa da yeniden düzenleme yapılarak orijinal içeriğini kaybe-
der. Asıl düzeni sağlamanın imkânsız olduğu arşivsel düzenleme ve tanım-
lamalarda, hizmet edilebilir ve idealize edilmiş bir arşiv için orijinal düzen 
prensibinin yerine daha entelektüel seçimlerle kurumsal gereklilikler kar-
şılanmalıdır. Bu nedenle, düzenleme, temel bağlamında muhtemelen hiç 
bulunmayan, amaçlanan ve iyi niyetli bir düzenin temsili gibi görünmek-
tedir (Yakel, 2003, s. 2).

Yakel’in ifadelerine benzer bir şekilde, belgelerin ‘aslı gibi olma’ özelli-
ğini kaybettiği ve güvenilirliliğinin sorgulandığı başka bir çalışma da Kat-
hy Michelle Carbone tarafından ele alınmıştır. Kathy Michelle Carbone 
“devletlerin hem kayıtlarla (arşivle) hem de otoriter bir tarihsel anlatıyla 
nasıl kışkırtıcı bir müdahale yarattığını (2016, s. 10)” anlatan makalesinde, 
arşiv kayıtlarının uğradığı müdahaleye ve güvenilir olup olmadığına dair 
önemli bir tartışma açmaktadır.

Arşivlere neyin dâhil olup neyin dâhil olamayacağına ilişkin kararların 
hepsinin politik olduğunu, “Arşivsel malzemenin değerlendirilme süreç-
leri, arşivcilere ağır bir mesleki ve toplumsal sorumluluk yüklemektedir,” 
şeklinde ifade eden Terry Cook da değerlendirme süreçlerinin müdahale 
olup olmadığına ilişkin şu fikirleri ileri sürmüştür: 

Arşivcilerin bu görevin ağırlığını devamlı hatırlaması gerekmektedir. 
Kelimenin tam anlamıyla ‘arşiv’leri bu kişiler oluşturmaktadır. Neyin ha-
tırlanıp neyin unutulacağına, toplumda kimin görülebilip ve kimin görü-
lemeyeceğine, kimin sesini duyurup, kimin duyuramayacağına karar ver-
mektedirler. Bu oluşturma eyleminde, tek tek belgelerin, kolektif olarak 
arşivlerin, arşiv işlevlerinin, arşivcilerin kişisel ön yargılarının ve özellikle 
de arşiv değerlendirmelerinin politik ve felsefî doğasına karşı olağanüstü 
hassas kalmalıdırlar (Cook, 2006, s. 169).

Bu yönüyle bakıldığında arşivcilerin objektif kalmalarını vurgularken 
dolaylı olarak da ülkelerin arşiv politikasında ön yargıların olduğunu da 
ifade ettiği söylenebilir.
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Walter J. Ong ise Sözlü ve Yazılı Kültür isimli kitabında İngiliz tarihçi 
Michael Thomas Clanchy’e1 atıflarla, yazılı kayıtlara olan güven ve bunlara 
yapılan müdahale meselesini çeşitli açılardan şöyle ele almaktadır: 

Yazılı kayıtlara inanma, elbette kültürden kültüre değişiyordu. Ancak 
11. ve 12. yüzyıl İngiliz kamu yönetiminde yazının tarihçesini ve önemi-
ni araştıran Clanchy (1979), bu dönemde devlet dairelerinde bile, sözlü 
geleneğin geçerli olduğunu kanıtlamıştır. [...] Clanchy’nin araştırdığı dö-
nemde, ‘belgeler hemen güven uyandırmıyordu (Clanchy, 1979: 230).’ İn-
sanların, yazının, getirdiği tüm masraflara ve zahmetli tekniklere değecek 
ölçüde eski sözlü yöntemlerden üstün olduğuna ikna edilmeleri gerekiyor-
du. Belgeler devreye girmeden önce, örneğin derebeyi mirasçılarının yaşı, 
halkın ortak sözlü tanıklığıyla belirleniyordu (Ong, 2018, s. 116).

Belgelerin noter tarafından tasdiki, yazılı metinleri inanılır kılmak için 
bir mekanizma geliştirmeyi öngörür. Ancak bu yöntem okuryazar kül-
türlerinde çok gelişmiş, İngiltere’de İtalya’dan sonra uygulanmaya başla-
mıştır (Clanchy (1979: 235-36). Belgelerin doğruluğu ilkin yazıyla değil, 
simgesel nesnelerle belirleniyordu (örneğin parşömen parçasıyla belgeye 
iliştirilen bir bıçak). Tarih atmanın, yazıcının zaman içindeki yerini kendi 
düşüncesine göre bir noktada, evrenin yaradılış tarihine göre mi, yoksa 
İsa’nın doğum yahut çarmıha geriliş tarihine göre mi belgenin tarihini he-
saplayacak hesaplayacak olsa, bu din adamlığına yeltenmek değil miydi? 
(Ong, 2018, s. 117-118)?

Manipülasyon

Agamben, “Belgeleme, kontrol mü, tarihe anlam verme mi (2001, s. 
75?)” diyen Jan Assmann’ı destekler nitelikte bir yaklaşımla arşivin poli-
tikleşmesi ile arşivlemenin tarih yazımındaki yerini sorguladığı Kültürel 
Bellek eserinde, tarih çalışmalarının ‘iktidar’ ve ‘unutma’ arasındaki ilişki-
den kaynaklandığını öne sürmektedir (2010, s. 74).

Avangart olanın doğası gereği liderlik ve öncülük etme refleksi arşivler 
için oldukça yerinde bir gözlem gibi durmaktadır. Demokratikleşmenin 
bu öncülük algısı ile “kolektif tarihimizi seçme, yorumlama ve tanımla-

1 Kaynak: M. T. Clanchy, From Memory to Written Record: England, 1066-1307, Camb-
ridge: Harvard Unv. Press, 1979.
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ma gücü, düşünce tarihi ve sanat tarihi için de sorunsallaştırılmıştır (Fa-
gerholt,” [t.y.], s. 1). Bu yönüyle arşiv, liderlik etme içgüdüsüyle hareket 
ederken, aslında yeni gerçeklikler uyarlamaktadır. ‘Arşivin tanımlama 
gücü’nden kasıt tam da burada anlam bulmaktadır. Yeniden inşa etme sü-
reçlerinin temel sorununun aslında müdahale olduğu yorumu yapılabilir.

Megan Ward ve Adrian S. Wisnicki “The Archive After Theory” adlı 
makalelerinde Madison Üniversitesi Kütüphanecilik Programı Dekanı 
Bethany Nowviskie’nin arşivcilik hakkındaki saptamalarına yer vermişler-
dir. Nowviskie, son zamanlarda arşiv teorisi üzerinde geriye dönük anlam 
değişikliğine gidildiğini ve “arşivcilik çalışmalarının, spekülasyona izin 
vermek ve sadece belgeleri göstermekle yetinmek yerine, ortak kültürel 
miras bağlamında daha geniş kitlelerin erişimine yardımcı olan kurumlar 
olması gerektiğini” (Ward&Wisnicki, 2019, s. 202) vurgulamıştır.

Hal Foster’ın bir grup sanatçıyla arşivler üzerine çalışarak hazırladığı 
makalede de arşivin yeni gerçeklikleri anlamlandırmasına ilişkin şu yo-
rumlar yapılmıştır:

[...] Modern arşivler, geleneksel arşiv ve geleneksel tarih yazıcılığına 
yönelik belli eğilimleri ve stratejileri anlayan bir dürtü ile ortaya konmuş-
tur. Bu dürtüyü anlamak üzere yola çıkan sanatçılar, biçim ve format üze-
rinde çalıştılar. Geçmişin hangi izlerinin bize geçtiğini ve bu izlerin altında 
neyin yattığını, yani hangi güç yapılarında, hangi motivasyonları, hangi 
siyasi seçimlerin arkasında nelerin olduğunu eleştiren bir bakış açısıyla ele 
aldılar. ‘Arşivde yer aldığı şekliyle’ geçmişin nasıl dışlanabildiğini anlama-
ya çalıştılar (Foster, 2004, s. 5).

Foster’ın bu yorumu arşivlerin tarih yazımındaki rolü ve öncülüğünü, 
‘arşivde yer aldığı şekliyle’ yeni gerçeklikleri şekillendirebildiğini göster-
mesi açısından manipülasyonla ilişkili önemli bir boyutu ifade eder.

Günümüzde arşivlerin, kültürel gelenek ve değerlerin sürdürülmesine 
yardımcı olmak için belgelendirme, eğitim, zenginleştirme ve araştırma 
görevleri bulunmakla beraber, ‘kolektif hafıza’ olarak görülmesine yöne-
lik bakış açısı da artık kalıplaşmıştır (Foote, 1990, s. 378). Arşivler her ne 
kadar ‘toplumun ortak hafızası’ olarak kullanılsa da daha sağlam teorik 
temeller üzerine konumlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. ‘Hafıza’ 
kavramını arşivlerden bağımsız düşünmek elbette doğru değildir. Hafıza, 
arşiv ve manipülasyon kavramları ile ilgisi açısından “Apoptotic Archive” 
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başlıklı konferans iyi bir örnektir. Berlin’deki SAVVY Contemporary’yi 
kuran ve aynı yerde sanat yönetmeni olan Bonaventure Soh Bejeng Ndi-
kung,1 İstanbul’da verdiği “Apoptotic Archive” başlıklı konferansında ha-
fıza, arşiv ve manipülasyon arasındaki ilişkileri bir dizi sorular üzerinden 
şu şekilde ele almıştır:

Bazı temel sorularla başlayalım: Hafıza kimin hakkı? Bu soru şöyle 
anlaşılmalı: Hafızayı kontrol etmeye kimin hakkı var? Nelerin toplumsal 
hafızaya dönüşeceğini kim belirliyor ve bu süreç nasıl işliyor? Toplumsal 
diyorum çünkü arşiv sözcüğünün Yunanca kökleri olan arkheia ve arkhē, 
sırasıyla ‘kamu belgeleri’ ve ‘yönetmek’ anlamına geliyor. Peki, kayıt altına 
almak kimin hakkı? Kayıt altına alınmak kimin hakkı? Yani, kimler top-
lumsal hafızaya dâhil edilme hakkına sahip ve bu hafızada nasıl var oluyor-
lar? Eğer var olacaklarsa, bu ne ölçüde olacak ve ne kadar sürecek? Başka 
bir deyişle; arşivin sonsuz olmadığını, tek doğru olmadığını, ölümsüz ol-
madığını ve totaliter olmadığını nasıl idrak edebiliriz? Arşivi ‘bir mekân, 
bir kurum ya da bir grup insan hakkında bilgi veren belge ve kayıtların 
bütünü’ olarak değil de, 1) yerele bağlı olmayan kişisel hatıra ve belgelerin 
bütünü, 2) seslerin, sokakların veya bedenlerin hafızalarının oluşturduğu 
bir toplam olarak yeniden hayal edebilir miyiz (Ndikung, 2019)?

Bu soruların hemen hemen hepsi belirli yönleriyle arşivin temsiline, 
manipülasyonuna, müdahalesine ve algısına bağlanabilecek nitelikte so-
rulardır. Arşivin tek bir doğrudan teşekkül olmadığı ve arşivin manipülas-
yona uğrayarak tek bir doğrudan oluşamayacak kadar hassas bir kavram 
olması iddiası ile bu çalışmanın da iddialarına oldukça yakın bir noktada 
görünmektedir.

1 Arşivden Sonra? ekibinin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung hem bağımsız küratör ve yazar hem de biyo-teknoloji uzmanıdır. Arşivden 
Sonra? oluşumu ise kendi web sitelerinde yer aldığı haliyle: “Arşivin toplumsal hafıza-
daki yeri ve işlevine dair sorular soran bağımsız ve gezgin bir oluşumdur. Türkiye ve 
dünyadaki arşivlerin korunması ile geleceği hakkında konuşmalar ve atölyeler düzen-
ler. Arşivden Sonra?’nın önceliği çeşitli arşivlerle ilgili bilgi üretimini teşvik etmek ve 
bu alanda çalışan uzmanlar arasında bir ağ oluşturmaktır” [https://afterthearchive.org/
tr/hakkinda/] (Erişim tarihi: 13.03.2021).



209

Genel Arşivcilik

Sonuç

Tüm bu tanımlar, yorumlar ve saptamalar ışığında arşivlere yönelik al-
gıların çeşitli olduğu, arşive yönelik fikir ve çalışmaların manipüle edildiği 
ve müdahaleye uğradığı sonucuna varılmaktadır. Çalışmanın sonuçları 
aşağıda detaylandırılmıştır:

• Temel argümanı ne olursa olsun ‘arşiv’ üzerine inşa edilen tüm fikir 
ve süreçlerin şekillendirilerek müdahaleye uğradığı öngörülebilir.

• Başta teorik olarak ‘arşiv’in kendisi ve fiziksel olarak ‘arşivsel de-
neyimler’ yani kısaca arşivin her çeşidinin birtakım düzenlemeler 
sonucu yeniden yapılandırılarak çeşitli açılardan algıyı etkilediği 
söylenebilir.

• Arşiv ve arşivsel malzeme üzerinde çeşitli algı yapılandırmaları 
olduğu ve bunun da çağdaşlaşmanın temel bir gerekliliği olduğu 
yaygın kanaatiyle yapılan müdahalelerin meşrulaştırıldığı düşünül-
mektedir. Buradan hareketle, 21. yüzyıl bakış açısı ile 19. ve 20. yüz-
yıllar değerlendirildiğinde, maalesef hâlâ topluma, iktidara hatta 
arşivcilere “arşiv’e yönelik felsefi bir bakış açısı” kazandırılamadığı 
görülmüştür.

• Arşivin yarattığı ‘temsil’ gücünün başlı başına bir algı yönetimi ol-
duğu ileri sürülebilir.

• Arşivlerde koleksiyon geliştirme süreçlerinin ve buna erişim sağla-
ma politikalarının bir ‘gelecek planlaması’ olduğu göz önünde bu-
lundurulursa, doğrudan manipülasyon olduğu söylenebilir.

• Politik iktidarların, arşivi kendi kontrolleri altına alarak etkili bir 
demokratikleşme sağlayabileceklerini düşünmelerinden hareketle, 
buna karşın bahsedilen bu demokratikleşme içerisinde ‘hafıza’nın 
kontrol edilemeyeceği fikri güçlü bir savunma haline gelmiştir.

• 19. yüzyıldan başlayarak günümüz modern arşivlerinin düzenlen-
diği zamana kadar arşivlerin erişilemezliği hakkında tartışmalar 
yaygındır. Devlet ve iktidarların, kayıtlarını ve geçmişini korumak, 
belirli bir algı yaratmak ve belgeleri kürate etmek için arşivleri/ar-
şiv yönetimini olumsuz etkileyecek uygulamalarda bulundukları 
görülmüştür. Doğru uygulandığı düşünülen süreçlerin sonunda 
arşive erişim sağlandığında ise belgelerin uğradığı müdahale ve 
manipülasyonlar sebebiyle orijinalliklerinin tartışmalı hale geldiği 
gözlemlenmiştir.
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• Avrupalı tarihçiler –Avrupa devletlerinin arşiv uygulamalarına 
baktıklarında–, 19. yüzyılın bilimsel ortamında hem malzemenin 
orijinalliği hem de görevli kişilerin güvenilirliğine verilen önemin, 
halkın bilgi edinme hakkı yönünden değil, devletin kendisine ait 
olan kayıtları kontrol altında tutma hakkı ile doğrudan ilgisi oldu-
ğunu düşünmektedirler. Bunun, arşiv kurumlarının politik baskıla-
ra karşı korumasız halde olduğuna işaret ettiği söylenebilir.

• İçerdikleri tanıklıklar ile o tanıklıkları belgeye dönüştüren ‘tasarım-
cılarından’ koparak günümüze kadar gelen arşivsel malzemenin, 
kendisini tanımlama yetkisi olan kişilerin yönetimine ‘muhtaç ol-
ması’ sebebiyle tarih yazımı üzerindeki otoritesini giderek kaybet-
mekte olduğu düşünülmektedir. Arşiv malzemesinin belgesel kanıt 
niteliğine yükseltilmesi ile tarih yazımının nesnelliğine zarar verdi-
ği ileri sürülebilir. Belge, tarih yazımında olmazsa olmaz yerini ko-
rumakla beraber, arşivsel belgelerin insan eliyle yaratıldığı bir tarih 
söz konusuyken toplumların belirli bir algıyı yaratmak için ‘belge 
üretebileceklerinin(!)’ unutulmaması gerektiği hatırlanmalıdır.

• Kamu arşivlerinin, bağlı oldukları kurum politikaları gereği ve de 
müdahaleye daha açık olmaları gerekçesiyle özel arşivler kadar ob-
jektif olmadıkları söylenebilir.

•  Ülkeler ve kurumların arşiv politikalarında dolaylı olarak manipü-
lasyonun ve müdahalenin meşrulaştırıldığı söylenebilir.

•  Arşiv malzemesinin ‘arşive uygunluğu’ bakımından değerlendi-
rilme süreçlerinin, arşivciler için büyük bir mesleki ve toplumsal 
sorumluluğu ifade ettiği bilinmektedir. Nelerin toplumsal hafızada 
yer edip nelerin etmeyeceğine, hangi belgelerin arşive alınıp hangi-
lerinin alınmayacağına karar verme sorumluluğunu taşımak kolay 
görünmemektedir. Bu sebeple, arşivler koleksiyonlarını oluşturur-
ken yapılan, arşiv malzemesi değerlendirmelerinde tek tek belgele-
rin, toplu arşivlerin özellikle arşivcilerin (ve de bağlı oldukları üst 
mercilerin) ön yargılarının ‘arşiv’in tarihî, siyasi ve felsefi boyutları-
nı dikkate alan olağanüstü bir duyarlılık geliştirmeleri önerilir.

•  Toplumun tüm kesimlerini her yönden temsil edecek ‘ortak bir 
arşiv’ oluşturulmasının, devlet tarafından desteklenen hiçbir kuru-
mun gerçekleştiremeyeceği bir çalışma olarak kalacağı sonucu ön-
görülebilirdir.  
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• Arşivin, manipülasyonla mı politikleştiği, yoksa politik olduğu için 
mi manipülasyon ve müdahale ihtiyacında olduğuna ilişkin tartış-
manın aslında bir paradokstan ibaret olduğu söylenebilir.
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ÜNİVERSİTELERİN KADIN ARAŞTIRMALARI  
MERKEZLERİ ARŞİVLERİ VE İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Didar Bayır1 – Tûba Karatepe2

Özet

Türkiye üniversitelerinde birbirine benzeyen isimlerle kurulan ka-
dın araştırmaları merkezlerinin yönetmelikleri incelendiğinde, çoğunun 
amaçları ve faaliyet alanları arasında, arşiv oluşturmak ve kadın konusun-
da çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak 
da vardır. Yapılan literatür araştırmasında, mevcut çalışmaların genellikle 
merkezlerin önemi, faaliyetleri ve sorunları üzerinde yoğunlaştığı ancak 
arşivleri ve bilgi-belge alanında yapmaları gereken iş birliği çalışmaları 
konusunda bilgi vermedikleri ve öneriler sunmadıkları görülmüştür. Ka-
dının Güçlenmesi Eylem Planı 2018-2023 kapsamında “Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla yer alan ve belirlenen faaliyet 
alanlarında ilgili kurumlar olarak işaret edilen bu merkezlerin, uygun stra-
tejiler içinde gerçekleştirecekleri etkinlikler sıralanmışsa da bu etkinliklere 
ilişkin üretilen bilgi ve belgelerin arşivlenmesi konusu üzerinde durulma-
mıştır. Üniversitelerde kurulan bu merkezlerin bazılarının sadece ismen 
var oldukları, faal olanların ise atanan müdürlerin ilgi, beceri, duyarlılık 
ve fedakârlıklarına bağlı olarak faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bu 
merkezlerin, faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim, konferans, 
seminer, toplantı, proje tanıtımı gibi etkinliklere ait davetiyeler, etkinlik 
sırasında çekilen fotoğraflar, hatta belki de çeşitli sebep ve gerekçelerle 
iptal duyuru metinleri gibi malzemeleri bulunmaktadır. Hatta bunların 
bir kısmı, sadece sanal ortamda üretildiği için “güncellemeler” sırasında 
kaybolup gitmektedir. Ayrıca, bu merkezlerin ya da içinde yer aldıkları 
üniversitelerin kapatılması veya isim değiştirmesi de söz konusu olabil-

1 Dr., İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA-OIC)
2 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, tkaratepe@marmara.edu.tr
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mektedir. Tüm bu olumlu ve olumsuz koşullar göz önüne alındığında, bu 
merkezlerin faaliyetleri sırasında üretilen ve kadın araştırmaları için değer 
taşıyan arşiv malzemelerinin, güçlü iş birlikleri ve teknolojinin sağladığı 
hızlı çözümlerle kaybolmadan seçilmesi, tanımlanması, korunması ve eri-
şime sunulması mümkün görünmektedir. Bu çalışmada, adı geçen mer-
kezlerin resmî belgeleri dışında kalan; merkezin özel arşivi olarak adlandı-
rılabilecek malzemenin, oluşturulacak bir ortak veri tabanı ile uluslararası 
standartlara uygun düzeyde tanımlanması, korunması ve açık erişim ilke-
leriyle uyumlu olarak kullanıcıların hizmetine sunulması ele alınacaktır. 
Bu bağlamda, arşiv malzemelerinin standart tanımlama ögelerini belirle-
mek, bunları uluslararası ve ulusal kabul görmüş açık kaynak kodlu bir 
yazılım aracılığıyla göstermek ve tüm bu uygulamalar için bir rehber ha-
zırlamanın önemini vurgulamak da bu yazının amaçları arasındadır.

Anahtar kelimeler: Kadın araştırmaları merkezleri, arşivler, arşiv mal-
zemesi, arşiv standartları, açık erişim, dijital arşivleme
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ARCHIVES OF WOMEN’S STUDIES CENTERS AT  
UNIVERSITIES AND AREAS TO COLLABORATE

Abstract

When regulations of women’s studies 91 centers established at univer-
sities in Turkey are examined, it is seen that among their aims and activi-
ties, there are also creating an archive and collaborating with national and 
international organizations dealing with women studies.In the literature 
research, it was found out that the existing studies generally focused on 
the importance, activities and problems of these centers, but did not pro-
vide information and suggestions about their archives and the cooperation 
they should do in the field of information-documents. These institutions, 
which are named as “Center for Women’s Studies (KASAUM)” within the 
scope of the Kadının Güçlenmesi Eylem Planı 2018-2023 are designated as 
relevant institutions in the identified fields of activity. Although the activi-
ties to be carried out by these centers within the determined strategies are 
listed in this plan, the issue of archiving the information and documents 
produced regarding these activities was not emphasized.It is known that 
some of these centers established at universities exist only in name, and 
the active ones work depending on the interest, skills, concern and devo-
tion of the appointed principals. Materials such as an event’s poster, prog-
ram, photos taken during the event, and perhaps even the announcement 
texts of cancelation of events for various reasons, disappear during system 
“updates” since they are produced only in virtual environment. In some 
cases, these centers or the universities in which they are located may be 
closed or renamed. Considering all these positive and negative conditions, 
it seems possible that archival materials produced during the activities of 
these centers, which also has a value for women’s research, can be selected, 
identified, preserved and made accessible through strong collaborations 
and quick solutions provided by technology. In this study, the identifica-
tion and protection of private archival materials other than the official do-
cuments of the aforementioned centers through a common database to be 
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created in accordance with international standards, and their availability 
to users under the open access principles will be discussed. In this con-
text, determining the standard definition elements of archival materials, 
showing them through an internationally and nationally accepted open 
source software and revealing the importance of preparing a guideline for 
all these applications are among the aims of this study.

Key Words: Women studies centers, archives, archival materials, archi-
val standards, open access, digital archiving
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Giriş

Tarihi yazabilmek için kaynaklara ihtiyaç vardır. ‘Tarih yazımının 
kaynakları’ şeklinde adlandırılan bu kaynakların kullanımı ve sorunları 
incelenirken, farklı bakış açılarıyla sınıflandırmalar ve değerlendirmeler 
yapılabilir. Arkeolojik buluntular ve her çeşit maddi kalıntının dışında, 
kayıtlı bilgi kaynaklarını tarihçiler, genellikle yazılı, görsel ve sesli kay-
naklar olarak sınıflandırır. Farklı bakış açılarıyla konuya yaklaşımlar, kav-
ramsal tartışmalar da söz konusudur. Örneğin Selim Karahasanoğlu, daha 
iyisi bulunana kadar ben-anlatısı kavramının kullanılabileceğini ifade et-
tiği “kişilerin bizzat kendi kalemlerinden çıkma ve kendilerini anlattıkları 
kaynaklar” kapsamında “...seyahatnameler ve benzeri, doğrudan kişinin 
kendisini anlatma motivasyonu ile yazmaya koyulmadığı metinleri de 
ben-anlatısı olarak tavsif etmek eğiliminde” olduğunu ifade eder (Karaha-
sanoğlu, 2019, s. 280-281). 

Tarih yazımında benimsenen yöntem ve ekol ne olursa olsun, kaynak-
lar kullanılmak ve üretilen metin için dayanak noktaları oluşturulmak 
zorundadır. Bu kaynakları kullanarak ortaya çıkan ürünlerin değerlendi-
rilmesi, tarih çalışmalarına bir katkı sunup sunmadığı, mikro ölçekte mi 
yoksa toplumsal tarih açısından mı ele alındığı veya artık çokça duyduğu-
muz dijital beşerî bilimler çalışmalarına mı katkı sunduğu ayrı bir tartışma 
konusudur. Aynı kaynağı kullanan ancak bunu döneme dair diğer bilgiler, 
bulgular ve değerlendirmelerle bir bağlam içinde tartışmaya açan bir tarih 
metni ile kaynağı adeta bir belge fetişizmi içinde ele alarak, sadece belge-
nin söyledikleriyle sınırlı bir metin ortaya çıkartmak da mümkündür. Bu 
konu ve bununla ilgili bilgi ve tartışmalar pek çok tarihçi ve sosyal bilimci 
tarafından ele alınmakta, özellikle tarih metodolojisi kitaplarında bu ko-
nulara sıklıkla dikkat çekilmektedir.

Konu, kadın tarihi çalışmaları olduğunda, benzer kaynak sorunlarının 
yanında, daha farklı sorunlarla da karşılaşmak mümkündür. Bunlar, kimi 
zaman dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarından kaynaklanan ama 
esas olarak bütün dünyada yaşanan ve doğrudan ‘kadınlar’ ve ‘kadınlar ile 
ilgili’ olan algı, zorlama, kısıtlama ve yasaklama gibi sorunlardır. Yakın 
döneme kadar sıradan insanların tarihini yazabilmek bile zorken, kadın-
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ların bu tarih içinde isimlerinin, kimliklerinin bilinçli veya bilinçsiz bi-
çimde ‘yok’ kabul edilmesi, güçlü olanları gören/ anlatan, eril bir dil ve 
bakış açısıyla üretilmiş kaynaklarla yetinmek zorunda kalınması, alternatif 
kaynakların olmayışı, olsa da erişimin kısıtlanması, mümkün olmaması ve 
hatalı tanımlamalarla olanın varlığını bil(e)meme, kadın tarihi yazımında-
ki sorunlarının sadece birkaçıdır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın yeni kuruldu-
ğu dönemde, 1991 yılında düzenlenen Uluslararası Kadın Kütüphaneleri 
Sempozyumu’nda, Şirin Tekeli, kütüphanenin kuruluş sebeplerini açıklar-
ken, aslında yine kaynak sorununu dile getirir:

Kadın hareketi kendisi zaten bilgi, belge üreten zengin bir kaynaktır. 
Bunun yanı sıra kadın hareketi, kadınların tarihleri ya da tarihteki “görün-
mezlikleri” konusunda özel bir bilinç yaratır. Hareketin varlığı kadınlarla 
ilgili pek çok araştırma yapılmasını teşvik eder. Ama bu aynı zamanda, 
klasik kütüphanelerin ve arşivlerin, kadınlarla ilgili kaynakların toplanma-
sı, derlenmesi, araştırmacıya sunulması bakımından zaaflarını da ortaya 
çıkarır. Birçok araştırmacı, kaynak bulma zorluklarıyla yıllar kaybetmiştir 
(Tekeli, 1992, s. 123).

Kadın tarihinin kaynaklarının sağlanması, saklanması, düzenlenerek 
erişime sunulması amacıyla kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı, kaynak sorununu, 2009 yılında düzenlediği bir sempozyum-
la her yönüyle tartışmaya açtı, çözüm önerileriyle birlikte, yaşanmışlıkları da 
sempozyum kapsamında kayıt altına almayı başardı. Kadir Has Üniversite-
si ile ortaklaşa düzenlenen “Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu” 
başlıklı sempozyumda sunulan bildiriler incelendiğinde, bu tarihte işaret 
edilen pek çok sorunun ne yazık ki hâlâ gündemde olduğu görülmektedir.

Bahar Gökpınar, kaynaklara ulaşma konusunda yaşanan sorunların 
ardından, “kaynak sunma cimriliği” olarak ifade ettiği bir başka konuya 
dikkat çeker:

Bu nekes tavrın görüldüğü yerler yalnızca resmî ve özel kurumlar değil, 
bizatihi araştırmacıların çalışmalarıdır. İşte belki kadın belleğinin kaynak 
sıkıntısının en temel ve dramatik sebeplerinden biri de budur. Bilginin 
paylaşımı ve aktarımı hususunda gösterilen kısıtlayıcı tutum, söz konusu 
belleğe vurulan ketlerden biri olmuştur. Bunu aşmanın yolu, zamanın kı-
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sır döngüsü içinde unutulmuş terekeyi, bilgi ve belgeyi tarihin sirkülasyo-
nu içine salmak cömertliği göstermektir (Gökpınar, 2009, s. 136).

Bildiri kitabında yer alan ve kişisel gözlem ve deneyimlerin yol gösteri-
ci bir açıklıkla ifade edildiği iki yazı da kaynak sorununun farklı boyutları-
nı, özellikle arşivlerin önemini işaret etmektedir. Şeyda Talu “Kadınların 
yaptıkları her çalışmanın belgesi, bugünü ve dünü anlamamızı sağlayacak-
tır” derken, sorumluluğun sadece belgeleri toplayan ve erişime açan ar-
şivlerde olmadığını, aynı zamanda kadın çalışmalarının belgelenmesi gibi 
çalışmaları yapan kurumların da sorumluluklarının olduğunu ifade eder 
(Talu, 2009, s. 464). 

Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sema Kendirci, “...öncelikle ve özellikle 
bir kuruma ait en küçük bir bilginin dahi kayıt altına alınması gerektiğini” 
belirtir. Gözlemlerini aktardığı ve açık sözlülükle kurumsal sorunlara da 
dikkati çektiği yazısında, özellikle kadın kuruluşlarında yazmak ve kayıt 
altına almak alışkanlığının yerleşik olmadığını ve arşiv değeri olan ile ol-
mayanı ayırt edebilmenin önemini vurgular (Kendirci, 2009, s. 471-472).

Kayıtlı bilgiye erişimin genel olarak tarih ve kadın tarihi yazımında ne 
kadar önemli olduğunu gösteren daha pek çok anekdotla, lisansüstü tezle-
rin önsözlerinde, röportajlarda, anı kitaplarında veya herkese açık söyleşi-
lerde bazen nazik, üstü kapalı, bazen de öfkeyle ve ifşaya kadar uzanan bir 
üslupla karşılaşmak mümkündür. Bütün bu yazıların okuyucuları arasın-
da konuya farklı yaklaşan ve “Kullanıcı bizden ne ister?” sorusunu daima 
aklında tutan bir meslek grubu, yani bilgi ve belge yöneticileri, farklı so-
nuçlar çıkarır, çıkarmalıdır.

Bilgi ve belge yönetimi alanında, her türlü kayıtlı bilgiyi barındıran ya-
zılı, görsel, sesli ve bazen efemeralar gibi üç boyutlu malzeme, bilgi taşıyı-
cısı olarak adlandırılır. Yani, tarih yazımının tüm kaynakları bilgi ve belge 
alanının sorumluğunda değildir, kayıtlı bilgiyi içermesi, sınırı ve sorumlu-
lukları belirler. Bilgi ve belge yöneticilerinin bilgi taşıyıcılarına bakışı, kul-
lanıcı odaklı bir yaklaşımı önceler. Kitaplar ve arşiv belgeleri için ulusal ve 
uluslararası standartlar ve ilkeler tartışmasız kabul edilse de uygulamada, 
arşiv/kütüphanenin bağlı bulunduğu kurum, hatta bazen yönetici bazen 
de yoksunluklar sebebiyle kimi olumlu ve olumsuz farklılıklar olabilmek-
tedir. 

Bilgi ve belge yöneticilerinin görevi; bu kaynakları bugünün ihtiyaçla-
rı, yasal zorunluluklar ve gelecek için, üretildikleri ortamda ve/veya başka 
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ortamlarda kayıt altına almak, tanımlamak, korumak ve en önemlisi eri-
şilebilir kılmaktır.

Bu görevin en önemli kısımlarından birisi de yasal zorunluluklar dışın-
da, neyin saklanması, neyin değerli ve gelecek için gerekli olduğuna karar 
verilmesidir. Resmî arşivler ve/veya kamu arşivleri söz konusu olduğun-
da, arşiv yasa, yönetmelik ve yönergeleri, sürecin nasıl işlemesi gerektiği-
ni belirler. Bunun dışına çıkmak söz konusu değildir. Tabii ki mevzuatın 
öngördüğü uygulamaların hakkıyla yapılıp yapılmadığı, ayrı bir inceleme 
ve tartışma konusudur. Bunların dışındaki arşivler için ise yönetim süreç-
lerini ve buna bağlı uygulamaları şekillendiren en önemli husus, arşivin 
hangi amaçla, kim için ve hangi tür malzeme için oluşturulduğudur. An-
cak bütün bunlar ilgili kurumun yapısına bağlı olarak uygun mevzuatla 
kayıt altına alınsa da uygulamada zaman zaman güncel olmayan mevzuat, 
kişisel tercihlerin kurum kararlarını etkilemesi veya kararların şu veya bu 
sebeplerle uygulanamaması da söz konusudur. Bununla birlikte, en temel 
meslek ilkelerini bilen tüm arşivciler, çalıştığı kurumun amaçlarını, ilgi 
alanlarını, mevcut ve potansiyel kullanıcı kitlesini, erişim yollarının hem 
yasal hem de teknik imkânlarını dikkate alarak hem belge sağlama hem 
koruma ve hem de belgeleri erişime açma konusunda uzmandırlar. 

Ancak bu çalışmanın asıl odak noktası olan kadın araştırmaları mer-
kezleri bünyesinde yer alan veya yer alması beklenen arşivlerde normal 
koşullarda bir arşivci istihdamı söz konusu değildir. Bu merkezlerin üret-
tikleri bilgi ve belgenin en başta kadın tarihi yazımı için değerini tartı-
şamazken, bir arşivci olmadan bu sürecin nasıl yönetileceğinin iyi plan-
lanmamış olduğu da açıktır. Bu noktada unutulmaması gereken bir başka 
husus ise arşiv kaynaklarını kullanmak veya evrak üreticisi olmak ile arşiv-
ci olmanın farklı olduğudur.

Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Uygulama ve 
Araştırma Merkezlerini “Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin 
desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı mes-
lek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama 
ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur” şeklinde 
tanımlamaktadır. Üniversitelerden kurulan uygulama ve araştırma mer-
kezleri; amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, görevlerini ve çalışma 
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şekillerine ilişkin esasları aynı kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanarak 
hazırlarlar ve bu yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlandıktan sonra yü-
rürlüğe girer. Üniversiteler bünyesinde farklı isimlerde (Kadın Sorunla-
rı, Kadın Çalışmaları, Kadın ve Aile Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kadın Araştırmaları 
gibi) ancak benzer amaçlar için kurulan merkezler de bu sürece bağlı ola-
rak kurulur, faaliyetlerini sürdürür.

Savaş, Ertan ve Yol (2018), bu merkezler üzerine yapılmış çalışmaları 
değerlendirirken, işaret ettikleri tüm çalışmaların ikincil verileri kullandı-
ğını ve betimsel çalışmalar olduğunu ifade eder (2018, s. 1529). Yaptıkla-
rı kapsamlı nicel araştırma, bu merkezlerin profilini ayrıntılarıyla ortaya 
koymakta, bu merkezlerin sorunları ile çözüm önerilerini de içermekte-
dir. Ancak ne bu çalışmada ne de benzer konulu diğer çalışmalarda, bu 
merkezlerin bilgi-belge yönetimi alanında yapmaları gereken iş birlikleri 
konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun bir eksiklik ola-
rak görülmediğinden olsa gerek, üretilen bilginin kaydı ve arşivlenmesi 
konusunda öneriler sunmadıkları da görülmektedir.

Üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerine ilişkin yönetmelikler 
incelendiğinde, merkezin faaliyet alanları başlığı altında “kadın sorunları 
konusunda yapılacak araştırmalardan elde edilen yayınlar ile arşiv ve ki-
taplık oluşturmak”, “toplumsal cinsiyet, kadın ve aile sorunlarına yönelik 
olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak”, “kadın konusunda gelişme ve ya-
yınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak”, “bölgede ya-
pılacak olan sosyal yapı araştırma ve uygulamalarını kolaylaştırmak üzere, 
bilgisayar ağırlıklı, bilgi birikim, dokümantasyon ve arşiv merkezi kur-
mak” ve “kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi 
amacıyla eğitici film, poster, kadın çalışmaları ile ilgili yapılmış olan basılı 
eserleri de içine alan bir kitaplık ve arşiv oluşturmak” gibi değişik biçim-
lerde yazılmış ifadelere rastlamak mümkündür. Üniversitelerin bünye-
sinde kurulan bu merkezlerin, bu maddeyi yönetmeliklerinde tam olarak 
neyi hedefleyerek yazdıklarını, arşiv ile neyi kastettiklerini bilmiyoruz ama 
kadın çalışmalarında üretilmiş kayıtlı bilgiye erişimin önemsendiğini, bu-
nun bir faaliyet alanı olarak işaret edildiğini düşünebiliriz. Bu merkezlerin 
web sayfaları incelendiğinde, sözü edilen arşiv ve kütüphanelere dair bir 
bilgiye rastlanmamıştır. Merkezlerin çalışmalarını sürdürdükleri ofislerde 
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fiziksel bir arşiv ve/veya kütüphane olabilir, ancak bunun da bilgisi veril-
memiştir.

Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri ve Faaliyetleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 29.05.2015 tarihinde kuru-
lan Akademide Kadın Çalışmaları Birimi “Üniversitelerin ‘Akademide 
Kadın Çalışmaları’ Merkezleri”  Merkezleri başlığı altında bu merkezlere 
ilişkin bazı bilgileri sunmaktadır. Yine bu birimin web sayfasında, üni-
versite uygulama ve araştırma merkezlerinin gerçekleştirdiği etkinliklerin 
duyurularını ve buna ilişkin görselleri de görmek mümkündür. Bir arşiv 
oluşturmak görevi olması beklenmeyen bu birimin, üniversitelerde yapı-
lan çalışmaları duyurmak amacıyla, web sayfasından yapılan çağrı ile sağ-
landığı anlaşılan ve en eski tarihlisi 2017 olan bu görselleri, daha sonra 
tekrar erişilebilir halde tanımlayıp sakladığına ilişkin bir bilgi ise bulun-
mamaktadır (Yükseköğretim Kurulu, Akademide Kadın Çalışmaları Bi-
rimi, t.y.). 

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ka-
dının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Kadının Güçlen-
mesi Eylem Planı 2018-2023 kapsamında “Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi” adıyla yer alan ve belirlenen faaliyet alanlarında ilgili 
kurumlar olarak işaret edilen bu merkezlerin, uygun stratejiler içinde ger-
çekleştirecekleri etkinlikler sıralanmışsa da bu etkinliklere ilişkin üretilen 
bilgi ve belgelerin arşivlenmesi konusu üzerinde açıkça durulmamıştır. 
Ancak performans tablolarının oluşturulabilmesi için, verilerin kayıt al-
tına alınması bu merkezlerden istenmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, t.y.).

Üniversiteler bünyesinde kurulan bu merkezlerin faaliyetlerine bakıl-
dığında, bilgilendirme rolü yanında, kadın konulu araştırma ve projele-
rin arttırılması, farkındalık oluşturma, tartışma ortamı yaratarak, kadın 
konusunda yenilikçi fikirler üretme, kadınları sorunları karşısında çözüm 
yolları bulma konusunda cesaretlendirme, dayanışma fikrini geliştirme, 
iletişim ağları kurarak hızlı ve doğru kişi ve kurumlara ulaşma, akademide 
ve çalışma yaşamında istihdamı arttırma ve toplumsal cinsiyet çalışmala-
rını yaygınlaştırma gibi pek çok konuda çalışmalar yaptıkları görülmekte-
dir. Merkezler bu faaliyetlerini; genellikle basılı ve/veya elektronik ortam-
larda yayıncılık yaparak ve farklı nitelikte ve içerikte bilimsel toplantılar 
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düzenleyerek gerçekleştirmektedirler. İçinde yaşadığımız salgın dönemin-
de çalışmalarını internet üzerinden farklı uygulamalarla sürdürdükleri de 
anlaşılmaktadır.

Kadın sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyetçi değer ve yargılar, 
toplumsal cinsiyet eğitimi gibi konu ve kavramlar, her ne kadar farklı dü-
zeyde kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli ortamlarda dile 
getirilse ve eylem planlarında yer alsa da bu konuda üniversitelerde ya-
pılan çalışmalara ve üretilen bilginin toplumsallaştırılmasına hâlâ ihtiyaç 
büyüktür.

Farklı hedef kitleler için yapılan bütün çalışmalar; bir yandan kadın 
sorunlarının çözümü için katkı sunarken, bir yandan da kadın çalışmala-
rının seyrini izlemek, ölçmek ve değerlendirmeler yapmak için kullanıla-
bilecek çeşitli malzemeyi de üretmektedir. 

Uygulama ve araştırma merkezlerinin gerçekleştirdikleri eğitim, kon-
ferans, seminer, toplantı, proje tanıtımı gibi etkinliklere ait davetiyeler, 
etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar, hatta belki de çeşitli sebep ve ge-
rekçelerle etkinlik iptal duyuru metinleri gibi malzemeler, aslında, anlık 
bilgilendirme, duyuru ve tanıtım işlevine sahiptir. Bunların bir kısmı ise 
sadece sayısal ortamda üretildiği için “güncellemeler” sırasında kaybolup 
gitmektedir. Ayrıca, bu merkezlerin ya da içinde yer aldıkları üniversitele-
rin kapanması ve/veya kapatılması da söz konusudur. Bu gibi durumlar-
da merkezlerin arşivlerinin kurumsal arşive devredilmesi gerçekleşse de 
resmî olmayan evrakın imha edilmesi veya ihmale uğrayarak yok olması 
da muhtemeldir.

Üretilen Malzemelerin Arşivsel Değeri 

Türkiye’de kadınlar konusunda geriye dönük çalışmalar yaparken 
resmî belgeler ve kaynaklar dışında kullanılan bilgi taşıyıcıları düşünüldü-
ğünde, üzerinden zaman geçtikten sonra belki bir koleksiyonerin elinde 
bulunan, belki de bir sahaftan satın alınan ya da çöp yığınları arasında bu-
lunan kimi malzemenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu durumda 
akla şöyle sorular geliyor: 

Acaba biz geçmişin peşindeyken, günümüzün belgelerini saklamak, ta-
nımlamak ve erişilebilir kılmak için aynı özeni gösteriyor muyuz? 

Bunların gelecekte kadın araştırmaları, kadın tarihi yazımı, biyografi-
ler, kurum tarihi, şehir tarihi, tarih, sosyoloji gibi disiplin ve alt disiplinler 
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için önemli veriler sunabileceğini düşünüyor muyuz?
Üniversitelerde kadının yeri, üniversite yapısı altında yapılan kadın 

konulu çalışmaların tarihi, bu çalışmaların neye ne zaman nasıl evrildiği 
gibi konularda bu belgelerin değerli olabileceğini düşünüyor muyuz?

Dijital doğan bilgi taşıyıcılarının çok kolay kaybolabileceğini, kontrol 
edilemez bir hızda ve yaygınlıkta artmaları karşısında neleri nasıl arşivlere 
dâhil etmemiz gerektiği konusunda politikalarımız var mı? 

Ya da kısaca bu arşivleri önemsiyor muyuz?

Bu merkezlerin, resmî yapıları içinde üretilen kurumsal belgelerinin 
dışında kalan malzemenin, güçlü iş birlikleri ve teknolojinin sağladığı hızlı 
çözümlerle, kaybolmadan seçilmesi, tanımlanması, korunması ve erişime 
sunulması mümkün görünmektedir. Seçim, kimin, hangi ölçütlerle karar 
vermesinin belirlenmesini gerektiren zor bir karar sürecidir. Bir bilgi ve 
belge yöneticisinin bu merkezlerde görev almasının çok zor olduğu ger-
çeğinden hareketle, bu merkezlerdeki arşiv çalışmaları için hazırlanması 
gereken bir rehberde, temel ilkelerin belirlenmesi iş birlikleriyle müm-
kündür. Bu noktada en büyük avantaj, bu merkezlerde çalışan bilim in-
sanlarının, kadın çalışmaları konusundaki bilgi ve hassasiyetleridir. Üni-
versitelerde kimi zaman kurumsal iletişim birimlerinde görevlendirilmiş 
kişiler veya görevlendirilmiş kurum içi personel tarafından etkinlikler sı-
rasında çekilen fotoğraflar, kalıcı biçimde saklanmayabilmekte, ayrıntılı 
tanımlamaları ise genellikle yapılmamaktadır. Oysa fotoğraf, tarih yazı-
mında kullanılan önemli bir malzemedir (Acun, 2004). Ayrıca bu mer-
kezlerin kullandıkları sosyal medya kanallarındaki içeriklerin -belki seçi-
lerek- arşivlenmesi, podcast, radyo ve televizyon programları, sözlü tarih 
çalışmaları veya sözlü anlatıların da kadın çalışmaları açısından farklı ba-
kış açıları sunması mümkündür. Tarih anlatısının demokratikleşmesinde 
yeni medyanın rolünün tartışıldığı makale (Aslan, 2021), riskleri ve avan-
tajları işaret ederken, uygulama ve araştırma merkezleri bağlamında ele 
alındığında, arşivlerin rolünü farklı bir açıdan tekrarlamaktadır.

Söz konusu merkezlerin yönetmeliklerinde kuruluş amaçları sıralanır-
ken, “ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak”, “...yapılacak 
etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak”, 
“....kadının değerinin ve durumunun geliştirilmesiyle ilgi çalışmalar yapan 
birimlerle iş birliği içinde bulunmak”, “toplumsal cinsiyet, kadın ve aile 
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sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini 
de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-
larla iş birliği yapmak ve çalışmalarına katılmak” şeklinde iş birliği vurgu-
su da yapılmaktadır. 

İş Birliği Alanları: Üniversitelerin Kurumsal Açık Arşivleri  mi, 
Kadın Araştırmaları Merkezleri Açık Arşivi Ortak Platformu mu?

Bu merkezlerin resmî belgeleri dışında kalan; merkezin özel arşivi 
olarak adlandırılabilecek malzemenin, uluslararası standartlara uygun ta-
nımlanması, korunması ve açık erişim ilkeleriyle uyumlu olarak kullanı-
cıların hizmetine sunulması da böyle bir iş birliğini gerekli kılmaktadır.

Merkezlerin iş birliği yapabileceği kurumların başında, içinde yer al-
dıkları üniversitelerin kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlıkları 
gelmektedir. Merkezler tarafından üretilen malzemeler, üniversite kütüp-
hanelerinin kurumsal açık arşivleri ya da akademik açık arşivleri kapsa-
mında değerlendirilebilirler. Ancak bu arşivlerde yer alacak türler konu-
sunda, üniversitelerin farklı tercihleri bulunmaktadır. Bilimsel dergilerde 
yayınlanmış makaleler, yayınlanma aşamasında olan makaleler, yüksek 
lisans ve doktora tezleri, konferans bildirileri, seminer metinleri, teknik 
notlar, proje çalışmaları, kitap içinde bölümler, ödüllü çalışmalar, patent-
ler, açık ders materyalleri, kurumsal açık arşivlere en çok kabul edilen tür-
lerdir. Görsellerin ve videoların yer alabileceği bilgisi bulunan kurumsal 
açık arşivlerde, uygulama ve araştırma merkezlerinin poster, davetiye, ses 
kaydı, video gibi malzemelerinin olması ise yaygın bir uygulama değildir.

Bazı üniversitelerde, açık erişim arşivlerini, sadece akademik açık ar-
şivleriyle sınırlı tutmayarak, farklı bölümler halinde düzenlemişlerdir. 
Böylece “bilimsel, kontrollü” çalışmalar yanında, özel arşivlerini, tez ve 
nadir eser koleksiyonlarını ve benzerlerini de aynı sistem içinde kullanı-
ma sunmuşlardır. Ülkemizdeki bu türden açık arşivlerin içeriklerinin üst 
verilerinin harmanlanması ve yayınlara tek bir adres üzerinden erişimin 
sağlanması amacıyla TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye Akademik 
Arşivi (Harman) 2016 yılında hayata geçirilmiştir (bkz. https://harman.
ulakbim.gov.tr/). 

Üniversite kütüphanelerinin kurumsal açık arşivlerin uygulama ve 
araştırma merkezlerinin malzemelerini de kapsayacak şekilde politikaları-
nı yeniden şekillendirmeleri ve üst veri alanları ile sistem ara yüzünün bu 
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malzemelerin tanımlanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmesi uygu-
lama seçeneklerinden birisi olarak sunulabilir.

Türkiye’deki tüm kadın konulu uygulama ve araştırma merkezlerinin 
kullanabilecekleri ortak bir açık arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleriyle 
yapılacak iş birlikleri sonucu oluşturulabilir. Bu bölümlerin öğretim üyele-
rinin katılımıyla Bilimsel Araştırma Projeleri birimleri tarafından destekle-
nen projeler ile bütün araştırma merkezlerinin kullanımına sunulabilecek, 
aşağıda bahsedilen açık kaynak kodlu bir yazılım yardımıyla ortak bir plat-
form geliştirilebilir. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 
da bu platformda yer alması sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hewlett Packard (HP) iş bir-
liği ile geliştirilen ve 2020 tarihinde piyasaya sürülen DSpace açık kaynak kod-
lu kurumsal arşiv yazılımı (Çelik, Gürdal, Keten, Türkfidanı ve Kutlutürk, 
2013) yukarıda anılan Türkiye Akademik Arşivi Harman’ın altyapısı için de 
uygun görülen bir yazılımdır. Ülkemizdeki üniversitelerde kurumsal ve aka-
demik açık arşiv yazılımları arasında DSpace kullanım oranı %89’dur. Diğer 
yazılımlar arasında ise; EPrints (%3) CONTENTdm (%1), Cybertesis (%1), 
DigiTool (%1) ve diğerleri (%5) yer almaktadır (İdeal Kültür Yayıncılık, t.y.).

DSpace kullanılarak hazırlanacak bir arşivde yer alacak üst veriler, 
muhtemel veri giriş elemanlarının nitelik ve nicelikleri de göz önüne alın-
dığında aşağıdaki gibi düzenlenebilir:

– Kod (Identifier)
– Başlık (Title)
– Üreten (Creator)
– Yayıncı (Publisher)
– Emeği Geçen (Contributor) 
– Tanımlama (Description) 
– Kapsam, Zamansal (Coverage, Temporal)
– Kapsam, Mekânsal (Coverage, Spatial) 
– Not (Note)
– Tarih (Date) 
– Dil (Language) 
– Tür (Type)
– Format (Format) 
– Anahtar Kelime - Konu Başlığı (Subject) 
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– İlişki (Relation) 
– Erişim Hakkı (Rights) 
– Fiziksel Yeri (Location) 
– Temin Şekli (Accrual Method) 
– Hak Sahibi (Rights Holder) 
Dspace veya benzer özellikte bir yazılım kullanılmasının, uluslararası 

kabul görmüş standartlarla çalışması, farklı içerik/dosya türlerinin giri-
şinin sağlanması, özelleştirilebilir web ara yüzünü desteklemesi, çoklu dil 
seçeneği sunması, tam metin aramaya olanak sağlaması gibi avantajları ol-
makla birlikte, kadın konulu araştırmalarda kullanılacak terimlerin stan-
dart ve tekbiçim olması gerekir. Bunun için, Türkiye Kadın Thesaurusu: 
Kadın Konulu Kavramlar Dizini (Davaz, Güngöroğlu, Taner, Talu, 2009) 
kullanılmalıdır. Ayrıca ülkemizdeki kamu arşivlerinin dışında kalan ar-
şiv uygulamaları incelendiğinde, üst veri alanlarındaki farklar ve tanım-
lama alanlarının standart olmadığı görülmektedir. Bu sorun hem bilgi 
girişlerinde hem de kullanıcının bilgiye erişiminde ciddi problemlere yol 
açmaktadır. Bu sebeple, yukarıda işaret edilen arşivcilik standartlarını ve 
ilkelerini içeren bir rehbere sahip olmanın önemi büyüktür. Bu rehberin 
anılan iş birlikleri çerçevesinde hazırlanarak Türkiye’de bulunan bütün 
kadın çalışmaları yapan uygulama ve araştırma merkezleriyle paylaşılması 
ve kullanımının sağlanması, tekbiçim girişleri sağlayabileceği gibi, kulla-
nıcı memnuniyetini de beraberinde getirecektir.

Sonuç ve Öneriler

Üniversitelerde kurulmuş olan ve sayıları artan uygulama ve araş-
tırma merkezlerinin özel arşivleri niteliğinde olan malzemenin taşıdığı 
bilgi, merkezlerin faaliyetlerini işaret etmek, kanıtlamaktan daha fazla 
işleve sahiptir. Bu malzemenin doğru tanımlanması; kullanıldıkları za-
mandaki etki alanını genişletecek, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların 
kadın konulu çalışmaları yanında, belgesellerin hazırlanması, kurumsal 
kimlik ve toplumsal bellek çalışmalarında da erişilebilirliklerini kolaylaş-
tıracaktır. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, yıllardır sürdür-
düğü çalışmalarıyla kadın kurumsal veya özel arşivlerini bünyesinde top-
lamaya gayret etmekte, bunları bütün koşulları zorlayarak erişime açmak 
için büyük çaba sarf etmektedir. Dağılmış bir arşivin parçalarını bir araya 
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getirmeye çalışmak veya yitirilmiş bir arşivin sadece bir zamanlar var ol-
duğuna dair bilgileri yazmak yerine, bu merkezlerin ellerindeki malzemeyi 
kayıt altına alarak açık erişimle paylaşıma sunmaları ve vakıf ile gerçekleş-
tirilecek iş birlikleri, bilgiyi daha geniş kitlelerin kullanımına açma olanağı 
da sağlayacaktır. Arşiv geleneğinin güçlenmesi ve benzer kurumlar için de 
model olabilecek bu çalışmaların en kısa zamanda başlaması, merkezlerin 
çalışmalarına da yeni bir ivme ve bakış açısı katabilecektir.

Bu arşivlerin neden önemli olduğu ve düzenlenmesi gerektiği konu-
sunda Aslı Davaz’ın sözleri, bu konuya nasıl bakmaz gerektiğini çok açık 
biçimde göstermektedir: “Arşivlerin korunması, tarafsız değil, taraflı bir 
politikanın ürünüdür; dolayısıyla kadın aktivistler bu alanda taraf olmalı-
dır” (Davaz, 2017, s. 207).
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KADINLARIN SESİNİ DUYDUN MU?  
SÖZLÜ TARİHİN AÇTIĞI YOLDAN MEDENİ KANUN VE  

CEZA KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİMLERDE  
KADIN MÜCADELESİNİ GÖRÜNÜR KILMAK

Dr. Başak Ovacık1

Özet

2001-2004 yılları arasında Türkiye’de Medeni Kanun ve Ceza Kanu-
nu’nda kadınların lehine önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Kadın hare-
keti bu değişimde önemli rol oynadı. Bu nedenle doktora tezimi bu konuya 
ayırmış, tüm bu yasal değişim süreçlerindeki unsurlara bakmış, özellikle 
Türkiye’deki kadın kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetleri ve eylemleri gös-
termeye çalışmıştım. Yararlandığım kaynakların yanı sıra kadın hareke-
tinden temsilcilerle sözlü tarih görüşmeleri ve başta Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi olmak üzere çeşitli arşivlerde araştırmalar yaptım. 
Türkiye’deki demokratikleşmeyi, STK’lar ve onların talepleri bağlamında 
değerlendirmeye çalıştım. 

Sözlü tarih çalışmasını belli evrelerle gerçekleştirdim. Öncelikle kadın 
kuruluşlarının yöneticileri/üyelerini ziyaret ederek mülakatlar yaptım. 
Derneklerin kanun değişikliğine nasıl, hangi yollarla katkıda bulunduğu-
nu anlamaya çalıştım. STK temsilcilerine, milletvekillerini ikna yöntemle-
ri hakkında sorular sordum, yürüttükleri mücadele esnasında yaşadıkları 
kolaylıkları, zorlukları, aldıkları destekleri ortaya koymaya çalıştım. Bel-
gelerde yazanın ötesine geçerek öznel bakış açılarına odaklandım. Bireysel 
deneyimler ve hatıralarla elde edilen bilgiyi, diğer tarihî belgelere dayalı 
bilgilerle sentezlemeye çalıştım. Yaptığım tüm görüşmeleri ses kaydı ola-
rak gerçekleştirdim ve bunları arşivledim. Ayrıca, farklı siyasi partilerden 
ve farklı coğrafi bölgelerden milletvekilleri ile kapsamlı yüz yüze veya te-
lefonla görüşmeler yaptım. Bunları da ses kaydı olarak kayıt altına aldım. 

1 Dr. Öğretim Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi, basak@ovacikmail.com, basak.ovacik@ou.
bau.edu.tr
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Bu milletvekillerinin bazıları STK’ların üyesi olmaları ve kadın haklarına 
olan bağlılıklarıyla tanınıyorlardı. Kadın milletvekillerinin yanı sıra erkek 
milletvekilleri ile de mülakat yaptım.

Geçmişte deneyimlenmişlerin bugün derlenerek anlatılması olan sözlü 
tarih çalışması çerçevesinde; belli bir tema etrafında hazırladığım sorular 
eşliğinde kişilerin (milletvekilleri) ve kurumların (STK’lar) tanıklıklarına 
başvurdum. Dijital ortamda sakladığım bu ses kayıtları düzenlendikten 
sonra kolayca erişime açılabilir. Sözlü tarih arşivleri, belgeye dayalı tarih-
çiliği zenginleştiren belleğe dayalı bir çalışma olduğu için sosyal bilimler-
de kullanılması çok önemlidir. Belgelerde yer almayan arka planı, kulisi 
anlatmaya çalıştığım bu sözlü tarih çalışmamı arşivleyerek gelecek nesil 
araştırmacılara özgün bir kaynak sağladığımı düşünüyorum.

Bildirim üç bölümden oluşacak. İlk bölümde, sözlü tarih nedir, dün-
yada ve Türkiye’de sözlü tarih arşivleri nasıl oluşturulmuştur, sözlü tarih 
ile ilgili kurumlar hangileridir bunları anlatacak ve sözlü tarih kayıtlarının 
belge mirasına nasıl dâhil edildiğine bakacağım. Bildirimde Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve British Library’nin sözlü tarih arşivlerini nasıl korudukla-
rını ortaya koyacağım.

Bildirimin ikinci bölümümde ise; 2019 yılındaki The Role of The Tur-
kish Women’s NGOs on Decision Making başlıklı doktora tez çalışmamın 
verilerini kullanacak, sözlü tarih görüşmeleri üzerinden giderek şu sorula-
ra yanıt vermeye çalışacağım: Kadınlar bu yasal değişim sürecinde talep-
lerini nasıl duyurdular? Parlamentodaki vekiller kadınların bu taleplerine 
nasıl kulak verdiler? Kadınların sesini duydular mı? Kararlar alınırken ka-
dın hareketi ile doğrudan ilişki kurdular mı? Partilerinden bağımsız ola-
bildiler mi? Kadın sorunlarını çözmede partiler üstü olabildiler mi? 

Son bölümde ise konumun arşivlerle bağlantısını kurmaya çalışacak, 
araştırma süresince yaptığım sözlü tarih görüşmeleri ve ses kayıtlarının 
nasıl değerlendirileceğini tartışacağım. Kendi arşivim için neler yapabile-
ceğime bakarak yöntemini de çizmeye çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: medeni kanun, ceza kanunu, sözlü tarih arşivi, ka-
dın tarihi, kadın milletvekili, kadın STK’ları, kadın hakları, demokratikleş-
me, kadın hareketi
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Abstract 

Heard the Voice of Women? Making the Struggle of Women Visible in 
Terms of Oral History in Civil Code and Penal Code Amendments 

Significant changes were carried out in favor of women in Turkey 
between the years of 2001-2004 in the Civil Code and the Penal Code. The 
women’s movement played an important role in this change. Therefore, I 
analyzed all these elements concerning the subject in my PhD thesis, have 
looked at changes in the legal process, focused on especially for activi-
ties and actions carried out by women’s organizations in Turkey. While 
doing the research, in addition to various sources, I made Oral History 
interviews with representatives of the women’s movement, and conduc-
ted research in many archives, especially in the Women’s Library and the 
Information Center Foundation. I tried to assess democratization in the 
context of NGOs and their demands.

I carried out the oral history study in certain phases. Firstly, I visited 
the directors / members of women’s organizations and conducted inter-
views. I tried to understand how and in what ways associations contribu-
ted to the change of law. I asked the representatives of the NGOs about 
their methods of persuading the MPs. I tried to catch out the difficulties 
they faced and questioned the support they received during their struggle. 
Going beyond what is written in documents, I focused on subjective pers-
pectives. I tried to synthesize the information obtained through historical 
documents with their individual experiences and memories. I made audio 
recordings of all my interviews and archived them. I also held extensive 
face-to-face interviews or telephone conversations with some MPs repre-
senting different political parties and coming from different geographical 
regions. I also recorded these as audio recordings. Some of these MPs were 
known for their membership of NGOs and their commitment to women’s 
rights. I interviewed male MPs as well as female MPs.

Within the framework of oral history study, which is to compile and 
explain what has been experienced in the past; I applied to the testimony 
of individuals (deputies) and institutions (NGOs) with the questions I 
prepared around a certain theme. These audio recordings, which I have 
stored in digitally, can be easily accessible after editing. Since oral history 
archives are a memory-based study that enriches document historiograp-
hy, its use in social sciences is very important. I think that by archiving 
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this oral history study in which I try to explain the background and the 
backstage not included in the documents, I have provided a unique source 
for the next generation researchers.

The presentation will consist of three parts. In the first part, I will de-
fine what oral history is, tell about oral history archives in the world and 
in Turkey, and explain how they were established. I will look at how oral 
history is incorporated into the document heritage. In the presentation, I 
will reveal how the Women’s Library and the British Library preserve their 
oral history archives.

In the second part, I will use the data of my PhD dissertation (2019 The 
Role of The Turkish Women’s NGOs on Decision Making) and try to answer 
the following questions by going through oral history interviews: How did 
women announce their demands during this legal change process? How 
did the MPs in the parliament listen to these demands of women? Did 
they hear women’s voices? Did they establish a direct relationship with the 
women’s movement when making decisions? Could they be independent 
of their party? Could they be nonpartisan in solving women’s issues? 

In the last part, I will try to combine my topic with the archives, and 
discuss how to evaluate the oral history interviews and sound recordings I 
made during the research. I will try to draw the method by looking at what 
I can do for my own archive.

Key Words: civil law, penal law, oral history archive, women’s history, 
woman MP, women’s NGOs, women’s rights, democratization, women’s 
movement
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Giriş

Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’ndaki 2000’lerin başında yapılan de-
ğişimlerde kadın mücadelesinin katkısını ele aldığım tebliğim sözlü tarih 
yöntemine dayanmaktadır. Bu bağlamda şu sorulara yanıt aramaya çalı-
şacağım: Sözlü tarih nedir? Sözlü tarih neleri ortaya çıkarır? Sözlü tarih 
kayıtları belge mirasına nasıl dâhil edilir? Türkiye’de sözlü tarih deyince 
aklımıza hangi kurumlar, kişiler geliyor? Bu kurumlar sözlü tarihin geliş-
mesi için hangi alanlarda neler yapıyor, nasıl katkı sunuyor? İşitsel/görsel 
arşivler nasıl korunuyor, nasıl kayıt altına alınıyor? 

Sözlü tarih arşivleri belgeye dayalı tarihçiliği zenginleştiren, belleğe da-
yalı bir çalışma olduğu için çoğunlukla sosyal bilimlerde kullanılır. Sözlü 
tarih insanlar ve onların yaşadıkları üzerine inşa edilmiştir. Sözlü tarih 
geçmişte yaşamın nasıl olduğunu gözlerimizde canlandırabilmekle başlar. 
Geçmişte deneyimlenmişlerin, tanık olunan olayların bugün derlenerek 
anlatılmasıdır. 

Sözlü tarih projeleri, pek çok farklı bağlamda gerçekleşebilir. Bireylerin 
ya da grupların girişimi olabilir; üniversitelerde ya da topluluk merkezle-
ri tarafından gerçekleştirilebilir, müzelerin projeleri kapsamında bir tema 
etrafında toparlanabilir, her türlü insanı konu alabilirler. Bundan dolayı 
sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji gibi disiplinlerin kesişim alanında ge-
nişleyen disiplinler arası bir yöntemdir. Örneğin çalışanlar ya da işsizler, 
bir savaşa katılmış olanlar, göçmenler, belli bir meslek grubuna dâhil olan-
lar, politikacılar gibi önemli kişiler, bir harekete, akıma öncülük edenler, 
liderler gibi çok farklı alanlardaki kişileri ve hikâyeleri barındırabilir. 

Araştırması yapılan özel anlara/yıllara tanıklık edenler sözlü tarihin bir 
parçasıdır. Sosyoloji ile sıkı bağları olan, hayat hikâyelerine dayalı sözlü 
tarih çalışmaları daha yaygın görülmektedir. Tek bir araştırmacının bile, 
tarihsel meselelere yönelik yeni alan çalışmasıyla tarih bilgisine gerçek 
bir katkıda bulunabilmesi mümkündür. Bu özelliği ile belgelerde yazanın 
gölgesine ışık tutarak gelecek nesilleri aydınlatır. Bu kayıtları saklamak, 
sınıflandırmak, yorumlamak ve kullanıma açmak belge mirasına önemli 
bir katkı sağlamaktır. Sözlü tarih alanında yapılan çalışmalar tarihin ge-
liştirilmesine, kaynakların genişletilmesine katkıda bulunur. Sözlü tarih 
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proje çalışmalarının somut bir amacı ve doğrudan bir ürünü vardır. Gele-
cek nesil için belki de artık yaşamayan bir kişinin ağzından, birincil tanık 
olarak olayları dinlemesi/izlemesi, belgelerde yazan bilgilere ek kaynak 
teşkil etmektedir.

Bildirimin birinci bölümünde dünyada ve Türkiye’de sözlü tarihin ge-
lişimine odaklanacak ve bu alanda çalışan kurumlar tanıtılacaktır. Sözlü 
tarih araştırmasının dinamikleri ortaya konulacak, çalışma sürecindeki 
etkenler anlatılacaktır. 

İkinci bölümünde, kadın kuruluşlarının yöneticileri ve milletvekilleri 
ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri neticesinde elde edilen bulgular, kişisel 
yaklaşımlar, detaylı olarak anlatılacak ve bunlar üzerinden kadınların ya-
sal değişim sürecine katkıları değerlendirilecektir. 

Üçüncü bölümde ise seçilen konunun arşivlerle bağlantısı kurulmaya 
çalışılacak, araştırma süresince yapılan sözlü tarih görüşmeleri ve diğer 
ses kayıtlarının nasıl değerlendirileceği tartışılacaktır. Yapılan sözlü tarih 
çalışmasının detayları verilecek, bunların arşive nasıl dönüştürüleceği ve 
metodu tartışılacaktır.

I. BÖLÜM 
Dünyada ve Türkiye’de Sözlü Tarih

Sözlü tarih, ilk olarak ABD’de, sonra İngiltere ve akabinde Avrupa’da 
toplumsal tarih yazımında kullanılmaya başlanmış bir araştırma yönte-
midir. Oral History Association, British Library, Oral History Society, 
Institute of Historical Research bu konuda çalışan öncü kuruluşlardandır. 
ABD ve İngiltere’de ses ve görüntü arşivciliği yapan kurumlar çok yaygın-
dır hatta yerel arşivleri ile ün salmış kurumlar vardır. Bunlar dijital kü-
tüphanelerle arşivlerini halkın kullanımına açmışlardır. Ülkemizde yıllar 
sonra başlasa da artık sözlü tarih alanında araştırma ve arşivcilik yapan 
müzeler, vakıflar ve üniversiteler vardır. Son yıllarda bizde de yerel müze-
lerde şehir tarihçiliğine ilişkin sözlü tarih kayıtlarına rastlamak mümkün-
dür. Türkiye’de Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Tarih 
Vakfı, BİSAV, TÜSTAV, SALT gibi kurumlar ve bazı üniversiteler sözlü 
tarih çalışmaları yapmaktadır. Bu tebliğ kapsamında özellikle bu kurum-
lardan Türkiye’den Kadın Eserleri Kütüphanesi ile İngiltere’den British 
Library’nin sözlü tarih arşivleri incelenmiştir. 
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1990’da İstanbul’da kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nda kadın konulu eserler ve arşivler yer almaktadır. Bu kurum, 
kadın tarihine ilişkin toplantılar düzenler, tezleri arşivler, kitaplar, temalı 
ajandalar yayınlar. Kütüphane ayrıca özel arşivler, süreli yayınlar, gazete 
kupürleri, afişler, nadir eserler ve koleksiyonlar barındırır. Bunlar arasında 
kadın konusu çerçevesinde yapılan panellerin, konferansların ses kayıtla-
rının yer aldığı “İşitsel Koleksiyon”da 148 adet ses kasetinin dijital olarak 
kaydı bulunmaktadır. 

Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Vakıf, 
koleksiyonları Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da ka-
dınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındırması açısından önemli bir kurum-
dur. Var olan malzemenin sürekli olarak yitirilme veya yok edilme tehli-
kesinin bilinciyle yazılı, işitsel, görsel ve üç boyutlu materyalleri/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 arşivleri, mektupları, güncele-
ri; kadın örgütlerinin kampanyaları ve kayıtları, sanat eserleri, otobiyogra-
filer 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. 
(http://kadineserleri.org/)

Vakıfta ilk olarak 1991 yılında Türkiye’de kadınlarla sözlü tarih yap-
mak isteyen araştırmacılara yönelik, “Sözlü Tarih Nedir?” başlıklı bir atöl-
ye çalışması yapılmış, atölyeye ABD Schlesinger Kütüphanesi’nden Patri-
cia Miller King katılarak bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmıştır. Vakıf 
projeler yolu ile sözlü tarih arşivciliğine katkıda bulunmaktadır. 2016 yı-
lında yapılan “Dinarsu Kadın Futbol Takımı Oyuncularıyla Sözlü Tarih 
Projesi” bu alanda yapılan başarılı örneklerdendir. 1923 öncesi doğmuş 
çeşitli mesleklerden 14 kadınla gerçekleştirilen görüşmeler vakfın oluştur-
duğu bir başka değerli sözlü tarih projesidir. Bu projenin transkripsiyonu 
yapılmış, kontrol edilmiş ve basılı kataloğu hazırlanmıştır. Gelen ziyaret-
çiler ses kasetlerine ek olarak transkripsiyondan da yararlanabilmektedir.

1999 yılında, British Council’ın desteğiyle, “Kadın Parlamenterlerle 
Sözlü Tarih” projesi yürütülmüş, proje kapsamında CHP, MHP, DYP ve 
Fazilet Partisi’nden 10 kadın milletvekili ile görüşülmüş, bu mülakatlar 
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kayda alınmıştır. Bu çalışmanın benzeri British Library Sound Archive’ın 
“Pioneering Women” (Öncü Kadınlar) bölümünde yer almaktadır. Bu ko-
leksiyon şu anda küçük bir koleksiyon olsa da yeni projelerle genişletilmeye 
devam edilmektedir. 

Bu kurum, kadın hareketinin ürettiği belgelerin tarihsel süreçte ka-
lıcılığını sağlayabilmek yolunda da önemli bir misyon üstlenerek kadın 
tarihine ait belgenin nasıl tanımlanacağı, nasıl kayda geçirileceği, yani fe-
minist arşivcilik konusunu gündeme getirdi ve geliştirmeye çabalıyor. (S. 
Çakır, 2018)

1991’de kurulan Tarih Vakfı ise, araştırma, proje, eğitim ve kütüpha-
necilik, arşivcilik üzerine faaliyet göstermektedir. Basılı yayın, elektronik 
yayın, belgesel film, radyo ve televizyon programları, tarih alanında sanat 
ve edebiyat ürünleri üretimini teşvik eder. 

Tarih Vakfı’nda sözlü tarih çalışmaları, alanın uzmanlarından Prof. 
Paul Thompson’ın davet edildiği bir sözlü tarih atölyesinin düzenlenme-
siyle 1993’te başlamıştır. Vakıf, aynı yıl Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle ilk 
sözlü tarih projesini başlatarak toplumsal tarih açısından önemli tanıkla-
rın yaşam öykülerini video kaydı ile kalıcılaştırmıştır. 1998 yılında Cum-
huriyet’in 75. yılı dolayısıyla, 13 belgesel filmden oluşan “Cumhuriyet’in 
Anıları: Sözlü Tarih ve Belgesel Film Projesi”ni gerçekleştirmiştir. Cum-
huriyet’e tanıklık etmiş üç kuşağın anılarından derlenen bu belgesel film-
ler çeşitli televizyonlarda yayınlanmıştır. 1999 yılında Yerel Tarih Projesi 
kapsamında Ankara, Antakya, Çanakkale, Konya, Mardin gibi kentlerde 
sözlü tarih eğitimi atölyeleri düzenlemiş ve aynı proje kapsamında altı kı-
lavuz kitap yayımlanmıştır. Bunlardan biri Sözlü Tarih Kılavuzu olarak 
hazırlanmıştır. Kuruluşun yayıncısı Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarih ve 
sosyal bilimler alanında Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biridir.

Ülkemizde bu alanda son yıllarda kurulan, bir grup feminist araştır-
macı aktivist ve gazeteci kadının oluşturduğu dijital platform Bizim Hikâ-
yemiz, feminist metotlar kullanarak kadın hikâyelerini ve mücadelesini 
kaydederek paylaşmaktadır. Bu platformda, bu kayıtların arşivi yer almak-
tadır. Grubun amacı; “kadınların tekil ve biricik hikâyelerini kadınların 
dilinden anlatmak” üzere, kadınlarla sözlü tarih görüşmeleri yapmaktır. 
Bu görüşmelerde kadınlarla öz yaşam öyküleri üzerine sohbet edilir; on-
ların söylemek istedikleri dinlenir ve kaydedilir. Platformun içinde her 
bir kadının kendi çekmecesi vardır, bu çekmecelerde, onların sesi, sözü, 
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fotoğrafları ve görüşmeyi yapan araştırmacının görüşmeye ilişkin gözlem 
notları yer almaktadır. (https://www.bizimhikayemiz.org/sozlutarih)

Bu alanda faaliyet gösteren bir başka kurum da Bilim ve Sanat Vak-
fı, BİSAV’dır. Sözlü tarih üzerine 2003 yılından beri çalışmalar yürüten 
BİSAV, Türkiye’nin hafızasına önemli katkılar sağlamaktadır. Vakıf Tür-
kiye’de 80’li yıllardan itibaren toplanan sayısı binlere ulaşan işitsel, gör-
sel ve basılı sözlü tarih çalışmalarına erişim imkânı sunan bir veri tabanı 
oluşturmuştur. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ve İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nin ortaklığıyla yürütülen İstanbul’un mekânsal ve kültürel 
çeşitliliğini merkeze alan bir dizi sözlü tarih uygulaması yapılmış ve sınıf-
lanarak web sitesinde açık kullanıma sunulmuştur. (www.sozlutarih.org.
tr) Bu veri tabanında proje kapsamında yapılan görüşmelerin görüntü ka-
yıtları, ayrıntılı içerikleri, diğer STK’lar tarafından yapılan görüşmelerin 
künye bilgileri ve sözlü tarih alanında üretilen yayınların künye/metinleri 
yer almaktadır.

SALT da sözlü tarih alanında projeler yapan, atölyeler düzenleyen, ar-
şiv oluşturan değerli bir kuruluştur. Sanat, Mimarlık ve Tasarım, Kent, 
Toplum ve Ekonomi başlıklı arşivleri vardır. 2016 yılında, Tarih Vakfı 
iş birliğiyle, sosyal bilimler fakültelerinde yüksek lisans eğitimine devam 
eden öğrenciler, tarih öğretmenleri ve kişisel çabalarıyla yerel tarih ya da 
aile tarihi çalışması yapan kişilerin katılımına açık, “Tarih yazımında söz-
lü tarihin yeri ve önemi” konulu bir atölye düzenlemiştir. Burada yurt içi 
ve dışından örnekler üzerinden bu alanda proje tasarlama, geliştirme ve 
uygulama konuları tartışılmıştır. “Türkiye’de Aile Arşivleri ve Tarih Yazı-
mındaki Yeri” konulu söyleşisi ve sergisi çok ses getirmiştir. Pandemiden 
sonra çevrim içi çalışma gruplarıyla atölyeler düzenlemektedir. Kurumda 
yapılan söyleşi ve tartışmalar da kayıtlıdır ve erişime açıktır.

SALT’ın en büyük sözlü tarih projesi “İstanbul Sanat Merkezi-Manas-
tır”dır. 1988-2006 yılları arası farklı grupların birlikte kullanabildiği kül-
türel bir mekân olan Manastır’da yer almış kişilerle sözlü tarih görüşme-
leri yapılmıştır. Burada yer alan kişilere ait 22 adet ses kaydı, görseller, 
podcastler ayrı bir web adresinde erişime açıktır. (https://saltonline.org/
projects/manastir/) Fotoğraf stüdyoları, resim atölyeleri, Tiyatro Oyune-
vi, dans atölyeleri barındıran bu renkli binaya ait hatıraların paylaşılması, 
kent kültürü tarihine büyük katkı sunmuştur.

Manastır, 1988’den 2006’ya kadar aktif şekilde değerli programla-
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rı içermiş olmakla birlikte, bu araştırma ilk yıllarına ayrı bir önem verir. 
Söz konusu yıllar, İstanbul’un kültür, sanat, performans ve eğlence tarihi 
açısından yeni düzenin taşlarının henüz yerine oturmadığı; serbesti sı-
nırlarının sürekli genişletildiği, küreselleşmenin çok farklı göç dalgaları 
üzerinden kenti biçimlediği; kendi kültürel ifadesini arayan, farklı bir ya-
ratıcı yerel sektörün getirdiği dinamizmin çok güçlü biçimde hissedildiği 
zamanlardır. (https://saltonline.org/projects/manastir/)

1992 yılında kurulan Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı -TÜSTAV 
sözlü tarih alanında zengin bir koleksiyona sahip olan bir diğer kuruluş-
tur. Fonlarla birlikte Türkiye İşçi Partisi ile ilgili çalışmalarda çok önemli 
bir kaynak haline gelmiştir. “TÜSTAV’ın kuruluş amacının ve bu amaca 
bağlı öncelikli görevinin; TKP, TİP ve TBKP’nin bütün yazılı, sözlü, gör-
sel, işitsel malzeme ve arşiv belgeleri ile müze malzemelerini toplamak, 
korumak, kullanıma açmak ve yayınlamak olduğu esas alınarak, vakıf ça-
lışmaları bu süreçte Türkiye işçi ve sol hareketini kucaklamaya dönük bir 
içerik de kazandı”. (https://www.tustav.org/) TÜSTAV yazılı arşiv mal-
zemelerinin yanı sıra sesli ve görsel arşiv malzemelerini de toplamakta, 
kullanıma açmaktadır. Behice Boran, Nihat Sargın, İnci İşbulur, Kemal 
Sülker, Nebil Varuy arşivleri dijital ortama aktarılmış, ses arşivi web sayfa-
sında kullanıma sunulmuştur. TÜSTAV ayrıca, komünist, işçi ve sol hare-
kete ilişkin tümü bağışlardan oluşan bir Araştırma Kütüphanesi kurmuş, 
araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Türkiye’de sözlü tarih alanında faaliyet gösteren kurumları kısaca ta-
nıdıktan sonra, yurt dışındaki başlıca örneklere bakarsak, İngiltere’de Bri-
tish Library, Oral History Society ve ABD’de Oral History Association’ın 
sözlü tarih arşiv ve proje kataloglarını bulabiliriz.

Oral History Association, OHA ABD’de sözlü tarih alanında çalışan 
önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Topluluk sözlü tarihi, aile sözlü tari-
hi, sözlü tarih ve hukuk gibi konularda bölümler oluşturmuştur. Bu alan-
larda sözlü tarih alanında uzmanlaşmak isteyenlere eğitimler vermekte 
ve konulara ilişkin bir dizi yayın sunmaktadır. Son dönemde Covid-19 
nedeniyle sözlü tarih araştırmalarına kesintisiz ışık tutmak adına çevrim 
içi kurslar düzenlemektedir. Ayrıca OHA sözlü tarihin nasıl yapılacağına 
dair bir web rehberi de sunmaktadır. OHA’nın temel değerleri saygı, güç-
lendirme, çeşitlilik, katılım ve kapsayıcılıktır. OHA’ya göre; açık bir hikâye 
ve fikir alışverişi ancak katılımcılar korkudan kurtulduklarında gerçekle-
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şebilir. Dolayısıyla kurum etik kurallar çizmiştir ve bu çerçevede çalışma-
lar ve sözlü/görüntülü arşiv kayıt paylaşımları yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Columbia Üniversitesi Sözlü Tarih 
Yüksek Lisans Programı, türünün ilk programıdır. Bu program, sözlü tarih 
yöntemi ve teorisi konusunda öğrencileri eğiten, 1 yıllık disiplinler arası 
yüksek lisans derecesi veren bir programdır. Amacı, bireysel, toplumsal ve 
kurumsal geçmişlerin yaratılması, arşivlenmesi ve analizi yoluyla, gelecek 
nesillerin hafızasını oluşturan kritik birinci şahıs anlatılarını güçlendir-
mektir.

İngiltere’nin Tarih Araştırmaları Enstitüsü Institute of Historical Re-
search her türden tarihçiyi desteklemek üzere University of London 
bünyesinde kurulmuş bir ulusal tarih merkezidir. Bu enstitü sözlü tarih 
görüşmesi ve arşivlemenin etik değerlendirmelerini ve görüşmecilerin 
çıkarlarını korurken sözlü tarihin oluşturulması ve korunmasına ilişkin 
yasal yükümlülükleri araştırmaktadır. İngiltere’nin ünlü sözlü tarihçileri 
burada sözlü tarihin teorisini ve pratiğini derinlemesine kapsayan eğitim-
ler vermektedir. 

Yine İngiltere’de bulunan Uluslararası Ses ve Görsel-İşitsel Arşivler 
Birliği, The International Association of Sound and Audiovisual Archives 
(IASA)-UK, dünyanın ses ve hareketli görüntü mirasının bakımı, erişimi 
ve uzun vadeli korunmasıyla ilgilenen profesyonel bir birliktir. Bu kuruluş 
global ölçekte aktif üyelik ve eğitim girişimleri aracılığıyla, bu amaçları 
paylaşan kuruluşlar ve bireyler arasında en iyi profesyonel standartların ve 
uygulamanın geliştirilmesini desteklemekte ve savunmaktadır. Fransızca, 
Almanca ve İspanyol’ca olarak üç dilde ve 70’den fazla ülkeden 400’den 
fazla üyeyle çalışmaktadır. “Uluslararası Ses ve Görsel-İşitsel Arşivler Bir-
liği Dergisi”, küresel görsel-işitsel arşiv topluluğunun toplanan araştırma-
larının ve uygulamalı çalışmalarının yer verildiği yayınıdır. IASA Journal 
olarak da bilinen dergi, iki yılda bir çevrim içi olarak yayınlanır ve gör-
sel-işitsel koruma ve erişim üzerine, söylem üzerine yayın yapan ilk ve tek 
açık erişim portalıdır.

Oral History Society de sözlü tarih alanında araştırmalara, arşive yer 
vermek üzere İngiltere’de kurulmuş bir başka kurumdur. YouTube sitesi 
ile aktivitelerini yaygınlaştırmakta, buradan “Covid-19 döneminde sözlü 
tarih çalışması nasıl yapılır, nasıl kayıt altına alınır” gibi eğitim videoları 
yayınlamaktadır. Oral History Journal adlı periyodik yayını vardır. An-
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laşılacağı gibi tüm bu dernekler, birlikler, kurumlar artık dijitalleşmiş ve 
eserleri yaygınlaştırmak için arşivlerini sergilemektedirler.

British Library, dijital hale getirilen birçok ses kaydı arşivini Sounds adlı 
ayrı bir web sitesinde kullanıma açmıştır. (https://sounds.bl.uk/Oral-his-
tory). Dinleme ve görüntüleme hizmeti, kayıtlı ses ve video koleksiyonuna 
yerinde, ücretsiz, genel erişim sağlar. Kullanıcılar sözlü tarih yöntemiyle 
yapılmış çalışmaların medyada yayınlanmış veya yayınlanmamış kapsam-
lı kayıtlarından herhangi birini dinleyebilir. British Library Sound Archive, 
1880’lerden günümüze 6,5 milyondan fazla konuşma, müzik, vahşi yaşam 
ve çevre kaydının bulunduğu olağanüstü bir koleksiyona sahip olan ulu-
sal ses arşivine ev sahipliği yapmaktadır. Ses koleksiyonunda 1 milyondan 
fazla disk, 185.000 bant ve dünyanın her yerinden birçok ses ve video kay-
dı bulundurur. 

British Library Sound Archive’ın (ses arşivleri) Sözlü Tarih bölümü 
dünyadaki en büyük sözlü tarih ve hayat hikâyesi koleksiyonlarından bi-
rine sahiptir. Koleksiyonlar, İngiliz yaşantısı, kültürü ve deneyimiyle ilgili 
çok çeşitli konu alanlarını kapsar. Burada sesli ve görüntülü görüşmeler ve 
Birleşik Krallık kişisel hafızası, kimliği ve deneyimine ilişkin bilgiler sağla-
yan, orijinal sözlü tarih materyalleri yer almaktadır. Ana odağı ve uzman-
lığı sözlü tarih saha çalışması olan ‘National Life Stories’ (Ulusal Hayat 
Hikâyeleri), kurum tarafından şu an yürütülen en büyük projedir. 

Sözlü tarih görüşmeleri uzmanlar tarafından proje bazlı yapılmaktadır, 
kurum koleksiyonunu geliştirmeye odaklanmıştır. Bu projelerden başka biri 
“Sisterhood and After” (Kız Kardeşlik ve Sonrası) isimli Kadın Kurtuluş Ha-
reketi aktivistlerinin yer aldığı kapsamlı sözlü tarih görüşmelerini içeren bir 
projedir. (https://www.bl.uk/sisterhood) Burada ele alınan konu başlıkları 
şunlardır: Aile ve Çocuklar, Bedenler, Zihinler ve Ruhlar, Seks, Aşk ve Ar-
kadaşlık, Irk, Mekân ve Millet, Eğitim, Eşitlik ve Çalışma, Aktivizm, Politika 
ve Mevzuat, Değişen Kültürler ve Sanat, Biz Kimdik, Biz Kimiz.

Arşivlenmiş BBC Radyo yayınlarına erişim de mevcuttur. British 
Library içinde randevu almadan katalog üzerinden anında erişim için 
200.000’den fazla dijital parça mevcuttur, ancak bazı kayıtları dinlemek 
için randevu almak gerekmektedir. British Library Sounds kapsamında 
ise, eşsiz ses kayıt koleksiyonlarından 80.000’i ücretsiz çevrim içi erişime 
imkân sunar. Sınıflandırılan alan başlıkları şöyledir: Mimari, Sanat, Ya-
zarlar, Bankacılık ve Finans, Markalaşma ve Tasarım, Sosyal Yardım ve 
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Hayır Kurumları, Engelli Sesleri, Hukuk, Moda, Siyaset Bilimi, Tiyatro, 
Spor, Fotoğrafçılık, Yemek. 

British Library Sounds arşivinde yer alan “Pioneering Women” başlıklı 
sözlü tarih projesi benim çalışmamla benzerlik göstermektedir. Ayrıntıları 
üçüncü bölümde anlatılmıştır.

Avrupa Bölgesindeki Sözlü Tarih Kuruluşları: 

– British Library
– British Library Sound Archive
– School of Scottish Studies, University of Edinburgh
– International Association of Sound and Audiovisual Archives
– University of London Institute of Historical Research
– Oral History Society (UK)
– Czech Oral History Association
– Institut für Geschichte und Biographie
– Ahozko Historiaren Archivoa, Archivo de la memoria
– Greek Oral History Association

Tüm bu kurumlardan da anlaşılacağı gibi sözlü tarihe en çok önem 
vermiş ve yatırım yapmış ülke İngiltere’dir. Eski kayıt ekipmanları satın 
alınarak arşivdeki kayıtlar stüdyolarda çözümlenmekte, yeniden inşa edi-
lerek dijital platformlara aktarılarak 21. yy. standartlarına getirilmektedir. 
1940’larda kayıt cihazlarıyla gerçekleştirilen tarihî öneme sahip materyal-
ler bu şekilde günümüze ulaştırılarak gelecek nesillere geçmişin yaşamı, 
hafızası, tanıklıkları bırakılmaktadır. Sözlü tarih 1940’lardaki kayıt cihaz-
larıyla başlatılan evreden artık çıkmış, 21. yüzyılın dijital teknolojilerini 
kullanan bir metot haline gelmiştir.

II. BÖLÜM  
Sözlü Tarih Görüşmeleri

2001-2004 yılları arasında Türkiye’de Medeni Kanun ve Ceza Kanu-
nu’nda kadınların lehine önemli değişiklikler gerçekleştirilmiş, kadın 
hareketi bu değişimde önemli rol oynamıştır. 2019 yılında tamamlanan 
doktora tezimde tüm bu yasal değişim süreçlerindeki unsurlara bakılmış, 
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özellikle Türkiye’deki kadın kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler ve ey-
lemler gösterilmeye çalışılmıştır. Yararlanılan kaynakların yanı sıra kadın 
hareketinden temsilcilerle sözlü tarih görüşmeleri yapılarak, başta Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi olmak üzere çeşitli arşivlerde araş-
tırmalar tamamlanmıştır. Türkiye’deki demokratikleşme, STK’lar ve on-
ların talepleri bağlamında değerlendirilmiştir. 

Bu sözlü tarih çalışmaları belli evrelerle gerçekleştirilmiştir. Öncelik-
le kadın kuruluşlarının yöneticileri/üyeleri ziyaret edilerek mülakatlar 
yapılmıştır. Bu yöntemle derneklerin kanun değişikliğine nasıl, hangi 
yollarla katkıda bulunduğu araştırılmıştır. STK temsilcilerine, milletve-
killerini ikna yöntemleri hakkında sorular yöneltilerek, yürüttükleri mü-
cadele esnasında yaşadıkları kolaylıklar, zorluklar, aldıkları destekler orta-
ya konulmuştur. Belgelerde yazanın ötesine geçerek öznel bakış açılarına 
odaklanılmıştır. Bireysel deneyimler ve hatıralarla elde edilen bilgi, diğer 
tarihî belgelere dayalı bilgilerle sentezlenmiştir. Yapılan tüm görüşmeler 
ses kaydı olarak gerçekleştirilmiş ve bunlar dijital olarak arşivlenmiştir. 
Ayrıca, farklı siyasi partilerden ve farklı coğrafi bölgelerden milletvekille-
ri ile kapsamlı yüz yüze veya telefonla görüşmeler yapılmıştır. Bunlar da 
ses kaydı olarak kayıt altına alınmış, korunmuştur. Bu milletvekillerinin 
bazıları STK’ların üyesi olmaları ve kadın haklarına olan bağlılıklarıyla ta-
nınıyorlardı. Kadın milletvekillerinin yanı sıra erkek milletvekilleri ile de 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Sözlü Tarihin Başardıkları

Tebliğin bu bölümünde, sözlü tarih görüşmeleri üzerinden şu sorula-
ra yanıt verilmiştir: Kadınlar bu yasal değişim sürecinde taleplerini nasıl 
duyurdular? Parlamentodaki vekiller kadınların bu taleplerine nasıl kulak 
verdiler? Kadınların sesini duydular mı? Kararlar alınırken kadın hareketi 
ile doğrudan ilişki kurdular mı? Partilerinden bağımsız olabildiler mi? Ka-
dın sorunlarını çözmede partiler üstü olabildiler mi? 

Çalışmamda kaydedilen sözlü tarih görüşmelerinin Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi’nde yer alması, kadın hareketinin içinde yer almış olan, kadın 
hareketinin öncülerine ait (ön planda aktivist, savunucu, lobici kadınların) 
ses kayıtları ile o günü günümüze taşıyacaktır. Kütüphanedeki araştırmam-
da çalışmama yakın bir projeye rastlamış ve incelemiştim. “Kadın Parla-
menterlerle Sözlü Tarih” projesi kapsamındaki tüm kayıtları dinledim. Bu 
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projede ele aldığım konuya dair sadece Adalet Komisyonu Üyesi Işılay Say-
gın kısaca görüş bildirmiştir. Kendisiyle görüşme yapıldığında Medeni Ka-
nun tartışmaları devam etmektedir ve kanunun çıkması için temennilerini 
belirtmiştir. Benim çalışmam kanunlar çıktıktan sonra yapıldığından, daha 
kapsamlı olması açısından kütüphaneye katkı sağlayacaktır.

Sözlü tarih görüşmelerimde; Gaye Erbatur (CHP), Ufuk Söylemez 
(CHP), Ensari Öğüt (CHP), Mehmet Neşşar (CHP), milletvekili olduğu 
döneme ait anılarını anlatmaktadır. İKKB Koordinatörü hem aktivist hem 
avukat kimliği ile Nazan Moroğlu (İKKB/TÜKD), Hülya Gülbahar (akti-
vist), Canan Arın (Mor Çatı), Gülsüm Kav (Kadın Cinayetlerini Durdu-
racağız), Halime Güner (Uçan Süpürge) gibi kadın hareketinin içindeki 
önemli isimler de görüşleriyle o günlerdeki olayların perde arkasına ışık 
tutmaktadır. 

Oluşturulan bu kayıtlar toplum tarafından tanınan, itibarı olan, ko-
nusunda uzman, araştırma konusu ile direkt tanıklıkları olan kişiler se-
çilerek gerçekleştirildiği için sözlü tarih bakımından zengin bir öneme 
sahiptir. Bu görüşmeler feminist bilgi üretimine katkıda bulunmuştur, 
daha fazla araştırmacının bu arşivi kullanabilmesine imkân sağlayacaktır. 
Ayrıca, çalışmam kadınların arşivlerde temsil edilmesini de sağlamıştır. 
Bu kadınlardan bazılarının (Nazan Moroğlu, Gaye Erbatur) Kadın Eser-
leri Kütüphanesi’nde özel arşivleri bulunmakla birlikte Medeni Kanun ve 
Ceza Kanunu özelinde sözlü tarih çalışması kaydına rastlanmamıştır. Bu-
rada arşivlenen belge ile (ses kayıtları) görüşmeci arasında bir bağ/ilişki 
kurulmaktadır. Kurumsal olarak yapılan görüşmelerde ise görüşmeciler 
kurumları adına görüş bildirmiş, bu da Uçan Süpürge, Mor Çatı, İKKB, 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi kadın STK’larının arşi-
vine de katkı sağlamaktadır. 

Medeni Kanun ve Ceza Kanunu Değişiklikleri Hakkında Sözlü 
Tarih Yöntemiyle Elde Ettiğim Bulgular

1926’dan 2000’li yıllara kadar Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda bir 
değişiklik yapılmamıştır, bu geç gelen zafer kadın erkek eşitliği anlamında 
büyük bir kazanımdır. Kadın hareketi ve sivil toplum kuruluşları ortak he-
def etrafında biçimlenmiş, örgütlenmiş ve etnik, dinî kimliklerinden arı-
narak sadece kadın oldukları için bu ortamda güç birliği yapmış, sonuçları 
yasal anlamda reform olmuştur.
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Kadınlar yasal değişim sürecinde taleplerini savunuculuk, aktivizm, lo-
bicilik yoluyla duyurdular. Bu süreçte yer alan ve liderlikleriyle öne çıkan 
bazı kadınlar ve kadın sivil toplum kuruluşları vardır. Örneğin milletvekili 
Gaye Erbatur, kendisinin süreçte gönüllü olarak komisyon toplantılarına 
katılma nedenini dışarıya haber verip aracı olarak savunuculuk yapmak ol-
duğunu söylemiştir. Kendisi mecliste komisyon toplantılarına katılmış, gö-
nüllü olarak 6 ay boyunca her oturuma girmiş, orada tartışılanları basına ve 
kadın sivil toplum kuruluşlarına iletmiştir. Böylece kadın hareketine saat 
saat şekil vermiş, gündem değiştirmiş, onların taktik değiştirmesini sağ-
lamıştır (G. Erbatur, kişisel görüşme, 26 Ekim 2018). Bu tür savunuculuk 
faaliyetleri gündeme hız ve ivme katmıştır. İçeride çıkacak yasaya itiraz dı-
şarıda yer bulunca bir kamuoyu yaratmış, zaman zaman milletvekillerinin 
geri adım atmaları sağlanmıştır.

Bu sözlü tarih çalışmasına dair en önemli çıkarım, bir kişinin resmî 
konumu değil, doğrudan yaşadığı kişisel deneyimlerin varlığıdır. Sözlü ta-
rih çalışmamı yürütürken örneğin yasa değişikliği sırasında devlet bakanı 
olan ama konuya ilişkin sınırlı bilgiye sahip olan bir vekil, bu çalışmaya 
neredeyse hiç katkı sağlamazken, aksine, hiç tanınmayan bir milletvekili, 
anılarıyla, beklentilerin ötesinde önemli katkı sunmuştur. “Kadıköy’den 
bir grup kadın odama girdi, hiç bilmediğim bir konuyu anlatıyorlardı...
Kendi ailemde hiç görmediğim, deneyimlemediğim konuda farkındalığımı 
artırdı, fikrimi değiştirdi, adeta gözümü açtı...” diyor. Bu sözler çalışma-
nın en çarpıcı hususlarından birini ortaya koymaktadır. Erkek milletve-
kili odasına gelen sivil toplum kuruluşu üyesi kadınların sesini duymuş-
tur! Onlarla empati kurmuş, kadınların yasal taleplerini partisinde dile 
getirmiş, hatta polis kayıtlarını inceleyerek kadınların bahsettiği konuları 
araştırmış, doğrulamış ve olumlu yönde etkilendiğini anlatmıştır. Karar 
alırken, oy kullanırken tüm bunları hatırladığını, grup olarak da oylarının 
kanun değişikliği lehinde olduğunu açıklamıştır.

Diğer yandan bahsedilen devlet bakanı ve görüşme yapılan başka bir 
erkek vekil, her konuda fikir yürütemeyeceklerini, kendi partilerinin fikri 
ne ise oylamada buna dikkat ettiklerini söylemiştir. Partilerinin konuya 
özel komisyonunun olduğunu, onların yeterince tartışıp karara vardığını 
söylemiş, dolayısıyla partilerinin görüşlerini gözleri kapalı, sorgulamadan, 
grup kararıdır deyip onaylamaktadırlar. Partilerinden bağımsız olama-
mışlardır.
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Ayrıca yapılan bir başka görüşmede Halime Güner Uçan Süpürge’nin 
Medeni Kanun maddeleri hakkında görüş bildirmeleri için meclise defa-
larca davet edildiğini, kendilerine danışıldığını, derneğinden konuya iliş-
kin raporlar talep edildiğini bildirmiştir. Bu olay, parlamentonun kararlar 
alınırken kadın hareketi ile doğrudan ilişki kurduğunu, vekillerin kadınla-
rın taleplerine kulak verdiklerini göstermektedir. 

Görüşmeci ve Anlatıcı

Sözlü tarihte anlatıcı ve görüşmeci tandem (iki kişilik bisiklet) gibi-
dir. Her ikisi de uyumlu olursa yol katedilebilir. Kayıtta görüşmeyi ya-
pan ile görüşülen kişi arasındaki diyalogdan fazlası yer almaz ama bu 
görüşme bir sohbet değildir. Asıl hedef mülakat yapılan kişiyi konuş-
turabilmektir. Sözlü tarih insanlarla iletişim kurmaktır. O yüzden önce 
iyi bir iletişimci olmak gerekir. Görüşme yapılan kişiden talep edilen, 
bir konuyla başlayıp o konuyu genişletmesidir. Bu genişletme sırasında 
konu her türlü şekli alabilir. Bundan dolayı anlatıcıya geniş/ özgür bir 
alan sunulmalı, aynı zamanda doğru sorularla bir çerçeve de çizilmelidir. 
Zira bunun eksikliğinde yapılan sözlü tarih görüşmesinin anı defterin-
den farkı olmaz. 

Ayrıca, görüşme tek seferde bitmeyebilir, birkaç kez yapılabilir, görü-
şülen kişiye rahat konuşabilmesi için bol zaman tanımak araştırma için 
önemli bir unsurdur. Başta görüşmenin amacı anlatılmalı ve ilk soru so-
rulmalıdır. Konuların sırası, kategorize edilmesi ve derli toplu sorulması 
önemlidir. Benim çalışmamada anlatıcılara ortak sorular sorulmuş ve gö-
rüşmelerin hepsi belirli bir plan çerçevesinde yapılmıştır. Anlatılanlar ta-
raflı düşünceler olduğundan görüşme yapan kişinin yüzündeki, sesindeki 
duygu belirtilerini fark etmek gerekir. Hangi kelimeleri kullanıyor, neleri 
vurguluyor, kendi yaptıkları neler, başkaları hakkında yorumları ne gibi. 
Bunlar bir görüşmeyi anlamada önem taşıyan noktalardır. 

Bu mülakatlar görüşmecinin bilgisini ölçmez, görüşmeci destekleyici 
bir partner gibi olmalı, geri planda yer almalıdır. Anlatıcıların ne söyle-
mek istedikleri ya da görüşmenin ne yönde ilerlemesini istedikleri hakkın-
da net fikirleri varsa onlara uymak gerekir. Onları destekleyici mimiklerle 
hikâyelerini yarıda kesmeden, sabırlı bir şekilde, rahat davranarak dinle-
mek gerekir. Paul Thompson’ın (1999:179) söylediği gibi konuyla ilgisi ol-
madığını düşündüğünüz için bir hikâyeyi yarıda keserseniz sadece o hikâ-
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yeyi kesmekle kalmaz, ondan sonra gelecek olan ve konuyla ilgili, birbirini 
tamamlayacak bir dizi yeni bilgiyi de engellemiş olursunuz.

Karşınızdaki kişi araştırma konunuz hakkında herkesin deneyimleme-
diği yaşanmışlıklara sahiptir. Sözlü tarih, geçmişin hikâyesini tamamlamaya 
yardımcı olur. Her biri kendilerine özgü ifadeleri ve konuşma üsluplarıyla 
konuşurlar. Her birinin tarzı, konuşma hızı, anlattığı derinlik, ayrıntı öz-
gündür, bir standarda oturmaz. Çalışmamada bazı anlatıcılar aynı olaylar 
üzerinde konuşurken kendilerine pay çıkardılar, öznel olarak kendilerinin 
ne kadar söz sahibi olduğunu, başarının kendilerinin aktiviteleriyle oluştu-
ğunu göstermek istediler. Bir başka konu ise; aynı konuya yönelik, farklı 
kişilerle yapılmış görüşme, araştırmacıya karşılaştırma imkânı sağlar. Olaya 
farklı açılardan bakan kişiler olabilir. Anlatılardaki detaylar basılı kaynaklar-
la karşılaştırılabilir. Fakat yazılı ve sözlü kanıt arasında fark varsa birinin di-
ğerinden daha güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. (P. Thompson, 1999:211)

Anlatıcı konuşurken heyecana kapılıp o günlere gidebilir, bazen sizin 
sorularınızın ötesinde bir yere değinir ki, siz hazine bulmuş olursunuz. 
Bu da sözlü tarihin hoş sürprizlerindendir. Bu iş ince bir çizgidir ve bilgi-
li, konusuna hâkim kişiler tarafından yapılmalıdır. Biri; soru hazırladım, 
sordum, kayıt altına aldım diye sözlü tarih yapamaz. İyi hazırlanmış bir 
araştırmacının görüşmeciye adeta bir dedektifin sorgulama yapması gibi 
yaklaşması gerekir. Basmakalıp ve bir fikir açıklamayan genellemelerin 
gerisindeki ayrıntılı anılara ulaşmak sözlü tarih çalışmasının temel beceri-
lerinden ve yarattığı olanaklardan biridir. (P. Thompson 1999:178)

Yapılan bu mülakatlar araştırma için veya bir yayında, belgeselde, ser-
gide kullanılabilir. Bu kayıtlar, internette yayınlanabilir, kütüphanelerde 
arşivlenebilir. 

Mekân ve Sözlü Tarih Görüşmeleri

Sözlü tarih projeleri her yerde yürütülebilir, evde, kafede, iş yerinde, 
hatta telefonda. Görüşmelerin mekâna bağlı avantajları olsa da bazı sorun-
ları da vardır. Öncelikle görüşülen kişinin kendini rahat hissedebileceği bir 
mekân seçilmelidir. Genellikle en iyi seçenek kendi evleridir. Dışarıda yapı-
lan görüşmelerde dikkat dağıtıcı ögeler vardır. En ideali sessiz bir ortamda, 
görüşülen kişiyle yalnız olmaktır. Böylece konuya odaklanıp çevre etkileri 
aza indirgenmiş olur ve kayıt daha sağlıklı yapılır. Benim sözlü tarih görüş-
melerim anlatıcıların evlerinde, yazlığında, kaldığı otelde, Şişli’de değişik 
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kafelerde (anlatıcının belirttiği) ve telefonda yapılmıştır. Kafede yapılanda 
çatal bıçak sesi, müzik sesi, dışarıdan gelen ambulans sesi gibi dış sesler de 
yer almaktadır. Görüşmeler esnasında ya da arşivlemede en iyi sonuçları 
alabilmek için araç gereçlerin ve mekânın iyi seçilmesi gerekir.

Görüşmenin başında önce aile, iş gibi ortak kişisel deneyimlerimden 
bahsedilmiş, anlatıcı ile kişisel bir bağ kurulmuştur. Örneğin kadın dernek-
leri temsilcileri ile görüşürken benim de kendileri gibi bir kadın derneğine 
üye olmam ilk dakikalardan itibaren sıcak bir hava yaratmıştır. Randevu 
alma aşamasında arada çoğunlukla bir referans vardır ve ondan bahsetmek 
gerekir; “Size ...den selam getirdim, sizin de iletmek istediğiniz bir şey var 
mı?” gibi randevuya aracı olan kişiden bahsedilmiştir. Saha çalışmasının 
başarılı olması için, görüşme yapılan kişilerle çalışırken mesleki bilgi biriki-
min yanı sıra, birtakım insani ve sosyal beceriler şarttır. Bu, her türlü sözlü 
tarih projesinin işe en başından olağanüstü avantajlarla başladığı anlamına 
gelir. (P. Thompson, p:147) 

Araştırmacı, konusu ile ilgili ne kadar çok detay biliyorsa bir görüşme-
den önemli tarihsel bilgiler elde etme olasılığı o kadar yüksek olur. Gö-
rüşmeye gitmeden önce, görüşülecek kişi ile ilgili ön bilgiye sahip olmak 
gerekir (eğitimleri, meslekleri, derneklere üyelikleri, pozisyonları, kadın 
hareketine katkıları vb.). Görüşülen kişi herkesçe tanınan biri, bir aktivist 
ya da yeteri kadar kişisel belgesi olan biriyse, gerekli bilgiler önceden öğre-
nilebilir. Örneğin Mor Çatı hakkında bilgi almak için seçilen Canan Arın’la 
mülakat yapmaya gitmeden önce araştırma yapılmış, konuya ilişkin çok 
kaynağa ve bilgiye ulaşılmıştır. Gazete röportajları okunmuş, YouTube vi-
deoları izlenmiştir. Böylece tekrardan kaçınılmış, yöneltilen farklı sorularla 
konu o belgelerin ardına taşınmıştır. Basmakalıp ve bir fikir açıklamayan 
genellemelerin gerisindeki ayrıntılı anılara ulaşmak sözlü tarih çalışmasının 
temel becerilerinden ve yarattığı olanaklardan biridir. (P. Thompson p:178) 

Bazı görüşmecilerle, tanımak ve tanışmak için konferanslarına/konuş-
malarına katılınmış, sözlü tarih görüşmesi talebinde bulunulmuştur. Bu 
kişiler vakitleri kıymetli, önemli insanlardır. Belli bir tema etrafında hazır-
lanan sorular eşliğinde kişilerin (milletvekilleri) ve kurumların (STK’lar) 
tanıklıklarına başvurulmuştur. Mülakat soruları, araştırma yöntemleri ko-
nusunda uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu sorulara 
tebliğimin sonunda, Appendix I’de yer verilmiştir.
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Etik tartışmaları

Sözlü tarih arşivciliği etrafında gelişen bazı sorunlar vardır. Sözlü tarih 
görüşmesi ve arşivlemenin önemli bir unsuru ‘etik’ değerlendirme süre-
cidir. Sözlü tarihin en can alıcı noktası bilgiye ne kadar güvenilebileceği 
ya da ne zaman şüphe duyulması gerektiğidir. Görüşmeye başlamadan 
önce görüşmeciden kayıt alındığına dair izin istenmeli (rıza), paylaşıma 
açılacaksa açıkça belirtilmelidir. Bu kayıtlar Kişisel Verilerin Korunma-
sı Kanunu kapsamındadır ve onun gereklerine uygun olarak kullanıma 
açılmalıdır. Paylaşıma açılırken etik tartışmalara titizlikle dikkat edilmesi 
gerekir. Görüşülen kişilerin çıkarlarını gözeterek sözlü tarihin oluşturul-
ması ve kayıtların kullanıma açılmasına ilişkin yasal yükümlülükleri (telif 
hakları gibi) çok iyi bilmek gereklidir. Bunları internete koymak etik mi? 
Sakıncası var mı? 

Örneğin British Library’de karşılaştığım bir anlatıcı gerçek hayat hikâ-
yesini anlatmış ama ablası ölene kadar yayınlanmamasını istemiştir. Aile 
tarihi alanında çalışırken, duygusal, aileyi ilgilendiren özel konular da ifşa 
edilebilmekte ve bunları yayınlamak, ne kadarını yayınlayacağımızın ka-
rarı muallakta bırakılmıştır. Bu kararı kim verecek? Kaydın tamamı mı 
yoksa bir bölümü mü yayınlanacak/ kullanıma açılacak?

Bir başka konu da söz söyleme, haber yapma özgürlüğüdür. Demok-
ratik olmayan bir ortamda sözlü tarih yapılabilir mi? Gerçek hikâyeleri 
özgürce, olduğu gibi anlatmak ve arşivlemek mümkün mü? Bireysel talep-
lerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, şeffaflık ve gizlilik arasındaki denge 
çok iyi yürütülmeli; diğer yandan arşivlerin sansürle nasıl sınandıkları ele 
alınmalıdır. Açık arşivler, kapalı arşivler, gizli arşivler ve sansürün yarattı-
ğı arşivler de ayrı bir tartışma konusudur.

III. BÖLÜM 
Konunun Arşivlerle Bağlantısı ve Yöntem

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde araştırma konumu özel olarak ilgilen-
diren “Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih” projesine ait 25 adet ses kase-
tini dinledim. Proje kapsamında CHP, MHP, DYP ve Fazilet Partisi’nden, 
10 kadın milletvekili ile görüşülmüş, bu görüşmeler kayda alınmıştır. Bu 
kadın milletvekillerine, siyasete giriş öyküleri, aile yaşantıları, eğitimleri, 
mecliste kadın olmanın zorlukları, meslekleri, genel olarak siyasette kadın 
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oranları, bunun nasıl iyileştirilebileceği, Türkiye’nin imzaladığı uluslara-
rası anlaşmalar ve yükümlülükleri sorulmuştur.

Vakıfta yaptığım yöntem, düzenleme ve erişime ilişkin incelemelerde 
ve yetkililerden aldığım bilgilere göre; sözlü tarih envanteri çalışmaları 
kapsamında bu kayıtlar, görüşme tarihi, görüşmeci, projenin adı, görüşü-
len kişi, görüşülen yer, kasetlerin süresi gibi 29 alan başlığı altında tanım-
lanmıştır. Önce demirbaş numarası verilmiş, transkripsiyon yapılmış, edit 
edilmiştir. Sözlü Tarih Koleksiyonu’nda yer alan ve yapılan görüşmelere 
ait ses kayıtlarının tamamı özel bir firmaya verilerek stüdyoda arka sesler 
temizlenmiş, dijitalize edilmiştir. Kayıtlar hard disk ve bulutta, ayrıca ori-
jinal kasetler kutularda saklanmaktadır. Başvuru ve Yönetim Kurulu ona-
yıyla yerinde incelemeye açık, online erişimde değildir, erişime açılması 
plan dâhilindedir. “Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih” kataloğu yakın 
zamanda basılacaktır, süren bir çalışmadır.

British Library Sounds’ta incelediğim “Pioneering Women” (Öncü Ka-
dınlar), Sounds’ın altında sınıflandırılan çok özel konulardan biridir. Bu 
bölüm, öncü İngiliz kadınların yaşamlarını belgeleyen 22 adet derinleme-
sine sözlü tarih görüşmesini içermektedir. Proje 1990-1992 yıllarında Wo-
men’s Library LSE tarafından fonlanarak desteklenmiştir. Görüşmelerde, 
görüşülen kişinin erken yaşamı ve geçmişi, eğitimi ve kariyeri hakkında 
düşünceler yer almaktadır. Görüşmeler, her biri siyaset ve hukuk dâhil 
olmak üzere geleneksel olarak erkek egemen alanlara damgasını vuran 
öncü kariyer kadınlarının yaşamlarına odaklanıyor. Bu görüşmelerden 
bazıları ödüllü yazar ve gazeteci Rebecca Abrams tarafından 10 hayattan 
oluşan bir koleksiyonun yer aldığı ‘Woman in Man’s World: Pioneering 
Career Women of the Twentieth Century’ (London: Methuen, 1993) (Er-
kek Dünyasında Kadın: Yirminci Yüzyılın Öncü Kariyerli Kadınları) adlı 
kitabı için gerçekleştirilmiştir. Projede yer alan diğer görüşmeler ise Ulu-
sal Yaşam Hikâyeleri projesinden alınmıştır. 22 kişinin ses kaydı alfabetik 
olarak web sitesinde çevrim içi kullanıma açıktır. (https://sounds.bl.uk/
Oral-history/Pioneering-women) 

British Library Sound Archive’ın içindeki stüdyoda eserleri nasıl tekrar 
ürettiklerini, dijitalize ettiklerini gösteren videoyu izleyerek arşivlerin ne 
kadar hassasiyetle yeniden üretildiğini ve dijital ortama geçirildiğini gör-
mek mümkündür. (https://www.youtube.com/watch?v=yI5DYJPSf-A A 
Visit to the British Library Sound Archive)
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Benim çalışmam bir kişinin hayatının bir kısmına geriye dönüp nasıl bak-
tığının “öznel” bir kaydını gerçekleştirmek amacındadır. Bu iki kütüphanede 
yapılmış projelerle benzerlik göstermektedir, aynı yöntemle arşivlenecektir. 

Sözlü tarih çalışmam sırasında kayıtları tablet ve telefona ses kaydedici 
programlar yükleyerek oluşturdum. Bu cihazlarda yer alan dosyaları, ta-
rihleri ile birlikte görüşülen kişilerin isimlerine göre sınıflandırılmış ola-
rak korudum. Görüşme ve kaydetme teknikleri ne kadar ilkel olursa olsun, 
amaç araştırma yaparak kanıt toplamaktır. Bu da sözlü tarihin araştırmacı 
doğasına çok uygundur. İnanıyorum ki bütün ses kayıtları deşifre edildi-
ğinde ve açık arşiv haline getirildiğinde belleğe ilişkin bu tanıklıklar gün 
ışığına çıkarılmış olacaktır.

Bu kayıtlar herkesçe kullanılabilecek şekilde arşive hazır hale getiril-
mek üzere düzenlenmeli, mülakatlardaki arka sesler ayıklanmalı (müzik, 
trafik, ambulans sireni, vb.), araştırma konusundan bağımsız sohbetlerin 
(giriş konuşmaları, ara sohbetler vb.) çıkartılması gerekmektedir. Sözlü 
tarih görüşmesi yapılan kişilerin büyük bir bölümü yayın izni vermiştir. 
Bahsedilen düzenlemeler dijital olarak yapılacaktır ve ek olarak transkrip-
siyon (kayıt çözümlemesi) yapıldıktan sonra anlatıcılara gönderilecek ve 
yazılı izinleri alınacaktır. Sonrasında erişime açılacaktır. 

Dijital kayıtlar günümüz dünyasında her şeyi geride bırakmış, arşivci-
likte ön plana geçmiştir. Bizim Hikâyemiz platformu örneğinde görüldüğü 
gibi sadece dijital bir platformda sözlü tarih yapmak, arşivlemek, korumak 
ve kullanıma açmak mümkündür. Teknolojinin gelişmesi ile günbegün 
daha az yer kaplayan, bozulmadan saklanabilen, her mekândan erişilebi-
len, ücretsiz arşivler yaratılmakta. Belki de kütüphaneye gitmemize gerek 
kalmayan bir dünya düzenine geçiş yaptık. Bir tuşla gözümüzün önüne 
gelen bilgileri istediğimiz gibi kopyalıyoruz, araştırmamızı daha kısa sü-
rede tamamlayabiliyoruz. Bunun elbette bizim için vakit kazandıran bir 
sonucu var. 

Sonuç

Sözlü tarih çalışmaları tarihte anlatılan bir gerçeği ortaya koyduğu için 
önemlidir. Sözlü tarih; belgenin, tarihin olmadığı anılara, hafızaya dayalı 
olarak verilen bilgilere dayanır. Belgelerde yer almayan arka planı, kulisi 
anlatmaya çalıştığım bu sözlü tarih çalışmamı arşivleyerek gelecek nesil 
araştırmacılara özgün bir kaynak sağlayacağımı düşünüyorum. Çalışma-
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mada yapılan sözlü tarih kayıtlarının Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde yer 
alması, kadın hareketinin içinde yer almış olan kadın hareketinin öncü-
lerine ait (ön plandaki aktivist, savunucu, lobici kadınların) ses kayıtları 
ile o günü günümüze taşıyacaktır. Çalışmam kadınların arşivlerde temsil 
edilmesini de sağlayacaktır.

Artık stüdyodaki kayıtlardan cebimize sığan aletlere giden bir çağa ge-
çiş yaptık. Modern dünyanın gereksinimleri ile teknolojiye ayak uydur-
mak, dijital teknolojiye geçmek, adapte olmak gerekir. Günümüz kulla-
nıcılarına Z kuşağı dâhil olmaya başlamıştır ve arşivleri onların kullanma 
isteği duyacağı, çabuk, pratik, parmak ucu ile ulaşabileceği platforma ge-
tirmek gerekir.

Son olarak, sözlü tarihin akademik olarak odaklanılması gerekli bir 
alan olduğu görüşündeyim. Türkiye’de gurur kaynağımız olan sözlü tarih 
yapan ve arşivleyen kurumların yanı sıra üniversitelerde (ABD ve İngiltere 
örneklerindeki gibi) sözlü tarihe giriş dersleri verilebilir, kapsamlı bölüm 
dersleri/yüksek lisans dersleri açılabilir, mevcut olanlar yaygınlaştırılabi-
lir, enstitüler kurulabilir ve zengin tarihimiz sözlü tarih çalışmalarıyla taç-
landırılabilir. Ayrıca, yerel, bölgesel sözlü tarih gruplarının oluşturulması 
ve geliştirilmesi ile hayat hikâyelerinin kaydedilmesi teşvik edilebilir; böy-
lelikle sözlü tarih araştırma alanı daha da genişletilebilir. 
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APPENDIX I 
SÖZLÜ TARİH GÖRÜŞMESİNDE  

YÖNELTİLEN SORULAR:

Kadın STK Temsilcileri:

1) Derneğiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Derneğinizi nasıl ta-
nımlarsınız? Derneğinizi feminist olarak adlandırır mısınız? Misyonu ne-
dir? Üyeleriniz kimlerden oluşuyor?

2) Şubeniz var mı? Kadın STK’lar Türkiye’de nerelere kadar uzandı, 
Anadolu’da nasıl? Örgüt olarak topluma nasıl nüfuz etmişler? Bunlar gös-
termelik mi, gerçek uzantılar mı?

3) Kadın politikaları ile ilgili nasıl çalışmalar yaptınız/yapıyorsunuz 
(workshop, protesto, imza kampanyası vb.)?

4) Derneğiniz, kadınları ilgilendiren yasaların hazırlanması süreçlerin-
de politika yapıcılar üzerinde bir etki oluşturabilecek faaliyetlerde bulun-
du mu? (Evet, ise ne gibi faaliyetler?) 

5) 2001 Medeni Kanunu’nun değişikliğe uğraması fikir olarak ilk nasıl 
çıktı, kim/ler talep etti?

6) Medeni Kanun konusunda mecliste somut bir etkiniz oldu mu? 
Kimleri, nasıl etkilediniz?

7) TBMM’ye yönelik fax, telefon, imza kampanyalarını önemli buluyor 
musunuz? Ne derece dikkate alınıyor?

8) 2004 Ceza Kanunu’nun değişikliğe uğraması fikir olarak ilk nasıl 
çıktı, kim/ler talep etti?

9) Ceza Kanunu konusunda mecliste somut bir etkiniz oldu mu? Kim-
leri, nasıl etkilediniz?

10) TCK reformunda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla geniş 
çaplı bir ulusal kampanya başlatıldı. Türkiye’nin her yerinden örgütlerin 
katılımı ile oluşan TCK Kadın Platformu, iki yıl boyunca ulusal ve yerel 
düzeyde savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerini sürdürdü. Bu kampanyalar 
niçin başlatıldı? Kim başlattı? Bunda ne kadar başarılı oldular? 

11) Derneğiniz kanun değişikliği süreçlerinde diğer kadın dernekleri 
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ile iş birliği yaptı mı? Birlikte nasıl çalıştınız, hangi ortamlarda, ne sıklıkta? 
Hedefler, alınan kararlar nelerdi?

12) Kadın politikalarının belirlenmesi süreçlerinde, devlet kurumları 
tarafından derneğinizden yardım talebi, fikir beyanı, çalıştay katılımı gibi 
iş birliği talepleri oldu mu? (Lütfen açıklayınız).

13) Derneğinizin kamu kurumlarıyla iletişim ve iş birliği kurmada kar-
şılaştığı zorluklar var mıdır? Varsa nelerdir?

14) Medeni Kanun ve Ceza Kanunu sizce toplumda nasıl karşılandı? 
Toplumda yansımaları ne oldu?

15) Medyadan destek aldınız mı?
16) Türkiye’nin yapmış olduğu ya da taahhüt ettiği uluslararası söz-

leşmeleri, anlaşmaları bu süreçte etkili buluyor musunuz? (BM anlaşması 
CEDAW gibi ya da AB adaylık süreci gibi) Bunlar amaç mı araç mı teşkil 
ettiler? Bunlar olmasa yasa çıkar mıydı?

Parlamenterler:

Soruları şu sırayla cevaplamanızı rica ediyorum: Kendi fikriniz, parti-
nizin fikri, genel olarak ülke ve dünya görüşünüzü belirtebilirsiniz.

1) Kadın STK’ları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza gelen ilk 5 
kadın STK sayar mısınız?

2) Milletvekili seçilmeden önce herhangi bir STK’da görev aldınız mı? 
Üyeliğinizin sürdüğü STK var mı?

3) Kadın derneklerinin kadın politikaları ile ilgili tutum ve görüşleri 
hakkında bilginiz var mı? Bunları doğru buluyor musunuz?

4) 2001 Medeni Kanun ve 2004 Ceza Kanunu fikir olarak ilk nasıl çıktı, 
kim/ler talep etti? Laik düşünceye sahip kişiler mi bu işi üstlendi?

5) Savunuculuk ve lobicilik yasamada etkili mi? - Evet -Hayır
6) TBMM’ye yönelik fax, telefon, imza kampanyalarını önemli buluyor 

musunuz? Bunlar ne derece dikkate alınıyor?
7) Sizce kadın STK’ları yasayı değiştirirken etkili oldu mu? (2001 Me-

deni Kanun ve 2004 Ceza Kanunu)
8) Türkiye’de kadınların taleplerini kapsayan kadın politikalarının 

üretilmesinde parlamenter olarak rolünüz oldu mu?
9) 2001 Medeni Kanun ve 2004 Ceza Kanunu hakkında karar alırken 

siz nelerden etkilendiniz?
10) Oy kullanırken, yasayı çıkartırken, kadın STK’lardan etkilendim. 1 
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ile 10 arası cevap verin lütfen. Hangilerinden etkilendiniz?
11) Kendi partiniz, kadın hakları hakkında çıkan yasalarda aynı fikre 

sahip olmadığınızda, sizin tepki vermenizi engelledi mi?
12) Oylama yapılırken üzerinizde partinizin baskısını hissettiniz mi?
13) Sizin görüşünüze göre yasalarda değişiklik ne için yapılıyor? 
• Uluslararası taahhütleri yerine getirmek için 
• Global dünyaya uyum sağlamak için 
• Toplumun ihtiyacı olduğu için 
• Diğer; lütfen belirtiniz
14) Kadın hareketinin 2002-2004 yılları arasında yürüttüğü TCK Kam-

panyası olmasaydı, Ceza Kanunu değişir miydi?
15) Türkiye’nin yapmış olduğu ya da taahhüt ettiği uluslararası söz-

leşmeleri, anlaşmaları bu süreçte etkili buluyor musunuz (BM anlaşması 
CEDAW gibi ya da AB adaylık süreci gibi)? Bunlar amaç mı araç mı teşkil 
ettiler? Bunlar olmasa yasalar çıkar mıydı?

16) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü neden kuruldu? Başka ülkeler-
de örneği var mı?

17) KEFEK nedir? Buna neden ihtiyaç duyuldu?
18) 3 yıllık yapılan Ulusal Eylem Planları ne kadar etkili? Uygulaması, 

çözümleri nelerdir?
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BRITISH INSTITUTE AT ANKARA (BIAA),  
TİLLE HÖYÜK KOLEKSİYONLARINDA KADIN  

FOTOĞRAFLARI: DİJİTAL ARKEOLOJİ ARŞİVLERİNİN 
KADIN ÇALIŞMALARINA KATKISI1  

Nurdan Atalan Çayırezmez,2 Gonca Özger3

Özet

Fotoğraflar insana ve yaşama dair belge niteliği olan görsellerdir. Fo-
toğraf koleksiyonları da geçmişten günümüze insan-doğa-toplum iliş-
kisini belgelemekte hem de kültürel mirasın aktarımında önemli bir rol 
oynamaktadır. Arkeoloji araştırmaları sırasında sadece kazı fotoğrafları 
değil dönemin köy hayatı, çevre-doğa ve insan temalı fotoğraflar da belge 
olarak kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Bu fotoğraflar arasında kadın ve 
kadının günlük yaşamda ve sosyal hayattaki yeri, çekildiği dönemin bakış 
açısıyla, belgelenerek arşivlenmektedir. Fakat bu veriler konularına göre 
kataloglanamamakta ve konuyla ilgili çalışan araştırmacıların erişimine 
açılamamaktadır. 

British Institute at Ankara (BIAA, Enstitü), 1948’den beri, çoğunluğu 
Türkiye’den çekilmiş geniş bir fotoğraf koleksiyonuna ev sahipliği yap-
maktadır. Koleksiyonda yer alan, 1950-2000 yılları arasında çekilmiş, 
45.000’den fazla negatif film, slayt ve basılı fotoğrafın çoğu, Enstitü’nün 
kendi yaptığı kazı ve araştırma çalışmalarına aittir. BIAA koleksiyonla-
rında, arkeolojik fotoğraflar dışında, etnografik araştırmalar için kaynak 
oluşturacak insan ve yaşam fotoğrafları da bulunmaktadır. “Tille Höyük 
Fotoğraf Koleksiyonu”, 1978-1990 yılları arasında, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nden dolayı gerçekleştirilmiş olan, Tille Höyük kurtarma kazıları 

1 British Institute at Ankara’ya, dijitalleştirme çalışmalarına desteklerinden ötürü Brit-
ish Academy’e; dijitalleştirme çalışmalarında emeği geçen uzman ve araştırmacılar ile 
gönüllü ve stajyerlere, Stuart Blaylock ve Shahina Farid’e teşekkür ederiz.  

2 Digital Repository Manager, British Institute at Ankara,nurdanatalan@gmail.com  
3 Digital Repository Assistant, British Institute at Ankara,goncaozger@gmail.com   
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sırasında, Adıyaman, Kâhta sınırları içerisindeki Tille (bugünkü Geldibul-
du) köyünde çekilen fotoğrafları kapsamaktadır. Fotoğrafçı Tuğrul Çakar, 
kazı başkanı David H. French ve kazı ekibi tarafından çekilen fotoğraf-
larda Tille köyü, Karakaya Barajı yapımı ile sular altında kalmadan önce 
köydeki kadınları ve köy hayatını belgelemiştir.

Bu çalışmada, arkeolojik araştırmalar sırasında çekilmiş olan ve dijital 
ortamda bulunan kadın fotoğraflarına günümüz arşivcisi olarak bakılacak, 
dijital arşivleme ve kataloglamada yaşanan sıkıntılara değinilerek öneri-
lerde bulunulacaktır. Ayrıca hem arkeoloji arşivleri ile ilgili çalışanların 
hem de kadın çalışması yapan araştırmacıların ilgisini çekerek, etnografik 
veriler içeren bu tür fotoğrafların sosyal bilimler ve ilgili alanlarda çalışan 
araştırmacıların ve kullanıcıların hizmetine de sunulması için kazılarda 
çekilmiş fotoğrafların kataloglanmasında ne tür bilgilere yer verilmesi ge-
rektiği tartışılacaktır. Böylece, araştırmacıların bu kaynaklara erişim ora-
nını artırabilecek anahtar kelimeler, konu başlıkları vb. alanlara yönelik 
örnekler verilecektir. Görsel metotları kullanarak yapılan sosyal araştır-
malarda sadece fotoğraflara değil, fotoğrafın ötesine de bakılması için ne 
gibi yöntemler kullanılabileceği tartışılacaktır. Ayrıca kataloglama, konu 
dizinleri, hassas veriler ve açık arşivler ile erişim konularına değinilecektir. 
Çalışma, Türkiye’de arkeoloji arşivlerinin kadın çalışmalarına veri olarak 
nasıl katkı verebileceği konusunu ele almayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BIAA, dijital, fotoğraf koleksiyonları, kadın fotoğ-
rafları, Tille Höyük, etnografi, arkeoloji  
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WOMEN’S PHOTOS IN THE BRITISH INSTITUTE AT  
ANKARA (BIAA) TILLE HÖYÜK COLLECTIONS:  

THE CONTRIBUTION OF DIGITAL ARCHEOLOGY  
ARCHIVES TO WOMEN’S STUDIES

Photographs are images that document people and life. Photograph 
collections play an important role in the transfer of cultural heritage from 
the past to the present while serving as archives for changing human-na-
ture-society relationships. During archaeological research, not only pho-
tographs related to excavation, but also current village life, environment/
nature and human photographs were taken and recorded as a document. 
The photographs depicted women and women’s role in daily and social 
life through the perspective of the time they were taken and serve as arc-
hives. However, these data are not catalogued according to their subjects. 
Thus, they do not become readily available for researchers who are wor-
king on related topics. 

British Institute at Ankara (BIAA) founded as a research institute in 
1948 houses a vast collection of photographs from all over Turkey. The 
BIAA Photographic Collection consists of over 45,000 negative films, sli-
des and prints mostly related to the numerous BIAA-sponsored excavati-
on and survey projects carried out between the early 1950s and the early 
2000s. The BIAA Collections include archaeological photographs as well 
as photographs of everyday lives and people which can provide a source 
for ethnographic research. The “Tille Höyük Photographic Collection” has 
photos taken from Tille (today’s Geldibuldu) Village in Adıyaman, Kâhta 
from 1978 till 1990 during the Tille Höyük rescue excavations. These ex-
cavations were carried out due to the impacts of Southeastern Anatolian 
Project. Photographs were taken by the photographer Tuğrul Çakar, ex-
cavation director David H. French and the excavation team. These photos 
document women and the village life before the Tille village was flooded 
due to the construction of Karakaya Dam. 

This study examines the photographs of the women, taken during an 
archaeological research and stored in the digital environment, through an 
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archivist lens and provides suggestions on addressing the difficulties expe-
rienced in digital archiving and cataloguing. It also provides suggestions 
on what kind of information to include to catalogue such photographs 
containing ethnographic data in order to be used by researchers working 
in social sciences and related field disciplines and users. It will also give 
examples, such as keywords, subject headings, to increase the access rate 
of such data by researchers. It also highlights how social research can in-
corporate visual methods by cataloguing and open access in archives to 
“look through” and “look beyond” photographs. The study aims to eva-
luate how archaeological research archives in Turkey can contribute to 
women’s studies research as data. 

Key Words: BIAA, digital photography collections, women’s photograp-
hy, Tille Höyük, ethnography, archaeology 
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1. Giriş

Geçmişten günümüze insan yaşantısını belgelemek için kullanılan çe-
şitli araçlar bulunmaktadır. Bunlardan en eskisi mağaraların, evlerin ve 
seramiklerin üzerine yapılan çizimlerdir. Sonraki dönemlerde, yazının 
bulunması ile insanların düşüncelerini ve bilgilerini diğer insanlara aktar-
maları mümkün olmuştur. Yaşanılanları belgeleyen önemli bir araç olan 
temel fotoğraf çalışmaları ve fotoğrafın sanat olarak ortaya çıkması ise 19. 
yüzyılı bulmuştur. Fotoğraflar, insana ve yaşama dair belge niteliği olan 
görsellerdir. Çeşitli amaçlara yönelik oluşturulmuş fotoğraf koleksiyonla-
rı da sadece amacına yönelik değil, hem geçmişten günümüze insan-do-
ğa-toplum ilişkisini belgelemekte hem de kültürel mirasın aktarımında 
önemli bir rol oynamaktadır.

Fotoğraflar, arkeoloji araştırmaları için de önemi belge ve kayıt nite-
liği taşımaktadır. Bu araştırmalar sırasında sadece kazı fotoğrafları değil 
dönemin köy hayatı, çevre-doğa ve insan temalı fotoğrafları da belge ola-
rak kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Bu fotoğraflar arasında kadın ve 
kadının günlük yaşamda ve sosyal hayattaki yeri, çekildiği dönemin bakış 
açısıyla, belgelenerek arşivlenmektedir. British Institute at Ankara (BIAA) 
fotoğraf arşivlerinde bulunan Tille Höyük Kazısı Fotoğraf Koleksiyonu’n-
da 1978-1990 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar arkeoloji araştırmaları 
için çekilmiş olsalar da o dönemin köy hayatı gösterilirken, köylerde çeşitli 
faaliyetlerde bulunan kadın, erkek ve çocuk fotoğrafları ile günümüzde 
etnografik değer taşıyan fotoğraf arşivlerini de oluşturmaktadır. Bu çalış-
mada; belirli bir amaca yönelik oluşturulan arkeolojik bir görsel arşivde, 
kendi amacının dışında, fotoğraflarda yer alan kadınların ve kadına ait un-
surların, kadın çalışmaları için önemine değinilerek, kataloglanmasında 
ve erişime sunulmasında yaşanılan sorunlar ile görünürlüğünün artırıl-
ması için yapılması gereken çalışmalara değinilecektir.

2. Görsel Arşivler ve Bu Arşivlerde Kadın

19. yüzyılın ilk yarısında, materyal kültür ögelerinin araştırılmasında, 
özellikle sosyal tarihçiler tarafından başlatılan geleneksel olmayan kay-
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nakların kullanımına yönelişle birlikte, görsel arşivlere dayandırılarak 
yapılan çalışmaların artmış olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte 
sözlü tarih ve görsel arşivlere olan eğilim artmış, arşivcilerin ve tarihçilerin 
önemsiz gördükleri günlük hayattaki rutinler geleneksel olmayan bu kay-
nakların kullanılmasıyla önem kazanmıştır. Kadın tarihi araştırmalarında 
erkek gözlemci etkisi altında üretilen geleneksel yazılı kaynakların tekelli-
ğinin etkisini yitirmesiyle, günlük hayattaki rutinler araştırmalarda önem 
kazanmaya başlamış ve geleneksel olmayan yöntemlerin kadın gözlem-
ciler tarafından tekrar yorumlanmasının önü açılmıştır. Günlük hayatın 
ögelerinin ve görsel arşivlerin birer araştırma aracı olarak kullanılmasıyla, 
kılık-kıyafet, mobilya ve ev araç gereçleri gibi detaylar kadın çalışmalarına 
katkı sağlamaya zemin hazırlamıştır (Pedersen, 1987: s. 11).

2.1. Tarihte Görsel Arşivler ve Kadın 

15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da başlayan bilinmeyen yerlere se-
yahat akımı, 17. ve 18. yüzyılda gelişerek 19. yüzyılda zirvesini yaşamış, 
sonrasında Yunanistan, Ege, Akdeniz ve Ortadoğu seyahatlerini kapsayan 
bir akım haline dönüşmüştür (Leask, 2002, ss. 14-53). Başlarda Avrupalı 
burjuva sınıfındaki eğitimli insanlar tarafından kişisel ve otantik dene-
yimler nedeniyle başlayan bu seyahatler (Grand Tour), sonrasında gidilen 
yerlerin tarafsızca belgelenmesi ve kaydedilme eğilimiyle bir araştırmaya 
dönüşmüştür. Özellikle sürekli değişim gösteren topografik özelliklerin/
bağlantıların, mimarinin ve kapsamlı yapısal/anıtsal bilgilerin ve görsel 
belgelerin bu seyahatlerde belgelenmesi, başta Yunanistan ve Doğu Akde-
niz sanat tarihiyle ilişkilendirilmesi arkeoloji ve sanat tarihi için önemli bir 
rol oynamıştır. Bu seyahatler sırasında çeşitli belgeleme tekniklerinin yanı 
sıra çizim ve fotoğraf da bu araştırmaların önemli bir parçası olmuştur. 

18. yüzyılda kadınların genellikle seyyah akrabalarının ve eşlerinin 
vasıtasıyla bu turlarda yer aldığı bilinmektedir. 18. yüzyılın ortalarında 
Avrupa burjuvazisinin bir parçası olan entelektüel kadınların sayısının 
artmasıyla ve İngiltere’deki Mavi Çoraplılar (The Blue Stockings Society) 
akımı etkisiyle kadınlar da, herhangi bir aile üyesine veya eşlerine bağım-
lı olmaksızın, bu seyahatlere çıkmaya başlamışlardır. O dönemde, Lady 
Anna Miller da gittiği seyahatleri belgelendirmiş ve sadece arşivlerde ka-
dın değil, arşiv oluşturan bir kadın olarak tarihte yerini almıştır (Polzella, 
2017, ss. 20-21). Böylece bu dönemde kadınlar da kendi arşivlerini oluş-
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turmaya başlamış ve günümüze kadar ulaşan bu arşivler kadın çalışmala-
rına katkı sağlamıştır. 

19. yüzyılın sonlarında ise fotoğraf makinelerine bireysel ulaşımın 
artması ile fotoğraf çekimi yaygınlaşmıştır. Yine bu dönemde, Doğu’ya 
yaptığı seyahatlerle önemli bir isim olmuş Gertrude Bell, gittiği yerlerin 
tarihini belgelemesinin yanında, günlük hayattan da fotoğraflar çekerek 
görsel arşivlere katkı sağlamıştır. Bu fotoğraflarla sadece yapılan tarihî 
araştırma lardaki objeleri değil, dönemin sosyal ve ekonomik durumu ve 
bu yaşam daki kadın hayatı, kılık-kıyafeti ve kadının sosyal alanlardaki ye-
rini okumak/gözlemlemek mümkün kılınmıştır. Gertrude Bell’in gezileri 
esnasında aldığı notları, günlükleri, mektupları ve fotoğrafları bulunduran 
Newcastle Üniversitesi’ndeki arşivi dijitalleştirilmiş ve kullanıma sunul-
muştur (“Newcastle University-Gertrude Bell Archive”, t.y.). Bu arşivlerin 
içinde Türkiye gezilerine ait notlar ve fotoğraflara da erişilebilmektedir. 
Örneğin, Kayseri’de çekilmiş bir fotoğraf ve arşivin başka bir parçası olan 
notlar ile eşleşmesi sağlanabilmektedir (Şekil 1). Fotoğrafın üst verilerinde-
ki tarih, açıklama ve yer isimlerinden bu fotoğrafın Haziran 1909’da Kay-
seri’de bir Amerikan hastanesi bahçesinde çekildiği, fotoğraftaki kadının 
Mrs. Dodd olduğu düşünülmektedir. Gertrude Bell arşivinde, Günlükler 
kısmında ise yine tarih ve yer isimlerine göre yapılan arama sonunda 21 
Haziran 1909’da şu bilgilere erişilebilinmektedir: “...Ali Dağ’ın önünden 
geçtik ve 11.30’da Talas’a vardık. Hastaneye gittim ve orada kalmamı iste-
yen Dr. ve Bayan Dodd tarafından karşılandım. Biraz tereddüt ettikten son-
ra kervanı Kaisarieh’e [Kayseri (Caesarea Mazaca)] gönderdim ve burada 
kaldım... Bayan Dodd ile çeşitli hoş küçük bahçelerde yürüdük” (Bell, Gert-
rude, 1909, 21 Haziran. Diaries – Günlük) (“Newcastle University-Gertru-
de Bell Archive, Diaries, 21/6/1909”, t.y.). Bu örnekte de görüldüğü üzere, 
sadece fotoğrafa bakılarak 1909 yılında Türkiye’de yabancı bir kadının kılık 
kıyafetinden söz etmek mümkünken, arşivci diğer kaynakları da kullana-
rak hem fotoğrafa dair verileri doğrulayabilmekte hem de daha fazla veri 
girebilmektedir. Arşivlerde bulunan diğer kaynaklar da aslında fotoğrafı 
“okumak” için detaylı bir bilgi kaynağı olup verilerin birbirleri ile bağlan-
ması ile erişim oranı artırılabilmektedir. Gertrude Bell arşivinden verilen 
bu örnekte iki farklı koleksiyonun birbirlerine bağlanmadığı görülmekte 
ve araştırmacının bireysel çabaları sonucu aynı konu ile ilgili farklı verile-
re erişimi mümkün olmaktadır. Günümüzdeki dijital olanaklar, arşivlerin 
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birbirleriyle bağlı verilerle ilişkilendirilmesini/bağlanmasını mümkün kıl-
makta ve araştırmalara katkı, araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır. 

2.2. Arkeoloji Arşivlerinde Fotoğraf ve Kadın

Arkeolojide fotoğrafın kullanımı çok uzun yıllar boyunca çeşitli araç-
larla ve amaçlarla gerçekleşmiş, analogdan dijitale bir dönüşüm gerçek-
leşmiştir. Fotoğrafın arkeolojide belgelemenin önemli bir unsuru olduğu, 
kazı alanlarının fotoğraflarının çekilerek yayınlarda kullanıldığı dönem-
lerden, kazı alanında her türlü aktivitenin dijital fotoğraflarının çekildiği 
bir döneme geçiş yaşanmıştır. Önceleri, fotoğraflar kazı alanını belgeleme-
de ve yayınlarda kullanılmak için çekilmekteydi. Analog dönemde, film 
ve makine maliyetleri açısından belirli bir limit içinde çekilen kazı fotoğ-
raflarında hemen hemen hiç insan olmayan açma, buluntu ve mimari fo-
toğraflarına yer verilirdi. Ayrıca sadece fotoğraflamanın değil yayınlarda 
kullanılacak baskılar için de yüksek maliyetlere ihtiyaç duyulmasından 
dolayı fotoğraflar belirli kısıtlamalarla üretilmekteydi. 19. yüzyıl ortalarına 
doğru baskı maliyetlerinin de daha makul bir seviyeye düşmesiyle birlikte, 
makine ve filmlere olan erişim kolaylaşmış, arkeolojide fotoğraflar sade-
ce yayınlar veya buluntuların resmedilmesi için kullanılmamış, arkeolog-
ların faaliyetlerini hatırlamasını kolaylaştıran birer arkeolojik materyale 
dönüşmeye başlamıştır (Hamilakis, Anagnostopoulos ve Ifantidis, 2009, s. 
285-286). 20. yüzyılda Süreçsel Arkeoloji kuramı ile birlikte yoğun belge-
leme ve kayıt tutma anlayışı ve fotoğrafa verilen önem artarak profesyonel 
bir konuma gelmiştir. Işık, derinlik ve ölçekli kompozisyonların önemi 
artmış ve disiplinler arası anlayış arkeoloji fotoğrafçılığını oldukça etkile-
miştir (McFadyen ve Hicks, 2002, s. 11-12). Çünkü bu dönemde, sadece 
kazı eyleminin değil, tüm bir kazı sezonu boyunca kazı evinde yapılan tüm 
işlerin arkeoloji projelerinin birer parçası olduğu anlayışı benimsenmiş-
tir. Etnografi, kültürel antropoloji, kültürel miras ve alan yönetimi gibi 
konuların arkeoloji projelerinde önem kazanmasıyla sadece kazı alanı ve 
buluntu fotoğrafları değil, dönemin topolojik ve toplumsal yapılarının da 
gözlemlendiği ve görsel arşivlere aktarıldığı yeni bir dönem başlamıştır. 

Arkeolojide analog fotoğraftan dijital fotoğrafa geçişte yaşanan deği-
şimler hem daha fazla fotoğraf çekilmesine hem de bu fotoğrafların nite-
liklerinin değişmesine neden olmuştur. Morgan Çatalhöyük arşivleri ile 
ilgili yaptığı çalışmasında, fotoğrafları Eser Çekimi (Artefact Shot-obje 
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odaklı), Kazı (Excavation Shot-kazı açması odaklı) çekimi, Kişisel Çekim 
(Personal Shot-insanların yer aldığı) ve Alan Çekimi (Feature Shot-duvar 
resmi veya ocak gibi) olarak 4 gruba ayırmıştır. Bu fotoğrafları da göster-
gebilimsel açıdan incelemiştir. Yapılan kodlamada sosyal mesafeye göre; 
fotoğrafçının fotoğraftaki özneye 2 metreden yakın veya uzak olması veya 
10 metreden uzak olması gibi durumlar incelenmiş; davranışa göre, fotoğ-
raftaki öznenin fotoğrafçı ile göz teması kurması, kurmaması ve fotoğrafta 
insan olup olmamasına göre sınıflandırmıştır. Çatalhöyük fotoğraf arşi-
vinde yapılan bu çalışmada 1963, 2000 ve 2006 yıllarında çekilen fotoğraf-
larda yaşanan dönüşüm ile bazen dijital fotoğrafın kalitesinin düşüklüğü 
ve hatta yayınlarda da kullanıma uygun olmayan sonuçlar çıktığı belir-
tilmiştir (Morgan, 2016). Ayrıca günümüzde çok hızlı ve sürekli çekile-
rek dijital ortamda oluşturulmuş (Born Digital) fotoğraflar bazen katalog 
bilgileri oluşturulmadan arkeologların bilgisayarlarında depolanmakta, 
arşiv değerini de kaybetmektedir. Dijital teknolojilerin gelişmesi ile daha 
sık ve kolay çekilebilen binlerce fotoğrafın fiziksel fotoğraflar gibi arşiv-
lenemiyor olması gelecek nesillere kültürel mirasın nasıl aktarılabileceği 
konusunun bugünden düşünülmesi gerektiğini de hatırlatmaktadır. Diji-
tal fotoğrafların arşivlenmesi dezavantajına karşın, özellikle kadın arkeo-
logların günümüzde cep telefonları, hem arkeolojideki kadınları hem de 
kazı alanı etrafındaki köylerde yaşayan kadınların fotoğraflarını kolayca 
çekmelerine yardımcı olmakta, böylece kazılarda görev alan arkeologlar 
tarafından etnografik anlamda kullanılabilecek bir arşiv de oluşmaktadır. 

Arkeoloji araştırmalarında ilk kadın arkeologların öyküleri ise çoğun-
lukla eşitsizlik, tanınmama ya da terfi mahrumiyeti ve eşlerine yardım 
etme çerçevesinde anlatılmaktadır (Renfrew ve Bahn, 2017, s. 38). 20. yüz-
yıla kadar arkeoloji disiplini içinde kadın kimliği kendini net bir şekilde 
ortaya koyamamış olsa da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kadın 
arkeoloğun varlığından söz etmek mümkündür. Süreçsel Arkeoloji anla-
yışının hâkim olduğu 20. yüzyılda uluslararası alanda arkeolog kadınlar, 
dönemin getirdiği anlayış ve objektif olma olgusuyla alanlarda kadın veya 
erkek olarak değil birer gözlemci, bilim insanı ve arkeolog olarak bulun-
maktaydı. Fakat bu anlayış, bazı kazılar dışında, kazı çalışmaları sırasında 
konu görev dağılımına geldiğinde yerini cinsiyetlere göre önceden tanım-
lanmış eril yargılara bırakmaktaydı. Türkiye’de birçok kazıda ileride arke-
olog olacak kadın öğrenciler daha çok yemek, seramik, küçük buluntu ve 
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kazı evi temizlikleri, arkeoloji kayıtlarının düzenlenmesi ve arşiv işlerin-
de görev alıyorlardı. Hatta bazı projelerde kazı alanlarında sadece erkek 
öğrenciler görevlendiriliyordu (“Arkeoloji ve antropoloji alanında kadın 
olmak: Ayrımcılığı kazımak gerek”, 2020). Bu durum aslında sadece Tür-
kiye’ye özgü bir anlayış değildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde 20. yüzyıl 
arkeoloji anlayışının önemli aktörlerinden biri olan Sally Binford, gitti-
ği kazılardaki eşitsizliğe karşı şöyle bir söz söylemiştir; “I’m not here to 
cook; I’m here to dig- Yemek pişirmek için burada değilim, kazmak için 
buradayım” (“I’m not here to cook – I’m here to dig! Part One, 2017). 
Post-süreçsel arkeoloji anlayışı süreçsel arkeolojinin objektivitesinin as-
lında pek mümkün olmayacağı, yorumcunun bulunduğu sosyal ve kül-
türel birikimin aslında yorumlarını etkileyebileceği fikriyle objektif olma 
kaygısı yerini çeşitliliğe ve uyuma bırakmıştır. Bu anlayışın önünü açan 
feminist arkeoloji gibi yeni akımların da etkisini güçlendirmesiyle cinsi-
yet eşitsizliğinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Williams 2019 yılında bbc.
com’da yayınladığı “Tarihte Kaybolan Skara Brae’nin Kadın Arkeologları” 
başlıklı yazısında bu konuyu şöyle anlatmaktadır. “Arkeologlar olarak ken-
dimiz için arşivler yapıyoruz ve bu da bu arşivlerin kazılabileceği anlamına 
geliyor. Arkeoloji tarihinin yayınlanmış kayıtlarında geçen kadınları gör-
mek ve arkeolojik alanların yorumlanmasında ve arkeolojinin bir disiplin 
olarak geliştirilmesinde kilit rolünün farkına varmak çok önemli” (“Tarihte 
Kaybolan Skara Brae’nin Kadın Arkeologları”, 2019). 

2.3. Dijital Arşivler

Hjørland, kültürel bellek kurumlarını kültüre ait bilgi muhafaza eden, 
erişime sunan kütüphane, arşiv, müze gibi kurumlar olarak tanımlamak-
tadır (Hjørland, 2000, s. 35). Fotoğrafların toplumun tarihi, kültürel ve 
çevresel değerlerine ait bilgileri barındırması ve kişisel/kurumsal anı-ha-
fıza değerlerinin olması nedeni ile kütüphane, arşiv ve müze gibi kültü-
rel bellek kurumlarında yer almaları, bilginin düzenlenmesi, organizas-
yonu ve erişime sunulması açısından oldukça önemlidir. Kültürel bellek 
kurumlarının arşivlerinin dijitalleştirilmesi önceleri sadece özel koleksi-
yonların dijitalleştirilmesi iken daha sonraları tüm koleksiyonların dijital-
leştirilmesine ve çevrim içi ortamda erişime açılması, 1999-2000’li yıllar 
arasındaki dönemde artarak devam etmiştir (Çakmak, 2018, ss. 168-169). 
2000’li yıllardan sonra da bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan geliş-
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meler dijital arşivlerde dönüşüme neden olmuş ve erişim olanaklarını ar-
tırmıştır. Özellikle 2020 yılında pandemi nedeni ile araştırmacılar ve kul-
lanıcılar tüm kaynaklara çevrim içi erişim talep etmektedir. Pandemi ile 
uzaktan eğitim döneminde akademik çalışmaların yüz yüze yerine çevrim 
içi ortamda devam etmesi dijital kütüphanelerin bilgi portalı olma işlevini 
daha da önemli hale getirmiştir (Falt ve Das, 2020).  Bu da doğru ve sağ-
lıklı veriye uzaktan erişimin gerekliliğini daha net ortaya çıkarmıştır. Di-
jital fotoğraf koleksiyonları da araştırmacılara ve kullanıcılara bilgi veren 
önemli arşiv kaynakları haline gelmiştir.  

2.3.1 Dijital Fotoğraf Koleksiyonlarında Kadın

Kullanıcıların çevrim içi kaynakları çok sık kullandığı günümüzde in-
sanların verilere internette açık bir şekilde erişebilmesi için “açık erişim” 
konusu gündeme gelmiştir. 2002 yılında Budapeşte Açık Erişim Girişi 
(BOAI) ve 2003 yılında Açık Erişim Berlin Bildirgesi yayınlanmıştır (“Açık 
Erişim Nedir?”, t.y.). Kültürel bellek kurumlarına yönelik olarak da Açık 
Galeri, Kütüphane, Arşiv ve Müze (Open Galleries, Libraries, Archives and 
Museum-OpenGLAM) Avrupa Birliği tarafından Açık Bilgi (Open Know-
ledge) çalışmaları kapsamında oluşturulan inisiyatif olup kültürel alanda 
çalışan kurumların veri üretme, paylaşımını sağlamak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir. Açık erişimi sağlayabilmek için FAIR Prensipleri oluştu-
rularak, Bulunabilir (Findable-Tanımlayıcı üst veri, kalıcı tanımlayıcılar), 
Erişilebilir (Accessible- neyi paylaşacağını saptamak, katılımcı izni ve risk 
yönetimi, erişim durumu), Birlikte Çalışabilir (Interoperable- XML stan-
dartları, Veri dokümantasyonu girişimi), Yeniden Kullanılabilir (Reusab-
le- Haklar ve lisans modelleri, izin verilen ve izin verilmeyen kullanım) 
oluşturulmaktadır. Bu prensipler verinin toplanmasından, arşivine ve 
paylaşımına kadar tüm süreçleri içermektedir (Morselli ve diğerleri, 2020; 
“OPEN AIRE-FAIR Prensipleri”, t.y.). 

Bilgiye erişimde bilginin bulunabilir ve erişilebilir olmasını sağlayacak 
unsurlardan birisi konu otorite dizinlerinin kullanılmasıdır. Yurt dışın-
da koleksiyonların uluslararası standartları kullanımı yaygın olsa da ül-
kemizde konu otorite dizinlerinin kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Bunun nedenlerinden birisi dildir. İngilizce olarak tanımlamada, Türkçe 
tanımlama kadar sıkıntı yaşanmazken Türkçe tanımlamada kaynakların 
ve otorite dizinlerinin yetersizliği görülmektedir. Türkçe konu otorite 
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dizinlerinin oluşturulması gerekliliği de çeşitli çalışmalarda ele alınmış, 
Türkiye’de bu alanda farklı girişimler olmuşsa da başarılı olunamamıştır 
(Gültekin, 2017, s. 43). Ancak kadın alanında Avrupa Kadın Thesauru-
su’nun Türkçeye kazandırılması İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı’nın yararlı bir hizmeti olmuştur. Kaynak ile sınırlı bir 
alanda derinlemesine bir indeksleme yapılırken ortaya çıkan geleneksel 
sınıflama sistemleri ve konu başlıkları listelerinin yetersizliğine çözüm ge-
tirilmek istenmiştir (İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı (KEKBMV), 2009, XVII). BIAA şu an kataloğunu İngilizce 
oluşturmakta ise de kültürel bellek kurumlarının Türkiye’de Türkçe konu 
başlığı tanımlaması koleksiyonların hem görünürlüğünü artırmada hem 
de daha fazla kullanıcıya sunulmasında kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışma-
da Türkiye’de fotoğraf koleksiyonları olan kurum ve kuruluşlarda “kadın” 
kelimesi ile arama yapıldığında erişim sonuçlarını görmek açısından bir 
deneme yapılmıştır. Bakılan örnekler arasında; 

•  Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (VEKAM)  koleksiyonlarında  görsel materyale 
konu başlığı olarak “kadın” teriminin eklenmesiyle kadın konusun-
da yapılacak araştırmalar için materyalin bulunabilir olması sağlan-
mıştır. Ayrıca “Kadın” ve “Sosyal Hayat-Kıyafet” başlıklarının ta-
nımlanmış olması ile araştırmacıya arama kolaylığı sunulmaktadır 
(“VEKAM Koleksiyonu; Fotoğraf Envanter No: 2238”, t.y.).

•  Atılım Üniversitesi, Kadriye Zaim Kütüphanesi, Ankara Dijital 
Kent Arşivi’nde “kadın”konusu ile arama yapıldığında “kadın” teri-
mi hem tanımlama (description) alanında hem de konu başlığında 
(subject headings) (Futbol-Kadın, Futbol Takımı) geçtiğinden içeri-
sinde kadın bulunan materyallere erişim kolaylığı sağlanabilmekte-
dir (Atılım Üniversitesi, Kadriye Zaim Kütüphanesi, Ankara Kent 
Arşivi, Koleksiyon no: 4GF_000016, 2021).

•  İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı; Kütüp-
hane kataloğunda konu başlıkları alanında “kadın” ile arama yapıl-
dığında, Kadın thesaurusuna göre tanımlanmış göre konu başlıkları 
gelmektedir. Bu başlıklardan kütüphane kataloğuna erişim sağlan-
makta olup görsel arşivlere henüz erişilememektedir. “Görsel Ko-
leksiyon” başlığı altında Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dö-
nemi dâhil olmak üzere günümüze kadar ulaşan zengin bir kadın 
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fotoğraf koleksiyonu olduğu bilgisi edinilmekle beraber, çalışmala-
rın devam ettiği, koleksiyonun erişime kapalı olduğu, 2019 yılı sonu 
itibari ile açılacağı belirtilmektedir. Ancak katalog kaydında konu 
başlıklarının çeşitlendirildiği ve bunun kütüphane kayıtlarında yer 
aldığı görülmektedir (“Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı Kataloğu”, t.y.)(“Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı, Görsel-İşitsel Koleksiyon”, t.y.). 

Arkeolojik arşivlerde kadın fotoğrafları ile ilgili arama yapıldığında ise 
yine benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır. Aşağıda birkaç örneğe yer verilmiş 
olup, diğer arkeolojik kazıların web sitelerinin de incelenmesi ile bu alan-
daki durum daha kapsamlı bir şekilde ortaya konulabilir. 

•  Çatalhöyük Araştırma Projesi’nin web sitesine bakıldığında fotoğ-
raflar başlığı altında (“Çatalhöyük Research Project-Photography”, 
t.y.) “kadın”/”woman”/”women” kelimeleri ile arama yapıldığında 
kadın fotoğraflarına veya kadın arkeolog fotoğraflarına erişim sağ-
lanamamaktadır. “People Working” terimi ile seçim yapıldığında 
açmalarda kadınların çalıştığı fotoğraflar görülebilmektedir. Ancak 
kadın arkeolog fotoğraflarına doğrudan erişim sağlamamaktadır. 
Ayrıca Çatalhöyük flickr hesabında da “kadın” etiketi/tag bulun-
mamaktadır. Örneğin “Site Documentation with Tablets” başlıklı 
fotoğrafta “Kate and Renata fill out records directly into the site 
database using a tablet” tanımlanmış ancak kadın arkeolog olarak 
etiketleme yapılmadığı için doğrudan aramada görülememektedir 
(“Çatalhöyük-Flickr”, t.y.). 

•  Kerkenes’te köyde yaşayan kadınlarla birlikte eko-köy çalışmalarının 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kazının ve eko-köy web sitesinde 
galeri altında yer alan fotoğraflarda “kadın” kelimesi ile etiketleme 
yapılmadığından içinde kadın bulunan fotoğraflara erişim sağlana-
mamaktadır. (“Kerkenes-ODTÜ Projesi”, t.y.) Ayrıca kazının Flo-
rida Üniversitesi web sitesinde etnografik çalışmalara bakıldığında 
etnografi konusu altında fotoğrafların bulunduğu görülse de yine 
“kadın” terimi ile arama yapıldığında görsellere erişim sağlanama-
maktadır (“Kerkenes-Florida Üniversitesi”, t.y.).



272

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

3. British Institute At Ankara: Tille Höyük Fotoğraf   
  Koleksiyonun’dan Kadın Fotoğrafları

Beşerî bilimler alanında, iklim ve çevre biliminin yanı sıra arkeoloji, an-
tik ve modern tarih ve kültürel miras yönetiminde Türkiye ve Karadeniz 
bölgesindeki araştırmaları, aynı zamanda iş birliklerini desteklemek ama-
cıyla faaliyet gösteren BIAA, 1947 yılında Ankara’da kurulmuştur (Lloyd, 
1974). Enstitü, Türkiye’ye yönelik arkeolojik, tarihsel, etnografik, çevresel 
vb. konularda başta kütüphane olmak üzere fotoğraf koleksiyonları, etüt-
lük çanak-çömlek koleksiyonu, biyokültürel koleksiyonlar (herbaryum ve 
hayvan kemiği referans koleksiyonları), harita, arkeolojik kazı plan ve obje 
çizimleri, arkeolojik kazı ve araştırma notları, epigrafik mulaj arşivi olmak 
üzere çeşitli materyallerden oluşan zengin bir arşive sahiptir. Bunlar ara-
sında BIAA fotoğraf koleksiyonu, 45.000’den fazla slayt, negatif ve basılı ol-
mak üzere çeşitli formatlarda fotoğraflardan oluşmaktadır. Bu fotoğraflar, 
çoğunlukla bugünkü Türkiye sınırları içerisindeki, az sayıda yurt dışından 
arkeolojik anıtları ve eserleri, manzaraları ve insanları konu alan arkeolo-
jik, epigrafik, etnografik, coğrafya vb. temalarına sahiptir. 2000’li yıllarda 
başlayan dijitalleştirme çalışmaları ile koleksiyonlara web sitesinden (www.
biaa.ac.uk) erişim sağlanmaktadır (“BIAA”, 2021). 

3.1. Tille Höyük ve Fotoğraf Koleksiyonu

Tille Höyük, Adıyaman ili, Kâhta ilçesinin 30 km Doğusu’nda, deniz 
seviyesinden yaklaşık 450-480 m yukarıda, Fırat’ın kenarında bir höyük-
tür. Höyüğün Doğu, Batı ve güney yamaçlarında eski adı Tille, günümüz-
deki adı Geldibuldu köyü bulunmaktadır. Tille Höyük, BIAA tarafından 
1979-1990 yılları arasında Karakaya Barajı suları altında kalması nedeniy-
le kurtarma kazısı olarak gerçekleştirilmiştir. Höyüğün bulunduğu alan ve 
köy sular altında kalması nedeni ile arkeolojik araştırmalar David H. Fren-
ch başkanlığında sistematik ve yoğun bir şekilde yürütülmüş, çalışmalar 
esnasında köy yaşantısı ve toplumsal hayat da fotoğraflarla belgelenerek 
kayıt altına alınmıştır. David H. French başkanlığında yürütülen kazılar-
da, Stuart Blaylock arazide çalışmaları yürütmüş, profesyonel fotoğrafçı 
Tuğrul Çakar ekip üyesi olarak yer almıştır (Blaylock, 2009, s. 1). 

Tille Höyük fotoğraf koleksiyonunda 8000’den fazla fotoğraf bulun-
maktadır. Bu fotoğraflar negatif filmler ve renkli slaytlardan oluşmakta 
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olup, slaytların tamamı daha önceki yıllarda taranmıştır. BIAA fotoğraf 
koleksiyonları içinde önemli bir yere sahip fotoğraflar, çoğunluğu 1981-
1990 yılları arasında fotoğrafçı Tuğrul Çakar tarafından çekildiğinden fo-
toğrafların bilimsel ve tarihî değerinin yanı sıra sanatsal değeri de bulun-
maktadır (BIAA Fotoğraf Koleksiyonu, 2021).

Tarama işlemi sırasında sadece mevcut bilgiler elektronik tablolara 
(spreadsheet/Excel) ve var olan veri tabanına aktarılmıştır. Dijital Veri 
Arşivi (Digital Repository) Ofisi fotoğraf koleksiyonları ile ilgili çalışma-
ları sırasında var olan fotoğrafları ve bilgileri değerlendirerek, fotoğrafla-
rın bilgisini düzenleyip yeniden erişime açabilmek için, uluslararası veri 
düzenleme ve erişim standartlarına uygun, açık kaynak kodlu bir sistem 
oluşturmak için çalışmaktadır (Vandeput, L. and Atalan Çayırezmez, N. 
2019, s. 27-28). Araştırmacıların bilgiye erişimi için bilginin düzenlenmiş 
ve erişilebilir hale getirilmiş olması gerektiğinden kataloglama ve tanım-
lama standartlarının kullanılması gerekmektedir. Dijital arşivlerde; Kod-
lanmış Arşivsel Tanımlama (Encoded Archival Description-EAD), Üstveri 
Nesne Tanımlama Şeması (Metadata Object Description Schema– MODS) 
ve Dublin Core (DC) gibi farklı üst veri standartları kullanılmaktadır (Al 
ve Küçük, 2003, 173). İlk aşamada, BIAA arşivindeki farklı materyallerin 
tanımlanması ve yaygın kullanımı dikkate alınarak diğer standartlara da 
dönüşümü sağlanabilecek olan Nitelikli Dublin Core (Qualified Dublin 
Core) standart olarak belirlenmiş olup verilerin düzenlenmesi için çalışma-
lar devam edilmektedir. İkinci aşamada verilerin farklı kaynaklardan bir 
araya getirilerek düzenlenmesi ve daha fazla bilgi eklenerek doğrulanması 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, fotoğraf arşivlerinde içerik tanım-
lama/indeksleme (content description) yapmak için doğru ve sağlıklı bilgiyi 
bir araya getirmek gerekmektedir. Çoğu zaman arşivlerde bilgiler farklı ve 
dağınık yerlerde olduğundan verileri doğrulamak zaman almaktadır. Üst-
veri alanlarına veri girişi yapmak için arşivci farklı fiziksel ve elektronik 
kaynaklardan bilgi toplamak zorundadır. Hem Tille Höyük ile ilgili arazi 
notları ve not defterleri gözden geçirilmekte, hem de hayatta olan ekip üye-
leri ile görüşmeler yapılmakla birlikte yayınlardan da faydalanılmaktadır. 

Veri oluşturmada ortak bir dil birliği sağlanması, veri değişimi ve veri-
nin yeniden kullanımına imkân verecek standartların kullanılması gerek-
mektedir. Bu alanda geliştirilmiş olan kataloglama ve tanımlama standart-
ları ile sözlükler ve thesauruslar ortak bir dil kullanımına imkân vermekte 
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ve verilerin bağlı veri haline getirilmesini ve paylaşımını da mümkün kıl-
maktadır (“Library Linked Data Incubator Group: Datasets, Value Voca-
bularies, and Metadata Element Sets”, t.y.).

Fotoğraflar için indeksleme yapılırken konu başlıkları önem kazan-
maktadır. Konu otorite dizini oluşturulurken uluslararası alanda kullanı-
lan Library of Congress Subject Headings (LCSH), Faceted Application 
of Subject Terminology (FAST) kullanılabileceği gibi kurum ve kurulu-
şun kendisinin ürettiği herhangi bir kontrollü kelime listesi de kullanı-
labilir. BIAA koleksiyonlarına konu başlığı eklenebilmesi için LCSH ve 
FAST konu otorite dizinleri seçilmiş, fotoğraflar için veri girişi çalışmala-
rına başlanmıştır. Bu çalışmalar, araştırma görevlisi arkeologlar (research 
scholars), stajyerler ve gönüllülerin desteği ile yürütülmektedir. Veri girişi 
zaman alan bir işlem olması nedeni ile birden fazla kişinin gerçekleştirdiği 
bu işlemlerde arşivci verileri kontrol etmekte ve mümkün olduğu kadar 
sağlıklı veri girişi sağlamaya çalışmaktadır.

3.2. Tille Höyük Fotoğraf Koleksiyonunda Kadın

BIAA Fotoğraf Koleksiyonları içerisinde Tille Höyük Koleksiyonu 
dışında farklı koleksiyonlarda da kadın fotoğrafları bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın konusu olan, arkeolojik arşivlerde bulunan fotoğraf koleksi-
yonlarının “kadın çalışmalarına” katkısını anlayabilmek için, Tille Höyük 
fotoğraf arşivleri incelenmiştir. Bu arşivin seçilmesinin sebepleri; baraj 
altında kalan bir alanın kurtarma kazılarında yapılan belgeleme çalışma-
larının yoğunluğu, yayınlarının olması, halen kazıya katılmış olan arkeo-
loglara ulaşılabilir olması ve fotoğraflara dair bilgilerin edinilebilir olması, 
özellikle köy hayatının etnografik unsurlarının belgelenmesinde bir fotoğ-
rafçının çalışmalarda yer almasıdır. Baraj altında kalan bir köyün insan-
larının hikâyelerini, Tuğrul Çakar o dönemde köyde fotoğraflar çekerek 
yitip giden geleneksel mimari yapım teknikleri, sosyal hayatı ve insanları 
fotoğraflayarak görsel arşivlere aktarmıştır. 

Tille Höyük Koleksiyonu’ndaki renkli slaytlar incelenmiş ve içinde ka-
dın geçen bu fotoğrafların konusuna göre dört ana başlıkta toplanabileceği 
belirlenmiştir. 

•  Arkeolojik Çalışmalarda Kadın (Arkeolog/Restoratör vb.): Tille 
Höyük kazı alanında 

•  Köyde Yaşayan Kadınlar (Geldibuldu/Tille köyünde): Kadınların 
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ev işlerine katkıları (yemek yapımı), tarıma katkıları (çiftçi kadın) 
ve kadınların temizlik işlerine katkıları

• Sosyal Yaşamda Kadın: Sokakta ve çarşıda kadın
•  Kutlama vb. Özel Etkinliklerde Kadın: Düğün, oyun vb. kutlama-

larda kadın

Bu koleksiyon fotoğraflarında arkeolojik çalışmalarda yer alan kadın-
lar görülmektedir. Arkeolog kadınların zaman zaman güneşten korunmak 
zaman zaman da köydeki toplumsal hayata uyum sağlayabilmek adına kı-
yafetlerini o yöreye uygun seçtikleri de görülmektedir. Arkeolog bir kadın 
arazide ölçüm yaparken (Şekil 2). 

Şekil 3’teki fotoğrafta arkeologlar Tille Höyük’te çay molasında görül-
mektedir. Shahina Farid (ortada oturmakta) arkeolojide öncü kadın arke-
ologlardan olup Türkiye’deki çalışmalarına BIAA kazılarında Tille Höyük 
ile başlamış ve sonraki yıllarda Çatalhöyük kazılarında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla “Trowel Blazer” olarak seçilmiştir (“Trowel Blazers; Lady of 
The Höyük”, t.y.). Farid ile yapılan görüşmede bu fotoğrafta arazide çay 
saati sırasında çekildiği kırmızı gömlekli kişinin Trevor Watkins olduğu 
ve eşiyle birlikte Tille Höyük’e ziyarete geldiği bilgisi edinilmiştir. Ayrıca 
Farid fotoğrafın arkasındaki hikâyeyi anlatmış; böylece görünenin arka-
sında görünmeyene dair bilgi de vermiştir: Çay saati ve sabunlu bisküviler: 
“Mutfakta çalışan gençler araziye yağmur çamur demeden çay getirmek-
tedir. Çaycı oğlanlar arasında bir hiyerarşi mevcut. Çaycıların başındaki 
oğlan çay tepsisini bardakları şıngırdatarak dengeli bir şekilde getirirken 
ikinci oğlan çaydanlığı taşımaktadır. Kazı evinden tepeye çıkan yol hafif 
eğimli bir yoldur. Bisküvilerin sabun kokulu olduğunu hiçbir zaman an-
lamadık, ne zaman ki birisi bakkalda bisküvilerin çamaşır deterjanının 
yanında saklandığını söylediği zamana kadar” (Shahina Farid kişisel gö-
rüşme 12/03/2021). 

Fotoğrafları tanımlamada ve kişi bilgilerinin edinilmesinde fotoğrafta 
yer alan, yaşayan kişilerden bilgi edinmek faydalı olmakta ancak bu da 
arşivcinin zamanını almaktadır. Tanımlama yapılırken ne kadar detay-
lı tanımlama yapılacağı konusunda hem kazıda daha önce çalışanlar ile 
hem de arşivcilerle veri girişi yapan uzmanlar arasında görüş alışverişinde 
bulunulmakta olup bilgilerin doğru ve güvenilir olması için gayret gös-
terilmektedir. Üstveri standartları ve kontrollü dizinler kullanılarak ta-
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nımlamalar yapılmaktadır. Tablo 1’de Şekil 4’e ait bir tanımlama örneği 
görülmektedir. 

“Köyde yaşayan kadınlar” başlığı altında toplanan fotoğraflarda kadın-
ların çoğunlukla yemek yapımı ile ilgili aktiviteler gerçekleştirdikleri gö-
rülmektedir. Ayrıca Şekil 4 ve 6’da görüldüğü gibi erkeklerin de kadınlarla 
birlikte bu aktivitelerde birlikte yer aldıkları, kadınların yalnız çalışma-
dıkları da anlaşılmaktadır. Resim 7’de çiftçi kadın yine erkeklerle birlikte 
tarlada çalışmaktadır. Şekil 8’de ise kadınların derede veya su kenarında 
çamaşır yıkama gibi temizlik aktivitelerine katıldıkları görülmektedir. Ka-
dınlar, sosyal hayata katılmakta, sokakta gezmekte ve çarşıda kendi alış-
verişini yapabilmektedir. Şekil 9’da buna örnek görülmektedir. Belki de 
günlük kıyafetlerini değiştirerek çarşı kıyafetlerini giymektedirler. Şekil 
10, arşivcinin dikkat etmesi gereken fotoğraflardan birisidir. Zira bu fo-
toğrafta kadın olarak görünen kişi aslında kadın kılığına girmiş bir erkek 
olup “Köçek” olarak bilinen geleneksel bir oyunu canlandırmaktadır. Bu 
fotoğraf, arşivcinin kıyafetlere dayanarak genelleme yapamayacağı, kültü-
re ve geleneğe dair de belli bir bilgi sahibi olması gerektiğini göstermek-
tedir. Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarını bilmek ve halk bilimi 
alanında da yapılacak çalışmalara katkı verebilecek olan fotoğrafların, 
tanımlanması ve erişiminin sağlanması için arşivcinin belirli konularda 
bilgisi olmalıdır. Bu gibi, fotoğraf, sözlü tarihi destekleyici özel belgeler 
niteliğindedir ve bundan dolayı bu gibi fotoğraflarda görüneni doğrudan 
tanımlamak her zaman çok da doğru olmayacaktır. Şekil 11’de kadınla-
rın düğün vb. gibi eğlencelerde yer aldıkları, yöresel oyunlar oynadıkları 
görülmektedir. Bu fotoğraf bir düğün öncesi çekilmiş olmalıdır. Burada 
dönemin Tille köyünde yapılan kutlamalarda kadın ve erkeğin ayrı grup-
lar halinde kutlama yaptıkları, nadiren karışık gruplar halinde gezdikleri 
görülmektedir. Bu fotoğrafları tanımlarken olabildiğince detay verilerek 
(düğün, kutlama, köy meydanı, kadın, geleneksel kıyafetler vb.) araştırma-
cıların erişimini kolaylaştırmak gerekmektedir. 

Tuğrul Çakar’ın çektiği bu fotoğrafların çoğunda görünenin ötesinde 
başka şeyler de bulunmaktadır. Müjgan Yüksel’in Tuğrul Çakar ile rö-
portajında Çakar; “Fotoğraf temelinde doğal olana müdahaledir. Neden? 
Çekerken bile bir kesit seçersiniz. Bir portre seçtiğinizde hemen o portrenin 
yanı başındaki bir başka insan o fotoğrafta yoktur aslında ama gerçekte 
vardır. Geniş açılı bir objektifle baksanız aynı alana başka bir insan da gi-
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rer. Dolayısıyla portresini çektiğiniz insan kendi insanlarından, yaşam çev-
resinden koparılmıştır, dolayısıyla müdahale edilmiştir aslında. Fotoğraf 
elbette yazı gibi doğru söylemez” şeklinde ifade eder (Yüksel, 2000). Bu açı-
dan fotoğraflara bakarken yazılı metinlerden de destek alınarak arşivleme 
ve kataloglama yapılması gerektiği de görülmektedir. 

İçerisinde kadın geçen fotoğrafların, kadın çalışmalarında kullanı-
labilmesi için, öncelikle arşivlerde “Kadın” kelimesi ile konu başlığının 
tanımlanmış olması gerekmektedir. Arşivcinin tanımlama yaparken ne 
kadar bilgi yazacağı ve nasıl tanımlama yapılacağı önemli hususlar ara-
sındadır. Bu alanlar nasıl tanımlanmalıdır? Ev içinde kadın; evin önünde 
kadın vb. gibi tanımlamalar yapılması gerekli midir? Kıyafetler bir döne-
mi yansıttığından renkleri ile mi tanımlanmalıdır? Yoksa köyde yaşayan 
kadın-yerel/geleneksel kıyafet olarak mı tanımlama yapılmalıdır? Kadı-
nın ev içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile rol tanımlanmadan arşivci 
nasıl bir tanımlama yapabilecektir? Bu gibi soruların hem arşivci hem 
kullanıcı açısından cevaplanması bu alanda yapılacak çalışmaların kali-
tesini de artıracaktır. 

Tartışma

Arkeolojik arşivlerde bulunan fotoğraf koleksiyonlarının, dijital ortam-
da erişilebilir olması ve bu fotoğrafların farklı disiplinlerdeki araştırmacı-
ların çalışmalarına katkı verebilmesi için, bilginin düzenlenmiş, uygun üst 
veri standartlarına göre tanımlanmış, mümkün olduğunca otorite dizin ve  
thesauruslar kullanılarak bilgi girişi yapılmış olması gerekmektedir. Bilgi 
yöneticileri olarak arşivciler, fotoğraf koleksiyonlarındaki bilgileri değişik 
kaynaklardan araştırarak bir araya getirmekte ve kullanıcıların erişimine 
sunmaya çalışmaktadır. Arşivcilerin sorumluluğu, fiziksel fotoğrafları hem 
arşiv materyali olarak fiziksel ortamda düzenleyip korumak, hem de dijital 
ortamda erişime sunmaktır. 

FAIR prensipleri doğrultusunda bilginin bulunabilir olması için ulus-
lararası standartlara uygun dijital veri arşivlerinin oluşturulması ve yöne-
tilmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de ana sorunlardan birisi dil sorunu-
dur. İngilizce olarak tanımlanmış ve üretilmiş birçok sözlüğün ve otorite 
dizininin Türkçede de kullanılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirmelidir. 
KEKBMV tarafından Türkçeye kazandırılmış olan Kadın Tesaurusu bu 
anlamda kadın çalışmalarına önemli bir katkı vermektedir. Bu tür çalışma-
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ların arşivciler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi ve Türkçe otorite 
dizinlerinin de oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülmelidir. 

Arşivcilerin fotoğrafın kendisini ve görünmeyenin arkasındaki tanım-
lamaları konusunda kararlar alması da gerekmektedir. Arşivcinin bilgi 
birikimi fotoğrafı tanımlamada bazen çok yararlı olurken bazı anlarda da 
ön yargısız bir tanımlama yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tanımlama 
yapılırken taraf ve tarafsızlık konularına da dikkat edilmelidir. Özellikle 
cinsiyet çalışmaları açısından fotoğraf arşivlerinin tanımlanması ve erişi-
lebilir hale getirilmesi, bilginin farklı disiplinlerden kullanıcılar tarafından 
da yeniden kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Arşivcinin rolü ve/veya 
sorumluluğu bilgiyi farklı alanlardaki kullanıcıların da bulabileceği şekilde 
sunmaya çalışmak olmalıdır. 

Arkeolojik arşivlerde, kadın arkeologları fotoğraflarda görmek, kadın-
ların çektikleri fotoğrafları görmek, arkeolojik kazılar dışında çekilen fo-
toğraflarda kadını görmek, mümkün olmaktadır. Arkeolojik araştırmalar-
da çekilen, hem fiziksel hem de dijital fotoğraflarda kataloglama ve erişim 
sıkıntıları yaşanmaktadır. Arkeoloji kısıtlı bir zaman diliminde yapılan bi-
limsel bir çalışma olup, belgeleme çalışmaları zaman almaktadır. İyi birer 
arşivci de olan arkeologların zaman zaman arşivlerinde yer alan fotoğraf-
ları farklı alanlarda çalışan araştırmacılara da açabilmeleri için arşivlerini 
görünür kılmaları gerekmektedir. Bunun için bilgi ve belge yöneticilerinin 
de farklı alanlardaki çalışmalarda yer almaları ve fikir alışverişinde bulun-
maları yararlı olacaktır. 

Yapılan araştırmada, fotoğraf koleksiyonlarında “kadın” ile ilgili fotoğ-
raflara ulaşmak için ortak bir veri havuzunun olmadığı, her koleksiyonun 
kendi internet sayfasında/kataloğunda arama yapılması gerektiği görül-
mektedir. Kültürel bellek kurumlarının arşivlerinde bulunan kadın konu-
lu fotoğrafları “Kadın Koleksiyonu” başlığı ile özel bir koleksiyon olarak 
sunmaları ve kadın çalışmaları yapanlar için ortak arama platformu oluş-
turmaları da bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

Bu araştırmada, cinsiyet çalışmalarında arkeoloji arşivlerinin de kulla-
nılabileceği, önemli bir potansiyele sahip oldukları anlatılmaya çalışılmış 
ve BIAA Tille Höyük Fotoğraf Koleksiyonu incelenmiştir. Koleksiyona 
erişimi sağlamak için tanımlama ve konu başlığı belirlenmesinin önemli 
bir husus olması kadar fotoğraflarda yer alan kişisel verilerin korunmasına 
da dikkat edilmesi kilit bir konu olmuştur. Fotoğraflarda yer alan insan 
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yüzleri, çocuk ve aile fotoğrafları ile köyde yaşayan insalara ait fotoğraf-
larda hassas veriler bulunabildiğinden bu konuda da erişime açılmadan 
önce çalışmalar yürütülmelidir. Tille Höyük Fotoğraf Koleksiyonu’nda, 
kişilerin fotoğraf çekimine izin verip vermediği bilinmese de fotoğrafların 
çekildiği tarihten itibaren belli bir süre geçmesi, ilmi ve edebî bir değere 
sahip olması gibi koşulları taşımasından dolayı erişime açılabilmesi yö-
nünde çalışmalar sürdürülmektedir. Yine de hassas verilere sahip olabi-
lecek fotoğrafların da dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmekte-
dir. Koleksiyonda bu açıdan da değerlendirme yapılmış ve derede yıkanan 
çocuk vb. fotoğrafların görsellerinin erişime kapatılması için notlar alın-
mıştır. Arşivlerin yeniden kullanımı konusunda önemli bir diğer husus, 
telif hakları olup koleksiyonun BIAA tarafından gerçekleştirilmiş bir ka-
zıya ait olduğundan telif hakları da Enstitü’de bulunmaktadır. Açık erişim 
sağlanabilmesi ve yeniden kullanımına yönelik olarak Creative Commons 
lisanslarının kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Örne-
ğin; veri tabanında imajların haklarını tanımlayabilmek için açık erişimde 
olanlar “Accessible” (Erişilebilir-CC BY-NC-SA 4.0), erişim için izin ge-
rektirenler için “Permission Required” (Kısıtlı-PR), sadece yerinde kul-
lanıma izin verilenler için “Restricted” (Only-on site Access-Permission 
required-OS-PR:) tanımlamaları yapılmaktadır.  

Dijital kültürel mirasın önemli bir unsuru olan fotoğraf koleksiyonla-
rının oluşturulması, dijitalleştirilmesi ve kataloglanması konusunda Tür-
kiye’de ortak çalıştay, sempozyum vb. düzenlenerek deneyim paylaşımı 
yapılması, Türkçe rehber, konu dizini, üst veri standartları vb kaynakla-
rın oluşturulması ile Türk dilinde de kataloglama sorunları çözülebile-
cektir. Ortak bir veri havuzu oluşturularak alanda çalışan araştırmacılar 
için fotoğraf arşivlerinin görünür hale getirilmesi ve erişilebilir ve yeniden 
kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Arkeolojik araştırmalarda çekilen fo-
toğraflar, arşivcilerin de katkıları ile kadın çalışmalarına, halk bilimi vb. 
alanlarda yapılacak çalışmalara katkı verebilecektir. Fotoğraf aslında hem 
anı dondurmakta hem de arkasında hikâyeler barındırmaktadır. Bu ne-
denle yapılacak etnografik çalışmalarda da önemli kaynaklar olup arşivci-
lerin bu anlamda kataloglama yapması gerekmektedir.
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Şekil 1: Gertrude Bell Arşivi’ndeki fotoğraflardan Mrs. Dodd’un bulunduğu fotoğraf,  
@Newcastle University-Gertrude Bell Archive, Fotoğraf O_168.  

(Newcastle Üniversitesi Koleksiyonu’nda orijinal dili İngilizce olup bu imaj bilgileri 
Türkçeye çevrilmiştir).

Şekil 2: Tille Höyük, yükselen baraj suları görülmekte ve kadın arkeolog ölçüm yaparken 
@British Institute at Ankara-PH4396



281

Genel Arşivcilik

Şekil 3: Arkeolojide kadın, @British Institute at Ankara-PH8640 

Şekil 4: Buğday döven insanlar, @British Institute at Ankara-PH2066

Şekil 5: Buğday eleyen kadın, @British Institute at Ankara-PH6273
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Şekil 6: Salça yapımı, @British Institute at Ankara-PH3794

Şekil 7: Tarlada çalışan kadınlar ve erkekler, @British Institute at Ankara-PH2741
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Şekil 8: Çamaşır yıkayan kadınlar, @British Institute at Ankara-PH1748

Şekil 9: Sokakta kadınlar, @British Institute at Ankara-PH2185
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Şekil 10: Tille köyünde kutlama ve kadın kılığına giren erkek, @British Institute at 
Ankara-PH3174

Şekil 11: Tille köyünde düğün, @British Institute at Ankara-PH3783 
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Koleksiyon Adı Tille Höyük Collection 

Tanım

Tille Köyü, Günlük Yaşam (Tille köyünde buğday dövme: Erkek 
ve kadın buğday döverken bir çocuk yerde oturmakta ve günlük 
kıyafetleri ile bir kadın onları izlemektedir. Arkada bir manzara 
bulunmaktadır). 

Fotoğrafçı Tuğrul Çakar (http://viaf.org/viaf/32306665)  

Fotoğraf Çekim Tarihi 00/11/1981 

Materyal Colour Slide (35mm) 

Arşivdeki Yeri Digital Repository Office/Archives Cupboard 4 

Koleksiyon Numarası PH2066 

Ülke TR 

İl Adıyaman 

Köy Geldibuldu Village 

Lokasyon Tille Höyük ( http://vocab.getty.edu/page/tgn/7032505)

Tarama Yapan Emma Baysal 

Dijitalleştirme Yöntemi Scan 

Dijitalleştirme Tarihi 00/12/2013 

Format Imaj 

Dosya Adı Biaa_slide_457.tif 

 Konu Başlığı
 
 
 
 

Ethnography 

Ethnology (fst00916106) https://www.wikidata.org/wiki/
Q43455, http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85045198 

Ehnography in wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/
Q132151 
Köyde Yaşayan Kadınlar (Taşrada Yaşayan Kadınlar);  

Folklore: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85050104  

Turkey -- Tille Höyük https://id.loc.gov/authorities/subjects/
sh98005540.html 
http://id.worldcat.org/fast/1285695  

Enstitü BIAA 

Lisans  CC BY SA NC 4.0 

Tablo 1: Şekil 3 için oluşturulmuş üst veri alanları ve indeksleme örneği 
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AKTİVİZM VE SOSYAL MEDYA ARŞİVLERİ:  
DocNow (DOCUMENTING THE NOW) ÖRNEĞİ VE  
TÜRKİYE KADIN HAREKETİNİN DİJİTAL ARŞİVİ

Aysun Eyrek1 – Belgin Çetin2

Özet

Günümüzde büyük verinin yönetilmesi, uzun vadeli korunması ve 
değer üretebilmesi gibi konularda arşiv kurumları ve akademik kütüpha-
nelerin sürece dâhil oldukları gözlenmektedir. Özellikle sosyal ağlarda-
ki verilerin amaca uygun olarak arşivlenmesi, araştırmada ve akademik 
çalışmalarda kullanılabilir ve erişilebilir olması için çeşitli yazılımlar ve 
araçlar kullanılmaktadır. George Washington Üniversitesi Kütüphane-
si tarafından geliştirilen ve Twitter’dan araştırmacıların talebine uygun 
veri kümelerini çekebilen Social Feed Manager (Sosyal Akış Yöneticisi) 
yazılımı yaygın kullanımı olan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Yazılım, 
GitHub platformu üzerinden ilgili herkesin kendi platformuna yükleye-
rek, amacına uygun kullanabileceği bir olanak sunmaktadır. Böylece, Ge-
orge Washington Üniversitesi Kütüphanesi standart hizmetlerine ‘sosyal 
medya veri danışmanlığı’ olarak adlandırdığı bu olanağı da ekleyerek, aka-
demik kütüphane iş tanımını genişletmiştir. Güncel sosyal medyayı kul-
lanarak, dijital içeriği toplamayı ve uzun vadeli korumasını sağlamayı he-
defleyen, diğer yazılımlara örnek olarak Mukurtu (https://mukurtu.org/), 
Open Archive (https://open-archive.org/), Archives Unleashed (https://
archivesunleashed.org/), Webrecorder (https://webrecorder.net/ ) verile-
bilir. Halka açık olan sosyal medya verilerinin arşivlenmesi; teknik, yasal, 
politik, etik ve ekonomik tartışmaların kesişim noktasında gerçekleşir. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, aysun.eyrek@
fbu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9898-6271

2 Direktör, Fenerbahçe Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, belgin.ce-
tin@fbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7696-3012
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Bütün tartışmalı konulara rağmen, dijital arşivler toplumsal hareketlerin 
(aktivizm) belleğinin oluşturulmasında ve aktivizmin akademik alanlar-
da tartışılmasında, tanımlanmasında ve kategorize edilmesinde önemli 
katkılar sağlamaktadır. Sosyal medya platformları, insanların birbirleri ile 
iletişimde olma, eğlenme ve bilgi almanın dışında politik bir olaya dikkat 
çekme, bir konuda bir araya gelerek protesto etme gibi politik katılımlar 
için de kullanılmaktadır. Tarihsel öneme sahip toplumsal olaylar sırasında 
insanlar, sosyal medyada politik görüşlerini, protestolar sırasında aldıkla-
rı görüntüleri, çektikleri video ve resimleri sosyal medyadan paylaşmak-
tadır. Toplumsal olayları içeren bu sosyal medya içeriklerini belgelemek, 
arşivlemek için sosyal medya platformları arşivcilere, araştırmacılara ve 
aktivistlere birincil kaynak sunmaktadır. Bu çalışmada örnek olay olarak 
seçilen Amerika merkezli dijital arşiv aktivist platformu DocNow, ayrım-
cılık, insan hakları ihlallerine karşı düzenlenen protestolar sırasında gön-
derilen/paylaşılan sosyal medya içeriklerini arşivleyerek, toplumsal bellek 
oluşturmayı hedeflemektedir. 2015 yılında siyahi genç Mike Brown’un 
polis tarafından öldürülmesinden sonra kurulan platform, sosyal medya-
da, özellikle Twitter’da yer alan içerikleri, bellek çalışanları ve arşivcilerin 
gönüllü desteği ile bir araya getirerek bir arşiv oluşturmaktadır. Platform-
da yer alan kişiler kendilerini aynı zamanda arşiv aktivistleri olarak tanım-
lamaktadır. Bu çalışmanın amacı, DocNow örnek olayından hareketle, 
sosyal medya verilerini içeren dijital aktivist arşivlerin, toplumsal belleği 
oluşturmadaki rolü, amacı ve arşivlerin etkisinin incelenerek, Türkiye’de 
kadın hareketinin arşiv oluşturmada alternatif bir araç olup olmadığını 
tartışmaya açmaktır. Bu araştırma ile ayrıca, Türkiye kadın hareketine di-
jital arşiv oluşturulmasına yönelik öneri getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: büyük veri, aktivizm, dijital arşivler, sosyal medya, 
bellek çalışmaları 
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ACTIVISM AND SOCIAL MEDIA ARCHIVES: THE CASE 
OF DocNow (DOCUMENTING THE NOW) TO CREATE 

SPECIAL DIGITAL COLLECTION FOR THE  
DOCUMENTING TURKEY WOMEN’S MOVEMENT

Aysun Eyrek1 – Belgin Cetin2

Abstract 

Today, it is observed that archive institutions and academic libraries 
are more involved in the management of Big Data for the long-term prote-
ction of data and value creation. Especially, various software and tools are 
used to retrieve and archive the data in social networks for the academic 
purposes. Social Feed Manager, as an open-source software, developed by 
George Washington University library to retrieve twitter’s dataset from 
Twitter for academic purposes. 

As an open-source software, Social Feed Manage, accessible through 
GitHub platform provides an opportunity for the researchers to use spe-
cific data-sets for intended research purposes. Thus, George Washington 
University library seems to expand its academic library job description 
by adding ‘Social media data consultancy’, to its standard services. Other 
well-known software that retrieve data from social media are Mukurtu 
(https://mukurtu.org/), Open Archive (https://open-archive.org/), Arc-
hives Unleashed (https://archivesunleashed.org/ ), Webrecorder (https://
webrecorder.net/ ). Archiving of public social media data takes place at 
the intersection of technical, legal, political, ethical, and economic discus-
sions. Despite all the controversial issues, digital archives make important 
contributions to the formation of the social movements’ (activism) me-

1 Asst. Prof. Dr., Fenerbahçe University, New Media and Communication Department, 
aysun.eyrek@fbu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9898-6271

2 Directorate, Fenerbahçe University, Directorate of Library and Documentation, belgin.
cetin@fbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7696-3012
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mory as well as the discussion, definition , and categorization of activism 
in academic area. Besides being used for people’s communication with 
each other, having fun and getting information, social media platforms are 
also used for political participation such as drawing attention to a political 
issue, gathering and protesting on a subject. During historically signifi-
cant events, people share on social media their political views and videos 
and pictures taken during the protests. Social media platforms provide 
primary sources for archivists, researchers and activists to document and 
archive these social media content including social events. The US-based 
digital archive activist platform DocNow, selected as a case study in this 
study, aims to create a social memory by archiving the content of social 
media post/shared during protests against discrimination and human ri-
ghts violations. The platform, which was established after the murder of 
the black young Mike Brown by the police in 2015, creates an archive by 
bringing together the content on social media (especially on Twitter) with 
the voluntary support of memory workers and archivists. People on the 
platform also define themselves as archive activists. The aim of this paper 
is to discuss the role, purpose and impact of digital activists’ archive in the 
construction of collective memory and to inquire about whether it may be 
considered as an alternative medium for the formation of a digital archive 
for women’s movement in Turkey. The study also aims to suggest the cre-
ation of a digital archive of the women’s movement in Turkey. 

Key Words: big data, activism, digital archives, social media, memory 
studies
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Giriş 

2000’li yıllardan itibaren internet ve özellikle sosyal medya platform-
larının kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. WeareSocial ve Hootsuite 
adlı kuruluşların ortak hazırladıkları “Digital in 2020” adlı rapora göre, 
2020 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %59’u (4.54 milyar) internet kul-
lanıcısı, %49’u ise (3.80 milyar kişi) sosyal medya kullanıcısıdır. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre ise Türkiye’de 62.7 milyon internet kul-
lanıcısı bulunmakta olup, erkeklerin %84,7’si, kadınların ise %73,3’ü in-
ternet kullanmaktadır (TÜİK, 2020). Dünyanın ve Türkiye’nin yarısından 
fazlasının internete ve ağlara bağlı olduğu söylemek mümkündür. Sosyal 
medya kullanımının yaygınlaşmasıyla sosyal medya, insanların birbiriyle 
etkileşime girebilmelerine, tartışabilmelerine, farklı görüşlerin ve temsil-
lerin görünür kılınmasına, toplumsal bir olay karşısında insanların ortak 
hareket edebilmelerine olanak tanımıştır (Boyd&Ellison, 2007). 

2008 yılında dünya ekonomik krizine çözüm üretmek için dünyanın 
önde gelen 20 ülkesinin ekonomi lideri G20 toplantısında bir araya gel-
miştir. Toplantılar devam ederken Washington, London, St. Andrews, 
Pittsburgh, Toronto ve Seul şehir merkezlerinde ekonomik eşitsizliğe, ka-
pitalizme karşı eş zamanlı protestolar düzenlenmiştir. Sosyal medyanın 
yaygın kullanılmadığı zamanlarda da, özellikle blog sayfaları, web siteleri 
herhangi bir örgüte ya da kuruma bağlı olmayan kişilerin bilgilenmesin-
de ve protestolardan haberdar olmasında etkin araç olarak kullanılmıştır 
(Bennett&Segerberg, 2012, s. 740). 

G20 protestolarında fark edilmeye başlanan ve 2010 yılında Tunus’ta 
başlayıp Mısır, Libya, Bahreyn, Cezayir, Ürdün gibi Arap ülkelerine yayı-
lan, insanların özgürlük, demokrasi ve insan hakları için bir araya geldiği 
ve Arap Baharı olarak anılan protestolarda, internetin insanları bir araya 
getirme ve kolektif eylem yaratmadaki gücü araştırmacılar tarafından or-
taya konulmuştur (Tufekci ve Wilson, 2012, s. 364). 2011 yılında ABD’de 
sosyal eşitsizliğe ve kapitalizme karşı bir araya gelen Occupy Wall Street 
(İşgal Et) Hareketi; 2011 yılında İspanya’da artan işsizliğe karşı farklı ke-
simden insanların bir araya geldiği Indignados Hareketi (Öfkeliler Hare-
keti - 15M); 2013 yılında Türkiye’deki Gezi Hareketi; 2017 yılında Metoo 
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Hareketi ve son olarak da 2020 yılında Amerika’da başlayıp dünyaya yayı-
lan George Floyd eylemlerinde sosyal medya, insanların birbirleriyle etki-
leşime girmesinde, ortak hareket ederek “kolektif eylem” üretebilmesinde 
önemli rol oynamıştır (Gerbaudo, 2012 s. 140; Tufekci ve Wilson, 2012, 
s. 363; Segerberg ve Bennett, 20; s. 740; Castells, 2015, s. 222; Castañeda, 
2012, s. 310). 

Ayrımcılık, ırkçılık gibi insan hakları ihlaline karşı toplumsal bir olay 
anına tanıklık eden kişiler, dijital teknolojilerin sayesinde özellikle akıllı 
telefonları ile bu ihlallerini belgelemek ve bu konuda duyarlılığı artırmak 
için görüntüyü kayıt altına alarak, Twitter, YouTube ve Instagram gibi 
sosyal medya platformlarında paylaşmaktadır. Bu da daha çok insanın 
bu görüntüleri izlemesine ve olaya dolaylı tanıklık edilmesini sağlamak-
tadır (Gregory, 2010 s. 191). Amerika’da polis tarafından öldürülen siyahi 
genç George Floyd’un tutuklanma anına ait görüntüler sosyal medyada 
paylaşılmış ve ardından hem ulusal hem de uluslararası alanda siyahilerin 
öldürülmesine ilişkin eylemler düzenlenmiştir (Hill, E., Tiefenthäler, A., 
Triebert, C., Jordan, D., Willis, H. Ve Stein, R., 2020; Dakss, 2020). Bu ola-
ya tepki duyan kişiler, #BlackLivesMatter hashtag’ini kullanarak, yazdık-
ları iletilerde siyahilere uygulanan polis şiddetini kınamış, ırkçılığa karşı 
olduklarını dile getirmişlerdir. PEW Araştırma Merkezi verilerine göre 
Floyd eylemlerinin devam ettiği 27 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri ara-
sında, eylemlerde kullanılan BlackLivesMatter hashtag’i altında toplamda 
47.8 milyon tweet gönderilmiştir (Anderson, Barthel, Perrin ve Vogels, 
2020). 

Toplumsal olaylar sırasında, insanların tepkilerini hashtag’ler altına 
yazması, bu iletilerin (verilerin) analiz edilmesi, toplumun hassasiyetlerini 
ve insanların öfkelerini anlamak için araştırmacılara, siyasetçilere ve top-
lumbilimcilere fikir vermektedir. Büyük veri olarak adlandırılan bu iletile-
rin uzun zaman korunması, değer üretebilmesi için sosyal medya verileri, 
klasik arşiv anlayışından farklı olarak dijital arşiv çalışmalarını ve sosyal 
medya arşiv çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, sosyal medya verilerinin arşivlenmesine odak-
lanan dijital aktivist arşiv çalışmalarına yoğunlaşarak, aktivist arşivlerin 
toplumsal belleğin inşasındaki rolü, amacı ve etkisini ortaya koymaktır. 
Bunun için araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan örnek olay 
incelemesi seçilmiş, ABD merkezli dijital arşiv aktivist platformu Doc-
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Now’un arşiv aktivizme katkısı analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümün-
de genel olarak arşiv ve toplumsal bellek ilişkisi, dijital arşiv çalışmaları ele 
alınacaktır. Ardından DocNow örnek olayı ayrıntılı incelenecek, son bö-
lümde ise Türkiye’deki kadın hareketinde dijital arşiv çalışmaları ve dijital 
arşiv çalışmalarına öneriler DocNow örnek olayı üzerinden aktarılmaya 
çalışılacaktır. 

Arşiv ve Toplumsal Bellek İlişkisi 

Maurice Halbwachs, toplumsal belleği kişinin içinde doğduğu veya 
yaşadığı grubun, tarihsel olaylarını takip ederek, etrafında olanların bi-
linmesi ve bu olayların etkileşimi içinde toplumsal olarak bilinen bellek 
olarak açıklar (2017, s. 46). Halbwachs, belleğin bireysel ve içsel bir dina-
mik olduğunun aksine dışsal boyutuna dikkat çekerek, belleğin grup için-
de oluşabildiğine işaret eder. Halbwachs’a göre hatırlama süreci, içinde 
yaşanılan toplumsal bağlamdan ayrı düşünülemez. Jan Assman ise belle-
ğin kültürel boyutuna dikkat çekerek, “Geçmişle ilişki içinde olmak için, 
geçmişin ‘geçmiş’ olarak bilincimize yerleşmesi gerekir. Bunun için iki 
koşulun yerine gelmesi zorunludur: Geçmiş tamamen kaybolmamalı ve 
geride kalmış bazı deliller olmalıdır. Bu deliller ‘bugün’e göre karakteristik 
bir farklılık göstermelidir” demektedir (2015, s. 40). Assman’ın vurgusu, 
belleğin oluşumunda kültürel araçların önemi üzerinedir. 

Toplumsal bellek alanında çalışmalar üreten araştırmacılar, uzun za-
man önce, bireysel ve toplumsal belleğin inşasının, iletişimdeki dönüşüm-
lerle yakından bağlantılı olduğunu ve bellek çalışmaları tarihinin bir med-
ya tarihi olduğunu belirtirler (Petrick, 2016). Geçmişi nasıl hatırladığımız, 
bize okulda öğretilen tarih, televizyon, film, gazete, dergi, internet gibi 
medya, aile ve sosyal çevremizden bize aktarılan sözlü ve yazılı kültürle 
yakından ilintilidir (Neyzi, 2012). Bellek çalışmaları, II. Dünya Savaşı ve 
Nazilerin Yahudilere uyguladıkları soykırımdan sonra ivme kazanmış, ha-
yatta kalan askerler ve soykırımdan kurtulanlar ile sözlü tarih çalışmaları 
yapılarak, arşiv oluşturulmaya çalışılmıştır (Neyzi, 2012). 

Toplumsal belleğin, gelecek nesillere aktarılmasında topluluk kimliğini 
ve belleğini belgelemek için önemli bir alan da topluluk arşivleridir. Top-
luluk arşivleri hakkındaki güncel tartışmalar, genellikle onların varoluşu-
nun, bir topluluğun kendi kimliğinin ve belleğinin belgelenmesini kontrol 
etme ihtiyacı tarafından yönlendirildiğini anlatmaktadır (Flinn, 2007; Gil-
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liland, 2012; Gilliland ve Flinn, 2013). Bu anlamda çağdaş topluluk arşiv-
lemeleri ve arşivleri sosyal bir hareket olarak kabul edilmektedir (Cook, 
2011; Flinn, 2010; Sheffield, 2017). “Topluluklar kendilerini nasıl ve neden 
belgeliyorlar ve arşivler oluşturuyorlar?” sorusu halen gelişmekte olan bir 
araştırma konusudur. Bu nedenle, ortaya çıkan  topluluk arşivleri, ama-
ca uygun görünen teknolojiyi kullanarak kimliği ve belleği hatırlamak ve 
paylaşmak için oluşturulan dış mekânlar olarak kavramsallaştırılır (Gib-
bons, 2019). Terry Cook tarih boyunca arşivlerin izlediği yolu şu şekilde 
kavramlaştırmıştır: 

Arşivsel paradigmalar son 150 yılda yasal mirastan kültürel hafızaya, 
toplumsal mutabakat, topluluk arşivlerine olmak üzere dört aşamadan 
geçmiştir. Arşivci de pasif idareciden aktif değerlendiriciye, toplumsal 
arabulucuya, toplumsal olguları kolaylaştırıcıya doğru bir dönüşüm ge-
çirmiştir. Arşivsel düşüncenin odağı ise kanıt olmaktan kimlik ve toplum 
hafızasına kaymıştır (2013, s. 95). 

Dijital ve mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknoloji-
lerin toplumda yaygınlaşması, bir süre “yeni bellek çalışmaları” alanında-
ki araştırmacılar tarafından fark edilmemiştir (Erll, 2010; Huyssen, 2000; 
Garde-Hansen, 2009). Toplumsal bellek ve medya üzerine çalışmaları 
bulunan Anna Reading “tarihsel olaylar ve sosyal anılar, etkileşimli dijital 
teknolojiler aracılığıyla giderek daha fazla ifade edilmekte ve erişilebilir ol-
maktadır” demiştir (2003). 

1990’lı yıllarla başlayan internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişme-
ler, bilginin üretimi, işlenmesi, arşivlenmesi ve erişimine yönelik standart-
ları, kuralları ve uygulamaları etkilemiş ve dönüştürmüştür. İnternetin de 
bir yayın ortamı olduğu düşünülüp, internette 1998 yılından itibaren ar-
şivleme fikri ortaya atılmıştır. Dünya çapında 27 ülkede bilinen 42 adet 
internet arşivleme sistemi mevcuttur. (Müngen ve Karaağaçlı, 2015).

Web arşivleme dijital süreklilik sağlar ve bir toplumun bellek ve bilgi-
sinin kaybolmasından kaçınmak için gerekli bir eylemdir (ISO, 2013:15). 
Web arşivleme, World Wide Web (Web)’de kaydedilen verilerin, depo-
lanmasını ve bir arşivde tutulmasını ve toplanan verilerin gelecek araş-
tırmalar için kullanılabilmesini sağlayan bir veri toplama işlemidir (Niu, 
2012). Web’in korunması kültürel miras unsurlarını barındıran kütüpha-
ne, arşiv ve müzelerin sorumluluğundadır (Glanville, 2010). 
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Arşiv çalışmaları internet ve teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmeye 
başlamıştır. Uygulamalar aracılığıyla arşivlere ulaşmanın kolaylaşması, 
daha fazla kullanıcıya aynı anda erişim sağlanması, verilerin depolanma 
ve muhafaza edilmesindeki kolaylıklar dijital arşiv sayılarının artmasını 
sağlamıştır. 

Dijital Arşiv Aktivizmi

İnternet ve dijital teknolojilerin, sinir hücresinin ağları gibi insanları 
ağlar etrafında bir araya getirdiğini dile getiren Castells, bu yeni toplu-
mu “ağ toplumu” olarak adlandırmıştır (2010). Ağlar etrafında bir ara-
ya gelen insanlar, eşitsizliğe, insan hakları ihlallerine karşı politik şikâyet 
ve önerileri, bir toplumsal olaya karşı geliştirilen dayanışmayı bu sosyal 
ağlarda dile getirmektedir. Belirli hashtag’ler altında gönderilen iletileri 
yorumlamak, anlamak ve analiz etmek, toplumsal olayları anlamak açısın-
dan önemli doneler sunmaktadır. Sosyal ağlarda yayınlanan bu verilerin 
kaybolmaması bellek çalışmalarının da dikkatini çekmiştir. 

2000’li yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 
sosyal medya arşivlemenin önemi de gündeme gelmiştir. Web arşivleri, 
bir tarayıcı gibi davranarak veya gerçek bir tarayıcı kullanarak internet 
sitesinden içerik toplarken, sosyal medya arşivleri, API aracılığıyla içerik 
toplar. İnternet arşivlerinin topladığı içerikler, daha sonra başka bir ara-
ma motoruyla tekrardan olduğu gibi görüntülenebilir. Açık kaynak kodlu 
internet/web arşivleme yazılımı olan ‘Archive-it’ ile arşivlenen internet 
sayfaları ile Wayback Machine adlı arama motoru aracılığıyla internet 
sayfalarına erişim sağlanabilmektedir. Ancak, API’ler tarafından topla-
nan veriler sadece ham veri olduğu için doğrudan görsel bir görüntüleme 
işlemi yapılamamaktadır. Bunun yanında sosyal medya içerikleri orijinal 
metin ve görselleri değil, veri kümeleri olarak toplanmaktadır. Yani API 
aracılığıyla elde edilen verinin saklanması ve görselleştirilmesi için farklı 
araçlara ihtiyaç vardır. Türkiye’de sosyal medya içeriklerinin arşivlenme-
sine yönelik bir bilimsel çalışma/projeye rastlanılmamıştır (Yalçınkaya, 
2020, s. 34).

Arşivciler ve araştırmacıların sosyal medya verilerini akademik araştır-
ma ve kültürel bellek oluşturma çabalarını destekleyen ve yaygın kullanım 
alanı bulmuş projeler mevcuttur (Acker, Kreisnerg, 2020, s. 116). Bunlar-
dan Social Feed Manager (SFM), George Washington Üniversitesi’ndeki 
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araştırmacılar ve kütüphane personeli tarafından Twitter, Tumblr ve Sina 
Weibo gibi platformlardan sosyal medya verilerini toplamak için gelişti-
rilen, açık kaynak kodlu bir yazılım aracıdır (Social Feed Manager, 2020). 
Twitter Hizmet Şartları ile uyumludur ve yalnızca herkese açık veri küme-
leri için Tweet ID’leri yayınlar, ancak gerçek içeriğin toplanması ve sak-
lanması konusunda diğer sosyal medya API projeleri daha etkin çözümler 
sunabilmektedir (Acker ve Kreisnerg, 2020, s. 117).

The inter-university consortium for political and social research (Siyasi 
ve sosyal araştırmalar için üniversiteler arası konsorsiyum) projesi bir dizi 
sosyal bilim verilerini koruma ve küratörlüğü konusunda önemli deneyi-
me sahip bir veri havuzu kurmayı amaçlar çünkü söz konusu veri havu-
zu sosyal medya verileri ile toplumu analiz etme ve yorumlama etkinliğini 
geliştirmeye katkı sağlayacaktır (Acker ve Kreisnerg, 2020, s. 117). Social 
Science One (Sosyal Bilim Bir) ise akademisyenler ve endüstri ortaklarının 
birlikte araştırma süreçlerini yürütebilmeleri için özel sektör sosyal medya 
verilerine erişim sağlar. İlk projeleri, akademik araştırmacılara Facebook 
tarafından oluşturulan büyük miktarda veriye erişim sağlamak olmuştur 
(Acker ve Kreisnerg, 2020, s. 117).

MISNIS- Intelligent Mining of Public Social Networks (Kamusal Sos-
yal Ağların Akıllı Madenciliği) uygulaması; şu an sadece Portekiz’de ya-
yınlanan Portekizce tweetlere odaklanmıştır. Ancak, diğer dilleri ve yerleri 
kapsayacak şekilde genişletilebilir. MISNIS, Twitter verilerinin toplanma-
sı, depolanması, yönetilmesi, madenciliği ve görselleştirilmesi konularını 
ele alır. Bilişsel zekâ, bilgi erişimi, Büyük Veri, konu algılama ve duygu 
analizi alanlarında, özellikle Twitter olmak üzere sosyal ağlar veri maden-
ciliği konusuna yönelmiş bir uygulamadır. MISNIS, sosyal bilimciler, sos-
yologlar veya diğer kullanıcılar tarafından herhangi bir bilgisayar teknik 
uzmanlığı gerektirmeden sosyal ağların toplumdaki etkisini incelemek 
için geliştirilmiş bir sistemdir (Carvalho ve Rosa, 2017).

Günümüzde artık aktivistlerin, aktivist belleği oluşturmak için çeşitli 
medya belgelerini kaydetme ve yaymak için dijital teknolojileri ve plat-
formları kullanma kapasitesi gelişmiştir (Petrick, 2016). 

Dijital Arşiv Aktivizm Örneği: DocNow

Dijital arşiv aktivizmi örneklerinden birisi de ABD merkezli bir plat-
form olan DocNow’dur. Bu platform, 2014 yılında Washington, DC’deki 
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ABD’li siyahi genç Michael Brown’ın beyaz bir polis memuru tarafından 
öldürülmesiyle başlayan toplumsal hareketin sosyal medyada yarattığı et-
kinin, sosyal adalet duygusunun korunması, delillerin saklanması fikriyle 
kurulmuştur (Summers, 2016). Platformun yapmak istediği toplumsal olay 
karşısında, o olaya ilişkin insanların sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, 
video, ses ve iletilerin korunarak arşivlenmesi ve web sitelerinde herke-
sin erişimine sunmaktır. Platformda sosyal medya verilerini arşivleyenler, 
ABD’nin farklı eyaletlerinde bulunan gönüllü aktivistlerdir. Platformun 
sloganı da “Archiving protests, protecting activist (Protestoları arşivlemek, 
aktivistleri korumak)”dır. Bu slogandan yola çıkarak platform sosyal med-
ya verilerini korurken aynı zamanda aktivistler için arşiv oluşturmaktır. 

Platform, University of Maryland, University of Virginia ve Shift Colle-
ctive ortaklığında yürütülmektedir ve The Andrew W. Mellon Foundation 
tarafından desteklenmektedir (DocNow, 2020). Platform aynı zamanda, çe-
şitli workshoplar (atölyeler) düzenleyerek dijital içeriklerin arşivlenmesinin 
önemi ve yöntemini anlatmaktadır. Özellikle kadın hareketleri aktivizm ça-
lışmalarının arşivlenmesi için örnek model olarak önerilen DocNow projesi; 
aktivizm ve toplumsal hareketlerin arşivlenmesi konusunda çözüm üretme-
yi hedeflemek ve toplumsal olayların tarihsel olarak önemli olaylarını belge-
lemek için geliştirilmiştir. 

DocNow, sosyal medya arşivleme yazılımları geliştirmenin yanı sıra, 
kullanıcı toplulukları içindeki iletişimi sağlamak için “Slack” isimli uygu-
lamayı kullanmaktadır. DocNow Twitter sayfası ve blog uygulaması gibi 
aktif platformlar oluşturarak, platform aktivistlerinin arasındaki iletişime 
önem vermektedir. Platform, aktivist olan/olacak olan kişiler için sosyal 
medya verilerini arşivleme konusunda yayınlar üretmekte, aktivistleri bil-
gilendirmektedir. “Günümüz toplumsal hareketleri tarafından oluşturulan 
sosyal medyayı arşivlemek için etik konular: zorluklar, fırsatlar ve öneriler” 
başlıklı rapor, bunlardan birisidir (Jules, Summers ve Mitchell, 2018). Ra-
por, arşivciler için zorluklar ve fırsatlar dâhil olmak üzere, sosyal medya 
içeriğini arşivlemek için etik hususlar ve gelecek hedefleri ile ilgili önerileri 
kapsamaktadır (Berdini, Johnson, McNeely ve Tang, 2019). 

DocNow, sosyal hareketleri, topluluklar ve çevrim içi kullanıcıları bel-
gelemenin etik konularını teorileştirmeye ve araştırma süreçlerindeki bi-
limsel etik konulara ve arşiv topluluğuna liderlik etmeye devam etmektedir 
(Acker ve Kreisberg 2020, s. 117). DocNow tarafından geliştirilmiş arşivle-
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me araçları/yazılımları (twarc, hydrator vs.) GitHub platformu üzerinden 
herkesin erişimine açıktır (GitHub, 2020). DocNow araçları/yazılımları ile 
Twitter’dan veri çekme süreçleri aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

Twitter API’nin Hizmet Koşulları, Web’de büyük miktarlarda bulu-
nan Twitter verilerinin kullanıma sunulmasına izin vermez. Twitter ve-
rileri (TweetID’ler), araştırmalar için kullanılabilir ve yerel kullanım için 
arşivlenebilir, ancak kamuya açık olarak paylaşılamaz. Ancak, bu veri set-
leri tamamen tweet ID lerinden oluşacağı için son kullanıcı için bir anlam 
ifade etmez (GitHub, 2020).

Twitter’ın Uygulama Programlama Arayüzü’nden (API) edinilebilen 
çoğu Tweet içerikleri, coğrafi konum, zaman, resim ve diğer ekli bilgileri 
içermemektedir. Araştırmacılar, Twitter API’sinden sadece tweet kimlik-
lerinden oluşan düz metinden ibaret bir dosya çekebilmektedir (Univer-
sity of Virginia, 2019). 

DocNow’un geliştirdiği komut satır aracı olan “twarc”; Twitter API’sin-
den veri toplanırken kullanıcı tarafından yönetilebilen veri hız akışı ve ara-
ma limit seçenekleri sunarak, çekilen tweet kimliklerinin JSON (Javascript 
Nesne Gösterimi) formatında tutulmasını sağlar ve sonra araştırmacılar bu 
tweet kimliklerini, ilişkili orijinal Twitter verisini görüntüleme işlemi olan 
“Hydrator” yazılım aracı ile yapabilmektedir. Bu, Twitter kimlik dosyasını, 
bilgisayarın masaüstüne “.cvs” uzantılı bir dosya olarak indirilmesini sağ-
lar. “DocNow Hydrator”, Twitter gizlilik şartları gereği Twitter API ara-
cılığıyla çekebilen tweet kimliklerinin orijinal içeriğinin görüntülenmesini 
sağlayan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. “.cvs” dosyası tweet kimliklerine 
karşılık gelen, orijinal ilgili tüm Twitter verilerini içermektedir. Ayrıca, API 
aracılığıyla çekilmiş tweet kimlikleri istenirse yine DocNow’un geliştirmiş 
olduğu ve internet ortamında herkese açık olan katalog uygulamasına ek-
lenebilmektedir. “Catalog” tweet veri setleri kayıt defteri olarak adlandı-
rılabilir. Kullanıcılar bu katalogda bulunan konulara ve araştırmalarına 
kaynak olabilecek diğer Twitter veri kümelerini yukarıda bahsi geçen “Do-
cNow hydrator” aracı/uygulaması aracılığıyla .cvs formatında masa üstüne 
indirebilir veya API’den toplamış oldukları bireysel veri setlerini diğer kul-
lanıcıların faydalanmaları için yine bu kataloğa ekleyerek katkı sunabilirler.

DocNow, tamamen bağımsız ve gönüllü arşiv aktivistleri tarafından 
yürütülmektedir. Kendilerini arşiv aktivisti olarak adlandıran bu aktivist-
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lerin asıl amaçları, toplumsal belleğin oluşumuna katkı sunarak, bilginin 
erişilebilir olması sağlamak ve araştırmacılara kaynak sunmaktır. Bu aynı 
zamanda verilerin sosyal medyada kaybolmamasını ve içeriklerin muhafa-
za edilmesini sağlamaktadır. 

Türkiye Kadın Hareketi Dijital Arşiv Aktivizmi Üzerine 

Türkiye kadın hareketi dijital arşiv çalışmaları, kadın kütüphanesi, 
müzesi, veri tabanları ve araştırma merkezleri çevresinde oluşmaya baş-
lamış, tarihin gölgesinde bırakılan kadınlar arşiv çalışmaları ile gündeme 
gelmiştir (Babic ve Tunc, 2016, s. 51). Dijital arşiv çalışmalarının genellikle 
basılı dokümanların taranarak “PDF” haline getirilmesi, fotoğraf ve gazete 
sayfalarının taranması, basılı kaynakların dijitale aktarılması yönündedir. 

Türkiye kadın hareketinde sosyal medyanın politik bir araç olarak 
kullanılmaya başlanmasının kesin tarihi tam olarak bilinmese de, “Benim 
Bedenim Benim Kararım” eylemi (2010) ilk örneklerden biri olarak kabul 
edilebilir (TUSEV, 2013, s. 3). Kadın hareketinde, 2010 yılından itibaren 
kullanılmaya başlanan sosyal medya eylemleri ile kadına yönelik şidde-
tin karşısında kendi sözünü üreterek, hashtag’ler ile söylemini milyonla-
ra ulaştırmaya çalışmaktadır. Birbirlerini tanımayan kadınlar, hashtag’ler 
altında bir araya gelerek, kendi deneyimlerini paylaşmakta, şiddete, ay-
rımcılığa karşı bir araya gelmektedir. #sendeanlat, #bacaklarinitopla, 
#özgecanaslan, #Hayir, #direnkahkaha, #birkisidahaeksilmeyecegiz hash-
tag’leriyle başlatılan sosyal medya eylemleri, Twitter ve Facebook’ta pek 
çok kişi tarafından paylaşılmış ve ülke gündeminde üst sıralara çıkmıştır. 
Söz konusu sosyal medya kampanya ve eylemlerinin verilerinin arşivlen-
mesine dair herhangi bir girişim ya da platforma rastlanılmamıştır. Sos-
yal medya içeriklerinden sadece videoları arşivleyen Bak.ma girişimi ile  
Google arama motorundaki aramaları kayıt altına alan “Kadın Hakları Di-
jital Veri Platformu”, dijital arşiv çalışmaları için umut vericidir. 

Bak.ma adlı girişim, protesto zamanında eylemcilerin kendi cep tele-
fonlarından ya da dijital cihazlarından çektikleri videoları arşivleyen vi-
deoaktivist bir platformdur. Bu platform, Gezi Hareketi eylemleri sırasın-
da Videoccupy tarafından yapılan açık çağrı ile bir araya gelmiştir. Gezi 
Hareketi ile başlayan platform, farklı alanlarda protestoların videolarını 
da arşivlemeye başlamıştır. Örneğin Ankara, Eskişehir, Tekel direnişi ve 
feminist protesto eylemleri gibi eylemlerden kayıtları da dâhil ederek, ba-
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zen geçmişe dönük buluntu kayıtları da ekleyen daha geniş yelpazeli bir 
arşiv aktivizm örneğidir (Artan, 2015). Bak.ma girişiminin web sitesinde 
feminist eylemlere ilişkin 2011-2018 yılları arasında düzenlenen feminist 
protestoların görüntüleri yer almaktadır. Ancak 2018 yılından sonra ben-
zer eylemlerin düzenli olarak takip edilmediği ve web sitesinin aktif olma-
dığı görülmüştür. “Kadın Hakları Dijital Veri Platformu” ise 2020 yılında 
avukat, mühendis ve insan hakları aktivistlerinin bir araya gelmesiyle ku-
rulmuştur. Amaçlarını platformlarına ait olan kadinhaklari.org adlı web 
sitelerine Google ve diğer arama motorlarından kadınların erişimini sağ-
layarak, şiddet gören kadınlara hukuki bilgi desteği sağlamaktır (kadin-
hakları.org, 2020). 2020 yılında yayınladıkları “Kadın Haklarını Google’da 
Arıyor: İnternet Aramaları” başlıklı raporda, şiddet gören kadınların, ara-
ma motorlarında “Sevgilimden şiddet görüyorum, ne yapmalıyım?” gibi 
sorularına yanıt ararken, sayısız yanlış ve eksik bilgiye ulaştığı ifadesi yer 
almaktadır. Platform, arama motorlarında sıklıkla kullanılan, içinde “şid-
det”, “dayak” gibi çeşitli anahtar kelime ve arama verilerini tespit ederek, 
daha sonra Google arama motorunun otomatik tamamlama özelliğini ve 
mevcut teknik araçları kullanarak veri toplamaktadır. Gönüllü hukukçu-
lar, bu verileri kullanarak kadınların genel olarak hangi konularda arama 
motorlarında danışmanlık istediklerini listelemekte ve standart bir editor-
yal format hazırlamaktadır. Daha sonra Google gibi arama motorlarında 
şiddet hakkında hukuki destek aranması yapıldığında platformun web si-
tesinin arama listesinin ilk sıralara çıkması sağlanmaktadır. Rapora göre, 
2020 yılında www.google.com.’da arama yapan toplam 7800 kullanıcıdan 
1057 kadın, şiddet gördüklerine dair arama yaptıktan sonra platformun 
web sitesinden hukuki bilgi almıştır. 

Sosyal medya içeriklerine yönelik girişimler kadın hareketinde çok az 
olsa da, Bak.ma videoaktivist girişimi ile Kadın Hakları Dijital Veri Plat-
formu kadın hareketini desteklemesi açısından umut vericidir. 

Öneriler/ Sonuç 

Sosyal medya, toplumsal olaylar sırasında insanları bir araya getirip, on-
lara tartışma zemini açarak, insanlar arası etkileşim sağlamaktadır. Politik 
katılımın sosyal medya üzerinden yapılmasıyla, sosyal medya içeriklerinin 
korunması ve arşivlenmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda sos-
yal ağlardaki bu verinin amaca uygun olarak arşivlenerek, araştırmacılara 
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açılması için çeşitli yazılımlar ve araçlar kullanılmaktadır. Bunun ilk örneği 
George Washington Üniversitesi tarafından geliştirilen Twitter’daki belli 
toplumsal olaylara göre tweetlerin arşivlenerek, kullanıcıların erişimine 
açma girişimidir. 

Bu araştırmada, sosyal medya içeriklerinin arşivlenmesi konusunda ABD 
merkezli bir platform olan DocNow incelenmiştir. Kendilerini dijital arşiv 
aktivisti olarak adlandırılan bu platformun amacı, bilgiye herkesin erişimini 
sağlamak ve toplumsal belleğe katkı sunmaktır. Türkiye’de kadın hareketi 
dijital arşiv çalışmaları birtakım özel kütüphane ve araştırma merkezlerinde 
yapılmakla birlikte, sosyal medya içeriklerine ilişkin arşiv çalışması girişimi 
henüz bulunmamaktadır. Kadın hareketinin tarihi içinde dijitalleşmenin et-
kisi yadsınamaz. Özellikle 2010 yılından sonra sokak hareketinin yanı sıra 
sosyal medya protestolarının düzenlenmesi, açılan hashtag’ler altında farklı 
kesim ve gruplardan kadınlar seslerini sosyal medya aracılığıyla dile getir-
mektedir. 2020 yılında kurulan Kadın Hakları Dijital Veri Platformu, bu ça-
lışmalar içinde umut verici olmakla beraber, benzeri örneklerin uluslararası 
platformlardaki başarılı örneklerin incelenerek çoğaltılması ve geliştirilme-
si, toplumsal bellek açısından önemlidir. 

DocNow platformu işleyişi temel alınarak kadın hareketi için sosyal 
medya verilerinin arşivlenebilmesi için önerilerimiz aşağıda maddeler ha-
linde sunulmuştur. 

•  Toplumsal olaylar sırasında sosyal medyada paylaşılan ileti, fotoğ-
raf ve video içeriklerin, kalıcı olması ve arşivlenmesi, toplumsal bel-
lek açısından önemlidir. Bu türden verilerin arşiv unsurları olarak 
kadın hareketi tarihi ve belleğinin parçası olduğunu dile getiren 
araştırmaların artırılması, 

•  Sosyal medya verilerinin arşivlenmesi konusunda farkındalık yara-
tılması için araştırmaların yapılması, yayınların artması, 

•  Bu konudaki arşiv aktivizm çalışmalarının desteklenmesi, 
•  Arşiv aktivizminin aynı zamanda teknik bir bilgi gerektirdiği göz 

önünde bulundurularak, bu konuda eğitimler, atölyeler düzenlen-
mesi, 

•  Bilgi ve belgeciler, toplumbilimciler ve teknoloji alanındaki araştır-
macılardan oluşan disiplinlerden ortak platformlar oluşturulması, 

•  Üniversite, vakıf ve kadın araştırma merkezleri gibi kurumların 
sosyal medya içeriği arşivleme konusunda daha fazla sorumluluk 
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alması (Yalçınkaya, 2020:34). 

Bu çalışmada, dijital arşiv aktivizmin uygulama örneği olan DocNow 
platformunun işleyişi üzerinden, Türkiye kadın hareketinde sosyal medya 
verilerinin arşivlenmesi için öneriler getirilmiştir. Sosyal medya verileri-
nin kadın hareketinde önemi üzerinde durularak, bu türden veri ve içe-
riğin kadın hareketi belleğinin inşasındaki araçlardan biri olduğu ortaya 
konmuştur. 
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LGBTİ+ AKTİVİZMİ VE ARŞİVCİLİK:  
LAMBDAİSTANBUL ARŞİVİNİN İZİNİ SÜRMEK 

Niyaz Uslu1

Özet

Lambdaistanbul’un arşivinin izini sürmek, Lambda’nın örgütlenme 
tarihinin ve Türkiye’deki ilk LGBTİ+ örgütlerinden biri olması sebebiyle 
aynı zamanda bir toplumsal hareketin tarihinin peşine düşmek anlamı-
na geliyor. Ancak bu çalışma, Türkiye’deki LGBTİ+ aktivizminin tarihini 
açıklama amacı taşımamakta; hareketin tarihine ışık tutan Lambda’nın 
arşivine, LGBTİ+ aktivizmi ile topluluk arşivinin ilişkisine, aktivistler ile 
arşiv arasında kurulan bağa odaklanmaktadır. Bunu yaparken de arşivin 
oluşturulma sürecini, korunmasını, sürdürülebilirliğini ve aktivizm pra-
tiklerinin arşivle olan etkileşimini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın amacı, arşiv ve aktivizm ilişkisini Lambda örneğinden 
hareketle ele alarak, Türkiye’de LGBTİ+’ların hangi koşullarda topluluk 
arşivini oluşturduğunu, kolektif belleğinde bugüne taşıdığını sunmak ve 
arşiv erişime açıldığında hem Lambda’nın kurumsal tarihine hem de ar-
şivin içeriğine ve yolculuğuna ilişkin rehber niteliğinde bir metin oluştur-
maktır. Bu sebeple Lambda’nın kuruluşundan, neler yaptığından ve bir 
toplumsal hareketin nasıl doğduğundan bahsedildikten sonra bu temel 
üzerinde ilerleyerek arşivin ahvaline odaklanılmıştır. Sonrasında ise arşi-
vin tarihsel bütünlüğüne makro bir bakışla yaklaşılabilmiş, Lambda arşi-
vine ve LGBTİ+ arşivciliğine yönelik öneriler getirilmiştir. 1993’ten itiba-
ren Lambdaistanbul’da biriken, defalarca mekânın değişmesi ve -LGBTİ+ 
alanında faaliyet yürüten bir dernek olarak- ofis mekânı bulunmasında 
yaşanan zorluk sebebiyle oradan oraya ‘göç eden’ arşivin son durağı olan 

1 İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi ve 
Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği gönüllüsü/ Arşiv ve Hafıza Komisyonu 
üyesi, usluniyaz@gmail.com
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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na olan yolculuğunu 
ele alan çalışma; ana akım tarihin çeperine itilmiş bir topluluğun arşivinin 
mekânla ve heteropatriyarkal düzenle olan ilişkisini de konu edinmekte-
dir. Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi’nden Lambdaistanbul 
LGBTİ+ Dayanışma Derneği’ne doğru evrilen süreçte hem kurum tari-
hine hem de arşivine yönelik bilgi üretebilmek için çalışmada sözlü tarih 
yöntemi benimsenmiş, böylelikle hem tarih yazımının iktidarı sorgulan-
mış hem de geçmişin yeniden inşası mümkün hale gelmiştir.

Lambda’da gönüllülük yapmış, arşive emek vermiş üç kişiyle ve ha-
len Lambdaistanbul Arşiv ve Hafıza Komisyonu’nda yer alan iki kişi ile 
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda 
anlatılarının analiz edilmesiyle arşiv, mekân ve aktivizm arasındaki ilişki 
sunulmuş ve Lambda arşivinin özgün yanları belirtilerek LGBTİ+ arşiv-
ciliğinin önemi tartışılmıştır. Arşivin kişisel çabalarla bugüne taşındığı 
görülmüş; arşive kaynak sağlanması, arşivin korunması ve erişime açılma-
sı konusunda istikrarın sağlanabilmesi için arşiv politikasının gerekliliği 
ve arşivci kurumlarla iş birliği yapılması düşüncesi öne çıkmıştır. Ayrıca 
Lambda arşivinin, aktivistlerin kimlik inşasındaki rolü ve duygusal belle-
ğindeki yeri de dikkate değerdir. 

Anahtar Kelimeler: Lambdaistanbul, LGBTİ+, arşiv, aktivizm, arşiv-
cilik 
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Abstract 

Tracing Lambdaistanbul’s archive also means following Lambda’s or-
ganizational history and the history of a social movement as it is one of the 
first LGBTI+ organizations in Turkey. However, this study does not aim 
to explain the history of LGBTI+ activism in Turkey; it focuses on Lamb-
da’s archive, which sheds light on the history of the movement, the rela-
tionship between LGBTI+ activism and the community archive, and the 
bond established between activists and the archive. In doing so, it reveals 
the creation process, preservation, sustainability of archive, and interacti-
on of activism practices with the archive.

The aim of the study is to discuss the relationship between the archive 
and activism with the example of Lambda, to present the conditions under 
which LGBTI+ people in Turkey have created the community archive and 
brought it to the present in their collective memory, and when the archive 
is made available, it will serve as a guide for both Lambda’s institutional 
history and the content and journey of the archive. For this reason, af-
ter the establishment of Lambda, what it did and how a social movement 
was born, it was focused on the context of the archive, proceeding on this 
basis. Afterwards, the historical integrity of the archive could be approac-
hed with a macro perspective and suggestions were made for the Lambda 
archive and LGBTI+ archivalism. This study discusses the journey of the 
Lambda archive, which was accumulated at the organization since 1993, 
and which ‘immigrated’ from place to place because of the difficulty in 
finding an office space as an association that works in the LGBTI+ field 
and because the office moved many times, moving to its last destination, 
the Women’s Library and Information Center Foundation.

In the process evolving from Lambdaistanbul Gay Civil Society Initi-
ative to Lambdaistanbul LGBTI+ Solidarity Association, the oral history 
method was adopted in the study in order to produce information about 
both the institution’s history and its archive. Thus, both the power of his-
toriography was questioned and the reconstruction of the past became 
possible. In-depth interviews were conducted with five people who volun-
teered at Lambda. As a result of these interviews, the relationship between 
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archive, space and activism was presented by analyzing their narratives, 
and the importance of LGBTI+ archivalism was discussed by specifying 
the unique aspects of the Lambda archive. Furthermore, the archive has 
been brought to the present with personal interests, and the necessity of 
archive policy has come to the fore in order to provide resources for the 
archive. In addition, the role of the Lambda archive in the identity cons-
truction of community and emotional memory of the activists is also no-
teworthy.

Key Words: Lambdaistanbul, LGBTI, archive, activism, archivalism
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Giriş

Topluluk arşivleri; marjinalleştirilmiş gruplar birikmiş tarihsel kayıt-
ların dışında bırakıldığında, yaratılabilen kısıtlı tarihlere meydan okudu 
(Wakimoto, Bruce,&Partridge, 2013, s. 297).

Bu metin, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği (Lambda)’nin 
arşivinin oluşturulmasına, korunmasına ve sürdürülebilirliğini etkileyen 
unsurların irdelenmesine, arşiv ve aktivizm etkileşiminin LGBTİ+ hare-
keti bağlamında tartışılabilmesine zemin hazırlamak için hem arşiv ve 
aktivizm kavramlarının hem de LGBTİ+ arşiv çalışmalarının alanyazında 
gözden geçirilmesiyle başlar, ardından Lambda’nın tarihine yer vererek 
Lambda arşivine dair bir fikir sunar. Çalışmada öncelikle Lambda arşivi 
niteliği bakımından tespit edilmiş ve arşivin oluşturulması, arşive kaynak 
sağlanması bununla bağlantılı olarak değerlendirilmiştir.

Bir Topluluk Arşivinin İzinde

Kamu kurumu arşivleri ve özel arşivler olarak basitçe iki grupta ele alı-
nan arşiv; değerli olduğu düşünülen belgelerin saklanması ve korunması 
yoluyla oluşturulur. Kamu kurumu arşivi; kamu kurum ve kuruluşlarının 
hizmetleri sırasında üretilen ya da kuruma gelen belgelerin saklanmasını 
içerirken, özel arşivler; şahıs, aile ya da kamu dışı kurumların arşivleri ola-
rak tanımlanır. Özel arşivler aynı zamanda, resmî olmayan arşivler olarak 
da ifade edilir ve resmî arşivin tamamlayıcısı olarak değerlendirilirler (Ara-
cı Güler, 2017, s. 13). Ancak özel arşivleri resmî arşivlerin tamamlayıcısı 
olarak değerlendirmek aslında, onun işlevselliğini kısıtlamak anlamını da 
taşır. Çünkü ötekileştirilen bir kimliğin, marjinalleştirilen bir topluluğun 
ya da bir azınlık grubunun arşivi söz konusuysa, özel arşiv bu niteliği ile 
aynı zamanda alternatif bir tarihe de ışık tutar. Yani egemenin gözünden 
olmayan bir tarih yazımını mümkün kılar ve tarihteki boşlukları doldur-
makla kalmayıp kimliğinin tarihini de talep eder. Bunu yaparken bir yan-
dan resmî tarihin iktidarını sorunsallaştırır, diğer yandan ayrıcalıklı kim-
liklerin konfor alanlarını tarihsel olarak açık eder. Özel arşiv bu potansiyeli 
sebebiyle, resmî arşivin ‘tamamlayıcısı olma’ işlevinin ötesine geçer.
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Genellikle özel arşivler, kamu kurumlarının dışında kalan arşivler ola-
rak ifade edilir ve bu arşivler içerdikleri malzemeler bakımından farklılık 
gösterir (Saydam, 2017, s. 149). Kamu arşivleri resmî belgeleri içerirken; 
özel arşivler kişisel belgeleri ve efemeraları1 da içermesi, çok farklı kaynak-
lardan beslenmesi sebebiyle belge bakımından bir hayli çeşitlilik gösterir. 
Yalnızca kaynak sağlama yönünden değil, belgelerin genellikle sistematik 
olarak kayıt altına alınmaması, düzenli tasnif edilmemesi ve erişime açık 
olmaması sebebiyle de kamu arşivlerinden farklıdırlar. Arşivde süreklili-
ğin sağlanabilmesinde arşivcinin yani, arşiv üzerine eğitim almış kişinin 
rolü kritiktir. Çünkü arşivin oluşturulması, belgelerin kayıt altına alınma-
sı, tasnif edilmesi, kataloglanması, erişime açık hale getirilmesi arşivcinin 
yükümlülüğüdür ve arşivcilik -denilen bilim dalı da- hem bu yükümlü-
lükleri hem de bu yükümlülüklerde standartlaşmanın nasıl sağlanacağını 
konu edinir (Alikılıç, 1998, s. 164-165).

Lambda’nın arşivi de özel arşiv niteliği taşır. Arşivde yer alan belge-
ler kaynak bakımından çeşitlilik gösterir, sistematik olarak kayıt altına 
alınmamış, yalnızca dönem dönem tasnif edilmiştir ve hâlihazırda arşive 
erişim mümkün değildir. Peki arşivin oluşturulması, kataloglanması ve 
erişime açık hale getirilmesi arşivcinin yükümlülüğüyse, arşivcinin olma-
dığı, bir yandan da bir hareketi inşa eden, varoluş mücadelesi veren, insan 
hakları ihlalleriyle başa çıkmaya çalışan, ‘an’daki meselelerden uzaklaşıp 
arşiv politikası geliştiremeyen bir örgütte arşiv kim tarafından tutulmuş, 
hangi koşullarda biriktirilmiş ve bugüne nasıl ulaşmıştır? Bu sorunun ya-
nıtı yalnızca arşive değil, bir toplumsal hareketin tarihine yönelik de ipuç-
ları sunar. Bu tarihi tutanlar da inşa edenler de arşivciliği bilmeyen fakat 
bir şeyleri biriktirmeye hevesli, ‘toplayıcı aktivistler’dir. Toplayıcı aktivist-
lerin Lambda arşivindeki rolünü daha iyi ifade edebilmek için öncelikle 
topluluk temelli arşivlerden bahsetmek gerekir.

Topluluk temelli arşivler, literatürde topluluk arşivleri olarak da geçer, 
topluluğun üyeleri tarafından kendi toplulukları için oluşturulan, yine bu 
üyeler tarafından korunan, sürdürülen arşivleri ifade eder ve bu arşivler 
ancak topluluk tarafından belirlenen koşullara göre toplanabilir ya da eri-
şime açılabilirler (Wakimoto vd., 2013, s. 295). Başka bir ifadeyle topluluk 

1 Efemeralar; kısa ömürlü, devamlılığı olmayan, dayanıksız, kısa süreli bir amaç için 
üretilen belgelerdir (İnceoğlu, 2017, s. 215). Mesela bir broşür, davetiye ya da fatura 
efemera olarak değerlendirilir.
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arşivleri topluluğun kendi diliyle kendisini tanımlamasını, kendi dilinden 
geçmişi ve şimdiyi değerlendirmesini içerir.1 Topluluk temelli arşivlerde, 
arşivi oluşturan ve koruyan topluluk üyelerinin arşivci değil aktivist olma-
ları; arşivcilik, aktivizm ve bunların topluluk temelli arşivle olan ilişkisini 
yeniden düşünmeye bizi davet eder. 

Aktivizm toplumsal bir dönüşümün gerçekleşmesi için ayrımcılığa, 
baskıya ve şiddete karşı koyma olarak tanımlanabilir. Politik bir eylemlilik 
olan aktivizm, yalnızca birtakım taleplerle iktidara karşı yapılan protesto 
gösterilerini ya da çeşitli talepleri içeren eylemleri değil, kendi topluluğu-
na yönelik güçlendirme ve dayanışmayı büyütme stratejilerini de içerir. 
Bununla birlikte, toplumsal dönüşüme yönelik olarak toplumun ikna edil-
mesi çabaları da aktivizmdir. Yani burada aktivizmin üç boyutundan bah-
setmek mümkündür. Lambda’nın aktivizm pratiklerinin her üç boyutta 
da gerçekleştiği fakat, topluluğu güçlendirme ve inşa etme çalışmalarının 
ağırlıkta olduğu görülmüştür. Anayasa kampanyaları, nefret suçu yasası 
gibi talepleri içeren eylemlerin ya da toplumsal dönüşüme katkı sağlayan 
sempozyumların yanında, topluluk üyelerini güçlendiren danışma hattı-
nın varlığı ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı toplantılar bu boyutla-
ra örnek gösterilebilir. Topluluk temelli arşivler topluluk üyelerinin ey-
lemlerinin hem topluluğun arşivine katkı sağlayarak topluluğun belleğini 
güçlendirmesi, hem de toplumsal bir hareketin inşasında dayanışmayı bü-
yüterek topluluk üyelerini güçlendirmesi bakımından önemlidir. O halde 
topluluk temelli arşivler doğası gereği aktivisttir ve topluluğun tarihini 
görünür kılması, bu tarihi erişilebilir hale getirmesiyle aynı zamanda yerel 
örgütlenmenin de bir parçasıdır (Brown, 2010, s. 121). 

Alanyazında LGBTİ+ arşiv çalışmaları incelendiğinde; 2006 yılında 
Minnesota’da gerçekleştirilen ‘GLBT Arşivleri, Kitaplıkları, Müzeler ve 
Özel Koleksiyonlar’ hakkındaki uluslararası konferansın yol açıcı olduğu 
ve bu konferansın ikincisinin 2008 yılında New York Şehir Üniversite-
si’nde, üçüncüsünün de 2011 yılında Los Angeles’ta yapılmasıyla alanda 
önemli bir gelişme sağlandığı söylenebilir (Brown, 2010, s. 129). LGBTİ+ 
arşivciliği ve tarihi için 1969 Stonewall Ayaklanması bir dönüm noktası 
kabul edilir, çünkü bu başkaldırı LGBTİ+ aktivizminin bir toplumsal ha-

1 Bu ifade, çalışmanın bulgular kısmında görülebileceği gibi yapılan görüşmelerde yer 
alan ‘Lubunca’ ifadelerle bir anlamda doğrulanmaktadır. Lubunca; LGBTİ+’ların kul-
landığı bir alt kültür dilidir.
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reket olarak tarih sahnesinde yer aldığı ilk gelişmelerden biridir. 1980’li 
yıllara gelindiğinde ise eşcinsel topluluğunu etkileyen ‘AIDS Krizi’ toplu-
luğun tarihini ve mücadelesini tehdit ettiğinden ve aynı zamanda yıkıma 
uğrattığından, arşiv çalışmaları daha da önemli hale gelmiş ve böylece bir-
çok arşivin 1985 yılında bu koruma ihtiyacından dolayı kurulduğu ifade 
edilmiştir. Snapp-Cook, LGBTİ+ arşivlerinin çoğunun bu on yıl içerisinde 
başlatıldığını, 2000’li yıllara gelindiğinde ise LGBTİ+ arşivlerinin ve kü-
tüphanelerinin sayısının artık dünya çapında 100’ün üzerinde olduğunu 
belirtmiş ve en eski arşivlerden biri olan Los Angeles’taki ‘The ONE Na-
tional Lesbian and Gay Archives’ın yaklaşık 60 yaşında olduğuna dikkat 
çekmiştir (Snapp-Cook, 2014, s. 146).

Türkiye’de henüz, arşivi erişime açık olan bir LGBTİ+ örgütünün bu-
lunmadığı belirtilmelidir.1 Bu alandaki arşiv ve hafıza çalışmaları ise son 
yıllarda filizlenmiş, 2019 yılında Kaos GL tarafından Uluslararası Bellek ve 
Tarih Konferansı2 düzenlemiştir.

Lambda’nın Tarihine Kısa Bir Bakış

Türkiye’de kim nasıl adlandırırsa adlandırsın kendi cinsine dönük olan 
insanların bir araya gelme, örgütlenme süreçlerinin tarihi aynı zamanda 
kendilerini yaratma tarihi olarak okunabilir. Türkiye’de bugün bir eşcin-
sel örgütlenmesinden bahsediyorsak bu örgütlenmeyi doğrudan eşcinsel 
bireyler kendilerini kurma sürecinde ortaya koydular (Erol, 2011, s. 432).

LGBTİ+ hareketinin tarihi aynı zamanda eşcinsel kimliğin inşasının 
da tarihidir. 90’lı yılların başında ilk örgütlü toplantılar yapılmaya başlan-
dığında artık hem bir hareketin hem de hak talep eden bir kimliğin doğ-
duğundan bahsetmek mümkün hale gelmiştir. Almanya’da sosyal bilimler 
alanında eğitim almış ve kültürler arası çalışmalar yapma motivasyonuyla 
Türkçe öğrenen, defalarca Türkiye’ye gelen ve Türkiyeli eşcinsellerle ta-

1 Bir örgütün ya da topluluğun arşivine erişmek mümkün değilse de Kaos Gey ve Lez-
biyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin 1994 yılından beri yayımlanan 
süreli yayını Kaos GL dergisinin tüm sayılarına çevrim içi ulaşılabilir. Bu yayınlar LGB-
Tİ+ hareketinin Türkiye’deki seyrine ve meselelerine ilişkin geniş bir içerik sunmak-
tadır. (Bkz. http://www.kaosgldergi.com/arsiv.php)

2 Konferansa dair daha detaylı bilgi için bkz.: https://kaosgl.org/haber/uluslarara-
si-bellek-ve-tarih-konferansi-nda-neler-konusuldu
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nışan Heribert Mürmann’ın Lambda’nın doğmasında emeği büyüktür. 
Heribert, Almanya’da Selman Arıkboğa tarafından ‘Eşcinsel Enternasyo-
nel’ ismiyle kurulan ve yabancı eşcinsellerin bir araya geldiği gruba dâhil 
olmuştur. Heribert’in Türkiye’deki eşcinsellerle tanıştığından haberdar 
olan Eşcinsel Enternasyonel, her iki oluşum arasında dayanışmayı güçlen-
dirmek istemiş ve Heribert tarafından Türkiye’deki gruba, Türkiye’de bir 
‘Christopher Street Day’1 organize edilmesinin önerilmesini rica etmişler-
dir (Cingöz ve Gürsu, 2013, s. 328-333). O dönem İstanbul’da ‘Gökkuşağı 
92’ isimli bir eşcinsel grup kurulmuş ve bu grup Heribert’in bu önerisine 
-farklı ülkelerden katılımcıların buluşmada yer alması sebebiyle valilik 
tarafından yasaklanmayacağı düşüncesiyle- olumlu yaklaşmış ve böylece 
birlikte ‘Christopher Street Day’ etkinlikleri düzenlenmesi kararı alınmış-
tır. El ilanları hazırlanarak bir dizi panel, konuşma ve kapanış konserini 
içeren etkinliklerin organizasyonu için eşcinseller toplantıya çağrılmış,2 
ardından da Heribert’in evinde Pazar günleri ‘herkese açık ve bütün ka-
tılanların eşit söz hakkına sahip olduğu’ toplantılar yapılmaya başlanmış, 
hem Lambda’nın örgüt kültürünün hem de arşivinin nüveleri böylece atıl-
mıştır (Cingöz&Gürsu, 2013, s. 338-339). Bu toplantılarda isim üzerine 
de tartışılmış ve Mine Yanat’ın önerisiyle ‘Lambda’3 ismi kabul edilmiştir 
(Tar, 2019, s. 56). ‘Cinsel Özgürlük Etkinlikleri’ ismi verilen bu buluşma-
nın basın tarafından abartılarak adeta ‘Dünyanın birçok yerinden gelen 
eşcinsellerin isyan başlatacağı’ şeklinde yansıtılmasıyla, toplantıya yalnız-
ca iki gün kalmışken valilik tarafından yasak getirilmiştir.4 Yasağı kına-
mak amacıyla Heribert, grup adına İnsan Hakları Derneği’nde basın açık-

1 1969 yılında New York’ta, polislerin eşcinsellerin bulunduğu bir bara baskın yapma-
sının ardından, ayrımcılığa, baskıya ve şiddete karşı eşcinseller tarafından gerçekleş-
tirilen direniştir. Toplumsal bir hareket olarak eşcinsel hareketin doğumu kabul edilir 
ve Stonewall (polis baskınının yapıldığı barın ismi) ayaklanması olarak da ifade edilen 
direnişin her yıl anılması, Onur Yürüyüşlerinin başlangıcıdır. Almanya’da hâlâ bugün, 
Christopher Street Day (direnişin gerçekleştiği caddenin ismi) olarak kutlanmaktadır. 

2 11 Nisan 1993’te gerçekleştirilen bu toplantının, Lambda’nın fiilî doğum tarihi olduğu 
ifade edilir (Yıldız, 2007).

3 1970 yılında ‘New York Gay Activists Alliance’ tarafından bir eşcinsel sembolü olarak 
ilk kez kullanılmış, daha sonra eşcinsel hareketlerin sembolü haline gelmiş, 1974 yılında 
Edinburgh şehrinde düzenlenen Uluslararası Eşcinsel Hakları Kongresi tarafından da 
kabul edilmesiyle kullanımı uluslararası alanda yaygın hale gelmiştir. Daha detaylı bilgi 
için bkz.: https://www.crwflags.com/fotw/flags/qq-lbd.html

4 İstanbul Valiliği tarafından yapılan tebliğ için bkz.: http://www.ibnistan.net/lamtar/
doku/valiahlak.html
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laması yapmıştır.1 1993 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan ve engellenen 
‘Cinsel Özgürlük Etkinlikleri’ sırasında Türkiye’nin ilk LGBTİ+ örgütü 
olan ‘Lambdaistanbul’ da böylece kurulmuştur2 (Cingöz ve Gürsu, 2013, 
s. 13). Lambda, aynı yıl ILGA3 (Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği)’ya da 
üye olmuştur.

 

Görsel 1: Sol üst görselde 1993 yılında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Christopher 
Street Day için basılmış bir tişört, altında ise bu organizasyonun düzenlenmesi için 
yapılacak olan toplantı hakkında bilgi veren el ilanı yer almaktadır. Sağ üst köşede ise bu 
buluşmanın davetiyesi ve onun altında da bu buluşma için yurt dışından gelen kişilerin 
sınır dışı edildiğini konu edinen 4 Temmuz 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nden bir 
haber bulunmaktadır. Kaynak: Heribert’in Arşivi (www.ibnistan.net)

1  Etkinlikler yasaklandığı için basın toplantısı düzenleme kararı alınmış ancak, orga-
nizasyon komitesindekilerin buluşmanın yapılacağı sabah gözaltına alınması ve yurt 
dışından gelen misafirlerin sınır dışı edilmesi üzerine basın açıklaması Heribert tarafın-
dan yapılmıştır. Basın açıklamasının tam metni için bkz.: http://www.ibnistan.net/lam-
tar/doku/basinaciklama93.html

2 Lambda’dan bazı yayımlarda Türkiye’nin ilk LGBTİ+ örgütü olarak bahsedilse de, aynı 
dönemde Ankara’da bulunan eşcinsellerin de Kaos GL Dergisi etrafında bir araya gel-
diği hatırda tutulmalıdır.

3 ILGA şu an, 150’den fazla ülke 1600’den fazla kuruluştan oluşan dünya çapında bir 
federasyondur. Daha detaylı bilgi için bkz.: https://ilga.org/about-us
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Bir süre Heribert’in evinde, daha sonra bir barda ve 1995 yılından itiba-
ren de Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nda toplantılar yapan Lambda, aynı 
yıl eşcinsel haftası1 için girişimde bulunmuş, yedi kişilik tertip komitesi 
tamamlansa da bu girişim de valilik tarafından yasaklanmıştır (Cingöz ve 
Gürsu, 2013, s. 345-349). Lambda 1996 yılında Açık Radyo’da yaklaşık bir 
buçuk yıl boyunca ‘Yüzde Yüz’ isimli radyo programı yapmış, yine 1996 
ve 1997 yıllarında ‘%100 Gey &Lezbiyen’ isimli bir bülten yayımlamış, 
AIDS Savaşım Derneği ile birlikte broşürler hazırlamıştır (Yılmaz, 1998, 
s. 184-185). İlk kez 1998 yılında ‘İstanbuluşma’ ismiyle Türkiyeli eşcinsel-
lerin buluşması gerçekleşmiş ve 2002 yılına kadar Lambda ev sahipliğinde 
‘Güztanbul’2 ve Kaos GL ev sahipliğinde ‘Baharankara’ buluşmaları dü-
zenlenmiş, çeşitli etkinlikler aracılığıyla bu örgütler ve LGBTİ+’lar arasın-
da bağ kurulmuştur (Güneş, 2016, s. 25).

2000’li yıllarda sokak eylemliliklerinin ve görünürlüğün arttığını, Av-
rupa Birliği uyum yasalarının da etkisiyle sivil toplumun güçlendiğini söy-
lemek mümkündür. 2002 yılında Lambda, Savaşa Hayır Platformu ile ilk 
kez 1 Mayıs gösterilerine katılmış, yine mayıs ayında Terkos Çıkmazı’nda 
yer alan kendi mekânına kavuşmuştur. Ekim ayında ise ‘Eşcinseller Ne 
İstiyor?’ başlıklı Türkiye’deki eşcinsellerin katılım gösterdiği ve eşcinsel-
lerin taleplerinin açıklandığı bir buluşmaya ev sahipliği yapmış, son ola-
rak da ‘Irak’ta Savaşa Hayır’ yürüyüşüne ‘Lambdaistanbul EŞCİNSEL Sivil 
Toplum Girişimi’ olarak katılmıştır (“Özetle; Lambdaistanbul Ne Yaptı?”, 
t.y.). Sokağa kendi pankartıyla ve kendi dövizleriyle, gökkuşağı bayrakla-
rıyla çıkan Lambda, artık bir eylemin bileşeni değil yalnızca Lambda ola-
rak sokağa çıkmak için de hazırdır.

1 İlan edilen program ‘Birinci Gay ve Lezbiyen Övünç Haftası’ olarak duyurulmuş-
tur. İlanda organizatörler ‘gay grup LAMBDA ile lezbiyen grup VENÜSÜN KIZ-
KARDEŞLERİ’ olarak belirtilmiştir. Detaylar için bkz.: http://www.ibnistan.net/lamtar/
doku/ovunc95.html 

2 Sappho’nun Kızları’ndan Yeşim’in 1999 yılında gerçekleştirilen Güztanbul buluşması-
na dair izlenimlerini paylaştığı yazı için bkz.: http://www.ibnistan.net/lamtar/doku/
guztan99yes.html
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Görsel 2: Sağ üst tarafta ilk Onur Yürüyüşü’ne ait fotoğraf yer alıyor. Altında ise 2002 
yılında gerçekleşen Güztanbul buluşmasının afişi. Sol tarafta ise ‘Lambdaistanbul Eşcinsel 
Sivil Toplum Girişimi’ ve ‘Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ yazılı pankartların 
olduğu farklı dönemlerden iki fotoğraf yer alıyor. Kaynak: Lambdaistanbul Gönüllü 
Oryantasyonu Sunumu

2003 yılı Haziran ayında yaklaşık 20 kişinin katılımıyla ilk kez ‘Onur 
Yürüyüşü’ gerçekleştirilmiş, LKM’nin (Lambda Kültür Merkezi) bulun-
duğu Terkos Çıkmazı’ndan Mis Sokak’a kadar ‘Lambdaistanbul Eşcinsel 
Sivil Toplum Girişimi’ pankartıyla yürünmüştür. Bu yıl aynı zamanda 
TCK’ya yönelik kampanyalar yapılmış ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 
sempozyum gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında ‘Eşcinsel Danışma Hattı’ 
açılmış ve 2016 yılına kadar bu hat, danışmanlık hizmeti sunmaya devam 
etmiştir. 2005 yılında eşcinsel ve biseksüellere yönelik, 2008 yılında ise 
trans kadınlara yönelik alan araştırması yapılmıştır.

2006 yılında yasal statü kazanmak için dernek başvurusu yapan Lamb-
da’ya Medeni Kanun’un 56. maddesine1 dayanarak ve aynı zamanda 

1 Medeni Kanun’un 56. maddesinde referans verilen kısım şudur: “Hukuka ve ahlaka 
aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.” Bkz.: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe-
tin/1.5.4721.pdf
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‘Lambda’ isminin Türkçe olmaması sebebiyle kapatma davası açılmış, 
2008 yılında mahkeme fesih kararı vermiş, bu kararın ardından ciddi bir 
kamuoyu baskısı oluşmuş ve nihayetinde Yargıtay bu kararı bozmuştur1 
(Güneş, 2016, s. 122-124). Kapatma davası süresince gerçekleştirilen ey-
lemler, kampanyalar, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen destek 
açıklamaları Lambda’yı ve LGBTİ+’ları daha da görünür kılmış ve hu-
kuksuzluğa karşı dayanışmanın büyümesiyle Onur Yürüyüşlerine katı-
lım hayli artmış, 2002’de yaklaşık 20 kişiyle yapılan ilk yürüyüş 2007’de 
1000 kişiyle yapılmıştır. 2014 yılında gerçekleştirilen yürüyüşte ise -Ge-
zi’nin de etkisiyle- yaklaşık 100.000 katılımcının olduğu ifade edilmekte-
dir. 2015’ten itibaren Onur Yürüyüşleri çeşitli bahanelerle yasaklanmakta, 
günbegün LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri artmaktadır. 2016 yılından 
itibaren Onur Yürüyüşleri ve bazı basın açıklamaları dışında sokak eylem-
liliğinin durma noktasına geldiği söylenebilir. Bu durum elbette yalnızca 
Lambda için geçerli değildir; 2016 yılından itibaren Türkiye’de daralan si-
vil toplum alanında gerçekleşen ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri ve yürü-
yüş hakkı ihlallerinden Lambda da nasibini almıştır. Bu süreçte gönüllülük 
azalmış, LKM açık tutulamaz hale gelmiş ve kapanmak zorunda kalmıştır. 
Artık mekânsız kalan Lambda arşivi de böyle bir konjonktür ve gündem-
de, hem korunma hem de örgütlenme deneyimini aktarma isteğiyle KEK 
(Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı) ile buluşmuştur. 

Lambda’nın kurulmasından itibaren Lambda’da örgütlenen pek çok 
kişi daha sonra başka örgütler kurmuştur. Bir anlamda Lambda, farklı 
alanlara odaklanan öz örgütlenmeler doğuran da bir örgüt niteliği taşır. 
1995 yılının Mart ayında Lambda’dan ayrılan kadınlar, Türkiye’nin bi-
linen ilk lezbiyen örgütlenmesi olan Venüsün Kızkardeşleri’ni kurmuş-
lardır (Yıldız, 2007). 2007’de Lambda’da bir araya gelen trans erkekler, 
Türkiye’nin ilk trans erkek öz örgütlenmesi olan Voltrans Trans Erkek 
İnisiyatifi’ni2 kurmuştur. 2007 yılında Lambda’dan ayrılan aktivistler ta-
rafından özellikle trans deneyimli kişilerin sorunlarına odaklanan İstan-
bul LGBTT Dayanışma Derneği kurulmuş, bu dernek Türkiye’de ilk kez 
-2010 yılında- Trans Onur Yürüyüşü’nü organize etmiş ve 2013 yılında 

1 Bununla birlikte Yargıtay, insanların LGBTİ+ olmaya ‘özendirilmesi’ durumunda 
derneğin feshinin gerçekleşebileceğini ifade etmiştir.

2 Daha detaylı bilgi için bkz.: http://vol-trans.blogspot.com/p/voltrans-trans-erkek-inisi-
yatifi-kimdir.html
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Türkiye’nin ilk LGBTİ+ sığınma evi olan ‘Trans*evi’ni1 açmıştır. 2011 yı-
lında kurulan SPoD (Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 
Çalışmaları Derneği) ise, Lambda’dan ayrılan aktivistlerin girişimiyle ku-
rulmuştur ve halen özellikle sosyal politikalara ve siyasal katılıma odakla-
nan çalışmalar yapmaktadır. Son olarak da LGBTİ+ çocukların ailelerine 
ve yakınlarına yönelik çalışmalar yapan LİSTAG, 2008 yılında Lambda’da 
bir araya gelen ebeveynler tarafından ‘Lambdaistanbul Aile Grubu’ olarak 
kurulmuş, daha sonra dernek statüsü kazanmıştır. Lambda arşivinin tüm 
bu birikimden kaynak sağladığı düşünüldüğünde yalnızca kurum arşivi 
olarak değil, topluluk arşivi olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. 

Yöntem

Çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan sözlü tarih yöntemi benim-
senmiştir. Sözlü tarih, yazılı kaynaklar yoluyla erişmenin mümkün olma-
dığı bilgilere birinci ağızdan yani bizzat Lambda gönüllüsü olmuş ya da 
hâlâ olan kişilerin anlatılarından yola çıkarak arşivin araştırılması imkâ-
nını olanaklı kılmıştır. Sözlü tarih yöntemi aynı zamanda tarih yazımının 
iktidarını da sorgulayan bir yöntemdir; bu yöntem kadınların, siyahların, 
eşcinsellerin, azınlıkların yani, ötekinin yaşantısını da tarihin konusu hali-
ne getirmiş, böylelikle geçmişin ‘yeniden inşasında’ etkili olmuştur (Akça-
lı ve Aslan, s. 2012). Bu çalışmada sözlü tarih yönteminin kullanılmasıyla 
hem geçmişin yeniden inşası olanaklı kılınmış hem de toplumun ataerkil 
ve heteroseksist yapısı ifşa edilmiştir. Çünkü bu yapının tahakküm araç-
larına karşı çıkan ve bu çalışmanın beslendiği feminist tarih yazımı, “... 
tarihteki patriarkal ilişkileri açığa çıkarmayı ve tarihi yeniden inşa etmeyi 
hedefler” (Çakır, 2011, s. 505). 

Çalışma kapsamında ilk olarak Lambda’nın Arşiv ve Hafıza Komis-
yonu’nda yer alan Öner Ceylan ve Okan Thedimi ile görüşme gerçek-
leştirilmiş, bu görüşmenin sonunda katılımcılardan geçmişte arşivle 
ilgilenen ve bu çalışmaya katkı sunabilecek eski Lambda gönüllüleri 

1 İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin kapanmasının ardından İstanbul Onur Haftası 
Komitesi’nin çağrısıyla bir komisyon oluşturulmuş ve Trans*evi’nin sürdürülebilirliği-
nin sorumluluğu bu komisyon tarafından üstlenmiştir. Ne var ki Trans*evi uzun süre 
yeni bir mekân aradıktan sonra mekân bulunamaması sebebiyle 2019 yılında kapan-
mıştır. Trans*evi hakkında detaylı bilgi için bkz.: http://www.transevi.org/turkce.
php#transevi
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hakkında bilgi edinilmiş ve onların önerileriyle, yani kartopu yöntemi 
kullanılarak üç görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Yapılan beş görüşme 
sonucunda arşivin tarihine ilişkin yeterli bilgi edinildiği, doygunluk sağ-
landığı düşüncesiyle görüşmeler tamamlanmıştır. 12-15 Mart 2021 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen görüşmeler ortalama bir saat sürmüştür. Yarı 
yapılandırılmış açık uçlu sorular yoluyla gerçekleştirilen derinlemesine 
görüşmeler, çevrim içi platform aracılığıyla gerçekleştirilmiş, görüşme 
esnasında katılımcıların onayıyla ses kayıt cihazı kullanılarak görüşme 
kaydedilmiştir. Ardından, görüşmenin analiz edilebilmesi için görüşme-
ler deşifre edilmiştir. Görüşmelerin deşifreleri katılımcılarla paylaşılmış 
ve analizde kullanılabilmesi için onayları alınmıştır. Analiz sürecinde 
Maxqda veri analiz programından faydalanılmış ve Tablo 2 bu program 
aracılığıyla oluşturulmuştur.

Aşağıda yer alan tabloda katılımcıların Lambda gönüllüsü olduğu yıl-
lar –belirtilen yıllar arasını da kapsayacak şekilde– ‘X’ ile belirtilmiş, kişiler 
görüşme sırasına göre, ilk görüşme yapılan katılımcı en üst sırada olacak 
şekilde tabloya eklenmiştir.

1993 1997 2000 2002 2006 2008 2010 2021

Öner Ceylan  X  X  X  X  X  X  X

Okan 
Thedimi  X  X  X

Serdar 
Soydan  X  X

Heribert 
Mürmann  X  X  X

Özgür  
Azad  X  X  X  X  X

Tablo 1: Katılımcıların Lambda gönüllüsü olduğu yıllar belirtilmektedir.

Görüşme yapılan kişilerden Heribert Mürmann Lambda’nın kuru-
luşunda da yer almış ilk gönüllülerdendir. Öner Ceylan 1997’de, Okan 
Thedimi ise 2008’de Lambda’ya katılmıştır. Bu kişiler aynı zamanda hâlâ 
Lambda gönüllüsüdür ve Arşiv ve Hafıza Komisyonu’nda yer almaktadır-
lar. Bir diğer katılımcı, arşiv çalışmalarıyla da bilinen Serdar Soydan’dır. 
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Soydan 2002-2006 yılları arasında, Özgür Azad ise 2000-2010 yılları ara-
sında gönüllülük yapmış ve Lambda arşivine emek vermişlerdir.

Veriler işlenirken anlatılardaki ifadelere göre kodlama yapılmış ve te-
malar oluşturulmuştur. Analizde kullanılan kodlar ve temalar Tablo 2’de 
yer almaktadır.

 

Tablo 2: Veri analizinde kullanılan kodlar ve temalar yer almaktadır

Yukarıdaki tabloda yer alan her bir renk farklı bir temayı ve kod gru-
bunu belirtmektedir. Kodların frekans sıklığı da belirtilmiş, temalar kod 
olarak tanımlanmadığı için değeri ‘0’ olarak tabloda ifade edilmiştir. Ar-
şivin oluşturulması, arşivin korunması, arşivin sürdürülebilirliği, arşiv ve 
aktivizm arasındaki etkileşim çalışmanın ana sorularındandır. Bununla 
birlikte arşiv ve mekân ilişkisi ve “Lubunya’nın arşivi” temaları da çalış-
mada öne çıkmıştır. Temalar ve belirtilen kodlar ilişkili olduğu başlıklarda 
açıklanmış, betimsel ve sistematik analizleri yapılarak yorumlanmıştır.

Kodların frekans değerleri dikkate alındığında görüşmelerde en sık; sis-
tematik olmayan çalışmaları da içeren arşivleme çalışmalarının nasıl yapıl-
dığından, aktivizmden arşive kaynak sağlanmasından, kolektif birikimin ve 
kişisel ilgi ve çabaların topluluk arşivinin oluşturulmasındaki rolünden ve 
arşivin korunması için alınan önlemlerden bahsedildiği görülmüştür.

Bulgular

Görüşmelerin analizi yapılırken öncelikle temaların içerdiği sorulara yer 
verilmiş, daha sonra katılımcıların sorulara verdiği yanıtların analizi yapıl-
mış ve dikkat çekici yanıtlar örnek ifade olarak kullanılmıştır. Altı tema üç 
ana başlık altında incelenmiştir. Çalışmada hem arşive hem de aktivizme 



324

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

ilişkin kırılma noktalarının mekânlarla ilişkili olduğu dikkat çekmiş, bu se-
beple öncelikle mekâna ilişkin anlatılar üzerinde durulmuş; ilk başlıkta arşiv 
ve mekân, ikinci başlıkta arşiv ve aktivizmin etkileşiminde aktivistin rolü 
incelenmiş, son başlıkta da LGBTİ+ arşivine özgün nitelikler ele alınmıştır.

1. Arşiv ve Mekân İlişkisi: Göçebe Bir Arşivden Kalanlar

Arşiv kelimesi yalnızca değerli olduğu düşünülen ve saklı tutulan belge-
leri tanımlamaz. Aynı zamanda bu belgelerin korunup saklandığı mekân 
da ‘arşiv’ olarak ifade edilir. O halde arşiv mekânı ile arşiv materyallerinin 
anlamlarının iç içe geçtiği yerde, ‘mekânsız’ arşiv olanaklı mıdır? Topluluk 
temelli bir arşivin kendi mekânının olması arşive ve topluluğa ne sağlar, 
mekânın arşivin oluşumundaki etkisi nedir? Bu sorulara yanıt aranırken, 
Lambda’nın ve arşivin mekân serüvenleri hem sıklıkla mekân değiştiril-
mesinin sebepleriyle hem de bunun arşiv üzerindeki etkileriyle ele alın-
mıştır. Ardından bu etki daha genel bir çerçevede arşivin korunmasıyla 
ilişkilendirilerek incelenmiştir.

Yıllar 1993-
2002

2002-
2004

2004-
2007

2007-
2011

2011-
2014

2014-
2016

2016-
2017

2017-
2019

2019-
2021

Arşiv Heribert Terkos 
Çıkmazı

Büyük 
Parmak-

kapı 
Sok.

Tel Sok. 
- Teras Tel Sok. Kadıköy

Ümra-
niye 

(depo)
Turgay KEK

Tablo 4: Lambda Arşivi’nin yıllara göre bulunduğu mekânlar belirtilmiştir.

Lambda 1993 yılında kurulmuş ve 2002’de ilk mekânına kavuşmuştur. 
Bununla birlikte Lambda’nın arşivi çok daha eskiye, ilk toplantıların yapıl-
dığı Heribert’in evine; arşivin içeriği ise daha da eskiye, 1980’li yılların so-
nuna kadar uzanır. İlk olarak belirtilmesi gereken şu ki arşiv, Lambda’nın 
mekânının olmasıyla başlamamıştır. Bu arşiv ilk olarak Heribert’in evinde 
toplanmaya başlanmış ve 2002 yılında Lambda ilk mekânına kavuştuğun-
da buraya getirilmiştir: 

Kendime müstakil bir ev aldım ve giriş katta bir odayı Lambda için 
ayırdım. Orada toplanmaya devam ettik ve orası Lambda’nın arşiv odası 
oldu (Heribert).
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Ben ilk geldiğimde arşiv bir arkadaşın evinde duruyordu. Heribert ha-
zırlamaya başlamıştı. 87’den itibaren biriktirmeye başlayan oydu. Sonra o, 
Lambda’nın arşivi olmuştu (Öner).

2002 yılına kadar ‘Pazar Sohbetleri’ için çoğunlukla Toplumsal Araştır-
malar Vakfı’nın toplantı salonunu kiralayan Lambda, Terkos Çıkmazı’nda 
bulunan ufak bir mekânı kiralamış ve böylece hafta boyunca insanların uğ-
rayabileceği bir mekâna kavuşmuştur. 2004 yılında ise Büyük Parmakkapı 
Sokak’taki mekâna taşınmıştır. Burası aynı zamanda ‘Danışma Hattı’nın da 
başlatıldığı mekândır. Arşiv, Danışma Hattı odasıyla aynı mekânı paylaşmış 
ve daha sonra taşınılan diğer mekânlarda da bu durum değişmemiştir. 2007 
yılında Tel Sokak’taki teraslı daireye geçilmiş, 2011 yılında ise Tel Sokak’ta 
bulunan bir başka daireye. 2014 yılında Lambda buradan çıkarıldığında, 
uzun süre bir yer bulamamış ve alternatif semtlerde mekân arayışına baş-
lamıştır. 2014 yılında Kadıköy’de bir daire kiralamış ve 2016 yılına kadar 
burada çalışmalarını sürdürmüştür. Lambda’nın 2016 yılından sonra dü-
zenli etkinlikler yapabildiği sabit bir mekânı olmamış, eşyaların paylaşımlı 
ofise konulması mümkün olmadığından, eşyalar için ve tabii ki arşiv için 
Ümraniye’de bir depo kiralanmıştır. Yaklaşık bir yıl pek de uygun olmayan 
koşullarda arşiv burada kaldıktan sonra, Lambda gönüllüsü olan Turgay’ın 
evinin bodrumuna taşınmış, 2019 yılında ise arşiv kabaca tasniflenip KEK’e 
teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren de arşivin dijitalleştirilebilmesi, kata-
loglanması ve erişime açılabilmesi için fon arayışı devam etmektedir. 

i) Hareketlilik, Mekân ve Arşiv

Peki Lambda, neden sürekli bir yerden bir yere taşınmıştır? Bunun 
temel sebebi, hâlihazırda içinde bulunduğu mekândan çeşitli bahanelerle 
çıkarılması, çıkarıldıktan sonra ise; LGBTİ+ alanında faaliyet yürüten bir 
örgüt olarak, ya ayrımcılığa maruz bırakıldığı için mekân bulamaması ya 
da ‘kabul edildiği’ bir mekân bulsa bile çok yüksek kiralar ödemek zorun-
da bırakılması olarak belirtilmiştir.

Nasıl bir örgüt olduğumuz anlaşılınca ya da biz söyleyince telefonlar 
direkt yüzümüze kapatılıyordu. [...] Normalde o ayarda bir yerin olacağı 
fiyattan daha yüksek oluyordu. [...] Çünkü çok fazla yer yoktur seni ka-
bul eden. [...] Bütün bunlara rağmen genelde ev sahibi bizi çıkarıyordu 
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bir bahaneyle. Mesela o teraslı yerden çıkarılmamız, ev sahibi işte karde-
şim gelecek burayı ofis yapacak çıkın dedi ve bizi çıkardıktan sonra HDK 
[Halkların Demokratik Kongresi] Beyoğlu’na verdi mesela. (Öner)

Beyoğlu’ndan Kadıköy’e taşınma sürecinde de Lambda uzun süre 
mekân bulamamış ve bu soruna dikkat çekmek için çeşitli eylemler yap-
mıştır. Yani Lambda yasal statüsü olan, stopajını ödeyen bir dernek ola-
rak yalnızca heteroseksizmle ve ön yargılarla değil, Beyoğlu’ndaki rantla 
ve soylulaştırma politikalarıyla da mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. 
Ayrımcılığa ve yükselen kiralara dikkat çekmek için Lambda, koordinas-
yon toplantılarından birini Mis Sokak’ta gerçekleştirmiş,1 bu sorunu gö-
rünür kılsa da Beyoğlu’nda mekân bulamadığından Kadıköy’e taşınmıştır. 

Serdar taşınmaların temel sebebini ekonomik kaynakların yetersiz ol-
masıyla ilişkilendirmiş, bir taban örgütlenmesi olan Lambda’nın mevcut 
koşullarda var olabilmesinin zorluğuna dikkat çekmiştir: 

Yani Lambdaistanbul çıkartıp şak diye 10 bin liraya bir yer tutsaydı 
kimse onu kolay kolay çıkaramazdı. Zaten madi belde2 üç kuruşa bir yerde 
barınmak ya da var olmak için uğraştığı için de bu oldu (Serdar).

Kadıköy’e taşındıktan sonra hemen her gün etkinliklerin yapıldığı bir 
dönemden, gönüllülüğün ve katılımın azaldığı, hatta LKM’nin açık bile 
tutulamadığı bir sürece girildiğinde, bu kez farklı bir sebeple mekânsız 
kalmıştır Lambda. Her türlü çalışmanın gönüllüler tarafından gönüllü 
emeği ile gerçekleştirildiği örgüt, siyasal gelişmelerden etkilenmiş ve Ka-
dıköy’deki mekânı devam ettirememiştir.

Sadece Kadıköy’den çıkmamız daha farklıydı (sebebi) diye ben hatırlı-
yorum. Yine kira çok gelmeye başlamıştı, yine ne yapar eder öderdik ama 
esas nedeni 2015 sonrası süreçte gönüllü bulamamaya, o mekânı açık tuta-
mamaya başladık. Gönüllüler biraz dağıldı. Haftanın bir günü açık tutma-
ya çalışıyorduk, o bile zar zor oluyordu (Öner).

Çalışmada arşivin mekânla olan ilişkisi tüm bu hareketliliğin ve mekân-

1 1 Ağustos 2014’te gerçekleşen bu toplantı için bkz.: https://bianet.org/bianet/
toplum/157501-lambdaistanbul-ofisi-kapandi-toplanti-sokakta

2 ‘Madi belde’; LGBTİ+’ların alt kültür dili olarak ifade edilen Lubunca kelimelerdendir. 
Madi; kötü, huysuz, bela anlamlarına gelir. Belde ise para demektir. Burada Lambda’nın 
mêkan için kısıtlı bütçesi olduğu dile getirilmektedir. 
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la birlikte yer değiştirmelerin dışında bir de ‘mekânda yaşayan bir arşiv’ 
olarak arşivin ele alınmasını gerekli kılmıştır. Okan, arşivin o mekânda 
yaşadığını ve mekânın bir parçası olarak o topluluğun da bir parçası ol-
duğunu ifade etmiştir. Bu mekân hem toplantıların, çeşitli etkinliklerin 
yapıldığı hem de partilerin düzenlendiği mekândır. Arşivin mekânda ya-
şaması da topluluk arşivinin aktivist niteliğini doğrular. Serdar ise mekânı, 
arşivin oluşması için bir ön koşul olarak görmüş ve arşivin ‘köklenebilme-
si’ için ‘göçebe’ olmaması gerektiğini vurgulamıştır. 

Mekân değiştirmelerin arşiv üzerindeki etkisi söz konusu olduğunda 
katılımcılar, özellikle belge kaybı yaşanması üzerinde durmuşlardır. Okan, 
“O taşınma esnasında bence oradan birçok şey bu gereksiz falan diyerek 
alınmamış, atılmış olabilir. ...Oradaki her şey arşivlenebilir bir şeyken bir 
anda hani şey biraz insafına kalıyor işte” diyerek taşınmalar esnasında bazı 
belgelerin arşiv değeri taşımadığı düşünülerek belge kaybının yaşanmış 
olabileceğine dikkat çekmiştir. Bu ifade aynı zamanda, örgütün arşiv ko-
ruma politikasının olmadığını göstermektedir. 

ii) Arşivin Korunması

Arşiv belgelerinin zamanla yıpranmaması ya da bozulmaması için uy-
gun koşullarda saklanması, bozulan belgelerin onarılması ya da belgelerin 
kopyalanması yoluyla arşiv korunabilir. Arşivsel koruma; arşivin muhafa-
za edilmesi için gerekli insan kaynağını, fiziksel ve ekonomik kaynakları 
ve koruma politikalarını içerir (Aracı Güler, 2017). Sokağa atılma tehlike-
siyle depodan alınan ve bir gönüllünün bodrumuna taşınan Lambda arşi-
vinin, arşivsel korumaya uygun koşullarda bulunmadığı ve korunamadığı 
elbette açıktır. Yapılan görüşmelerde insan kaynağı, ekonomik kaynaklar 
ve politikaların yanı sıra arşivin korunması konusunda karşılaşılan sorun-
lara, arşivin korunması için alınan önlemlere, çevresel şartlara ve güven-
lik/risk meselesine de yer verilmiştir.

Anlatılardan, arşivin korunması için uygun çevresel koşulların sağla-
namadığı anlaşılsa da bazı önlemlerin alındığından da bahsetmek gerekir. 
Katılımcıların belirttiği gibi basın arşivinin dosyalanarak klasörlenmesi 
elbette belgeleri korumaktadır. Ayrıca arşivin KEK’e teslim edilmesinin 
temel sebebi de arşivin korunmasıdır, başka bir ifadeyle önlem amacıyla 
arşivin KEK’e teslim edildiği belirtilmiştir.
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Tabii ki yani biz arşiv için hep endişeleniyorduk. Depoda dururken 
de hani ne olacak filan. [...] Kadın Eserleri Kütüphanesi bizimle iletişime 
geçince bu bizim içimizi rahatlattı. Çünkü bu fiziki arşivin de korunması 
anlamına geliyordu ve dijitale aktarılması da aslında onların fikriydi ve bu 
bize çok iyi geldi. Ama tabii Turgay’ın evinden Kadın Eserleri’ne arşivin 
gitmesinin temel sebebi arşivin daha iyi korunmasıydı (Öner).

Okan, arşiv depoya taşınmadan önce basın arşivinin bir kısmını diji-
talleştirmek için aldığını ve bir üniversitede öğretim üyesinin desteğiyle 
bu işleme başladığını belirtmiş, ancak sürdürülebilir bir yol olmadığından 
yalnızca bir klasörün dijitale aktarılabildiğini ifade etmiştir. Bu çalışma, 
arşivin korunması için gerçekleştirilen önemli bir girişimdir.

Arşivin korunmasına ilişkin bir diğer etken de örgütün arşiv politi-
kasıdır. Arşivin nasıl korunacağına dair bir politikanın oluşturulmaması 
sebebiyle belge kayıplarının yaşanması muhtemeldir. Bu kayıplar taşınma 
sırasında gerçekleşebileceği gibi, gündelik faaliyetlerde belgenin arşiv değe-
ri taşıdığının fark edilmemesi sebebiyle de gerçekleşebilir. Serdar, arşivin 
oluşturulması ve korunmasında en önemli etkenin kültür politikası oldu-
ğunu, aksi halde arşivin dağılmaya mahkûm olduğunu ifade etmiştir. Okan 
ise bu durumu şöyle açıklamıştır: 

Bu arada öyle bir temizlik dönemleri oluyordu, atıyorum üç kişi girişip 
bir temizlik yapıyordu. Senin bugün bakıp ve bunlar kesinlikle atılmaz de-
diğin şeyler atılıyordu (Okan).

Arşivin korunmasında önemli bir başlık güvenlik ve risk meselesidir 
ve bu mesele LGBTİ+’lar bakımından tartışılırken, 1900’lerin başında 
eşcinsel hareketin nüvelendiği, Bilimsel İnsani Komite adıyla eşcinselle-
rin hakkını savunmak amacıyla Almanya’da Magnus Hirschfeld tarafın-
dan kurulan örgüt ve Seksoloji Enstitüsü ilk hatıra gelendir. İlk cinsiyet 
uyum ameliyatlarının yapıldığı, araştırma belgelerinin ve fotoğraflarının 
yer aldığı, zengin bir kütüphaneye sahip enstitü ve eşcinsel ilişkinin ce-
zalandırılmasını içeren 175. maddenin kaldırılması için kampanyalar 
yapan komite 1933’te Naziler tarafından kapatılmış, bütün kitaplar ve 
belgeler yakılmıştır (Diltemiz Mol, 2016). Türkiye’nin yakın geçmişine 
bakıldığında ise Kaos GL ve SPoD’a yönelik IŞİD tehditleri, valilik tara-
fından yürüyüşler ve etkinlikler için verilen yasaklama kararları arşivin 
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güvenliği açısından önem teşkil etmektedir, ayrıca bu durumun zaman 
zaman örgütlerde otosansüre neden olduğu da belirtilmelidir.1

Güvenlik ve risk bakımından arşivin korunması söz konusu olduğun-
da, son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerin, hükümet yetkililerinin nefret 
söylemi içeren ifadeleri sıklıkla kullanmalarının ve bunu meşrulaştırmala-
rının, arşivin güvenliği için tehdit oluşturduğu anlatısı da dikkat çekicidir;2 

Bir tehdit hissetmiştik yani Erdoğan, İçişleri Bakanı bir şeyler söyle-
mişlerdi. Acaba derneklere bir şey olur mu, evlere gelirlerse bendeki kla-
sörlere bir şeyler olur mu diye düşünmüştüm [Zira 2018 yılında Kaos 
GL’nin kurucularından Ali Erol, polis tarafından evine baskın yapılarak 
gözaltına alınmıştır].3 [...] Yani bu durum son birkaç senedir var aslında. 
Daha önce pek böyle bir şey düşünmüyordum, ucu bize dokunur mu gibi. 
Yani kapatma davası olmuştu tabii 2007’de filan ama o zaman kapansa da 
devam ederiz diye düşünüyordum. [...] Şu anki iklim daha farklı. Belki o 
zaman daha güçlü hissediyorduk kendimizi onu da bilmiyorum (Öner).

1 OHAL sürecine ilişkin olarak LGBTİ+ aktivistlerle yapılan bir görüşmede, konjonktü-
rün otosansüre olan etkisi dile getirilmiştir. Bkz. https://www.dw.com/tr/lgbti-aktivis-
ti-olmak-sald%C4%B1r%C4%B1lar-sistematik-ve-organize/a-53885069 

2 Katılımcılar tarafından dile getirilmese de 2008 yılında LKM’ye yapılan polis arama-
sından burada bahsetmek gerekir. Bir şahsın ‘dernek binasının para karşılığında fuhuş 
amacıyla kullandırıldığı ve dernek yöneticilerinin bundan kazanç sağladığı’ suçlamasıy-
la İstanbul Valiliği’ne e-mail atması sonucu dernek takibe alınmış, bu takip sonucunda 
dernek binasına giren ‘travestiler’ makul şüphe olarak kabul edilmiş ve ardından derne-
ğe arama kararı çıkarılmıştır. Cumhuriyet savcılığı bununla birlikte derneğin bilgisaya-
rının incelenmesini ve içeriklerin kopyalanmasını da talep etmiştir-bu talebin kısmen 
kabul edildiği belirtilmiştir-. Arama sırasında birçok belgeye el konulmuş, suç unsuru-
nun olmadığı Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edilince belgeler derneğe iade edilmiştir. 
Bu sürecin yasaya aykırı olduğu, yaşananların ardından LGBTİ+’ların derneğe gelmeye 
çekindiği, ayrıca transların bahane edilerek arama yapılmasının da ayrımcılık olduğunu 
belirten Lambda, AİHM’e başvurmuştur. Başvuru, 2021 yılında açıklanan kararla ‘daya-
naktan yoksun olduğu’ gerekçesiyle reddedilmiştir. Karar metni için bkz. https://inhak.
adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/basvuran-dernegin-hukuki-bir-gerekce-bulunmak-
sizin-bir-arama-islemine-tabi-tutulmasinin-ve-belgelerine-el-konulmasinin-sozles-
me-nin-8-11-ve-14-maddelerini-ihlal-ettigi-iddiasina-iliskin-basvuru13042021105916

3 Bkz. https://m.bianet.org/bianet/lgbti/193941-kaos-gl-ali-erol-derhal-serbest-birakilsin
 Ayrıca bu bildirinin de sunulduğu sempozyum oturumunda Sevcan Tiftik tarafından 

sunulan ‘Arşivcilikte İnce Manevralar: LGBTİ+ Derneklerinin Arşiv Serüvenleri’ isimli 
sunumda Kaos GL’den Ali Erol’a yapılan gözaltı sırasında arşivin bir kısmının kaybol-
duğu ifade edilmiştir: https://www.youtube.com/watch?v=gdqpd2ALPm8 (13:59)
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Özgür ise güvenlik riskinin hep olduğunu ve bunu aşmak için olabil-
diğince farklı yerlerde belgelerin kopyasının saklanması gerektiğini belirt-
miştir. Öyle ki arşivin KEK’e teslim edilmesindeki risklerin dahi -KEK’in 
İBB’ye bağlı olması sebebiyle- değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır: 

Orası bildiğim kadarıyla belediyeye bağlı, ... ya belediye AKP’nin [Ada-
let ve Kalkınma Partisi] elinde olsa, işte kütüphane de belediyeye bağlı. Ne 
yaparlar falan diye ilk ben öyle düşünüyorum aslında (Özgür).

2. Topluluk Temelli Arşivin ve Aktivizmin Karşılıklı İnşasında  
 ‘Toplayıcı Aktivistler’in Rolü

Lambda kurulduğu yıllarda iç toplantıların Heribert’in evinde yapıldı-
ğından ve arşiv malzemesinin ilk olarak orada biriktirilmeye başlandığından 
daha önce söz edilmişti. Mekânın da olmasıyla birlikte malzeme daha dü-
zenli arşivlenmeye ve tasniflenmeye başlanmış, Bawer ve Yener Bayramoğ-
lu’nun [Eski Lambda gönüllüleri] oluşturduğu tasnifleme sistemi bir süre 
devam ettirilmiş, özellikle de Özgür’ün proje çalışanı olarak LKM’de bulun-
duğu dönemde –yaklaşık iki yıl boyunca– arşivde, sistematik kayıt ve tasnif-
leme çalışmaları yapılmıştır. Özgür’ün ayrılmasının ardından ise fiziki arşiv-
le ilgili çalışmaların devam etmediği söylenebilir. Bunun önemli bir sebebi 
de internetin ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması olarak belirtilmiştir.

Burada dikkat çeken şey daha çok gönüllülerin kendi ilgileri dâhilin-
de, toplama alışkanlıkları ya da biriktirmeyi sevmeleri sebebiyle arşivin 
oluşturulmasıdır. Arşivleme çalışmasında istikrarın sağlanamaması da 
bununla gerekçelendirilebilir. Bu noktada Heribert’in aktardıkları olduk-
ça açıklayıcıdır: 

Arşiv, bana çok doğal bir şey gibi geliyordu. Yani biriktirmek. Yani o 
belgeleri saklamak. Yani çok düşünmedim, böyle olması bana çok doğal 
geldi yoksa annemin bana yazdığı bütün Noel kutlamaları falan, bir kutu-
da saklı hâlâ (Heribert).

2006-2012 yılları arasında Lambda’nın sitesinde1 medya arşivi oluştu-
ran Ali (Aligül) Arıkan, altı yılda yaklaşık 9.300 içerikle zengin bir medya 
arşivi oluşturmuştur. Bu durumu Okan şöyle aktarmıştır: 

1 Bkz.: http://www.lambdaistanbul.org/s/
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Tamamen medya arşivini tek başına oluşturdu. ... Aligül kendisi kişisel 
iyi niyeti ve hevesiyle bunu yaptı. Yani bir yerden sonra son 15 yıldır biri-
kenler de bence biraz öyle bir yerden birikiyor (Okan).

Benzer şekilde Serdar da kişisel ilgi ve disiplinin o dönemki arşiv çalışma-
ları üzerinde etkili olduğunu ifade etmiş, Lambda’da sistematik arşiv çalış-
malarını başlatan ve arşivin gelişmesine önemli katkılar sunan kişilerin zaten 
otobiyografik arşivleri ve arşiv disiplini olan kişiler olduğunu vurgulamıştır. 

Topluluk temelli arşivin oluşturulmasında kolektif emeğin de etkisi 
büyüktür. Lambda arşivi de ilk oluşumundan itibaren topluluğun katkıla-
rıyla büyümüş ve serpilmiştir. Öner, LKM’ye gelen kişilerin LGBTİ+’lara 
ilişkin haberleri içeren gazete kupürleri getirdiğinden ve bunların bir süre 
panoda asılı kaldıktan sonra arşive kaldırıldığından bahsetmiştir. Serdar 
da Lambda arşivinin kolektif bir biçimde oluşturulduğunu ve böylece ar-
şivin köklerinin daha derine indiğini, böylece geçmişe yönelik belgelere de 
ulaşılabildiğini vurgulamıştır: 

Bu 2003-2006 yılları arasında önceki yıllara ait çok fazla doküman yoktu. 
[...]Kadıköy’de bir mekân varken Lambdaistanbul’a gittiğimde orada şeyleri 
de gördüm cins dergilerini, %100 Gay Lezbiyen dergilerini gördüm mesela. 
Onlar hangi süreçte kim tarafından getirildi bilmiyorum ama bu şu demek; 
Lambdaistanbul o dönemde böyle bir arşiv çalışması başlattıktan sonra, fark-
lı kolları olan kitap arşivi, haber, doküman arşivi insanlar da ellerinde etek-
lerinde ne varsa bizden öncekiler abilerimiz ablalarımız bunları getirmeye 
başladılar ve böylece arşivin kökleri daha derine inmeye başladı (Serdar). 

Arşivin korunmasına yönelik politikaların oluşturulması gerekir. Bu-
nunla birlikte arşivin oluşturulmasına ve arşive kaynak sağlanmasına 
yönelik olarak da politikanın oluşturulması önemlidir. Lambda’nın ar-
şiv oluşturulmasına ilişkin bir politikasının olmadığı görülmüş, bununla 
birlikte sistematik olmasa da afiş, broşür gibi belgelerin arşiv için ayrıldı-
ğı anlaşılmıştır. Politika eksikliği, arşive belge sağlanmasında kayıpların 
yaşanmasına neden olsa da zaman zaman gönüllülerin arşivi önceleyerek 
çalışmalar yaptığı da belirtilmiştir.

Lambda’da arşiv çalışmalarını güçlendirmek, politika oluşturmak ve 
arşiv komisyonu kurmak için son girişimin 2014 yılı için planlandığı sap-
tanmıştır. Aşağıdaki alıntı, Lambda’nın 2014 yılının planlama toplantısı-
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nın raporundan alınmıştır. Bununla birlikte Arşiv ve Hafıza Komisyonu 
2018 yılında oluşturulmuştur ancak bu komisyon, yalnızca mevcut arşivin 
korunması ve dijitalleştirilmesi ile ilgilenmektedir.

Arşiv komisyonu oluşturulması

Lambda’nın var olan arşivini düzenleyip kullanılır hale getirmeli, Ta-
rih Vakfı’nın düzenlediği “arşivleme teknikleri” eğitimine katılıp bilgi 
aktarmalı, arşivlerden, hâlihazırda var olan ses kayıtlarından ve bundan 
sonra yapılacak ses kayıtlarından araştırma alanları açıp yayınlar çıkarma-
lı, düzenli aralıklarla bülten çıkarmalı, harekete ilişkin genel konularda ya 
da güncel konular üzerine gerek blog türü, gerek makale türü, akademik, 
basın açıklaması, vb. şekillerde yazarak üretken hale geçmeli, basın bildiri-
si nasıl yazılır atölyesi vb. düzenlemeliyiz (“Lambda’da 2013’ü Konuştuk, 
2014’ü Planladık — Lambdaistanbul”, t.y.).

i) Arşivin Sürdürülebilirliği

Topluluk temelli arşiv ve aktivizm etkileşiminde bakılması gereken 
önemli bir tema da arşivin sürdürülebilirliğidir. Bu başlıkta Lambda arşi-
vinin sürekliliğini etkileyen unsurlar incelenmiş ve sürekliliğin örgütlen-
me yapısıyla mı, örgüt kültürü ve bu kültürün aktarımıyla mı ilgili olduğu 
yahut ekonomik ya da politik ortam gibi dış faktörlerle mi ilişkili olduğu 
sorularına yanıt aranmıştır.

Öncelikle Lambda’nın örgütlenme yapısına bakılacak olursa, Lamb-
da’nın herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu, kararların konsensüsle 
alındığı, üzerinde ortaklaşılmış ilkeleri1 temel alarak politika üreten yatay 
bir örgüt olduğu belirtilmelidir. Yasal dernek statüsü olduğu için yönetim 
kurulu olsa da kurulda yer alan kişilerin karar alma süreçlerine katılımı 
farklılık göstermemektedir. Kurumsal işleyişi ise, komisyonlar üzerinden 
yürütülür. Her Lambda gönüllüsü en az bir komisyonda yer alır ve ka-
rarlar iki haftada bir gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınır. 
Taban örgütlenmesi olan Lambda’nın sabit bir çalışanı yoktur ve gönül-
lülerin emeği ile faaliyetler yürütülür. Finansal kaynağını ise üye aidatları, 
bağışlar ve düzenlenen partilerden elde edilen gelirler oluşturmaktadır.

1 İlkeler hakkında detaylı bilgi için bkz.: http://www.lambdaistanbul.org/s/hakkinda/
ilkelerimiz/
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Heribert, arşivin sürekliliği konusunda gönüllü sirkülasyonunun 
önemli bir etken olduğuna fakat ilgili bir kişinin bile arşivin sürdürülebi-
lirliği için yeterli olacağına dikkat çekmiştir. 

Lambda’nın tarzı hepsi şey, çok da sürekli olmadığı için düşen insanlar 
oluyor filan. Biraz korktum insanlar bıraksa ilgilenen olacak mı (arşivle), 
ne kadar organize olacak? Yani dernek iyi olursa tabii ki o daha sağlam 
geliyor ama dernek çok iyi çalışmazsa, sorumluluk duyan bir kişi de bazen 
daha faydalı. Onun için pek bir şey diyemem ama sanıyorum çok da kötü 
geçmedi yani Lambda’nın hâlâ şu an arşivi var (gülüyor) (Heribert).

Öner ve Serdar örgütlenme yapısının sürdürülebilirlik üzerinde etkisi-
nin olmadığı görüşündedir. Özgür ise sürdürülebilirliği gönüllü sayısı ile 
ilişkilendirmiş ve diğer faaliyetlerden sıra gelmediğini ifade etmiştir. Bu 
ifade hem insan kaynağına hem de ‘öncelikli’ meselelere yani bir kez daha 
arşiv politikasının eksikliğine dikkat çeker. 

Yapılan görüşmelerde Lambda’da sözlü aktarım kültürünün yaygın ol-
duğu anlaşılmış, bununla birlikte Serdar sürdürülebilirliğin yalnızca sözlü 
aktarımla sağlanamayacağını belirtmiştir. Bu anlatımda da temel olarak 
vurgulanan şey yine politika eksikliğidir.

... bir sonraki grubun önceliği arşiv değilse onu aktarsan n’olur, ak-
tarmasan ne olur. Yani sen aktarsan bile onlar o işi yapmak istemiyorsa, 
onların farklı öncelikleri varsa harekete dair, mücadeleye dair farklı istek-
leri varsa yine bu (arşiv) güdük kalmaya ya da bıraktığın yerde kalmaya 
mahkûm ya da dağılmaya (Serdar).

Son olarak ekonominin, arşivin sürdürülebilirliği üzerinde nasıl bir et-
kisi olduğu incelendiğinde, ekonominin önemli bir etken olduğu katılım-
cılar tarafından yok sayılmamış ancak “sahiplenmenin” hem arşivin hem 
de örgütün sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. 

Lambda benim bildiğim yani bizim dönemimizde öyleydi, aidatlarla 
var olabilen bir dernekti. Biz aidatlarla kira ödüyorduk bayağı. Oradaki 
her gönüllü 7/24 çalışıyordu, hem de para verip oranın kirasını ödüyor-
du. Böyle bir sahiplenme ve böyle bir sahip çıkma vardı. Yine bu da bence 
takdire şayan bir şeydi. Türkiye’de bu başarıldıysa, bunu en çok başaran 
dernek Lambda olmuştur. Bir dönem için dahi olsa (Serdar).
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ii) Arşiv ve Aktivizmin Etkileşimi

Arşiv ve aktivizmin etkileşimi iki yaklaşımla ele alınmış, öncelikle akti-
vizmden arşive kaynak sağlanması ve arşivin içeriği incelenmiş, ardından 
da arşivin aktivizme katkısı ve aktivizm pratiklerinde arşivden nasıl fayda-
lanıldığı üzerinde durulmuştur. 

Lambda arşivinin envanteri incelendiğinde, 90’lı yıllarda hazırladığı 
ilk broşürlerinden itibaren yaptığı birçok faaliyetin belgesinin burada yer 
aldığı görülmüştür. Bununla birlikte arşivde, farklı örgütlerin yayınları, 
derneğe gelen mektuplar, dernek karar defteri, üye defteri, makbuzlar gibi 
resmî evraklar da yer almaktadır. Onur Haftalarına, Güztanbul buluşma-
larına, partilere, sempozyumlara ilişkin afişler ve broşürler, Akademik 
Araştırmalar Komisyonu’nun danışmanlık verdiği tezler, 12 yıllık bir bi-
rikim olmasına karşın henüz raporlaştırılmamış olan Danışma Hattı gö-
rüşme formları, koordinasyon toplantı notları, yayımlanmamış sözlü tarih 
çalışmaları gibi oldukça çeşitli belgeler de arşivde yer almaktadır. Ayrıca, 
etkinlik fotoğraflarının, etkinlik afiş tasarımlarının ve altyazıları çevrilmiş 
filmlerin yer aldığı bir dijital arşiv de mevcuttur: 

“Lambda’dan ve hareketten arkadaşlarla bir program yapmışlardı [Se-
vim Gözay’ın1 programı] ilki yayınlanmıştı, ikincisi yayımlanmamıştı. 
...Onun CD’leri de mesela biz birkaç tane basmıştık o zaman. Ondan da 
almıştım ne olur ne olmaz diye” (Özgür). Burada bahsedilen yayın, 2007 
yılında CNN Türk’te yayımlanması planlanan ve iki bölüm çekilen ancak 
sansür uygulanarak yayımlanmayan programdır. Arşivde yer alan bu bel-
ge, bir anlamda tarihin kıyısına itilen toplumsal gerçekliğin, merkeze çağ-
rılması fırsatını da taşır.2

Aktivizm pratiklerinin arşivden nasıl faydalandığı incelendiğindeyse 
faydalanıcıların hemen hepsinin gönüllüler olduğu anlaşılmaktadır. Heri-
bert, ‘ibnistan’ isimli web sayfasını oluştururken arşivden faydalandığını be-
lirtmiştir. Görüşme gerçekleştirilenlerden Öner de aynı durumu şu şekilde 
ifade etmiştir: 

96-97 yıllarında Açık Radyo’da yaptığımız bir radyo programı. Ona 

1  14 Ocak 2021’de hayatını kaybeden gazeteci Sevim Gözay’ın anısına saygıyla.
2 Detaylı bilgi için bkz.: http://www.lambdaistanbul.org/s/etkinlik/cosmopolisin-escin-

sellik-ile-ilgili-programi-yayindan-kaldirildi/
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hazırlanırken, oradaki gazete kupürlerinden filan yararlanıyorduk diye 
hatırlıyorum. [...] Yani yararlanmaktan bahsedince bizim dışımızdaki in-
sanlar tarafından pek fazla kullanıldığını ben hatırlamıyorum (Öner).

Serdar arşivin alternatif bir aktivizm alanı açtığına dikkat çekmiş, fark-
lı aktivizmleri mümkün kılması bakımından arşiv çalışmalarının önemini 
vurgulamış, Özgür ise LGBTİ+ hareketinin inşasında arşivin önemine de-
ğinirken, arşivin aynı zamanda hareketin belleği olduğuna dikkat çekmiştir:

Özellikle benim dönemimde bir hareket kültürü oluşturmaya çalışı-
yorduk ya bir sistematik. Yani biraz böyle sıfırdan yapıyorduk. Terimler, 
tanımlar dâhil. Yani başta görmüşsündür Eşcinsel Sivil Toplum İnisiyatifi 
sonra büyük tartışmalarla aylar yıllar süren tartışmalar zinciriyle LGBTT 
sonra LGBTİ+’ya parça parça ulaşılabildi. Onun için de hep arşivi de kur-
calıyorduk (Özgür).

3. Görünürlüğün Gölgesinde ve Köklerinin İzinde: Arşiv;  
     ‘bana dair bir şey’ 

Türkiye’deki eşcinsellerin örgütlenme seyri deneye yanıla doğrudan 
eşcinsel kadın ve erkeklerin kendilerinin yarattığı öz bir deneyim oldu. 
Doğrusu ile yanlışı ile bu 15-20 yıllık süreç aslında kendi eşcinselliğini 
kurarken aynı zamanda örgütlenmesini de kurduğu bir süreç oldu (Erol, 
2011, s. 435).

Bu son başlıkta LGBTİ+ arşivinin hem özneler için hem de LGBTİ+ 
hareketi için önemi incelenmiş, anlatılarda bu arşive özgü niteliklere yer 
verilmiştir.

Lambda arşivinin özellikle de internetin yaygın olmadığı dönemde 
sağladığı en büyük olanağın, içeriğine bakılmaksızın bir arada bulunan, 
kişilerin kendi kimliği ve deneyimine dair bir şeyler görebildiği materyal-
ler olduğu vurgulanmıştır. Tarihin dışına itilmiş bir kimlik burada, kendi 
tarihinin inşasının bir parçası olmuştur; hem de eve götüremediği gazete 
kupürlerini Lambda’ya getirerek!

Benim gençliğimde derli toplu gördüğüm hiçbir şey yoktu. Yani o 
Lamba’daki basın arşivindeki beş yüz tane haberin dört yüz tane saçma 
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sapan nefret haberi bile bana şeyi hatırlatıyordu, yani burada benden bah-
sediliyor. [...] Mesela ben eve Kaos GL götürmüyordum. Okuldaki evimde 
Kaos GL vardı. Yani evimde aslında bana dair bi şey yoktu. ...Lubunya-
lığınla1 ilgili bir arada görebileceğin şey çok az. Kitaplar da böyle mesela 
işte hani atıyorum benim o 20’li yaşlarımın sonunda falan filan şey hani 
Mephisto’da üç tane lubunyalıkla ilgili kitap vardı mesela. [...] Yani çok bir 
şey, köksüz bi şey olması bence biraz (Okan).

Bence [arşiv] bir köklülük bir çoğul, daha az yalnız hissettirmeyen. [...] 
Önemli çünkü kendini köklü hissetmek, kendini var etmek açısından ben-
zer deneyimler, benzer yaşanmışlıklar mühim. [...] Bence aktivizmin zaten 
en temel şeyi, yok sayıldığın bir ortamda varım demek. Varım demek için 
de senden önce var olmuşların, seninle birlikte var olmuşların hikâyesini 
bilmek, onların haberlerini okumak, röportajlarını okumak, yani edebi-
yattaki, sinemadaki ve pek çok başka sanat alanındaki temsilcilerini gör-
mek mühim (Serdar).

Katılımcılar LGBTİ+ arşivinin aynı zamanda tarih bilinci kazandır-
ması ve hareketin seyrine yönelik makro bir bakış sağlaması sebebiyle de 
önemli olduğunu vurgulamışlardır:

[...] tarih bilinci kazandırması açısından çok önemli. Çok düşünmeden 
anlık resimler çekerek bunun üzerinden akıl yürütmeler olabiliyor. O yüz-
den bugünlere nasıl geldik geçmişte neler oldu bence çok önemli. Burada-
yız bağırıyoruz işte ‘LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır engellenemez’ falan 
ama biz buraya nasıl geldik? Biz bu cesareti nereden alıyoruz? Yani uluorta 
bağıracak bir cesaret yoktu. [...] Biraz adım adım taş taş üstüne konarak 
örüldü bunlar. Bunların bilinmesi önemli geliyor (Öner).

Yani klasik, hem tarihimizi bilmek öncelikle. Tabii ki yani sıfırdan çık-
madı, gökten zembille inmedi, çok büyük bir tarihçesi var. Yani 90’larda 
da başlamadı tabii bu. Adım adım her kuşağın yaptığı çalışma bir sonraki-
ni doğurdu büyüttü. O aktarımı ve tarihçeyi bilmek bence çok önemli, ge-
leceğe yönelik de devam edebilmesi açısından. Bir yandan mesela yapılan 
geçmişteki hataları ya da bir sorun çıktığında o sorunun nasıl çözüldüğü-
nün öğrenilmesi açısından da önemli buluyorum arşivi (Özgür).

1 Lubunya kavramı önceleri eşcinsel erkek ve trans kadınları tanımlamak için kul-
lanılmışsa da günümüzde, LGBTİ+’lar için kullanılan şemsiye bir terimdir.
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Arşiv kapsamında olan kadar olmayan da arşive dair önemli veriler 
sunar. Görünürlük meselesinin Lambda arşivine kaynak sağlanmasında 
etkili olduğu da tespit edilmiştir: 

Görünürlük sorunu, bence şey yapıyor arşivin oluşmasını ketliyor [...]
Yani hani atıyorum yüzlerce etkinlik yapılıyor, bunların hiçbirinin fotoğ-
rafı çekilmiyor. [...] Bu arada zaten fark etmişsindir o dönemde de çok 
fotoğraf yok. [...] Atıyorum burası yani ne bileyim ekoloji derneği olsaydı 
ya da işte bir kadın örgütü olsaydı belki daha çok fotoğraf olurdu ya da 
daha çok video olurdu. [...] Bi sürü insan yaptığı şeyi gösteremiyor. Mesela 
ben belki yüz tane moderasyon yaptım mekânda ve onlara dair bir tane 
fotoğrafım yok mesela (Okan).

Özgür, Lambda arşivinin duygularla ve bellekle olan ilişkisinden bah-
setmiş, arşiv materyallerinin geçmişin duygularını anımsatmasında ken-
disi için biricik bir aracı olduğunu ifade etmiştir. Bu hatırlama pratiğinin 
de gerçekleşebilmesi için arşivin erişilebilir olması gerektiğini vurgula-
mıştır:

[...] o eski sayıları [Kaos GL dergisinin]okuduğumda o dönem yaşadı-
ğım şeyler, hissettim şeyler de aklıma geliyor ve o dönem olduğum insanı 
da unutmamamı sağlıyor ya da geçen gün ne bileyim karıştırdığımda o 
arşiv malzemelerini, ne yaptığım yaşadığım şeyler, hisler dâhil hatırladım 
yani. Unuttuğum birçok kişi ve olayı, durumu hatırladım. Sanırım bunun 
için de çok gerekli ve mümkün olduğunca da ulaşılabilir bir şekilde hep 
gündemimizde sanırım olmalı o arşiv ürünleri. (Özgür)

Toparlayacak olursak, bu bölümde arşivin mêkanla, aktivizmle ve ak-
tivistlerle olan etkileşimi üç başlıkta ele alındı. Arşivin defalarca mêkan 
değiştirmesine, bunun arşivin korunması ve sürdürülebilirliği üzerindeki 
etkisine, arşivin aktivizme kaynak sağlamasına ve aynı zamanda aktivizm 
pratiklerinden beslenmesine yer verildi. Böylece, arşivin LGBTİ+’ların 
belleğinde nasıl yer edindiğine ve hatta kimlik inşasındaki rolüne deği-
nilerek arşivin bellek ve örgütlenme ile ilişkisi de kurulmuştur. Ayrıca, 
arşive ve sözlü tarih çalışmalarına dayalı tarih yazımının ana akım tarih 
yazımında açtığı gedik de görünür kılınmıştır.
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Sonuç

LGBTİ+’ların kimlik inşa sürecinde ve toplumsal hareket olarak or-
taya çıkmasında arşiv, toplumun ataerkil ve heteroseksist yapısına kar-
şın kolektif belleğin filizlendiği yer olmuştur. Taban örgütü olduğundan 
Lambda’nın sokakla bağları hayli güçlüdür ve iktidarın LGBTİ+’lara yö-
nelik politikalarının ‘yok saymadan’ ‘düşmanlaştırmaya’ doğru evrildiği 
yıllarda Beyoğlu’nun soylulaştırılmasının da etkisiyle topluluk arşivinin 
yurtsuzlaştırıldığı, böylece topluluk üyelerinin de hareketin tarihine ya-
bancılaştırıldığı görülmüştür. Çünkü arşivle topluluğun karşılaşmasının 
önüne çekilen set, arşivin şu an [arşivin dijitalleştirilmesi projesi dışında] 
Lambda gündeminde olmaması ve şimdiye dair bir arşiv çalışmasının da 
yapılmamasıyla ilişkilidir. Lambda’nın varlığını sürdürme çabası ve gün-
delik gelişmeler sırasında arşivin öncelik meselesi olmadığı, fakat var olan 
tehdidin arşivin korunmasını ve bu tarihin erişime açılmasını tetiklediği 
görülmüştür.

Lambda gibi arşiv de gönüllülerin emeğiyle var olabilmiştir. Arşivi var 
eden ilişkilere ve koşullara yanıt ararken tüm bu sürece tanıklık eden ve 
aynı zamanda arşive katkı sunan gönüllülerin anlatıları, arşivin geçmiş-
le, kolektif bellekle ve duygularla kurulan bir bağ oluşturduğunu ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte bu arşivin, belge kayıpları nedeniyle ya da 
-görünürlük meselesi sebebiyle [kişilerin açık kimlikli olmamaları ve gö-
rünürlük sorunlarının olması]- arşive konulamamış birçok materyalle ne 
Lambda’nın ne de hareketin tarihini tam olarak yansıttığı söylenemez. 
Ancak topluluk arşivi olması sebebiyle, topluluğa yapılacak çağrıyla arşi-
vin yeniden kolektif olarak zenginleştirilmesi mümkündür ve bu, Arşiv ve 
Hafıza Komisyonu tarafından da arzu edilmektedir.

Kurumsal politikaların yokluğunda toplayıcı aktivistler geçmişin yeni-
den inşasının önünü açmış ancak insan kaynağı, fiziksel/politik koşullar 
ya da ekonomik sebeplerle arşivin oluşturulması ve korunması sürecinde 
istikrarsızlıklarla karşılaşılmıştır. Bunun önüne geçmek için, arşivcilerle iş 
birliği yapılmalı; birlikte arşive kaynak sağlanmasına, arşivin korunması-
na ve erişimine yönelik politikalar -hangi koşullarda hangi belgelerin eri-
şime açılacağı- oluşturulmalıdır. Güvenlik sorununu bertaraf etmek için 
ise KEK’e teslim edilen mevcut arşivin dijitalleştirildikten sonra kopyaları 
yurt dışında LGBTİ+ arşivlerini saklayan kütüphanelerle paylaşılabilir. 
Ayrıca Lambda’nın sözlü geleneğinin kayıt altına alınması için hem ku-
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rum tarihine hem de toplumsal hareketin tarihine yönelik yapılacak sözlü 
tarih çalışmalarının kıymeti büyüktür. 

Teşekkür

Hem Lambda arşivinin korunması sürecinde yol gösterici olan hem 
de bu çalışmaya vesile olan KEK’e, arşivin bizlere ulaşmasında emeği olan 
lubunyalara ve özellikle Lambda gönüllülerine, anlatılarıyla çalışmayı 
mümkün kılan katılımcılara, yorum ve değerlendirmeleri için Heribert ve 
Yener’e, Lambda’nın sözlü kültürünü ve hafızasını aktaran ve her daim 
Lambda’nın geçmişiyle köprü kurmamı sağlayan Öner’e, çalışmanın -aynı 
zamanda arşiv için kılavuz olacağı düşüncesini paylaşarak- ayaklarının 
yere basmasını sağlayan Okan’a, gerek feminist etiğe ve feminist tarih 
yazımına ilişkin öğrettikleri sebebiyle, gerekse bu metni okuyarak hem 
teknik hem de içerik açısından değerlendirmelerde ve öneride bulunan 
sevgili hocam Serpil Çakır’a ve son olarak da revizeleriyle metnin akışını 
kolaylaştıran Tuba Demirci’ye müteşekkirim.
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BURSA ÖRNEĞİ İLE BAĞIŞLARIN MÜZE  
ARŞİVLERİNE KATKILARI

Fikret Alkan1 
Bilal Canpolat2

Özet

Müzeler, dar kapsamlı tanımıyla, belirli bir döneme ya da coğrafi böl-
geye ait mirası, gelecek kuşaklara aktaran kültür yapılarıdır. Herhangi bir 
sebeple, elindeki eseri müzeye bağışlayan kişi ya da tüzel kişiler, müze 
koleksiyonları ve/veya arşivlerine içerik sağlar. Özellikle özel müze ko-
leksiyonlarının önemli bir kısmını meydana getiren bu bağışlar, müzede 
sunulan yaşanmışlık öykülerinin de temelini oluşturur. Bu; bazen bir ge-
linlikten doğan düğün gelenekleri, bazen Tenzile Hanım’ın ölen oğlu Na-
zif için toplanan düğme koleksiyonu, bazen Merinos Fabrikası işçi defteri 
ya da Dr. Rüştü Burlu’nun hasta kayıt defteri olarak karşımıza çıkar.

Bahsettiğimiz öyküler şahıslara, kurumlara ya da daha genel bir bakış-
la, bütün bir şehre ait tarihin parçaları olsa da, belirli bir yöntem izlenerek 
sergideki yerini alır. Bağışçının eseri için anlattıkları da kayıt altına alına-
rak arşivlere dönüşür. Bağışçının öyküsüyle birlikte müzede bıraktığı ma-
teryaller, ilgilisine ulaşıncaya değin bir süreçten geçer. Bu süreç eser için 
müzede sergilenerek yerini alması, arşivci içinse dijital ortama dönüştürü-
lerek yayınlanması demektir. Dolayısıyla bağışlanan her eserde, müze ile 
bağışlayan arasında karşılıklı bir bağ kurulur. Bu bağın en kuvvetli tutucu-
su ise arşiv yetkilisidir. Arşiv yetkilisi arşivin düzeninden sorumlu kişidir 
ki hem belgeleri ilgilisine ulaştırmalı, hem de bağış yapana bağışının önem 
taşıdığını hissettirmelidir. Bu durum, arşivci ile arşivi arasında toplumsal 
hafızayı canlı tutabilecek bir bilinç oluşturmalıdır.

Bu çalışmanın temelini, bir kentin müzelerinde yer alan eserlerin na-

1 Uzm. Sanat Tarihçi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, fikretalkan@hotmail.com
2 Müze Personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi, bll.cnplt@hotmail.com
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sıl kayıt altına alınarak arşivlere dönüştüğü oluşturuyor. Müzenin aldığı 
bağışlar, müzeye ait koleksiyon yönetim politikasına uygun olmalı ve 
bağış prosedürü izlenerek teslim alınmalıdır. Müze yetkilileri, bağış 
prosedüründe izlenen yol ile ilgili bilgilendirmeyi eser sahibi ile payla-
şır. Bağışlanan nesne, eser fişine özellikleriyle birlikte döküldüğünde arşiv 
belgesi olmaya başlamış demektir. Belge, müze gibi özel bir alanın kayıt-
larında sınıfına göre depolanmalıdır.

Bir şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı açısından önemli bir yer tu-
tan müze arşivlerinden yola çıkarak; sergi kataloğu, kitap, dergi, fotoğraf 
ya da dijital verilerin vb. saklanması sürecinde toplanan bilgilerin ne kadar 
derin araştırmalara konu olabileceği ve bu kapsamda gelecek kuşaklara 
nelerin aktarılabileceği düşünülmelidir.

Mevcut kayıtların, basılı ya da dijital olarak sadece araştırmacıların 
kullanımına sunulmasından ancak, sınırlı bir kitle yararlanabilir. Oysa ar-
şivlerde yer alan malzemenin, müzede yapılan dönemlik sergilerle, daha 
geniş kitlelere ulaşması sağlanır. Arşiv belgeleri bunun yanında eğitim ve 
atölye çalışmalarında başlangıç noktası konumundadır. Bir arşiv belgesi 
eşliğinde drama, atölye ve eğitim çalışması kurgulanarak müzeden alına-
cak verim arttırılabilir.

Çalışmamızda, bağışlar üzerinden oluşan müze koleksiyonlarının ar-
dındaki süreç ve bunların taraflara katkıları ile nasıl arşivlere dönüştükle-
ri, yeniden farklı izleyicilere sunulduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
müzelerde yaşanan örneklerle anlatılacaktır.

Anahtar kelimeler: Müze, bağış, arşiv, kent belleği, müzecilik, Bursa 
müzeleri
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CONTRIBUTION OF DONATIONS TO  
MUSEUM ARCHIVES

Abstract

Museums, with the narrow definition, are cultural structures that 
transfer the heritage of a certain period or geographical region to futu-
re generations. Individuals or legal entities who donate the work in their 
possession to the museum for any reason, provide content to museum 
collections and / or archives. These donations, which constitute an im-
portant part of the private museum collections, form the basis of the life 
stories presented in the museum. It is sometimes wedding traditions born 
from a wedding dress, sometimes the button collection collected for Ten-
zile Hanım’s deceased son Nazif, sometimes the Merino Factory workers’ 
notebook or Dr. It appears as Rüştü Burlu’s patient registry. 

Although the stories we mentioned are parts of the history of indivi-
duals, institutions or, in a more general view (in our paper) of an entire 
city, they take their place in the exhibition by following a certain method. 
What the donor told about his work is also recorded and turned into arc-
hives. The materials left by the donor in the museum along with the story 
go through a process until they reach the person concerned. This process 
means for the work to be included in the museum display element, and 
for the archivist, it means to be published in digital media. Therefore, a 
mutual connection is established between the museum and the donator 
in every donated work. The strongest holder of this bond is the archive 
authority. The archive authority is the person responsible for the order of 
the archive. This should create an awareness between the archivist and the 
archive that can keep the social memory alive.

The basis of our work will be how the artifacts in the museums of a city 
are recorded and turned into archives. When the donated object is poured 
into the work receipt with its features, it becomes an archive document. 
The document should be stored according to that class in the records of a 
special area such as a museum.
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Based on the museum archives that have an important place in terms 
of the historical, cultural and social structure of a city; exhibition catalog, 
book, magazine, photograph or digital data, etc. It should be considered 
how deeply the information transferred to future generations can be the 
subject of research and what can be transferred to future generations in 
this context. 

Since existing records, in print or digital form, will only be available to 
researchers for the benefit of a limited audience; The periodic exhibitions 
held in the museum will enable it to reach a wider audience based on the 
material contained in the archives. Archive documents are also the star-
ting point for training and workshop activities. The efficiency of the mu-
seum can be increased by organizing a drama, workshop and educational 
work with an archive document. 

In our study, the process behind the museum collections formed th-
rough donations and how these are transformed into archives with their 
contributions to the parties and presented to different audiences again will 
be explained with examples in the museums of Bursa Metropolitan Mu-
nicipality.

Key Words: museum, donation, archive, urban memory, museology
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1. Giriş:  
 Günümüz Müzelerinin Değişen Yapısı

Zeus’un dokuz kızının her birinden sanatın dokuz kolunun doğduğu 
efsanesinden yola çıkılarak müzelerin var oluşuna işaret edilse de insa-
noğlu, doğası gereği, kendisinde iz bırakan anlara ait nesneleri toplama 
eğilimindedir. Bu izlerin toplanmasıyla oluşan kişisel birikimler eser ko-
leksiyonlarını; geniş kitlelere ait izlerin bir araya toplandığı ve bunların bir 
yapı bünyesinde sergilendiği mekânlar ise müzeleri meydana getirir. Daha 
geniş bir bakış açısıyla izler, bir topluma ya da coğrafi alana ait ise toplum 
hafızasının ortak kaydı sayılarak müzeleri oluşturur.

Müzeler, 20. yüzyıla kadar, malzeme toplanması, korunması ve eserin 
görsel güzelliğine dayalı olarak sergilenmesiyle yetinen klasik müzecilik 
anlayışına bağlı hizmet verdiler. Zaman içinde teknolojinin ilerlemesi 
toplumları doğrudan etkiledi; bilgiye erişimin kolay kılınması, nitelikli 
insan gücü, hayat boyu öğrenme, yeni yönetim ve çalışma biçimlerini 
ortaya çıkardı. Bilginin değer kazanması da ona verilen önemi arttırdı 
ve onu sermaye şekline soktu. (Özel, 2016, s. 177-178) 20. yüzyılda bu 
yönleriyle öne çıkan bilgi kurumlarının ortak özellikleri, bilgi toplama-
ları, değerlendirip dağıtmalarıyla bilgiyi toplum yararına kullanmalarıdır 
(Uralman, 2006, s. 251). 

Günümüze değin yaşanan gelişmelerin sonucunda müzeler, sadece 
geçmiş kültürlere ait malzemeyi biriktirerek sergileyen mekânlar olmak-
tan daha fazlasıdır. ICOM Uluslararası Müze Konseyi’nin 7 Eylül 2019’da 
güncellenen müze tanımı şöyledir: “Müzeler, geçmiş ve gelecek hakkında 
kritik diyaloglar için demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlardır. 
Günümüzün çatışmalarını ve zorluklarını kabul edip ele alarak, eserleri ve 
örnekleri toplum için güvende tutar, gelecek nesiller için farklı hatıraları 
güvence altına alır ve eşit haklar sağlar ve tüm insanlar için mirasa eşit eri-
şim sağlar. Müzeler kâr amaçlı değildir. Katılımcıdır, saydamdır ve insan 
onuruna ve sosyal adalete, küresel eşitlik ve küresel refah düzeyine katkıda 
bulunmayı amaçlayan, dünyadaki anlayışları toplamak, muhafaza etmek, 
araştırmak, yorumlamak, sergilemek ve geliştirmek için aktif ortaklıklar ile 
çalışırlar.” (https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alter-



346

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

native-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/) Tanıma göre, 
bildiğimiz klasik müze yapısının ötesine geçilip müzelere ek sorumluluk-
lar yüklenmektedir. UNESCO’nun müze tanımını güncellemesi, müze-
lerin daha geniş bir perspektifle topluma ulaştıklarını gösterir. Bir başka 
deyişle, müzelere ideal müzeciliğin hedeflerini işaret eder. Müze tanımla-
ması UNESCO ile dünya çapına ulaşmış demektir. Bu durumda müzeler, 
sergilediklerini bilgi öğesi olarak etkin bir biçimde erişime sunan ve bu 
bilgiyi etkinlikleriyle toplumun tüm kesimine ulaştırmayı hedefleyen çağ-
daş kurumlar halini almaktadır (Özel, 2016, s. 178, Köklü, 2009, s. 10).

Günümüzün çağdaş müzecilik anlayışı sonucunda müzelerin toplum-
sal yükümlülükleri artıyor, kültürel bellek, kütüphane, eğitim/pedagojik 
eğitimler, laboratuvar gibi zaten var olan işlevleri ve çalışmaları ön plana 
çıkıyor. (Özkan, 2010, s. 26) Böylece müze, aynı anda çok sayıda kültürel 
işlevden faydalanılabilen bir kültür ünitesine dönüşüyor. Müze ziyaretçi-
leri müzeden içeri çekilirken; müzeler moda, futbol gibi günümüzün favo-
ri sektörleriyle rekabet eder hale geliyorlar. (Okan, 2015, s. 190-191)

2. Müzelerin Bilgi Kaynakları Olarak Bağışlar

Müzelerin değişen işlevleri nedeniyle kendi bünyelerinde oluşturduk-
ları farklı birimlerden biri de arşivlerdir. Müze arşivleri, müze içindeki 
eser ya da malzemenin içeriğinden oluşur. Bu kapsamda, arşiv çalışmasına 
ilişkin bilgi üretimi, eserin müzeye girişiyle başlar. Nesnenin fiziki yapısı-
na ait bilgiler, müzeye geliş yolu, tarihsel ve kültürel niteliği ile izleyiciye 
anlattıkları eserin kimliği olarak kaydedilir (Mollaoğlu, 2007, s. 5).

Uralman, bilgiye ulaşma ve kullanma yöntemi bakımından müzeleri; 
nesneleri sergileme ve depolama ile varlığını devam ettiren klasik müze-
cilik anlayışındaki nesne odaklı müzeler; nesnelerini bilgiyle harmanlaya-
rak birikimlerini kullanan ve dağıtan nesne odaklı bilgiye yönelen müzeler; 
enformasyon, veri ve bilgiden yararlanarak, bilgi temelinde nesnelere yö-
nelen bilgi odaklı nesneye yönelen müzeler olarak üçe ayırır. (Uralman, 
2006, s. 251) 

Müzeler için birçok veri bilgiye dönüşebilmektedir. Müzenin kendi 
çalışmalarında ortaya çıkan sergi metinleri, sergi katalogları, afişler, mü-
zenin ihtisas alanındaki uzman kişilerle yapılan görüşme metinleri, kü-
ratörlerin makaleleri, bilimsel çalışmalar gibi birikimlerden doğan veriler 
yanında; ses, resim, video gibi kitap dışı materyaller; pul, ilk gün zarfları 
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gibi filatelik malzemeler; kâğıt-madenî para gibi nümizmatik materyaller; 
harita, plan, küre gibi kartografik materyaller; gazete kupürleri, mektup-
lar, davetiyeler, posterler, piyango-çekiliş biletleri, afişler gibi efemera ve 
üç boyutlu malzemeler ile müzelerin ihtisas alanlarına giren ve müzecilik 
kapsamında değerlendiren basılı veya elektronik kitaplar, dergiler ve an-
siklopediler, sözlükler, yıllıklar, istatistik kaynakları, biyografik kaynaklar 
vb. danışma kaynakları da müze kurumlarındaki önemli bilgi içeriğidir. 
(Özel, 2016, s. 181) Müze çalışma prensibinde, bilgiyi koruma yoluyla edi-
nilir, araştırmalarıyla zenginleştirilir, iletişim yoluyla dağıtılır. (Uralman, 
2006, s. 251)

Müzenin kendi çalışmaları da yıllar içinde müzenin kurum arşivine 
dönüşür. Topkapı Sarayı Müzesi inşa edildiği yıldan itibaren başlı başı-
na bir arşivi ihtiva ederken, kendi imkânlarıyla kurulan, belli bir konuda 
oluşturulmuş ihtisas müzelerindeki kurum arşivleri küçük ölçekli başla-
makta ve zamanla büyümektedir. Bu küçük ölçekli arşivlerde müze ya-
pısının öyküsü, eserlerin öyküsü, müze adına yapılan dönemlik sergiler, 
eğitim-atölye faaliyetleri de yıllar içerisinde arşiv malzemesi olarak değer 
kazanır. Ancak, bahsettiğimiz kayıtlar sistematik bir biçimde arşiv düzeni 
almazsa sadece bilgi yığını olarak kalır (Çevik ve Alkan, 2016, s. 578).

Müzedeki koleksiyon ya da tekil olarak eserlerin müzeye geliş biçimleri 
bağış, satın alma ya da devir yoluyla gerçekleşebilir (Çevik ve Alkan, 2016, 
s. 577). Bu yöntemlerden biri olan bağış, bağış yapan kişi ya da kurumun 
belli bir anlaşmayla şartlı veya şartsız, süreli veya süresiz olarak elindeki 
malzeme ya da eseri müzenin kullanımına bırakmasıdır. Bağışlar özellikle 
özel müzelerin eser koleksiyonları için önemli bir yer tutar. Yapılan bağış, 
bağış tutanağı ile kayıt altına alınır. Eğer bağış konusu arşiv malzemesi ise, 
cinsi, kullanım hakları, çoğaltma ve yayın izinleri gibi bilgileri içeren daha 
geniş kapsamlı bir tutanak hazırlanarak imzalanır. Burada Kişisel Verile-
rin Korunması Hakkında Kanun’a dikkat edilmelidir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler içinde en geniş ar-
şive sahip Bursa Kent Müzesi’nde 6 binin üzerinde bağışlanmış malzeme 
bulunuyor. Arşiv kısmında ise 40 bini aşkın fotoğraf, 10 bin Belediye Mec-
lis kararı, 80 GB video ses kaydı, 25 bin belge, az sayıda efemera, diploma 
ve harita yer alıyor. 

Bağışlanan malzemeler, yapısı bakımından yalnızca birer kâğıt, plas-
tik, metal, cam, ahşap vb. değil midir? Aslında, Alev Ayaokur ve Bülent 
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Yılmaz’ın da bildirilerinde belirttikleri gibi, “Müze nesnesi, belirli bir za-
man, mekân ve kültürün gerçek temsilcisi ya da bir olayın gerçek tanığıdır.” 
(Ayaokur ve Yılmaz, 2016, s. 584). 26 Şubat 2021 günü açılan İstanbul 
Atlas Sineması-Sinema Müzesi’nde bir kamera sergilenmektedir. Onu, 
“Atatürk’ün Cumhuriyetimizin 10. yılında yaptığı konuşmayı kaydeden 
kamera” olarak tanımladığımızda ise Türk milleti olarak belleğimizde bir 
konuşma canlanır: “Ne Mutlu Türküm Diyene!” (Resim 1).

Ancak bağışçının anlatacakları, bağış malzemesini anlamlı kılar. Bu 
nedenle hiçbir müze eseri birbirinin aynı değildir; farklı yaşanmışlıkları 
vardır. Bu ölçüt, bir anlamda eserin müzedeki değerini belirler. Özellikle 
nadir eserler, bir kişinin hayatında önemli yer tutan nesneler, malzeme 
yapısı bozulmamış materyaller (eser kondisyonu), hikâyenin bütün olarak 
okunmasını sağlar. Neticede eserin hikâyesi diye bahsettiğimiz şey, eserin 
ruhudur. Dolayısıyla eserle müze arasında da bir duygu bağı oluşur.

Bağıştan doğan arşiv malzemesi, eserin bize anlatacağı öyküsüyle bir-
likte müze arşivine çeşitli kriterlere göre kaydedilir. Bu kriterler, müzenin 
ihtiyaçları doğrultusunda farklılık gösterebilir. Eser cinsi, müellifi/ustası, 
sahibi, tarihi, sağlama şekli, fiziki özellikleri, malzeme cinsi, kondisyonu, 
detaylı tanımı, varsa hikâyesi gibi özellikler en sık tercih edilen kriterler-
dir. Bunlar azalabilir ya da artabilir. New York Metropolitan Müzesi, açık 
erişimle sunduğu eser bilgilerini aktarırken, hangi sergilerde kullanıldığı, 
ödünç alma/verme durumu, çevrimdışı paylaşım, sanat tarihindeki yeri, 
benzer eserler ve eser hakkında yapılan yayınlar gibi detayları da vermek-
tedir (Resim 2). 

Söz konusu bağış, türüne göre sadece dijital kopya olarak da teslim 
edilmiş olabilir. Arşiv yetkilisi, yukarıda da bahsettiğimiz bağış kimlik bil-
gileriyle birlikte eseri birden çok arama kriterinde ulaşılabilecek biçimde 
kaydeder. Günümüzde arşivler (ya da bu konuda donanım sağlayan özel 
şirketler) teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak bu kayıtlara ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Dijital girişlerle, aynı zamanda söz konusu müzenin dijital 
bir koleksiyonu da oluşturulmuş olur. (Özel, 2016, s. 184)

Arşiv yetkilisi, yeni bir kaydı alan kişi olarak, malzemenin öyküsünü de 
ilk dinleyen kişidir. Bu onu, diğer personele göre en şanslı kişi konumuna 
getirir. Müzeyle ilişkisi yeni başlayan bir bağışçı, bağış konusu malzemeyi, 
gelecekte ne olacağı endişesiyle tedirginlik içinde teslim edilebilir. Burada 
arşiv yetkilisinin bağışçıya, arşiv sürecini doğru ve detaylı anlatımı bu te-
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dirginliği ortadan kaldırır. Hatta bazı bağışçılar tarafından önce kıymeti 
çok az bir malzeme kuruma bırakılır ki müze yöntemleri denenmiş olsun. 

Bağışçıların bir kısmı ise kendinden sonraki nesle hatıra bırakmak, ba-
ğışına ait hikâyenin devamlılığını sağlamak, eserin/hikâyenin aile içinde 
yok olmasını önlemek amacıyla müzeye gelir. Kısacası bağışçı eseri için 
müze korumasını güvenilir görmekte, yıllar içinde kendisiyle birlikte yok 
olmasını önlemek istemektedir.

Arşiv yetkilisinin süreç hakkında vereceği bilgiler ve sonuç olarak mal-
zemenin müze arşivinde yer alması, bağışçının birden fazla kez, belki de 
kıymeti gittikçe artan yeni bağışlarla müzeye dönmesini sağlar. Bunun 
nedeni, zamanla oluşan güven duygusudur. Dolayısıyla, bağışçı ile arşivci 
arasındaki iletişimin gücünden, bağışçı ile temsil ettiği kurum arasında bir 
bağ oluşur. 

Konuya ilişkin çarpıcı örneklerden biri Danimarka’da, Kopenhag Mü-
zesi’nde uygulandı. Projenin amacı kente dair belgelerin dünü ve bugünü 
hakkında eşleştirme sağlayarak bilgi oluşturmaktı. 12 metre boyutlarında 
dokunmatik ekran, duvar (the wall) şehrin merkezi konumuna yerleşti-
rildi. Duvara müze koleksiyonundan eklenen fotoğraflar şehrin geçmişini 
ifade ederken, kent halkı da oluşturduğu kullanıcı hesaplarından yükle-
dikleri fotoğraflarla arşivin gelişmesini sağladı. Kullanıcı, hesabına dile-
diği kadar fotoğraf yükleyebiliyor, yorumda bulunuyor veya hikâyelerini 
içeriğe dönüştürerek bilginin oluşmasına katkıda bulunuyordu. Ortaya 
çıkan nostalji, kent arşivi ile kullanıcısını, kentliyi bir araya getirerek kent-
lilik bilincine ortak etmekte, arşivin büyümesini ve aktif kullanımını sağ-
lamaktadır. (Artan, 2015, s. 4, https://cphmuseum.kk.dk/en/artikel/wall) 
(Resim 3) Kopenhag Müzesi’ne bağışlar, dijital yolla, gönüllü biçimde ya-
pılmıştır.

3. Bağıştan Doğan Arşiv Malzemesinin Kullanımı

Bağışla gelen arşiv malzemesi, bir ailenin, bir kurumun ya da daha ge-
niş anlamda bir kentin tarihinden önemli notlar içerir. Bu nedenle malze-
menin iyi okunması, açıklanacak kurum ya da kentin niteliği ve tarihiyle 
birlikte malzemeye de hâkim olunması gerekir. Tarihî, coğrafi ve kültürel 
değerlere sahip bir koleksiyondaki nesnelerin arkalarında insanın ve top-
lumun açıklandığı da unutulmamalıdır. (Atagök, 2012, s. 171)

Aynı konuda birbirini tamamlayan eser/eser grubu, efemera ve/veya 
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arşiv malzemesinin eşleşmesi, açıklanmak istenen konuyu aydınlatacak-
tır. Bunların tasnifi, sergilenmesi, sergide ana unsur ya da tamamlayıcı 
malzeme olarak kullanılabilirliği, müze uzmanı, arşiv uzmanı, kütüphane 
uzmanı vb. mesleki yeterlilik sahibi bir ekiple sağlanabilir. Bu ekip, belge-
nin neden üretildiğini, neyi kanıtladığını, ne amaçla kullanıldığını bilmek 
ve tam olarak kavramak zorundadır. Aksi takdirde belge, sadece fiziksel 
özellikleri nedeniyle kültürel miras öğesi veya taşıyıcısı olma özelliği ka-
zanmaz. (Anameriç, 2018 s. 11)

20. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme yoluyla, ulusal yapının azaldı-
ğı, yerelleşmenin arttığı ve kentlerin marka haline geldiği görülmektedir. 
(Fidangenç, 2016, s. 938, Madran ve Önal, 2000, s. 182-184) Bu süreçte or-
taya çıkan kent müzelerinin ilklerinden olan Bursa Kent Müzesi ile yolcu-
luğuna başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Özel Müze statüsünde faaliyet gösteren on müzeyle aktif olarak 
hizmet vermeye devam etmektedir. Bursa’ya ait değerlerin yaşatıldığı bu 
mekânların hepsi, Bursa’nın farklı bir değerini ele alan ihtisas müzeleridir 
(bursamuze.com). Bildirimizde çoğuna şahit olduğumuz bağış eserlerin 
çalışmaları üzerinden örnek vermeye özen gösterdik. Bu nedenle görev 
yaptığımız Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin müze markası olan Bursa Mü-
ze’ye bağlı müze birimlerden bazı örneklerle konumuzu pekiştireceğiz. 

Söz konusu müzelerin en eskisi 2004’te açılan ve Türkiye’nin ilk kent 
müzesi sayılan Bursa Kent Müzesi’dir. En yenisi ise 2018’de hizmet ver-
meye başlayan Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi’dir. Müzelerin 
her biri kendi alanlarında bağış kabul ediyor ve bağ kurdukları bağışçıları 
bulunuyor. 

Tarihte önemli bir yeri olan Bursa kadifesi türkülere konu olmuştur. 
Bir türkünün dizelerinden yola çıkılarak 14 Şubat 2011-31 Aralık 2011 ta-
rihlerinde Bursa Kent Müzesi’nde 19. yüzyıldan başlayarak başta bindallı-
lar olmak üzere farklı kumaşlardan üretilen gelinlikler sergilenmiştir. (htt-
ps://www.bursa.bel.tr/gelinlikler-muzede-sergilenecek/haber/2006) 80 yıl 
boyunca sandıkta korunan gelinliğini çıkararak “Gelinliğimi anılarımla 
birlikte size emanet ediyorum” diyen yaşlı bir teyzenin tek cümlesi bağışla-
rın müzeler için ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. (Karakaş, 2011, s. 
6) Tabii ki serginin süreli olması, bu hatıraların sadece sergi süresince ha-
fızalarda kalmasına neden olur. Sergi akabinde, yapılan sergi kataloğuyla 
bir göçmen kenti olan Bursa’da çok renkli düğün geleneklerinin yazılı hale 
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gelmesi sağlanmıştır. (Karakaş, 2011 sayfa numarası yok, kitabın tamamı 
kaynak gösterildi) Katalogda düğün, gelinlikler, modeller ve bağışçıların 
öyküleri kronolojik sırayla verilmiş, gelinlik ve âdetlerin gelişiminin göz-
lemlenmesine imkân tanınmıştır (Resim 4).

Müzede kalan kayıtların en önemlilerinden birisi de Sümerbank Me-
rinos Yünlü Müessesesi işçi defteridir. Bursa Merinos Fabrikası 2 Şubat 
1938’de Atatürk’ün vefatından önce açılış yaptığı son kurum olarak Cum-
huriyet tarihinde önemli bir yere sahiptir. Fabrikanın 2000’de çeşitli ne-
denlerle Özelleştirme İdaresi’ne devri ve 2009’da Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’ne bırakılması sonucu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
olarak fonksiyon kazanması sağlanmıştır. Fabrikanın mirası ise Tekstil 
Sanayi Müzesi’nde sergilenmektedir.

O yıllarda Bursa’nın tekstil sektöründeki öncü konumu nedeniyle fab-
rika çalışanı olmak rağbet gören bir işti. Şanslı olduğumuz bir durum, tesi-
se ait birçok veri ve eserin atıl olmaktan kurtarılarak müzeye devredilme-
sidir. Buradaki en önemli kayıtlardan birisi de işçi defterleridir. 1937’nin 
ilk aylarında başlayan işçi kayıtları 2002’ye kadar tutulmuştur. Ancak 
bunlardan elimize sadece 11 defter ulaşabilmiştir. Merinos’un kayıtlı en 
erken tarihli işçisi 28.02.1937 olarak kaydedilmiştir. Erkeklere genelde 8 
kuruş saat ücreti verilirken, kadınlarda ücret 5 kuruşa düşmektedir. Ça-
lışanların hangi tarihlerde işe alındıkları, hangi sebeple işten ayrıldıkları, 
hangi birimde ne kadar kaldıkları gibi veriler, çalışanların fotoğraflarıyla 
tablolar halinde müzede yer almaktadır. Ayrıca adreslerin kaydedilmiş ol-
ması da Bursa’nın mahalleleri ve Bursa’nın fiziki kent gelişimi hakkında 
fikir vermektedir. Merinos çalışanlarının fabrikayı anlattıkları sözlü tarih 
çalışmalarını doğrulayan defterler, çalışanlara ulaşılmasında ve onların da 
bağışçı olarak Merinos Müzesi’ne katkıda bulunmalarında önemli yer tut-
maktadır. Bununla birlikte defterler, farklı projeler için, örneğin bir ailenin 
tarihini araştırmak isteyenler için de bilgi kaynağıdır (Resim 5, 6, 7). Bahse 
konu Merinos mirası, fabrikanın kurulmasından başlayarak, aynı arazi-
nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ne dönüşümüne kadar 
detaylı bilgilerle dolu, 2015 tarihli Merinos kitabında anlatılmıştır. Bursa 
Kent Konseyi de benzer bir proje gerçekleştirerek, Merinos Fabrikası 80 
Yaşında Anı Kitabı adıyla, tuttuğu kayıtları raflara kazandırmıştır. Meri-
noslular Bursa Kent Konseyi’nin çatısı altında birleşmişler ve çalışanlar, 
her yıl fabrikanın açılış günü olan 2 Şubat’ı Merinos AKKM’de emekliler 
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günü olarak kutlamaktadırlar.
Merinos mirasından günümüze ulaşan bir diğer defter, fabrikanın açı-

lışından itibaren, protokol ziyaretçilerine özel hazırlanan anı defteridir. 
Fabrikanın açılış tarihi olan 2 Şubat 1938’de Ulu Önder’in imzalayarak aç-
tığı defterde 5.9.1941 tarihinde fabrikayı ziyaret eden İsmet İnönü’nün ve 
23.6.2000 tarihine değin devlet büyükleri, yerli ve yabancı konuklar, genel 
müdürler gibi protokol kafilelerinin anı yazıları yer almaktadır. Bunlar, 
fabrikadan müzeye devir yoluyla geçen bağışlardır. (Resim 8)

Müzelerle kent tarihi arasında bağ kurarak, elindeki malzemeyi mü-
zeye kazandıran isimler, bağış kültürünü yaşatan kimselerdir. Bunların 
en önemlilerinden biri Dr. Ceyhun İrgil’dir. İrgil, sosyal projelerde etkin 
olmayı seven bir bağışçı ve 25, 26. dönemlerde milletvekilidir. Bursa Kent 
Müzesi’nin kuruluşunda yer almış, Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nin kurul-
masında da en ön safta bulunmuştur. Bağışçı, kendi arşivinde topladığı 
malzeme ve kitap koleksiyonunu müzeye bırakmış, sağlık malzemelerinin 
müzeye bağış yapılması adına çağrıda bulunmuştur. Koleksiyonunda yer 
alan eserlerin birçoğu tıp malzemesi olarak kendisi tarafından içeriklen-
dirilerek kayıt altına alınmıştır. (Tıp tarihi çalışan müzelerde, tıbbi malze-
menin içeriğinin açıklanması için, sektör uzmanlarından destek alınması 
önemlidir.) Geniş bir malzeme çeşitliliğine sahip koleksiyon, önce Bursa 
Sağlık Tarihi Müzesi’nde sergilenmiş, müzenin kapanmasının ardından 
Bursa Kent Müzesi Sağlık Bölümü’ne taşınmıştır.

Uludağ’ın isim babası Dr. Osman Şevki’nin Bursa’daki sağlık çalışma-
ları, Bursa için kendi alanlarında uğraşları bulunan uzmanlara ait kişisel 
eşyaları, kitapları, reçeteleri, ilaç şişeleri ve kutuları yanında müzede ec-
zane malzemesi gibi sağlık tarihindeki mihenk noktaları saklanmaktadır. 
Bursa’nın kayıtları saklanmış tek sinir hastalıkları mütehassısı Dr. Rüştü 
Burlu’nun hasta defterindeki kayıtlar ise kentin ruhsal fotoğrafı gibidir. 
Doktor-hasta kayıtları ya da hastane kayıtları daha büyük ölçekte bakıl-
dığında bir kentin geçirdiği hastalıkları, salgınları, yangınları, toplumu 
kitlesel boyutta etkilemiş olayları yansıtır. Böylece kent tarihinde bulunan 
diğer bilgiler eşleşerek, bilginin zenginleşmesi sağlanır.

Rüştü Burlu kayıtları, doktorun kendi alanında Bursa’da var olan en 
erken tarihli kayıtlardır. 1965-1992 arasını ihtiva eden 57 defterde binler-
ce kayıt bulunuyor. Defterlerin son sayfaları hükümet tabipliğince mü-
hürlendiğine göre, defter, protokol defteri adıyla doktorlara merkez ta-
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rafından temin edilmekteydi. Kayıtlar, bundan yıllar önceki hasta doktor 
ilişkisini, hastalıkların tarifini ve tedavi yaklaşımlarını, tıp terminolojisini 
günümüze taşıyor (Resim 9). 

Sağlık ve tıp tarihi alanındaki koleksiyonunu zenginleştiren bir diğer 
bağış ise Ulupınar Eczanesi’ne aittir. 1930’da Ethem Ulupınar, Zonguldak 
Devrek’te İstikamet Eczanesi adıyla ilk eczanesini açar. 1938’de Bursa’ya 
yerleşen Ulupınar, Hamdi Sami adında bir eczacıdan eczanesini devralır. 
İşletme, 1940’lı yıllarda Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Altıpar-
mak Caddesi üzerine taşınır ve adı Ulupınar Eczanesi olarak değiştirilir. 
Ethem Ulupınar eczaneyi 1950’ye kadar işletir, aynı yıl Suzan Bozkurt’a 
devreder. Bursa’nın ilk kadın eczacısı olan Suzan Bozkurt, eczanenin adını 
Bozkurt Eczanesi olarak değiştirir. Bozkurt da 1976’da emekli olup, ec-
zanesini Nilüfer İpekçioğlu’na devreder. Nilüfer İpekçioğlu, İpekçioğlu 
Eczanesi adıyla işletmesini yıllar içinde gelişen Bursa’da yeni açılan Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı’na taşımıştır. Buradaki hikâye, eczanenin vitrin-
leridir. Nilüfer İpekçioğlu eczanenin büyümesiyle, yeni yerinde modern 
görünümde hizmete devam ederken, eski sahiplerinden kalan vitrinler 
dekor olarak kalmış gibidir. Nilüfer İpekçioğlu, vitrinleri 1980’de, eczane 
olarak kullanırken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte müzemize bağışlamış-
tır. Vitrinler içindeki ilaç ve malzemelerle bağışlanmış, müze sergileme-
sinde bahsi geçen fotoğrafın aynına bağlı kalınmıştır. Yoğun bir sağlık/
eczane tarihi çalışmasına girişen müze personeli, Bursa’nın ecza tarihiyle 
ilgili hatırı sayılır bir koleksiyona ulaşmıştır (Resim 10).

Son olarak, Topkapı Sarayı’nda her yıl Ramazan ayının 15. günü uy-
gulanan ve 18. yüzyılın ilk yarısında başlayarak gelenek haline gelen des-
timal-i şeriflerden söz etmek yerinde olacaktır. Enderunlular tarafından 
hazırlanarak Peygamber Efendimiz’in hırkalarına konulan mendiller, 
törene katılan misafirlere hediye edilirdi. Genellikle bu mendillere sahip 
olanlar vasiyetlerinde; vefatlarından sonra çevresi ve ortası dua içeren be-
yitler işli mendillerin yüzlerine kapatılmasını isterlerdi. Dört asır Bosna 
Sancak Beyliği yapan Çengiç ailesi mensubu Haydar Çengiç’e Sultan II. 
Abdülhamid tarafından hediye edilen destimal-i şerif, ailenin Kent Mü-
zesi’ne bağışladığı barut kutusunda şans eseri bulunmuştu. İki adet men-
dil şimdi Bursa Vakıf Kültürü Müzesi’nde sergilenmektedir (Resim 11). 
Çengiç Ailesi, kökleri 16. yüzyıla varan Bosna’da idari görevler almış 
bir Osmanlı ailesidir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Balkanlar’da millî 
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devletlerin ortaya çıkmasıyla önce İstanbul’a, sonra Bursa’ya göç eder-
ler. Çengiç Beylerinin son temsilcisi Leyla İlova ailesinden kalan 250 
parça eseri Bursa Kent Müzesi’ne bağışlamış, 2013 yılında söz konusu 
eserlerle “Bosna’dan Bursa’ya Çengiç Beyleri” isimli sergi açılmıştır. Ser-
gi kataloğu için: Esen (Ed.), 2015.

Örnekler, müzeler özelinde çoğaltılabilir. Günümüz teknolojik sistem-
lerinin müzelere entegre edilmesiyle modern zamanın sanat terminoloji-
si değişmiş, teknoloji sayesinde ziyaretçi ile müze arasında interaktif bir 
köprü oluşmuştur. (Bostancı, 2019, s. 37-38) Bağış malzeme, müze içinde 
daimi/dönemlik sergi, arşiv/yayın çalışmaları, katalog ve atölye/drama ça-
lışmalarında kullanılabilir. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz eser hikâyesi, 
atölye/drama çalışmalarının başlangıç noktası olmaktadır: Bazen okul ça-
ğındaki çocuklara, fotoğrafta saklanmış değerli bir eşyayı buldurmak için, 
bazen de büyüklere bir ipek faturasını, ipekçiliği anlatmak için...

4. Sonuç

Müzeler geçtiğimiz yüzyıldan başlayarak, bilginin sermaye değeri ka-
zanmasıyla önemini arttıran ve hizmetlerini ana amaçlarına bağlı kalarak 
çeşitlendiren kurumlar olmuşlardır. Dünyada teknolojinin hızlı bir biçim-
de gelişmesiyle, kurumsal yapılarını teknolojiye de adapte eden müzelerin 
içindeki her nesne ve/veya materyal, bilgisini paylaşmaya hazır bir veri 
konumuna gelmiştir.

Bununla birlikte müzeler, bünyelerindeki eser koleksiyonlarının arşiv 
bilgisinin yanına bağış eserlerin bilgisini de ekleyerek büyürler. Ancak 
bağış esere ait veri yığınının yorumlanması, müzenin anlatmak istediği 
dönemle bağış eserin ait olduğu coğrafi bölgenin ananelerinin ya da eserin 
gelişim süreci bilgilerinin eşleşmesi, hangi koleksiyona ait “tüm”ün parça-
sı olacağının saptanması, araştırma ve uzmanlık bilgisi gerektirir.

Bağışlara ait anlatılanların eserin açıklaması şeklinde müzede kayde-
dilmesi, bağışçının müzeye en büyük katkısı olacaktır. Anlatılanlar, müze-
nin aydınlatmak istediği dönemin ya da kentin bir parçası durumundadır. 
Müzenin bağışçılar olmadan kente ait tüm bilgiye sahip olması beklene-
mez. Onu, yalnızca kentin sakinleri zenginleştirir.

Sonuç olarak, müzeler, dünün tarihsel ve kültürel öğelerini yarına ta-
şırlar. Bu misyonlarını gerçekleştirirken, sahip oldukları eser grubu ve 
bunlardan doğan arşivi de geleceğe taşımak zorundadırlar. Arşivin arka-
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sındaki güç de, yine arşivi kendi hayatlarından parçalar aktararak gelişti-
ren bağışçılardır. Dolayısıyla bağışçının müzeye katkısı sadece eser değil, 
genişleyen bir arşiv, büyüyen bir müzedir.
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AİLE ARŞİVİ, SAHAF VE DİJİTAL ARŞİV  
YOLCULUĞUNDA BİR GÜZELLİK KRALİÇESİNİN  

FOTOĞRAFININ SERÜVENİ

Özge B. Calafato1

Özet

Bu çalışma, 1931 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği güzellik 
yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Naşide Saffet Hanım’ın [Esen] bir fo-
toğrafı üzerinden vernaküler fotoğrafta temsil, dolaşım, sahaflar, arşivcilik 
ve küresel kültür ekonomisi arasındaki ilişkileri araştırmayı hedefliyor. 
Araştırma, kimlik ve kültürel miras temaları kapsamında fotoğrafın bir 
aile arşivinden neredeyse bir asır sonra Beyoğlu’nda bir sahafa ve ardın-
dan halka açık bir fotoğraf arşivine olan yolculuğunu incelemeyi amaçlı-
yor. Ulviye adlı bir kadına hediye edilmiş olduğu anlaşılan bu fotoğraf, bir 
Türkiye güzellik kraliçesi portresinin 1930’lu yılların başında aile ve ar-
kadaşlar arasında ne türlü sosyal dolaşım ağları içine girdiğini gösteriyor. 
Bu portre aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin arzu edilen güzel-
lik kurgusunun inşası ve yeniden üretimi hakkında bize zengin bir görsel 
kaynak sunuyor. Bu bağlamda bu çalışma üç boyutlu bir nesne olarak fo-
toğrafın Kemalist rejim tarafından teşvik edilen yeni “Türk Kadını” ima-
jını nasıl yeniden ürettiğini ve yaygınlaştırdığını tartışmayı da hedefliyor. 
Naşide Saffet Hanım’a ait bu imge üretildiği tarihten bu yana analog ve di-
jital formatta defalarca kez çoğaltılmış bulunmaktadır. Bugün, tıpkı Naşi-
de Saffet Hanım’ın portresinde olduğu gibi, 1930’lu yılların Türkiye güzel-
lik kraliçelerinin fotoğrafları pek çok çevrim içi mecrada dolaşıma girmiş 
durumdadır. Bu görsellerin bağlamları farklı şekillerde ve farklı ideolojik 
eğilimlere göre yeniden üretilmekte ve fotoğraflara bu yolla yeni politik 
anlamlar eklenmektedir. Naşide Saffet Hanım’ın fotoğrafının sahaflardan 
arşive uzanan hikâyesi, uluslararası arşivlerin dijital çağda sunduğu araş-

1 Araştırmacı, Amsterdam Üniversitesi, o.baykancalafato@uva.nl
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tırma olanakları hakkında çarpıcı bir örnek teşkil ederek arşiv meselesiyle 
ilgili önemli sorular sormamızı teşvik etmektedir. Fotoğraf arşivlerinin 
inşası, korunması ve aktivasyonu konusunda nasıl stratejiler üretebiliriz? 
Tarihsel olarak analog ve giderek dijital olarak korunan ulusötesi bir ar-
şivle çalışırken yerel ve küresel kültürel miras arasındaki ilişkiyi müzakere 
etmenin yolları nelerdir? Günümüzde dijitalleştirme, genellikle kültürel 
mirasın korunması ve demokratikleştirilmesi için ayrıcalıklı bir çözüm 
olarak görülmektedir. Bu anlamda bu makale dijitalleştirme ve uzun süreli 
koruma yöntemleri konularında fotoğraf arşivlerinin sunduğu olanakları 
ve karşılaşılan zorlukları incelemeyi ve fotoğraf arşivlerinin geleceği ko-
nusunda üretilebilecek stratejiler üzerine düşünmeyi de hedeflemektedir.

Anahtar Sözcükler: Fotoğraf, Kadın, Temsil, Türkiye, Erken Cumhuri-
yet Dönemi, Sahaf, Arşiv, Kültürel Miras
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THE TRAJECTORY OF A PHOTOGRAPH OF A TURKISH 
BEAUTY QUEEN FROM A FAMİLY ARCHIVE TO THE 

MARKET AND TO A DIGITAL ARCHIVE

Abstract

This research examines the relationship between vernacular photog-
raphy, representation, the market and the global cultural economy throu-
gh the case study of a photographic print featuring Naşide Saffet Hanım 
[Esen], the Turkish Beauty Queen of the year 1931, the winner of the con-
test organized by the Cumhuriyet newspaper. It traces the itinerary of a 
photograph from a family archive to a second hand book store in Beyoğlu, 
Istanbul almost a century later, and later to an Open Access photography 
archive, through the questions of identity and cultural heritage. Given to 
a woman named Ulviye as a gift, this print is a fascinating example of how 
a studio portrait of a Turkish beauty queen came to be circulated among 
family and friends in the early 1930s. In addition, this photograph offers a 
rich visual resource regarding the ways in which the notion of beauty was 
constructed and propagated in the early Republican era. In this context, 
this research also aims to discuss how photography helped reproduce and 
propagate an ideal image for a new Turkish woman through vernacular 
photography. A century after it was taken, the original and digital copies 
of Naşide Saffet Hanım’s photograph continue to circulate widely both in 
the market and on the internet and social media, being interpreted in dif-
ferent ways in line with different political agendas and ideologies, recons-
tructing new contexts for the image. The story of Naşide Saffet Hanım’s 
photograph from the market to the archive constitutes a striking example 
regarding the research opportunities offered by international archives in 
the digital age and encourages us to ask important questions about the 
issue of archives. What are the ways in which we can produce new strate-
gies for building, preserving and activating photographic archives? What 
are the ways in which to negotiate the relationship between local and 
global cultural heritage when working with a historically analogue and 
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increasingly digitally preserved transnational archive? Today, digitization 
is commonly accepted as a privileged solution for the preservation and 
democratization of cultural heritage. In this regard, this paper examines 
the ever-growing possibilities of research that transnational archives are 
able to offer in the digital age as well as the kind of challenges photograp-
hic archives face with regard to digitization and long-term photographic 
preservation. Finally, it reflects on future possibilities and strategies for 
photo archives. 

Key Words: Photography, Women, Representation, Turkey, Early Re-
publican Period, Photography Market, Archive, Cultural Heritage 
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Giriş 

              

Fotoğraf 1 ve 2: 1931 yılı Türk güzellik kraliçesi Naşide Saffet Hanım’ın bir portresi. 
Akkasah Fotoğraf Merkezi arşivi, New York Üniversitesi Abu Dabi. 

1931 tarihinde çekilmiş olan Fotoğraf 1, koyu renkli şık elbisesiyle za-
rifçe poz vermiş bir kadının stüdyo portresini gösteriyor. Arka yüzünde 
Osmanlıca yazılmış nottan fotoğrafın “Ulviye Ablacığıma” verilmiş oldu-
ğu anlaşılıyor. Not, fotoğraftaki kadını şu sözlerle tanımlıyor: “1931 sene-
si Türkiye güzellik kraliçesi Naşide Saffet Hanım.” Ulviye adlı bir kadına 
hediye edilmiş olan bu fotoğraf, bir Türkiye güzellik kraliçesi portresinin 
1930’lu yılların başlarında nasıl bir sosyal dolaşım ağı içine girdiğini gös-
teren önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fotoğraf aynı za-
manda Erken Cumhuriyet Dönemi’nde güzellik fikrinin kurgulanışı ko-
nusunda da bize zengin bir görsel kaynak sunmaktadır. 

Naşide Saffet Hanım’ın bu makalede incelenen fotoğrafı halen New 
York Üniversitesi Abu Dabi’de açık erişim prensibiyle hizmet veren Ak-
kasah Fotoğraf Merkezi arşivinin bir parçası olarak muhafaza edilmekte-
dir. 2014 yılında İstanbul’da bir sahaftan aldığım bu fotoğraf, kartpostal 
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boyutunda (13.9 x 9.0 cm), orijinal bir baskıdır. 1930’lu yıllarda dolaşıma 
girdiği anlaşılan bu orijinal baskının aksine, Naşide Saffet Hanım’a ait bu 
imge üretildiği tarihten bu yana analog ve dijital formatta defalarca kez ço-
ğaltılmış bulunmaktadır. Bugün, tıpkı Naşide Saffet Hanım’ın portresin-
de olduğu gibi, 1930’lu yılların Türkiye güzellik kraliçelerinin fotoğrafları 
pek çok çevrim içi mecrada dolaşıma girmiş durumdadır. Bu görsellerin 
bağlamları farklı şekillerde ve farklı ideolojik eğilimlere göre yeniden üre-
tilmekte ve fotoğraflara bu yolla yeni politik anlamlar eklenmektedir.

Bu çalışma, 1931 yılında Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği güzellik 
yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Naşide Saffet Hanım’ın [Esen] bu 
portresi üzerinden fotoğrafta temsil, dolaşım, sahaflar, arşivcilik ve küre-
sel kültür ekonomisi arasındaki ilişkileri irdelemeyi hedefliyor. Araştırma, 
kimlik ve kültürel miras temaları ekseninde fotoğrafın bir aile arşivinden, 
çekildikten neredeyse bir asır sonra, Beyoğlu’nda bir sahafa ve ardından 
açık erişimli bir fotoğraf arşivine olan yolculuğunu incelemeyi amaçlıyor. 
Bu bağlamda, üç boyutlu bir nesne olarak fotoğrafın Kemalist rejim tara-
fından teşvik edilen yeni “Türk Kadını” imgesini nasıl yeniden ürettiği-
ni ve yaygınlaştırdığını tartışmayı hedefliyor. Makalede, Kemalist elitler 
için modern yurttaşın inşasında kadınların görsel temsillerinin merkezi 
rolünün altını çizerken Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kadınların 
fotoğraflarda arzu ettikleri temsilleri nasıl kurguladıklarını sorgulayaca-
ğım. Böylece, orta sınıf kadınların 1920’li ve 1930’lu yıllarda vernaküler 
fotoğraftaki temsillerinin günümüzde sıkça tartışılan Cumhuriyet Kadını 
imgesini nasıl yeniden ürettiğine bakacağım. Yerli fotoğraf pratiklerinden 
beslenen ve çoğunlukla stüdyo içinde veya dışında üretilmiş aile fotoğ-
raflarını içeren vernaküler fotoğraflar Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 
kamusal ve özel alanda yaşanan dönüşümleri gözler önüne sermektedir. 
Fotoğraflardaki kadın temsilleri, kadınların Kemalist devrimi, devlet fe-
minizmini ve kadın bedeninin kamusal alanda sergilenmesini ayıp karşı-
layan muhafazakâr bir toplumun beklentilerini nasıl müzakere ettiklerini 
göstermesi açısından da bize önemli bir araştırma alanı açmaktadır. 

Güzellik kraliçelerinin fotoğraflarının günümüzdeki popülerliği aynı 
zamanda fotoğrafların “ikonik” gücüne işaret ediyor. Lucie Ryzova (2015, 
s. 164) ikonisite kavramını fotoğrafların sembolik olma kapasitesi olarak 
açıklamaktadır. İkonisite, neyin fotoğraflandığından ziyade fotoğraflana-
nın toplumsal değerlerle olan ilişkisinin ipuçlarını verir. İkonik fotoğraf-
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larda anlam, ideolojilere veya politik yönelimlere göre farklı bağlamlarda 
yeniden üretilir. İkon, popüler kültür ve liberal demokrasi arasındaki iliş-
kiyi araştıran Robert Hariman ve John Louis Lucaites (2007, s. 12), bir 
fotoğrafın popülerliğinin o fotoğrafın ikonisitesine katkıda bulunarak fo-
toğrafı “etkinleştirdiğini” anlatır. Naşide Saffet Hanım’ın fotoğraflarının 
ikonikliği de Naşide Saffet Hanım’ın 1930’lardan bu yana birçok bağlam-
da yeniden üretilen “güzellik kraliçesi” sıfatına atfedilen anlamlardan kay-
naklanarak pekiştirilmektedir. 

Naşide Saffet Hanım’ın fotoğrafında ikonisite kadar performativite de 
önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Vernaküler fotoğrafta per-
formativite, bir öznenin kamera önünde icra ettiği ideal temsillerin per-
formatif doğasına işaret eder (Ryzova, 2015). Elizabeth Edwards (2004) 
vernaküler fotoğraf ve performativite ilişkisini “tiyatro” (theater of the self) 
benzetmesi üzerinden kavramsallaştırır. Bu benzetmede, tıpkı tiyatro gibi, 
fotoğraf da “izleyiciyle yüzleşerek düşünme, tartışma ve anlama olasılığı 
için bir alan açar” (Edwards, 2001, s. 19). Edwards’ın (2001, s. 20) işa-
ret ettiği gibi, vernaküler fotoğrafların teatrallik özelliği sosyal hayattaki 
“kırılma noktalarını” belirgin hale getirir. Bu kırılma noktaları fotoğraf-
ta küçük ve önemsiz gibi görünen ayrıntılar üzerinden ortaya çıkabilir. 
Böylece fotoğraf, ortaya çıkardığı kırılma noktaları sayesinde alternatif 
tarihyazımının olanaklarını genişletme potansiyeline sahiptir. Vernakü-
ler fotoğrafta performativite poz, aksesuar ve kompozisyonla daha etkin 
kılınırken performatif temsiller aynı zamanda fotoğrafçıyla özne arasında 
kurulan ilişkiye de işaret eder. Bununla beraber Edwards’ın (2001, s. 18) 
vurguladığı gibi, fotoğrafın kendisine ait bir performativiteden bahsetmek 
de mümkündür. Bu performativite, zaman ve mekân arası seyahat eden 
fotoğrafın nesnelik özelliğinden kaynaklanır. Naşide Saffet Hanım’ın kart-
postal kâğıdına basılmış orijinal stüdyo portresi de, üretildikten doksan yıl 
sonra bile, aile - sahaf - arşiv eksenli çok katmanlı bir dolaşım ağı içinde 
“sosyal nesnelik” rolünü üstlenmeyi sürdürmektedir.

Naşide Saffet Hanım ve Yeni Türk Kadınının Portresi

Naşide Saffet Hanım’ın fotoğrafı, çekildiği dönemin önde gelen sos-
yopolitik gerilimlerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi altında gerçekleştirilen Batılılaşma re-
formları fotoğrafın çekildiği 1931 yılında tüm hızıyla devam etmekteydi. 
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Siyasi gündeme hâkim olan Kemalist ideoloji, hem muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmak için gerekli olduğu düşünülen modern eğitim ve bili-
min teşvikine hem de kadınların özgürleşmesine özel bir önem atfetmişti. 
Bu özgürleşme, Kemalist rejim için kadınların kamusal alana aktif katılı-
mı anlamına geliyordu. Bu da zorunlu karma eğitim, kadınlara seçme ve 
seçilme hakkının tanınması ve artık başlarını açmaya başlamış kadınların 
sosyal hayatta erkeklerle bir arada yer alması ile sağlanacaktı (Göle, 1996).

Naşide Saffet Hanım’ın portresinde 1920’li ve 1930’lu yılların Batı mo-
dasının Türk kadınları üzerindeki etkisini görmek mümkün. Dalgalı saç-
ları, omuzlarını ve kollarını zarif bir şekilde kaplayan tüllü koyu renkli 
uzun elbisesi ve daha da zarif görünmek için sol dizini hafifçe büktüğü 
pozu ile Naşide Saffet Hanım, Mary Pickford, Greta Garbo, Joan Craw-
ford, Norma Shearer ve Clara Bow gibi dönemin Batılı sinema yıldızları-
nın portrelerini andırıyor. Hatta Naşide Saffet Hanım’ın elbisesinin, aynı 
döneme ait bazı portrelerde göze çarpan şık kıyafetlerden daha sade oldu-
ğu söylenebilir. Aynı şekilde bu portrede gösterişli mücevherler ve akse-
suarlar da görmüyoruz. Portrenin 1931 yılında çekildiği düşünüldüğünde, 
elbisenin uzunluğunun 1929’da başlayan Büyük Buhran sonrası yeniden 
muhafazakârlaşan Batı modasının etkilerini taşıdığını söyleyebiliriz. Dö-
nemin uzun etek ve yüksek bel modası ile kadınlarda daha kadınsı bir gö-
rünüm sağlanması amaçlanıyordu. Bununla birlikte, hem kloş şapka hem 
de kısa saç 1930’larda popülerliğini korumaya devam etmekteydi (Mears 
ve Boyer, 2014). 

Şık ama mütevazı kıyafetiyle Naşide Saffet Hanım, yalnızca Cumhuri-
yet’in arzuladığı Batılı görünümü değil, ona eşlik etmesi gerektiği düşü-
nülen iffetli duruşu da temsil ediyor. Bu portrenin çekildiği tarihte Naşide 
Saffet Hanım sadece on dokuz yaşındaydı. Belki de bu fotoğrafı hediye 
olarak alan Ulviye’den daha bile gençti. Bosnalı bir göçmen ailenin kızı 
olan Naşide Saffet Hanım İstanbul’da doğdu. Güzellik yarışmasına gir-
diği 1931’de Muallim Mektebi’nde eğitimini sürdürüyordu. Arkadaşları 
ve öğretmenlerinden cesaret alarak Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği 
güzellik yarışmasına katılmaya karar verdi. Güzellik yarışmalarına katılan 
kadınlar vücutlarını kamusal alanda göstermek durumunda kaldıkları için 
toplumdaki genelgeçer ahlak anlayışıyla çelişen bir şekilde hareket etmiş 
oluyorlardı. Var olan yargıları kırmak amacıyla hem rejim yanlısı Cum-
huriyet gazetesi hem de Atatürk’ün kendisi güzellik yarışmalarına katılımı 
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yoğun bir şekilde teşvik etmekteydi. Fakat Maarif Vekaleti, bir muallimin 
güzellik yarışmasına katılmasını uygunsuz buldu. Filiz Yıldız’ın (2019, 
s. 79) aktardığı gibi “basının güzellik yarışmasına bir kadın öğretmenin 
katılmasını yadsıyan tavrının ardında, egemen ideolojinin öğretmenlik 
mesleğine kutsal anlamlar yükleyen yönü” de etkili oldu. Sonuçta Naşide 
Saffet Hanım yarışmaya katıldıktan sonra okulu terk etmek zorunda kal-
dı. Cumhuriyet gazetesine göre ise, Paris’teki Dünya Güzellik Yarışması 
hazırlıkları nedeniyle on günlük devamsızlık yapan Naşide Saffet Hanım 
öğretmenlik görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştı (Akçura, 2001, s. 251). 
Naşide Saffet Hanım aynı yıl Türkiye’nin ilk uçak mühendislerinden Sela-
hattin Alan ile nişanlandı. Düğünleri iki yıl sonra gerçekleşti (Hekimoğlu, 
2005, s. 31). 

Nilüfer Göle’nin (2011, s. 30) işaret ettiği gibi, “Genelde bir ‘ideal in-
san’ın niteliklerini yeniden tanımlayan çoğu ulusal devrimin aksine Ke-
malist devrim bir ‘ideal bir kadın’ı yüceltir. Yeni yeni doğan Kemalist 
paradigmada kadınlar Batılılaşmanın öncüleri, laikliğin taşıyıcıları ve me-
deniyet tercihindeki dramatik değişimin şahitliğini yapan aktörler olur-
lar.” Serpil Sancar (2017, s. 125). Türk modernleşme sürecinin 1920’li 
yıllarda Avrupa medeniyetine katılma hedefinden 1930’lu yıllarda “ken-
di millî medeniyetini yaratma” hedefine dönüştüğünü vurgular. Bu bağ-
lamda Cumhuriyet’in kadının rolünü kavrayış biçimini, zamanın küresel 
siyasi ve sosyal bağlamı içinde değerlendirmek gerekir. Kemalist devrim 
1920’li yıllar boyunca, Birinci Dünya Savaşı’nı takiben Batı’da güçlenen 
feminist hareketlerin etkisinde hareket etti. Fakat 1930’lu yıllara gelindi-
ğinde İtalya ve Almanya’nın yükselen faşist rejimlerinin etkisi Türkiye’de 
giderek artmaktaydı (Sancar, 2017). Bu konjonktürde kadınlar, milliyetçi 
ve muhafazakâr fikirlere dayanan modern kimlikleri benimsemeye teşvik 
edildi. Sancar’ın işaret ettiği gibi, Cumhuriyet’in politikaları, gerçek an-
lamda eşit vatandaşlığa kapı açmak yerine, kadınlara özgü sosyal roller ve 
kamusal pozisyonlar yaratarak kadınları siyaset ve devlet idaresinin dışın-
da tutmaya hizmet etti. Bu politikalar kadınları dışlamadığı durumlarda 
onları ya susturdu ya da ikincil hale getirdi (Sancar, 2017, s. 125). Naşide 
Saffet Hanım’ın portresi, bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıl-
larında kadınların müzakere etmek zorunda olduğu kafa karışıklığını so-
mutlaştıran bir örnek olarak göze çarpmaktadır (Tekeli, 1986).

Geç Osmanlı döneminde filizlenen feminist hareketler, erken Cumhuri-
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yet döneminin devlet feminizmi politikaları altında sekteye uğradı (White, 
2003; Yılmaz, 2010). Devlet feminizmi, Kemalist rejimi kadınları özgürleş-
tirmek için kadınlar adına çalışmakla görevlendirmekteydi. 1930’lı yıllarda 
devlet feminizmi, küresel olarak yükselen milliyetçilik dalgasının etkisiyle 
anneliği Cumhuriyet Kadını için birincil görev olarak belirledi. Çok eşlili-
ğin kaldırılması ve evlilik yaşı için sınır konulmasıyla, kadınlar evlenmek 
istedikleri kişileri seçmekte daha özgür hale gelmiş, miras konusunda da 
eşit haklara sahip olmuşlardı, fakat ailenin geçimini sağlayacak olan kişi 
yani “aile reisi” hâlâ erkek olarak kabul edilmekteydi. Kadın ahlakı, annelik 
kimliği üzerinden ölçülmeye ve iffet, kadınların toplumdaki rolünde be-
lirleyici bir mesele olmaya devam etmekteydi (Kadıoğlu, 1993). Kamusal 
alanda erkeklerle rekabet edebilmek için kadınların cinselliklerinden sıyrı-
lıp “erkekleşmeleri” gerekiyordu (Yaraman, 2009). 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kadınlarının yaşadığı ideolojik karma-
şanın görsel yansımalarını, kendine hem modern hem de iffetli bir kim-
lik çizmeye çalışan Naşide Saffet Hanım’ın bu portresinde gözlemlemek 
mümkün. Devlet feminizmi, kadınları, kamusal alanda şarkı söylemek, 
dans etmek ve oyunculuk yapmak gibi Osmanlı döneminde ayıp sayılan 
bir dizi meslek veya sosyal rolü üstlenmeye teşvik ederken, bir yandan 
da kadınlardan iffet ve haysiyeti vurgulayan bir modernlik beklemektey-
di. 1930’ların güzellik yarışmaları da bu politikanın önemli bir parçasıy-
dı. Devletin kadına dayattığı bu yüksek beklentiler, bir yandan süratle 
modernle şirken ahlakını tekrar tekrar kanıtlamak zorunda bırakılan ka-
dınların üzerindeki yükü daha da ağırlaştırmaktaydı. 

Güzellik Yarışmaları ve Fotoğraf

Modernliğe geçiş sürecinde güzellik yarışmaları, Cumhuriyet Kadı-
nı imajını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma ve yeniden üretmede 
önemli bir rol oynadı. Serpil Sancar (2017, s. 242), güzellik yarışmaları-
nın “Cumhuriyetçi modernistlerin gözünde cinsel ahlak meselesi değil, 
Batı ile girilen bir tür rekabet olarak” algılandığını söylüyor. Bu bağlamda 
güzellik yarışmaları “Batı’ya benzeme/farklı olma ikilemi içinde kurulan 
Türk ulusunun tanımına hizmet eden bir ideolojik kurgu öğesi” haline 
dönüşmekteydi (Sancar, 2017, s. 242). “Şık kıyafetler giyebilen, pahalı 
yerlerde yaşayabilen, zengin ve önemli adamlarla evlenebilen bu kadınlar 
egemen eril gözlere kadınlar hakkında hayal kurmayı, arzulamayı ve buna 
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göre ‘kadın yaratmayı’ öğret”mekteydi (i.b.i.d). Sancar’ın (2017, s. 243) 
altını çizdiği gibi: 

 Toplumun ‘üst’ kesimlerine mensup önemli ve zengin erkeklerin, ya-
rışmalarla seçilmiş, herkesin gözü önünde aile terbiyesi, zarafeti ve güzel-
liği test edilip saptanmış bu güzellere denk nitelikte genç kadınlarla evlen-
me hayalini kışkırtan bu anlatı, aynı zamanda, aynı toplumsal kesimden 
kadınlara da güzel olup zengin ve önemli erkeklerle evlenmeyi hayal etme 
imgesini sunuyor. 

Türkiye’nin ilk güzellik yarışması, 1926’da İpek Film Şirketi tarafından 
Melek Sineması’nda düzenlenmiş; yarışmayı, Araksi Çetinyan kazanmıştı 
(Örer, 2018). Fakat bu yarışma organizasyon bozuklukları gerekçe göste-
rilerek geçersiz sayılmıştı. Türkiye’nin ilk “resmî” güzellik yarışması ise 
1929’da Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlendi. Bu kapsamda Cum-
huriyet büyük bir tanıtım kampanyası başlattı. Sıklıkla yapılan duyuru-
lar, “masum, gözü açılmamış, tipik aile kızı niteliğindeki, zekâsı, terbiyesi 
mü kemmel, vücudu idman görmüş, lisan bilir” kızları yarışmaya katılma-
ya çağırıyor ve bunu da Türk kızlarının Türk ırkının seciyesini dünyaya 
göstereceği millî bir mesele olarak sunuyordu (Sancar, 2017, s. 242; Pınar 
Öztamur, 2002). 

Kemalistler, güzellik yarışması fikrini kadının nesneleştirilmesi mese-
lesini sorgulamaksızın desteklediler. Kadın vücudunun herhangi bir şekil-
de ifşa edilmesinin ayıp kabul edildiği muhafazakâr bir toplumda, güzellik 
yarışmaları Türkiye’nin ne kadar modern hale geldiğini kanıtlamanın bir 
yolu olarak işlev görmekteydi. Nitekim Keriman Halis’in 1932’de Türki-
ye’nin ilk (ve tek) Kâinat Güzeli seçilmesi Türkiye’yi Batı’nın diğer “ileri” 
ülkelerinin yanında konumlandıran büyük bir zafer olarak kutlandı. 1934 
yılındaki Soyadı Kanunu ile Keriman Halis’e “Ece” soyadını veren Ata-
türk, Halis’i şu sözlerle kutlamaktaydı: 

Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak bildiğim 
için, Türk kızlarından birinin Dünya Güzeli intihap edilmiş olmasını çok 
tabii buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu da tahattür et-
tirmeyi lüzumlu görürüm: Münferit olduğumuz tabii güzelliğinizi fenni 
tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir tekamülün mü-
temadi tahakkukunu ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya 
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mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek 
kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır.

Batı medeniyetinin materyalist felsefesini sıkça eleştiren Peyami Sa-
fa’nın güzellik yarışması jürisinde yer alması da yarışmaların nasıl millî 
bir mesele olarak algılanıp desteklendiğini göstermesi açısından önem ta-
şıyor (Akçura, 2001). Sancar’ın vurguladığı gibi “o tarihlerde, adını dün-
yaya duyurmak amacındaki yeni ‘Türk ulusu’nun, kendini ‘kadın güzel-
liği’ ile temsil edebileceğine dair bir anlayışın milliyetçi çevrelerde kabul 
gördüğü” kanısına varmak mümkün. (Sancar, 2017, s. 242). Peyami Safa 
Keriman Halis’in başarısını kutlarken sarf ettiği sözler de bu argümanı 
doğrular niteliktedir (Akçura, 2012, s. 258):

Keriman Halis’in bütün dünyaya ispat ettiği şey, yalnız ferdî bir güzel-
likten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız insan yumurt-
lamaya yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile, bugü-
nün beynelminel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının 
farkını meydana çıkardı. Türkiye’nin geçirdiği inkılâp hakkında yazılmış 
ve yazılacak bütün kitaplardan ziyade fikir vermek kudretini haizdir...

Fotoğraf 3: “Güzeller hangi 
fotografhanelerde resimlerini 
çektirmelidir?” 21 Kasım 
1930, Cumhuriyet. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi.

Cumhuriyet gazetesi, güzellik yarışmalarını 
teşvik ederken fotoğrafın gücünden strate-
jik bir biçimde yararlandı. Yarışmaya baş-
vurmak isteyen kadınlar başvurularının bir 
parçası olarak gazetenin anlaşmalı olduğu 
stüdyolarda fotoğraflarını ücretsiz olarak 
çektirebileceklerdi. Bu fotoğraflar daha 
sonra aylar süren bir kampanyanın parçası 
olarak Cumhuriyet gazetesinde düzenli ola-
rak yayımlanacak, okuyucuların da bu fo-
toğraflar üzerinden başvuran kadınları oy-
lamaları istenecekti. Fotoğraflara dayanarak 
yapılan seçki büyük jüriye gönderilecekti. 
Başta katılımcılar olmak üzere okuyucular-
dan gazete çalışanlarına herkes bu fotoğraf 

kampanyasına büyük bir ilgi gösterdi. Basılan fotoğrafların kalitesi katı-
lımcılar tarafından titizlikle değerlendirildi. Örneğin 1929 güzellik krali-
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çesi Feriha Tevfik, basılan fotoğrafını beğenmemiş ve şikâyetini Cumhuri-
yet gazetesine iletmişti. Gazete bu şikâyeti kabul etmiş, Feriha Tevfik’e 
uygun gördüğü başka bir fotoğrafını yayımlama konusunda söz vermişti 
(Akçura, 2001, s. 234-37).

Fotoğraf 3’ün gösterdiği gibi, Cumhuriyet gazetesinin güzellik yarışma-
sı kapsamında 21 Kasım 1930 tarihinde yayımlamış olduğu bir duyuruda 
“Güzeller hangi fotoğrafhanelerde resimlerini çektirmelidir?” başlığı altın-
da, yarışmaya başvuracak “güzeller”in fotoğraflarını Cumhuriyet gazetesi 
hesabına çektirebilecekleri stüdyoların isimleri yer alıyor. Beyoğlu’ndaki 
bu stüdyolar arasında S. Süreyya, Femina, Foto Franse, Kanzler, Sebah-Ju-
valye, Febüs, Pera, A. Belikoff, Egl, Hayrettin, Okos, Roman, Melek ve 
Foto Alman bulunuyor. 1930’lu yıllarda Müslüman-Türk fotoğrafçıların 
sayısındaki artışa rağmen, bu listedeki gayrimüslim stüdyo fotoğrafçıları-
nın ağırlığı dikkat çekici. 

Fotoğraf 4: “Güzeller, acele 
ediniz!” 7 Aralık 1932, 
Cumhuriyet. İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi.

Fotoğraf 4 ise 7 Aralık 1932’de Cumhuri-
yet’te yayımlanan bir başka duyuruyu 
gösteriyor. “Güzeller, acele ediniz!” baş-
lıklı bu duyuruda müsabaka tarihinin yak-
laştığı hatırlatılarak henüz “fotografhane-
lere müracaat etmiyen” hanımların “bir 
an evvel resimlerini çıkartmaları” rica edi-
liyor. Ayrıca yarışmacılardan Fahrünissa 
Hanım’ın Foto S. Süreyya’da çekilmiş iki 
fotoğrafı da yer alıyor. Fahrünissa Ha-
nım’ın portesindeki kompozisyon ve ışı-
ğın kullanımı Naşide Saffet Hanım’ın 
portresinde de benzer şekillerde kendini 
gösteriyor. Naşide Saffet Hanım’ın bu fo-
toğrafında herhangi bir stüdyo damgası 
bulunmamakla birlikte, aynı kıyafetle ve 
aynı stüdyo fonuna karşı aynı gün çekil-
miş gibi görünen başka birkaç fotoğrafını 
daha internette çeşitli mecralarda bulmak 
mümkün. Farklı pozlarda çekilmiş benzer 
portrelerde Foto S. Süreyya damgası göze 

çarpıyor. Bir seri olduğu anlaşılan portreler büyük olasılıkla Cumhuriyet 
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gazetesinin güzellik yarışması için düzenlediği ücretsiz fotoğraf kampan-
yasının bir parçası olarak çekilmiş. Nitekim, 1932 Güzel Kraliçesi Keri-
man Halis de, yine bir başka Foto S. Süreyya fotoğraf çekiminde benzer 
pozlarla karşımıza çıkıyor. 

Bu fotoğraflar, aynı zamanda Foto S. Süreyya’nın sahibi Süleyman Sü-
reyya Bükey’in fotoğrafa bakış açısını göstermesi açısından da kayda de-
ğer. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli fotoğrafçılarından biri olan 
Süreyya Bükey, Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. İstanbul’da Siyaset Bilimi ve 
Hukuk, Milano’da da Ekonomi okudu. Fransızca, İtalyanca ve Almanca 
dillerine hâkimdi. Fotoğraf stüdyosunu 1928 yılında İstiklal Caddesi 509 
numaralı adreste kurdu. Özellikle 1930’lu yıllarda fotoğraf, sinema ve spor 
dergilerinin yanı sıra fotoğraf kitapları yayımladı; amatör fotoğraf yarış-
maları düzenledi. Foto Süreyya İstanbul’u ziyaret eden pek çok yabancı 
sanatçıyı da fotoğrafladı (Akçura, 2020). 1936-1938 yılları arasında Ata-
türk’ün fotoğrafçısı olarak hizmet verdi (Ak, 2001, s. 104). Süreyya Bükey 
güzellik yarışması için çektiği portrelerde aldığı Batı eğitiminin de etkisiy-
le tahayyül ettiği modern Türk kadını imgesini ortaya seriyor. Bu portreler 
bir yandan da hem fotoğrafçının hem de fotoğrafların üretimine ve dağı-
tımına vesile olan Cumhuriyet gazetesinin ve dolayısıyla Türk basınının 
yeni Türk Kadını imgesinin inşasında oynadığını önemli rolü de gözler 
önüne seriyor. 

Fotoğraf 4’teki metin, Berlin’deki bir konferansta Alman kadın ve er-
keklerin “heykel gibi işlenmiş” bedenlerinden etkilenen, millî sıhhat ve 
güzelliğe ulaşmada beden eğitiminin önemini vurgulayan S.N. imzalı bir 
okuyucunun mektubuna yer veriyor. Bu okur için “Güzellik müsabakaları 
bir ırkın güzelleşmesini teşvike hadimdir”. Alman ve İtalyan faşist rejim-
lerinin yükselişte olduğu 1930’lu yılların siyasi ortamında, bir ırkın gü-
zelliğine ve beden eğitiminin önemine yapılan atıflar, Kemalistlerin Türk 
ulusal kimliğini ırka vurgu yaparak pekiştirme çabalarının bir yansıması 
olarak kendini göstermektedir. Güzellik yarışmalarının, tıpkı fotoğraf pra-
tiğinin kendisi gibi modernitenin gereklerinden biri olarak çerçevelenip 
teşvik edilirken, Türk milletinin gücünü dünyaya kanıtlamak için büyük 
bir siyasi fırsat olarak işlev gördüğü de anlaşılıyor. 

Ulviye’ye bu portreyi hediye eden kişinin Ulviye’nin kız kardeşi olma 
ithimali yüksek görünüyor. İster akraba ister arkadaş, her kim olursa ol-
sun, hediyeyi veren kişi Ulviye’nin bu portreyi takdir edeceğini düşünmüş 
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olmalı. Fotoğrafta atıfta bulunulan Ulviye belki de bir güzellik kraliçesi 
olarak Naşide Saffet Hanım’ın görünüşüne, kıyafetlerine ya da şöhretine 
hayrandı. Belki o da Naşide Saffet Hanım’ın izinden gitmek istiyor, güzel-
lik yarışmasına başvurmayı hayal ediyordu. Bununla beraber, o da tıpkı 
Naşide Saffet Hanım gibi evlenmek, anne olmak ve iffetini korumak konu-
sunda üzerinde toplumsal bir baskı hissediyor olmalıydı. Her halükârda, 
Naşide Saffet de Ulviye de fotoğrafı, kendilerini ilişkilendirmek istedik-
leri modern ama mütevazı Türk kadını imgesini üreten bir araç olarak 
görmüşlerdi. Bu anlamda Naşide Saffet Hanım’ın 1931 yılında çekilen 
portresi, çekildikten üç yıl sonra Cumhuriyet Kadını dergisinde yer alan 
Cumhuriyet Kadını tanımını öncelemekteydi: “Cumhuriyet devrinde ya-
şayan kadın bir cepheli kadın değildir. Bütün manasile iş hayatında oldu-
ğu kadar eğlenceli cemiyet hayatında da kendisini gösteren kadındır. Fikir 
kadını olduğu kadar süs kadınıdır” (Himam ve Tekcan, 2014, s. 249).

Fotoğrafın Sahaflarda Yolculuğu 

Naşide Saffet Hanım’ın portresi halen 2014 yılından bu yana Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika fotoğrafını kapsayan bir arşiv oluşturan Akkasah Fotoğ-
raf Merkezi’nde (New York Üniversitesi Abu Dabi) muhafaza edilmek-
tedir. Akkasah’nın Türkiye koleksiyonu1 1910’lardan 1990’lara uzanan 
bir zaman diliminde üretilmiş vernaküler fotoğraflardan oluşuyor. Hem 
stüdyo portreleri hem de amatör fotoğraflar içeren koleksiyon öncelikli 
olarak aile fotoğraflarını kapsamaktadır. Naşide Saffet Hanım’ın fotoğrafı-
nın sahaflardan arşive uzanan hikâyesi, uluslararası arşivlerin dijital çağda 
sunduğu araştırma olanakları hakkında çarpıcı bir örnek oluşturmakta ve 
arşiv meselesiyle ilgili daha ayrıntılı bir şekilde düşünmemize zemin ha-
zırlamaktadır. Fotoğraf arşivlerinin inşası, korunması ve aktivasyonu için 
nasıl stratejiler üretebiliriz? Tarihsel olarak analog ve giderek dijital ola-
rak korunan ulusötesi bir arşivle çalışırken milliyetçilik ve kültürel miras 
meselelerini müzakere etmenin yolları nelerdir? Bu bölümde Türkiye’de 
hızla değişmekte olan vernaküler fotoğraf pazarı, koleksiyoner ve kurum-
sal arşivler arasındaki ilişkileri kültürel ekonomi ve kültürel miras inşası 
ekseninde değerlendireceğim. 

Geoffrey Batchen’ın (2000, s. 59) tespit ettiği gibi, vernaküler fotoğ-

1 Bu koleksiyon 2020 yılında Özge Calafato Koleksiyonu adını aldı. 
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raflar bize tarihsel olarak fotoğraf üretimindeki çeşitliliği hatırlatarak fo-
toğraf pratiklerinin çokluğuna (photographies) işaret eder. Vernaküler fo-
toğraflar aynı zamanda fotoğraf tarihi ve fotoğraf teorisi alanlarında farklı 
yöntemlere ve yeni okumalara davet niteliği taşır. Son yirmi yılda, özellik-
le Batı odaklı olmayan görsel tarihleri araştıran pek çok çalışma, fotoğraf 
tarihi ve fotoğraf pratiklerinin yeniden düşünülmesine katkıda bulundu. 
Fotoğrafların materyal özelliklerini irdeleyen Susan Sontag (1979), Roland 
Barthes (1981), John Berger (1992, 2008), Elizabeth Edwards (1999, 2012), 
Geoffrey Batchen (2000, 2004) ve Christopher Pinney (1997, 2003) gibi 
önde gelen isimleri takiben Lucie Ryzova (2014, 2015) gibi yeni kuşaktan 
pek çok araştırmacı 2000’li yılların başından itibaren vernaküler fotoğra-
fın üretimi, dolaşımı ve kullanımı üzerine pek çok önemli çalışmaya imza 
attı.1 Aynı dönemde aile fotoğraflarının anlamı ve işlevi konusundaki ça-
lışmalarda da büyük bir artış gözlendi.2 Jacques Derrida (1996) ve Allan 
Sekula’nın (1986) öncü çalışmalarının izinden giderek fotoğrafın küresel 
kültür ekonomisi ve kültürel mirasla ilişkisini iredeleyen çalışmalara da 
giderek daha çok rastlıyoruz.3 Bununla birlikte, Küresel Güney’de verna-
küler fotoğraf, arşiv ve miras arasındaki ilişkiyi irdeleyen araştırmalara 
halen ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca aile fotoğraflarının hem pazar hem 
de akademik değeri ile ilgili pek çok mesele derinlemesine araştırılmayı 
beklemektedir.

Günümüzde Türkiye, bölgedeki en büyük fotoğraf pazarlarından biri 
olma özelliğini korumaktadır. Fotoğraflar genellikle sahaflarda ve antika-
cı dükkânlarında satılmaktadır. Fotoğraflar dükkânlarda kitaplar, pullar, 
kartpostallar, haritalar, hediyelik eşyalar ve diğer efemera arasında çoğu 
zaman ikincil bir konumda bulunur. Kutularda ya da sepetlerde satılan 
fotoğraflar, çoğu zaman müşterileri çekmek için dükkân vitrinlerine kon-
maktadır. Satıcılar fotoğrafları genellikle hurdacılar ve kâğıt toplayıcıları 
aracılığıyla, bazen de sokak müzayedelerinde neredeyse yok pahasına alır. 
Fotoğraflar bit pazarları, sahaf festivalleri ve efemera fuarlarında da alı-
nıp satılabilir. Satıcıların profili, fotoğrafçılığa olan ilgilerinin derecesine 
göre değişir. Bazı satıcılar aynı zamanda koleksiyoner olarak hareket eder; 

1 Fotoğraf ve materyallik ilişkisi için ayrıca bkz. Edwards ve Hart 2004; ve Sassoon 2004.
2 Aile fotoğrafları konusunda çalışmalar arasında bkz. di Bello 2012; Hirsch 1997; Hol-

land ve Spence 1991; Kuhn 2002; Rose 2010 ve Spence 1986.
3 Bkz. Frosh 2003; Truyen ve Waelde 2016.
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özel bir değer atfettikleri fotoğrafları güvendikleri, “ciddi” alıcılara gös-
terme eğilimindedir. Bazı satıcılar aldıkları malzemeyi albümlerde özenle 
düzenleyerek alıcı karşısına çıkarır, bir anlamda ellerindeki malzemenin 
küratörlüğünü yaparlar.1 

Görece ucuz fiyatlarla satılan fotoğraflar genellikle kentlerin kültürel ve 
turistik merkezleri kabul edilen bölgelerde satılır. Değişen ekonomik koşul-
ların etkisiyle el değiştiren veya kapanan dükkânlara da sık sık rastlanmak-
tadır. Bu değişime rağmen bir zamanlar stüdyo fotoğrafçılığının merkezini 
oluşturan Beyoğlu günümüzde vernaküler fotoğraf pazarının merkezi olma 
özelliğini sürdürmektedir. Fotoğrafların değerini çekildiği tarih kadar baskı 
kalitesi de belirleyebiliyor. Yoğunlukla çalıştığım 2014-2018 döneminden 
örnek vermek gerekirse fotoğraf bulunabilecek sahaf ve antikacılar arasında 
Beyoğlu (özellikle Galatasaray’daki Aslıhan ve Avrupa Pasajları) - Cihangir 
- Çukurcuma bölgesinin yanı sıra, Kapalıçarşı, Kadıköy - Bahariye bölgesi 
ile Beyazıt’taki Sahaflar Çarşısı’nı saymak mümkün. Bu alanda çalıştığım 
başka bir kent olan İzmir’de ise fotoğrafların büyük kısmı turistlerin yoğun 
ilgi gösterdiği Konak’taki Kızlarağası Hanı ve civarındaki dükkânlarda satıl-
maktadır. Karşıyaka’da da eski fotoğraflara rastlamak mümkündür. 

Son yıllarda, Türkiye’de hem koleksiyonerler hem de sahaflar, inter-
nette gittigidiyor.com veya nadirkitap.com gibi alışveriş sitelerinde giderek 
artan sıklıkta alım-satım yapmaktadır. İnternet üzerinden yapılan alışve-
rişlerdeki artışla birlikte, satıcıların ellerindeki fotoğrafları dijital ortama 
aktarmaya ve bu yolla sattıkları malzemelerin dijital ortamda bir envan-
terini çıkarmaya istekli olduğunu gözlemliyoruz. Bu durum özellikle ar-
şivciler ve araştırmacılar için ilginç bir gelişmeye işaret ediyor. Tarama 
kalitesinin zayıflığına ve sitelere eklenen bilgilerin kısıtlılığına rağmen, bu 
çevrim içi envanterler, fotoğraf çalışmaları için araştırmacılara zengin bir 
kaynak sunuyor. Ayrıca pazarda dolaşıma giren görsel malzemelerin do-
ğasını anlamamıza yardımcı oluyor.

Bir fotoğrafın “hafıza değeri”ndeki yıpranma veya “duygusal ağırlığı” 
çoğu zaman onun elden çıkarılmasına zemin hazırlamaktadır. Fotoğraflar 
genellikle bir kişinin ölümünden sonra, özellikle eğer varisi yoksa, çeşitli ev 
eşyalarıyla birlikte atılır. Aile içi anlaşmazlıklar da artık aile geçmişinin bir 
parçası olarak görülmeyen aile fotoğraflarının bazı aile fertleri tarafından 
atılması sonucunu doğurabilir. Böyle durumlarda fotoğraflar, kurtulunması 

1 Türkiye’deki vernaküler fotoğraf pazarıyla ilgili ayrıca bkz. Aytemiz 2005.
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gereken duygusal bir yük olarak görülebilir. Türkiye’deki pazarın bu den-
li büyük olmasında, fotoğrafları bir şekilde elden çıkaran ailelerin fotoğrafı 
tarihî bir nesne ya da antika eşya olarak değerlendirmemesinin bir payı ola-
bilir. Lucie Ryzova (2014, s. 1034), mali (piyasa) ve tarihî (araştırma) olmak 
üzere fotoğraflara atfedilen iki temel değerden bahseder. Piyasa değeri, fo-
toğrafın biricikliği ya da başka bir deyişle bir nesne olarak materyal değeri 
(baskı kalitesi, baskı tekniği, baskının tarihi vb.) ile görsel tarihteki konum-
lanışından (fotoğrafçı veya stüdyonun kimliği, fotoğrafın tematik ve este-
tik özellikleri vb.) kaynaklanır. Piyasa değeri belirlenen fotoğraflar, küresel 
bir kültür ekonomisine eklemlenir. Türkiye özeline baktığımızda Osmanlı 
dönemi fotoğraflarının artık genelde müzayede evlerinde yüksek fiyatlara 
satıldığını, vernaküler fotoğraf pazarının ise büyük ölçüde 1920’lerden itiba-
ren görece makul fiyatlı fotoğraflardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bununla 
beraber her geçen yıl Erken Cumhuriyet Dönemi fotoğraflarının hızla değer 
kazandığını gözlemlemek mümkün. 

Aile fotoğraflarının yaygın olarak satıldığı yerleşik bir pazara sahip 
olan Türkiye gibi bir ülkede, vernaküler fotoğrafın arşivlenmesine verilen 
kurumsal destek maalesef çok azdır. Sahaflarda satılan malzeme zamanla 
dağılarak özel arşivlerde uzun süre gözlerden uzak kalma riski taşımakta-
dır. Fotoğraflar yıllarca dükkân raflarında unutulabilmektedir. Arşivciler 
ve araştırmacılar açısından bakıldığında bu durum fotoğrafların “kaybol-
ma” olasılığından doğan bir endişe yaratmaktadır. Bununla birlikte kamu-
sal alana aktarılan ve dijital ortamlarda yoğun olarak paylaşılan aile fotoğ-
rafları üretildikleri tarihte amaçlanan işlevlerinin ve izleyici kitlesinin çok 
ötesinde işlevler edinmektedir. Bu da aile mahremiyeti meselesinin tartış-
maya açılmasını gerektirir. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka husus 
da bir fotoğrafın unutulma, saklanma, yok edilme veya sahibine (aileye ve 
fotoğrafçıya) iade edilme hakkıdır. Öte yandan yine arşivci ve araştırmacı 
gözünden bakıldığında, bir fotoğrafın küresel kültürel mirasın bir parçası 
olarak kamusal alanda görülmesi ve paylaşılması hakkının da ele alınması 
gerekir. Ayrıca günümüzde bir fotoğrafın sahibini bulmak için fotoğrafı 
açık erişimle paylaşmak en etkin metotlardan birini oluşturmaktadır. 

Sahaftan Arşive Kültürel Mirasın İnşası

Ryzova (2014, s. 1059), vernaküler fotoğrafların ait olduğu kültür eko-
nomisinin, kültürel malzemenin özel alanda tüketilen bir nesne olarak sö-
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mürülmesini teşvik eden neoliberal bir ortam oluşturduğunu yazmakta-
dır. Türkiye’de vernaküler fotoğraf toplayarak koleksiyonlarını çevrim içi 
olarak erişime açan kurumlar arasında SALT Araştırma ile Boğaziçi Arşiv 
ve Dokümantasyon Merkezi arşivlerini sayabiliriz. Bu kurumlar üç boyut-
lu bir obje olarak fotoğrafın hem materyal özelliklerine hem de akademik 
araştırma değerine büyük önem atfetmektedir. Buna karşın pek çok özel 
fotoğraf koleksiyonuna erişim genellikle koleksiyonun kullanıldığı yayın-
larla sınırlı kalmaktadır. 

David Lowenthal’ın (2015) işaret ettiği gibi, savaşlar, teknolojik yeni-
likler, radikal modernleşme ve kitlesel göç gibi sebepler göz önüne alındı-
ğında “geçmişi kurtarma” meselesi günümüzde evrensel bir kaygı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Fotoğraflar için kültürel miras oluşturma süreci, fo-
toğrafın bir sanat nesnesi, tarihî belge veya görsel bir veri kaynağı olarak 
nasıl değerlendirildiği ve yorumlandığıyla birebir ilişki içindedir (Ryzova, 
2014, s. 1058). Özel alana ait olan bir vernaküler fotoğraf, hem özel veya 
kamusal girişimler hem de piyasa aracılığıyla toplumsal mirasa dönüştü-
rülür. Fotoğraflar toplumsal miras haline geldikçe, fotoğrafın hem imge 
hem de nesne olarak pazar değeri artar. Buna karşılık, pazar değerindeki 
artış, fotoğrafın bir kültürel miras nesnesi olarak sahip olduğu değerini de 
yükseltir. Bir fotoğrafın yeniden dijitalleştirilerek kamusal alana girmesi 
ise, onun piyasaya doğrudan (satış amaçlı) veya dolaylı olarak (arşive alı-
nan ya da araştırma konusu olan bir fotoğrafın kazandığı değerle) eklem-
lenmesi anlamına gelir. 

Günümüzde büyük dijitalleştirme projelerine, dijitalleştirmenin arşiv 
ve müze koleksiyonlarına erişimi demokratikleştirerek toplumların bilgiye 
daha kolay ulaşmasına yardımcı olma hedefi öncülük etmektedir. Fotoğraf 
mirasının korunması söz konusu olduğunda pek çok kamusal ve özel ak-
tör dijitalleştirmeyi en önemli strateji olarak benimsemiş görünmektedir. 
Kültürel miras nesnesi olarak fotoğraf, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan bir “hazine” olarak temsil edildikçe bu mirasın acil olarak kurtarıl-
ması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu aciliyet duygusu, Derrida’nın (1996) 
kavramsallaştırdığı gibi “arşiv hummasını” beslemeye ve haklı çıkarmaya 
önayak oluyor. Bununla beraber, Joanna Sassoon’un (2004, s. 195) işaret 
ettiği gibi, dijitalleştirmenin yarattığı alan, üç boyutlu fotoğraf nesnesinin 
araştırma potansiyelini teşvik etmekten çok, fotoğrafın iki boyutlu imgesi-
nin içeriğini metalaştırmaya hizmet etme riski taşır. Geleneksel olarak pek 
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çok özel aktör için, “devletin arşiv oluşturma ve sürdürmedeki başarısız-
lığı”, kültürel mirasın korunmasına yönelik anlatıların ve stratejilerin ge-
rekçelendirilmesi için kilit bir referans noktası olarak kullanılmış olmakla 
beraber bu argümanla toplanan malzemeler uzun süre kataloglanmadan, 
yayınlanmadan, araştırmacıların ve hatta bazı durumlarda arşiv çalışanla-
rının bile erişimine kapalı kalma tehlikesini barındırabilir (Ryzova, 2014, 
s. 1032-1033). Gerçekten de, dijital çağın sağladığı olanaklara rağmen ar-
şiv sahibi kurumlar tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen arşivlerin fi-
ziksel bölümlerine dijital arşiv bahane gösterilerek erişimin engellenmesi 
söz konusu olabilmektedir.

Kültürel mirasın kurtarılması tartışması kapsamında Ryzova (2014) şu 
soruları sormamız gerektiğini savunmaktadır: Tam olarak kurtarılan ne-
dir? Fotoğraflar kimden kurtarılmak istenmektedir? Fotoğrafların nasıl ve 
kimler için kurtarılması gerekmektedir? Bu sorulara yanıt ararken, dijital 
veri üretmek adına orijinal nesnenin korunmasının geri plana atılması, 
hatta bazı durumlarda yok edilmesi tehlikesini de unutmamak gerekir. 
Gerçekten de dijitalleştirmenin fotoğrafları kurtarmayı garantileyeceği 
söylemine sığınan bazı kültür kurumları dijitalleştirme sürecinde aldıkları 
küratoryal ve lojistik kararlarla koleksiyonlarını aslında erişime kapayabil-
mektedirler. Dijitalleştirilen fotoğraf koleksiyonlarındaki orijinal baskı ve 
negatiflerin ya kısmen ya da şeffaf olmayan yöntemlerle yalnızca belli kişi-
lere erişime açılmaları da başka bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dijitalleştirme rejimi koleksiyon sahibi kurumlara yeni kontrol mekaniz-
maları sağlarken “açık erişim” söylemi çoğu zaman yanıltıcı kalabilmek-
tedir. Dijitalleştirme tarihyazımı için araştırmacılara son derece zengin 
olanaklar sunmaktadır. Bununla beraber, fotoğrafın kültürel miras olarak 
değerini ve fotoğrafa dair uzun vadeli arşivleme stratejilerini incelerken 
mirastan tam olarak ne anladığımızı da tartışmamız gerekir: Kültürel mi-
rasın parçası olan, orijinal fotoğraf nesnesi midir, yoksa fotoğrafın dijital 
kopyası mı? Yoksa hem orijinal fotoğraf nesnesini hem de fotoğrafın diji-
tal kopyasını kültürel mirasın bir parçası olarak değerlendirerek bu yön-
de stratejiler geliştirmemiz mi gerekir? Kopyayla orijinal arasındaki ilişki 
fotoğrafın piyasa değeri için ne anlama gelmektedir? Materyal özellikleri 
bilinmeyen, sadece dijital bir obje olarak sergilenen bir fotoğrafın değeri 
hem satıcı ve alıcılar için hem de araştırmacılar için son derece sınırlı kal-
maktadır. 
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Günümüzde arşivlerin dijitalleştirilmesi, kültürel mirasın korunma-
sı ve demokratikleştirilmesi için ayrıcalıklı bir çözüm olarak kabul edil-
mektedir (Ryzova, 2014, s. 1058). Yine de, Ryzova (2014) ve Sassoon’un 
(2004) belirttiği gibi, dijitalleştirme araç değil amaç olarak görüldüğünde, 
gerçekte kültürel mirasın kaybına yol açabilmektedir. Bu nedenle, dijital-
leştirme, dijitalleşen fiziksel nesnenin uzun vadeli korunmasından vazge-
çilmesi pahasına olmamalıdır (Sassoon, 2004, s. 187). Fotoğraf arşivleri 
için başka bir mesele de, dijitalleştirme sürecinden geçen fotoğrafların 
orijinal bağlamlarının ve maddi bütünlüklerinin korunması olarak ortaya 
çıkmaktadır. “Arşiv humması” küresel anlamda güçlenmeye devam eder-
ken, Ariella Azoulay (2015, s. 204), tam da bu sorunları göz önüne alarak 
arşivi, “eksikleri olan bir geçmişi muhafaza etmemize imkân veren ortak 
bir alan” olarak tanımlamayı öneriyor. Özellikle çok yüksek sayıda fotoğ-
rafa sahip olan arşivlerin koleksiyonlarının bir kısmını değil de tamamını 
dijitalleştirme ve açık erişime açma yönünde adım atmaları, kamusallık, 
şeffaflık ve sosyal sorumluluk meselelerini masaya yatırma açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Fotoğrafları kültürel nesneler olarak ele alan ve 
uyguladıkları pratikleri paylaşmaktan çekinmeyen arşivler küresel fotoğ-
raf mirasının korunması ve mevcut sosyokültürel anlatıların çoğaltılması 
konusunda toplumlara büyük bir katkı sağlayacaklardır.
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Sonuç

1931 yılı Türkiye Güzellik Kraliçesi Naşide Saffet Hanım’ın portreleri 
bugün sahaflarda, müzayede evlerinde ve çeşitli sosyal medya ağlarında do-
laşımını sürdürmektedir. Tıpkı Naşide Saffet Hanım gibi, başka Türk gü-
zellik kraliçelerinin fotoğrafları da internette yaygın bir şekilde dolaşmak-
tadır. Farklı ideolojik eğilimlere ve politik görüşlere bağlı olarak toplumun 
farklı kesimleri tarafından bu fotoğraflara yeni anlamlar yüklenmektedir. 
Belli bir kesim için güzellik kraliçelerinin bu ikonik imgeleri Türkiye’de 
kadınların 1930’lu yıllarda ne kadar Batılı ve modern bir görünüşe sahip 
olduğunun görsel bir kanıtı olarak işlev görmektedir. Bu imgeler Erken 
Cumhuriyet Dönemi modernleşmesini ve özellikle kadının özgürleştiril-
mesinde Atatürk’ün ve Kemalist devrimin başarısını göstermek için kul-
lanılabilmektedir. Bugün o dönemi yoğun bir nostaljiyle ananlar için, bu 
portreler dönemin insanlarının zarafetini, saygınlığı ve ahlak anlayışını 
temsil etmeleri açısından önemlidir. Öte yandan Erken Cumhuriyet Döne-
mi ve Kemalist devrim eleştirilerinde güzellik yarışmaları tam da bu fotoğ-
rafların ikonik gücü nedeniyle önemli bir tartışma alanı açmaktadır. 

Bu makalede incelenen Naşide Saffet Hanım örneğinin gösterdiği gibi 
vernaküler fotoğrafların üretim, tüketim ve dolaşımı alternatif tarihyazımı 
için araştırmacılara çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Vernaküler fotoğ-
raf, özelikle Erken Cumhuriyet Dönemi gibi tarihî kırılma noktalarında, 
ulusal kimlik ve toplumsal hafızanın inşası için önemli bir rol üstlenmek-
tedir. Üç boyutlu sosyal bir nesne olarak vernaküler fotoğrafın etkin gücü, 
tam da girdiği dolaşım ağlarının genişliği ve derinliği ile birebir ilişkilidir. 
Dünyanın en büyük vernaküler fotoğraf pazarlarından birine ev sahipliği 
yapan Türkiye hem çevrim içi hem de çevrimdışı faaliyet gösteren sahaf, 
müzayede ve (özel veya kurumsal) arşiv ekseninde vernaküler fotoğrafın 
küresel dolaşım ağlarına büyük bir katkı sunmaktadır. Bununla beraber, 
vernaküler fotoğrafın toplumsal hafızanın ve küresel kültürel mirasın in-
şasındaki önemini anlayarak fotoğrafların uzun vadeli korunması yönün-
de sorumluluk alan ve etkin adımlar atan kurumsal arşivlere olan ihtiyaç 
devam etmektedir. 
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ARŞİV HİKÂYELERİ: GERÇEKLER, KURGULAR VE TA-
RİH YAZIMI ARŞİVSİZ İŞLETME TARİHİ YAZMAK VE/

YA TÜRKİYE BAĞLAMINDA İŞLETME TARİHİ  
ÇALIŞMANIN İMKÂNLARI ÜZERİNE

Akansel Yalçınkaya1

Bu çalışmada, Türkiye bağlamında işletme tarihi yazımında arşiv kulla-
nımının imkân(sızlık)ları incelenecektir. İncelemeye esas teşkil eden soru; 
“Türkiye gibi gelişmekte olan ve işletme tarihine konu iktisadi kurumların 
büyük çoğunluğunun aile sahipliğinde ve araştırmacılara kapalı olduğu bir 
bağlamda arşiv verisine ulaşamadan işletme tarihi yapmak mümkün mü-
dür?” şeklinde ifade edilebilir. Dahası bu soru ile birlikte, “Arşivsel belge 
veya bilgi arşiv dışı başka hangi kaynaklardan ve nasıl temin edilebilir?” 
sorusuna da cevap aranmaktadır. Bu sorunun cevaplanması, özellikle iş-
letme tarihi gibi iktisadi kurumları odağına alan ve özel arşivler ile aile 
arşivlerine kaynak olarak ihtiyaç duyan bir disiplin bağlamında önem arz 
etmektedir. Zira Tekeli (1998; 2011) de iktisadi olanları da dâhil olmak 
üzere kurum tarihi yazımı bağlamında eğer bir kurum kendi arşivlerini 
araştırmacılara açmaz ise bu kurumun tarihini yazmanın imkânsıza ya-
kın olduğunun altını çizmektedir. Bu hususta, Türkiye bağlamında işlet-
me tarihi yazmaya çalışan bir araştırmacının büyük oranda Tekeli (1998; 
2011)’nin belirttiği üzere arşivsiz bir tarihyazımı yaklaşımını benimsemesi 
gerekmektedir. Yerel işletme tarihçisi bu yaklaşımı benimserken özellikle 
son yıllarda Türkiye’de sayıları ve türleri artan büyük çoğunluğu dijital-
leştirilmiş özel/aile arşiv ve koleksiyonlarından yararlanma yoluna gide-
bilmektedir (Turan, 2019). Doğrudan bir holdinge veya iktisadi kuruma 
bağlı olarak ve araştırma merkezi ile kütüphane formunda faaliyet göste-
ren SALT Araştırma, Yapı Kredi Bankası Tarihi Arşivi, Türkiye İş Bankası 
Müzesi Arşivi, Eczacıbaşı Holding Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi gibi 

1 Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, akansel.yalcinkaya@medeniyet.edu.tr 
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arşivler yanında üniversite çatısı altında faaliyet gösteren Koç Üniversite-
si VEKAM, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonu 
gibi arşivlerle işletme tarihine ilişkin farklı kaynakların edinilebileceği Ara 
Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araş-
tırmaları Enstitüsü Arşivi, Tarih Vakfı Arşivi, İstanbul Şehir Üniversitesi 
Kütüphanesi Taha Toros Arşivi, DPT Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi 
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, İBB Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşivi vb. 
birçok özel ve resmî kurum ve aile arşivi bulunmaktadır (Tanatar Baruh, 
2015; Karatepe, Yılmaz Şentürk ve Saydam, 2017). Ve fakat, özellikle özel 
aile ve kurum arşivleri olmak üzere bu kaynaklarda yer alan bilgi ve belge-
ler filtre edilmiş, bir nevi resmî/onaylanmış arşiv materyalleri olduğundan 
bu kaynaklara dayalı işletme tarihi yazımı genel resmin sadece bir kısmını 
yansıtabilme riskini taşımaktadır (Bali, 2018, s. 9). İşte bu çalışmada, bir 
araştırmacının son beş yıllık arşiv tecrübesinden hareketle işletme tarihi 
yazımı bağlamında, bu kaynakların neler olduğu ve arşivsiz bir işletme 
tarihi yazımını nasıl ve ne şekilde ikame edecekleri eleştirel ve tutarlı bir 
biçimde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: işletme tarihi, kurum tarihi, tarihyazımı, özel ar-
şivler, dijital arşivler ve koleksiyonlar
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WRITING BUSINESS HISTORY WITHOUT AN  
ARCHIVE OR ON THE POSSIBILITIES OF  

STUDYING BUSINESS HISTORY IN TURKEY

This study explores the (im)possibilities of using archives in business 
history writing in Turkey. The primary question behind this analysis can 
be expressed as follows: “Is it possible to write a business history without ac-
cessing the necessary archive data in a developing country like Turkey and 
in a context where the vast majority of economic institutions that are the 
focal point of business history are family owned and closed to researchers?” 
Furthermore, this study also seeks an answer the question “From what 
other non-archival sources and how can archival documents or informati-
on be obtained?” The answer to this question is of great importance for a 
discipline that focuses on economic institutions such as business history 
and needs private and family archives as resources. As underscored by 
Tekeli (1998; 2011), in the context of institutional historiography, inclu-
ding business organizations, if an institution does not open its archives 
to researchers, it is almost impossible to write its history. In this respect, 
in the context of Turkey, a researcher working on writing the history of 
a company has to work without an archive and adopt a historiographical 
approach, as noted by Tekeli (1998; 2011). While local business histori-
ans adopt this approach, they may choose to benefit from an increasing 
number and variety of mostly digitized private/family archives and collec-
tions in Turkey (Turan, 2019). These could be a research center or library 
operating directly under a holding or corporation such as SALT Research, 
Yapı Kredi Bank Historical Archive, İş Bankası Museum Library, Archives 
and Documentation Center Eczacıbaşı Holding or operating as part of a 
university such as Koç University VEKAM, Koç University Suna Kıraç Lib-
rary Digital Collections as well as many private and official institutions and 
family archives such as Ara Güler Archive and Research Center, Suna and 
İnan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute Archive, History Foun-
dation Archive, Istanbul Şehir University Library Taha Toros Archive, DPT 
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Library, Boğaziçi University Archive and Documentation Center, İBB Ata-
türk Library Digital Archive where various sources of business history can 
be obtained (Tanatar Baruh, 2015; Karatepe, Yılmaz Şentürk&Saydam, 
2017). However, since the information and documents in these sources, 
especially the private family and institution archives, are a kind of scree-
ned official/approved archive materials, business history writing based on 
these sources carries the risk of reflecting only a part of the overall picture 
(Bali, 2018, p. 9). Based on the archival experience of the researcher in the 
last five years, what these sources are in the context of business historiog-
raphy and how they can substitute an archiveless business history writing 
are critically and coherently discussed in this study.

Key Words: business history, corporate history, historiography, private 
archives, digital archives and collections
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Giriş

İşletme tarihi alanı Türkiye’de yeni gelişen ve daha ziyade sınırlı dü-
zeyde katkının olduğu bir alandır (Koraltürk ve Yalçınkaya, 2019). Bu 
alanda çalışan araştırmacılar şirket monografilerinden kurum tarihleri-
ne uzanan geniş bir yelpazede katkı vermektedirler. Türkiye’de alan-ya-
zınına/literatürüne eleştirel bir gözle bakıldığında ilk elde dikkat çeken 
hususun yerli ve yabancı arşivlerden yararlananların sayısının bir hayli 
düşük olduğudur. Dahası, sadece işletme tarihi alanına özgü olmamakla 
birlikte, “Arşivler kapalı!” ve/ya “Arşiv belgesi yok!” vb. söylemlerin de 
işletme tarihi yazımında meşruiyet ve gerekçelendirme aracı olarak kul-
lanıldığı görülmektedir. Buradan hareketle yerel bağlamda arşive dayalı 
katkı potansiyeli yüksek işletme tarihi araştırmaları için hem yerli arşiv 
birikimleri ile bunları ikame edebilecek kaynakların neler olduğu, hem de 
araştırmacıların bu konuda ne gibi alternatifleri işe koşabileceği hususları 
önem arz etmektedir. İşte bu bildiride, yoğun olarak son beş yıl olmak 
üzere havacılık işletmelerinin tarihi, işletme eğitiminin tarihi ve girişim-
cilik tarihi gibi işletme tarihi kapsamına giren alanlarda çalışmış, yerli ve 
yabancı arşiv ve koleksiyonlardan bireysel araştırmalarında yararlanmış 
biri olarak farklı arşivlere ilişkin gözlem ve tecrübelerim üzerinden, Te-
keli’nin (1998; 2011)iddia ettiği arşivsiz işletme tarihi yazımının imkân-
larını tartışmak ve muhtemel alternatifleri sunmak istiyorum. Bu nokta-
da, tecrübe ve gözlemlerimin de sınırlı ve hatalı olabileceği olasılığından 
hareketle çalışmamın eleştiriye ve tartışmaya açık olduğunu belirtmek 
isterim. 

Çalışmada ilkin yerel bağlamda işletme arşivleri ile ilgili tartışmalara 
değinerek özellikle yerel bağlamda işletme arşivleri üzerinden yapılmış 
örnek analizlere yer verilecek ve arşivin kritik önemi üzerinde durulacak-
tır. Daha sonra, işletme tarihine ilişkin çalışmalarda gözlemlenen ve arşiv 
kaynaklarının ikame edilememesi sonucu ortaya çıkan birtakım olumsuz-
luklar değerlendirilecek ve izleyen bölümde, özellikle işletme tarihi yazımı 
bağlamında yerelde istifade edilebilecek arşiv kaynakları üzerinde duru-
lacaktır. Son olarak da kendi kişisel tecrübelerimden hareketle arşivsiz 
veya yerelden temin edilemeyen, ancak başka arşivlerden ikame edilebilen 
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kaynaklar üzerinden birtakım vakalara ilişkin detaylara yer verilecektir. 
Çalışmam değerlendirme ve sonuç kısmıyla son bulacaktır. 

Türkiye’de İşletme Arşivleri

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle devreden kurumsal ve iktisadi ör-
gütlerin varlığı ve devamlılığına karşın, bu kurum ve kuruluşların tarih-
lerinin incelenip izlenebileceği arşiv, koleksiyon ve birikimlerin oldukça 
sınırlı olduğu söylenebilir. Meseleyi daha iyi anlama adına öncelikle işlet-
me arşivi dendiğinde sadece kâr amacı güden iktisadi örgütleri anlama-
dığımı; dahası Sümerbank, Etibank vb. örnekler başta olmak üzere belirli 
bir büyüklüğe ve geçmişe sahip KİT’ler de dâhil başta olmak üzere iktisadi 
olarak işletme tarihi yazımında yararlanabilecek geçmişe sahip kurumları 
ifade ettiğimi belirtmek isterim. 

Türkiye’de işletme tarihi yazımı bağlamında değerlendirilebilecek ar-
şiv farkındalığının oluşumunun tarihsel seyri bize oldukça önemli ipuçları 
vermektedir. Konunun yerel bağlamda dikkat çekmesi ve ilgi toplaması 
Tarih Vakfı’nın başta SEKA, Millî Piyango gibi kamu kurumlar olmak 
üzere Tariş ve Tarişbank gibi birtakım iktisadi örgütlerin tarihlerinin ya-
zılmasını projelendirmesiyle başlamıştır (Arıkan, 1993). Tarih Vakfı’nın 
o dönemki Genel Sekreteri Orhan Silier bir tebliğinde vakfa kurum tarihi 
yazımı konusunda gelen taleplerin genellikle “Acaba siz bizim tarihimize 
ait belgelere sahip misiniz ya da bunları bulup kurum tarihimizi yazar mı-
sınız?” şeklinde olduğunun altını çizer (Silier, 1992). Bu projelerden biri 
olan Tariş Tarihi kapsamında yapılan arşiv çalışmalarına ilişkin izlenim-
lerini paylaşan Zeki Arıkan ise kurumun arşivinin nasıl ortaya çıktığını 
şöyle ifade eder: 

Tariş’in Aydın kooperatifinde eski yazılı belgelerin var olduğuna iliş-
kin duyumlar aldık. Nitekim 21 Nisan 1993 tarihinde burayı ziyaretimiz 
sırasında bize eski harflerle tutulmuş bir iki defter gösterildi. Oldukça 
önemli olan ve kooperatifin kuruluş yıllarına kadar giden bu defterlerin 
nereden çıktıklarını sorduk. Bunun üzerine, eski çırçır fabrikasının bir 
köşesinde, sundurmanın altında çuvallar ve sandıkların bulunduğu yere 
gittik. Bu çuvallar ve sandıkların içindeki belgelerin durumu gerçekten 
yürekler acısıydı. Tozdan, topraktan bir şey görünmüyordu. Asıl belgeler, 
içinde ürün teslimiyle ilgili makbuz koçanlarının bulunduğu çuvallar ara-
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sında kaybolmuştu. Toz ve topraktan arındırılan belgelere göz attığımızda 
hayretten, şaşkınlıktan donakaldık. Çünkü bu belgeler Tariş’in çekirdeğini 
oluşturan Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi ile Millî 
Aydın Bankası’nın kuruluş yıllarına aitti. Bu bakımdan söz konusu bel-
geler ülkemizde, Ege Bölgesi’nde seksen yıl önce başlayan ekonomik ve 
sosyal bir örgütlenmenin, köklü bir kooperatifçilik hareketinin günümüze 
ulaşan en değerli kanıtlarıydı (Arıkan, 1995, s. 192-193). 

Silier (1992) de bu ve buna benzer durumlara dikkat çekerek, kendi ta-
rihine ait iki klasör dolusu belgeye dahi sahip olmayan kurumlar arasında 
Türkiye’nin en önde gelen ekonomik kurumları, yüz milyonlarca liralık 
reklamları her gün gazete sayfalarını ve televizyonları donatan büyük şir-
ketler olduğunu belirtir. 

Tarih Vakfı’nın kurum tarihi yazımına ilişkin projeleri gündeme al-
ması yanında, aynı dönemde işletme arşivlerine yönelik dikkatin oluşma-
sında bir başka önemli faktör de özellikle köklü geçmişe sahip birtakım 
KİT’lerin özelleştirilmesinin tartışılması ve bir süre sonra da özelleştiril-
meleri olmuştur. İlkin arşivcilerin bu konudaki uyarıları gündeme gelmiş 
(İçimsoy, 2000; Alikılıç, 2013) ve Tarih Vakfı Ekim 1998’de bu konunun 
tartışıldığı Özelleştirme ve Kurum Arşivleri adlı bir panel düzenlemiştir. 
Bu tartışmaların öncelikli boyutu özelleştirilen kurumların arşivlerine ne 
olacağı ve Devlet Arşivleri’ne devredilmesiyle aslında bu kurumların ar-
şivlerinin büyük oranda kaybedilmiş olduğuydu. Alikılıç bu hususta Türk 
sanayi tarihinin bugün pazara çıkarılmış devlet kurumlarının mahzenle-
rine tıkılmış durumda olduğu saptamasını yaparken (2013, s. 14), 1985 
yılında özelleştirme programına alınan 179 KİT’ten sadece Et ve Balık Ku-
rumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayi Genel Müdürlüğü ve Karabük 
Demir Çelik İşletmeleri arşivlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 
devredildiği, diğer kurumların arşivlerinin ise benzer bir devir sürecine 
tabi tutulmayıp akıbetlerinin meçhul olduğu da tartışılmıştır (Bali, 2018, 
s. 104). Dahası, Sahaf Uğur Güracar, Sümerbank arşivinin kâğıt yapımın-
da geri dönüştürülmek üzere SEKA’ya gönderildiğini ve Prof. Dr. Selim 
İlkin’in son anda evrakların evine taşınmasını sağlayarak belgeleri imha 
edilmekten kurtardığını aktarmıştır (Kayabal, 1998). 

Türkiye’de işletmelerin arşiv uygulamalarına bakıldığında, yaşı yüz yılı 
devirmiş markalarla (Yazıcı, 2015) iktisadi örgütlerin bulunmasına, hat-
ta oldukça büyük ölçekli iş gruplarının varlığına karşın arşiv birikiminin 
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hayli sınırlı olduğu söylenebilir. Bilici (1995) iş dünyası arşivleri ile ilgili 
bir çalışmasında Osmanlı Bankası Arşivi’nin nadir ve önemli örnekler-
den biri olduğunun altını çizmiş, Koç ile Sabancı gibi bazı büyük sermaye 
gruplarının arşivlerini merkezi bir sisteme bağlı olarak teşkilatlandırma 
girişimlerinde bulundularsa da, henüz araştırmacıya açılabilecek bir evre-
den oldukça uzak olduklarını zikretmiştir. Bu noktada, üzerinde önemle 
durulması gereken bir husus da söz konusu arşivlerin her araştırmacıya 
açık bir başvuru ve yararlanma sürecine sahip olup olmadığıdır. Zira bu 
husus, işletme tarihi yazımına ilişkin birikimin potansiyelini önemli ölçü-
de ve doğrudan etkilemektedir. 

Tarihsel kaynaklar, üzerinde geçmişin olaylarının izlerini taşıyan veya 
tarihsel olayların kayıtlarını içeren veya tutan her türlü materyaldir. Bu 
manada kaynağın en önemli niteliği, geçmiş olaylara dair doğrudan veri/
malumat içermesidir. Kaynak materyalin türü, olayın gerçekleştiği döne-
me ve kültüre göre yazılı, sözlü veya görsel nitelikte olabilmektedir (Acun, 
2019, s. 69). Tarihsel ‘hakikat’ tektir ama ona ilişkin anlatı, belge ve hafıza 
kaydı çoğuldur (Aydın, 2015, s. 148). Bu bağlamda, arşivsel kaynaklar da 
yazılı, sözlü veya görsel nitelikte olabilmekte ve işletme tarihi yazımında 
da önemli açılımlar sağlayabilmektedir. Bu noktada, arşivin “ne’liği” ve 
niteliği tartışma konusudur. Zira, ülkemizde işletme arşivleri başta olmak 
üzere “kapalı” ve/ya sadece bazı kimselere “açık” arşivlerin varlığı söz ko-
nusudur. Bu hususta öncelikle belirtilmesi gereken bir katalog veya ko-
leksiyonun arşiv niteliği kazanabilmesi için sahip olması gereken ilk ve 
en önemli nitelik arşivdeki belgelerin içeriğine ilişkin bir kataloğa sahip 
olması ve belirli yararlanma koşulları çerçevesinde kamuya yani başvuru-
da bulunanlara açık olmasıdır. Bu niteliklere sahip olmaması söz konusu 
arşivi bir koleksiyona indirger. (Özen, 2019). Ülkemizde bu niteliklere sa-
hip işletme veya iktisadi kurum arşivi bir elin parmaklarını geçmeyecek 
düzeydedir. Zira, araştırmacı olarak bulunduğum birçok kurum arşivin-
de Özel’in (2012, s. 117) belirttiği üzere, standart bir izin prosedürü ile 
herkese ayrımsız ve rahatça çalışma izni verilmediğini ve arşiv içindeki 
malzemenin kendi içinde sistematik bir tasnifinin ve kataloglama işlemi-
nin yapılmamış olduğunu tecrübe ettim. Erken Cumhuriyet döneminde-
ki iktisadi örgütlerin rasyonalizasyonu ile ilgili çalışmamda (Yalçınkaya, 
2020) birçok kurumla birlikte Türkiye İş Bankası Arşivi’ne de başvuruda 
bulunmuş, arşivde araştırma yapmama ilişkin izin talebimin kurum ge-
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nel müdürlüğünün onayından sonra ve sadece belirli anahtar kelimeler 
üzerinden benim için sorgulama yapılması biçiminde olacağı cevabını al-
mıştım. Bu örnek açıkça bu tür kurum arşivlerinin Özel’in (2012, s. 119) 
belirttiği üzere bir arşivden ziyade belgelerin araştırmacıdan saklandığı 
malzeme depoları olarak ele alınabileceğini göstermektedir. 

Bu meselenin yarattığı bir diğer açmaz ve yereldeki deneyimlerin ortaya 
koyduğu boyut ise, bazı arşivlerin sadece bazı kimselere açık olduğu veya 
bazı arşivlerden sadece bu kurumlarla yakın ilişkisi bulunan kimselerin ya-
rarlanabildiği durumudur. Örneğin Ali Birinci’nin kendi tabiriyle “sem-
patik kanalları” kullanarak MEB, SSK ve Emekli Sandığı benzeri kurum-
ların arşivlerinde yaptığı biyografik çalışmalar (Birinci, 2018) bir yandan 
söz konusu kurum arşivlerinin kapalı nitelikte olduğunu gösterirken, diğer 
yandan da belki de hiçbir biçimde ortaya çıkmayacak evrakların yayınlan-
masını sağlamıştır. Benzer biçimde araştırmacılara kapalı bulunan ve Tür-
kiye’nin iktisadi tarihi bağlamında büyük önemi haiz kurumlarından Koç 
Holding’in arşivlerinin kullanıldığını bildiğimiz kimi çalışmalar da (Dün-
dar, 2006; Dündar, 2008; Çolpan ve Jones, 2016) bize bu arşivlerin yalnızca 
bazı kimselere açık durumda olduğunu göstermektedir. Bu durumla ilişki-
li bir başka husus da, özellikle işletme vb. özel nitelikli iktisadi örgütlerin 
üretmiş olduğu bilgi ve belgelerin mülkiyetiyle bu tarihî kayıtlara ilişkin 
tasarrufta bulunma hakkının kime ait olduğudur. Bilindiği üzere, arşivlerin 
kurumsal ve toplumsal hafızanın oluşumunda önemi inkâr edilemez bir 
gerçekliktir. Söz konusu bellek kurumların oluşumunda da, geçmiş olayla-
rın gelecek kuşaklara aktarılması gibi önemi yadsınamayacak rol arşivleri 
oluşturacak, saklayacak, düzenleyip tanımlayarak devamlılığını sağlayacak 
özverili kurum ve kişilere aittir (İçimsoy, 2017). Dahası, iktisadi örgütlerde 
üretilen ve biriken bilgi ve belgeler ulusal değerlerin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır (Aren, 1998, s. 525). Bu bağlamda, tartışılması gereken 
köklü ve büyük ölçekli bir işletmenin elinde bulunan geçmişe dair bilgi 
ve belgelerin belirli bir süre sonra kamuya mal olup olmadığı sorusudur. 
Zira kurumların misyonu yalnızca kendi kendilerine ürettikleri metinler 
ve hazırladıkları sergilerle arşivlerini bilinir, görülür ve kullanılır kılmak 
değil, bu bilgi ve belgelerin asıl sahibinin toplum olduğu bilinciyle, eş za-
manlı olarak üçüncü kurum ve kişilerin başka tarihler yazmasına da imkân 
vermektir. Araştırmacının “kaydolması” ön şartını koymadan herkese açık, 
demokratik bir erişim sağlamak, özel arşivlerin en önemli misyonlarından-
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dır; özel arşivleri devlet arşivleri ile koleksiyonculardan ayıran en temel 
farklılığı da bu oluşturmaktadır (Tanatar Baruh, 2015, s. 380). 

Umduğun Değil Bulduğun Belgeyle Biteviye Yetinmek...

Türkiye’de işletme tarihyazımına ilişkin hâlihazırdaki birikimi arşiv-
ler bağlamında değerlendirirken eleştirilebilecek çok önemli unsurlardan 
biri de sınırları tam olarak halen belirginleşmemiş iktisat tarihi disiplinin-
deki kurum/sektör tarihi ile şirket monografileri çalışmalarında açıkça 
gözlemlenebilen kuramsal katkı yapmaya ilişkin ilgisizlik ve belgeye ba-
ğımlılıktır. Bu kapsamda kurum ve sektör tarihi yahut şirket monografisi 
çalışmalarını gerçekleştirenlere “Neden bu vakayı değil de, şu vakayı konu 
edindiniz?” gibi sorular yöneltildiğinde alınan cevap çoğunlukla “Çünkü 
bu alanda/sektörde/şirket ile ilgili bilgi ve/ya belge vardı” şeklindedir. Bu 
durum kuramsal katkı konusunda arayış içinde olunmadığına işaret eder-
ken akla Nasreddin Hoca’nın kaybettiği anahtarı evinde değil de sırf daha 
aydınlık diye bulduğu ilk yerde aramasına dair anekdotu getirmektedir. 
Ancak tarihsel hakikat parçalıdır; tarihsel hakikat her daim arandığı yerde 
bulunmayabileceğinden, sürekli soru sormak gerekmektedir. Söz konusu 
bu arşiv belgesi takıntısı veya tutkusu, belgelerde söylenenlerin neredeyse 
kelimesi kelimesine tekrarlanmasını ve mantık yürüterek veya söz konusu 
dönemin bağlamından yararlanarak belgeleri yorumlamaktan kaçınma-
yı da beraberinde getirmektedir (Reyhan, 2019, s. 98-99). Dahası, belgeye 
angaje olmanın yaratabileceği muhtemel sınırlılık, o belge türünün nasıl 
kullanılacağı yönünde örnek oluşturan mevcut çalışmaların sunduğu şab-
lonlarla daha da artmakta, sonuç olarak tarihçi adayı çok dar bir alanda, 
hayli sınırlı bir ‘zanaat’ icrasıyla yetinen bir uzman/teknisyen durumuna 
düşebilmektedir (Özel, 2012, s. 10). 

Belge takıntısının işletme tarihyazımı bağlamında bir diğer tezahürü 
de, tarihyazımına konu iktisadi örgütlerin üyelerinin “seslerinin” daha az 
duyulmasına neden olabilmesidir. Zira geleneksel manada arşivler iktidar, 
denetim ve mahremiyet bağlamında ortaya çıkmıştır; Derrida (1996) ar-
şivin etimolojik kökeninin ‘archeon’ yani valilik dairesi ile aynı olduğunu 
hatırlattığı arşiv oluşturma arzusunu yaratan ateşi veya rahatsızlığı anlattı-
ğı tasvirinde, bunun öncelikle bir otorite isteğiyle resmî bir bellek oluştur-
ma gereksinimi ile belirlendiğini söyler. (Liang, 2016, s. 94). Bu bağlamda, 
işletme tarihyazımına konu işletme arşivleri de işletmelerin bizatihi ken-
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disi tarafından oluşturulmuş, seçilmiş veya ayıklanmış koleksiyonlardan 
müteşekkil olduğundan, aykırı seslerin duyulması hayli güçtür. Buna bir 
de, tarihi yazanın arşiv malzemesine olan tutkusu ile bu tutkunun giderek 
onu üreten iktisadi örgütlere yönelik bir hayranlığa dönüşmesi tehlike-
si de söz konusudur (Özel, 2012, s. 81). Hele bu hayranlığa, tarihlerini 
yazdıran kurumların düzenli bir arşiv sunmadığı (Tekeli, 2011, s. 201), 
araştırmacıları arşive erişim konusunda kısıtladığı ve ortaya çıkan metni 
sansürlemeye çalıştığı (Koraltürk, 2005) durumlar da eklendiğinde “aşa-
ğıdakilerin” sesini duymak iyice güçleşmektedir. Halbuki Le Goff’un da 
belirttiği üzere, tarihçi hem Caesar ile hem de aynı zamanda onun son 
lejyonerleriyle hem Saint Louis hem de orada yaşayan köylülerle ve hem 
Christopher Columbus, hem de onun son denizcileriyle eşit oranda ilgi-
lenmek durumundadır (Le Goff, 1974, s. 85). 

İşletme tarihi yazımı açısından arşiv malzemesine ulaşmanın zorluğu 
yanında, arşive dayalı analizlerin basit birer belge sunumu olmanın ötesi-
ne geçememesi de söz konusudur. Var olan kuramlar veya sosyal teoriler 
yardımıyla yerel bağlamdaki vakaların incelenmesi esnasında kuramsal 
bir katkı arayışına da girişilmelidir. Zira tarihsel uğraşının şu ya da bu 
yolla üretilmiş sosyal bilim kuramlarını tüketmesi kaçınılmazdır. Tari-
hin geçmişten kalan belgelere, kanıtlara, insan yapısı şeylere dayanarak 
dil aracılığıyla geçmişi yeniden kurarken, daha önce geliştirilmiş sosyal 
bilim kuramlarından yararlanması, yani kuramları tüketmesi de zaruridir. 
Çünkü geçmişin kanıtlarından geçmişin yaşantısına geçmek için bir ön 
bilgiye gereksinim vardır (Tekeli, 2011, s. 50). İşletme tarihi yazımında 
belge ile kuram arasında ilişki kurulamaması, üretilen tarihsel bilginin ku-
ramsal katkısını oldukça zayıflatabileceği gibi, analizi basit bir belge feti-
şizmi (Reyhan, 2019, s. 98) noktasına da çekebilmektedir. Bu problem de, 
daha geniş bir perspektiften tarihçiliğin belgelerin içerdiği verilerin bazen 
aynen, çoğunlukla da farklı tasnifler, tablolar ve grafiklerle tespit ve tasvi-
riyle başlayıp, tarihsel/dönemsel/problematik bazda ciddi bir kavramsal 
ve kuramsal analize girişmeden sona ermesine (Özel, 2012, s. 12) neden 
olmaktadır. Meseleye bu doğrultuda yaklaşıldığında, kuramsal katkı ara-
yışına yönelik sorular sorularak yerel vakalar üzerinden tarihsel analizler 
yapılabilmektedir. Örneğin, işletme tarihi bağlamında pek ilgi çekmeyen 
bir perspektifle (Marksist kuram) yerel bağlamın özgün bir örneğini (Ar-
çelik) analiz etmek (Yılmaz, 2010) gibi... Veyahut, İlhan Tekeli’nin vermiş 



399

Genel Arşivcilik

olduğu örnekte olduğu üzere, Türkiye’de oluşan kurum tarihi yazımı biri-
kimi üzerinden, birinci el malzemeyle yazılmış tarihlerin sayısı arttığında, 
onların üstünden yazılan ikinci el malzemeyi kullanarak yazılan tarihler 
yeni sentezlere ve yeni yorumlara açık bir biçimde Cumhuriyet’i makro 
ekonomik değişkenler üstünden değil de, mikro iş hayatının üstünden 
yazmak gibi yeni bir açılım (Tekeli, 2007) getiremez mi?

İşletme Tarihyazımı İçin Arşiv İkame Alternatifleri

Genel olarak dünyada, özelde ise Türkiye’de özellikle son on yılda ül-
kelerin millî ve kurumsal devlet arşivlerinin yanında, daha küçük ölçekli 
ve birçoğu devletten bağımsız nitelikte özel arşivin ortaya çıkmasıyla diğer 
alanlarda olduğu gibi işletme tarihi yazımı bağlamında da önemli açılım-
lar sağlanmıştır. Bu bağlamda, kısa bir süre öncesine kadar kütüphane ve 
resmî arşivlerle sınırlı olan tarih araştırmaları bilişim teknolojilerinin yar-
dımıyla artık sanal kütüphane ve sanal arşivler üzerinden de yapılabilir 
hale gelmiştir. Bu teknolojileri gereksiz görerek kullanmayan tarihçiler as-
lında birçok kaynağı göz ardı etmekte ve bu nedenle araştırmaları mater-
yal ve kapsam yönünden zayıf kalabilmektedir (Turan, 2019, s. 116, 121). 
Dahası, özellikle dijital olarak işletilen böylesi arşiv girişimleri açık erişim 
ve çoğu zaman ücretsiz olmaları nedeniyle arşivleme pratiklerine de yeni 
açılımlar getirmektedir. Arşivleme girişimleri çoğu zaman devletin ka-
musal belleği kayıt altına almasına dayansa da devlet arşivleri yalnızca bir 
arşiv örneğidir; arşivin başlı başına tek formu değildir. Arşiv oluşturmak, 
devlet arşivlerini tekrar veya taklit etmek değil, yaratıcı bir arşiv kavramı 
üretmek demektir (Anand, 2016, s. 76). Dijital arşivler enformasyonun 
kürasyonunda, korunmasında ve araştırmaya hazır hale getirilmesinde 
önemli bir rol oynayabilmektedir (Saka, 2017). Kısaca dijital kurum arşiv-
leri de devlet arşivleri dışında farklı tarih yazımlarına imkân veren, farklı 
form ve içeriklere sahip girişimlerdir. 

Bu bağlamda, bu çalışmanın cevap aradığı “Türkiye gibi gelişmekte 
olan ve işletme tarihine konu iktisadi kurumların büyük çoğunluğunun aile 
sahipliğinde ve araştırmacılara kapalı olduğu bir bağlamda arşiv verisine 
ulaşamadan işletme tarihi yapmak mümkün müdür?” sorusuna olumlu ce-
vap verilmesiyle, “Arşivsel belge veya bilgi arşiv dışı başka hangi kaynak-
lardan ve nasıl temin edilebilir?” sorusuna yanıt bulmakta söz konusu özel 
ve dijital arşivler önem kazanmaktadır. Zira Tekeli (1998; 2011) iktisadi 
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tarihyazımı da dâhil olmak üzere kurum tarihi yazımı bağlamında bir ku-
rumun kendi arşivlerini araştırmacılara açmamasının bu kurumun tarihini 
yazmayı neredeyse imkânsız hale getirebileceğinin altını çizer. Bu hususta, 
Türkiye bağlamında işletme tarihi yazmaya çalışan bir araştırmacının bü-
yük oranda Tekeli’nin (1998; 2011) belirttiği üzere arşivsiz bir tarihyazımı 
yaklaşımı benimsemesi gerekmekte ve bu yaklaşımı benimserken de özel-
likle son yıllarda Türkiye’de sayıları ve türleri artan büyük çoğunluğu di-
jitalleştirilmiş özel/aile arşiv ve koleksiyonlarından yararlanma yoluna gi-
debilmektedir (Turan, 2019). Doğrudan bir holdinge veya iktisadi kuruma 
bağlı olarak ve araştırma merkezi ile kütüphane formunda faaliyet gösteren 
SALT Araştırma, Yapı Kredi Bankası Tarihi Arşivi, Türkiye İş Bankası Mü-
zesi Arşivi, Eczacıbaşı Holding Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi gibileri 
yanında üniversite çatısı altında faaliyet gösteren Koç Üniversitesi VEKAM, 
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonu gibi arşivlerle 
işletme tarihine ilişkin farklı kaynakların edinilebileceği Ara Güler Arşiv ve 
Araştırma Merkezi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Ens-
titüsü Arşivi, Tarih Vakfı Arşivi, İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Arşivi,1 DPT Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon 
Merkezi, İBB Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşivi vb. birçok özel ve resmî ku-
rum ve aile arşivi bulunmaktadır (Tanatar Baruh, 2015; Karatepe, Yılmaz 
Şentürk ve Saydam, 2017). Geçmişin hafızasını tutan arşivler Türkiye’de ilk 
kez 1998’de dijital ortama aktarılmış, kullanıcılara çok daha hızlı ve mekâ-
na bağlı kalmadan belgeye erişim imkânı sağlanmasıyla erişimin yaygınlaş-
tırılması açısından önemli bir adım olmuştur. Sayısallaştırmanın yanı sıra 
nitelikli üst verilerin eklemlenmesiyle, arama motorlarının daha iyi sonuç 
vereceği, ilişkilendirmelerin daha iyi yapılacağı ve dijital arşivlerin diğer ar-
şiv koleksiyonlarıyla da net etkileşim ve diyaloğa imkân sağlayacağı açıktır 
(Tanatar Baruh, 2017). Söz konusu dijital arşivlerin neler olduğu, içerikleri 
ve bu bağlamda özellikle işletme tarihi yazımı açısından arz ettikleri önem 
de üzerinde durulması gereken diğer bir konudur. 

1 İstanbul Şehir Üniversitesi kütüphanesindeki Cüneyd Orhon Fotoğraf Arşivi, Kemal 
Karpat Arşivi, Mahmut Şevket Paşa Koleksiyonu, Mehmed Fuad Köprülü Arşivi, Mesut 
Tufan Arşivi, Osman Öndeş Koleksiyonu, Taha Toros Arşivi, Tekel Koleksiyonu, Turing 
Koleksiyonu, Zeynep Orhon Targaç Fotoğraf Arşivi, Marmara Üniversitesi Dijital Ko-
leksiyonlar ve Akademik Arşivi’nde, ‘Özel Arşiv Koleksiyonları’ başlığı altına eklenerek 
açık erişim sistemi üzerinden http://openaccess.marmara.edu.tr/ adresinde yer almakta-
dır.
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Garanti Bankası, 2011 yılına kadar tarih, sanat ve mimari alanların-
da hizmet veren Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, Garanti 
Platform ve Garanti Galeri isimli üç ayrı kültür kurumu altında verdiği 
hizmetleri SALT adı altında birleştirmiştir (Tanatar Baruh, 2020). SALT 
Galata’nın içerisindeki bilgi merkezinin ismi SALT Araştırma’dır ve 
SALT Araştırma’nın yukarıda adı geçen üç kurumun koleksiyonlarının 
birleştirilmesiyle kurulmuş; tarih, mimarlık ve güncel sanat konulu bir 
kütüphanesi vardır. Bu kütüphanenin koleksiyonunu 45.000’i aşkın ki-
tap ve 60.000’i aşkın süreli yayın oluşturmaktadır. Kütüphane, içerisinde 
başta Türkçe, Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere çeşitli dil-
lerde basılı ve nadir eser barındırmaktadır. Kütüphane koleksiyonunun 
en ilgi çekici parçalarından biri, tarihçilere mikro düzeyde araştırma ola-
nağı sağlayan Annuaire Oriental/Şark Ticaret Yıllıkları’dır. SALT Araş-
tırma’nın arşivi ise açık erişimli olarak bir buçuk milyondan fazla dijital 
görüntüye ve yüz binden fazla katalog kaydına sahiptir. Bu arşivi önemli 
kılan özelliklerden birisi de 1863 yılında kurulan, uzun yıllar Osmanlı İm-
paratorluğu’nun resmî bankası ve haznedarı olarak görev yapan Osmanlı 
Bankası’nın, nâm-ı diğer Bank-ı Osmanî-i Şahane’nin, arşivini muhafa-
za etmesidir. Osmanlı Bankası’na ait personel fotoğrafları, hisse senetleri, 
banknotlar, tanıtım belgeleri gayrimenkul dosyaları araştırmacıya açıktır 
(Yılmaz, 2014). 

Yapı Kredi Bankası Tarihi Arşivi ise, belge koleksiyonu olarak çok 
zengin olmamakla birlikte, özellikle Cumhuriyet döneminin Ara Güler 
ile birlikte en önemli foto muhabirlerinden biri olan Selahattin Giz’in 
koleksiyonunu barındırması (King, 2015, s. 21) bağlamında dikkate de-
ğerdir. Türkiye İş Bankası, banka tarihini gelecek kuşaklara aktarabil-
mek üzere 1990’ların sonlarında kurum tarihi çalışmalarını başlatarak 14 
Kasım 2007’de Türkiye İş Bankası Müzesi’ni ziyarete açmıştır (https://
www.issanat.com.tr/turkiye-is-bankasi-muzesi/hakkimizda). Türkiye İş 
Bankası Müzesi Koleksiyonu, Banka’nın kuruluşundan bugüne dek kul-
lanılan, Cumhuriyet Dönemi bankacılığının dönüşüm evrelerini yansıtan 
ve Banka’daki gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan nesne, belge 
ve görsel-işitsel malzemelerin oluşturduğu bir koleksiyondur. Poliçeler, 
makbuzlar, tahsilat fişleri, kasa fişleri, hisse senetleri, çekler, banka cüz-
danları gibi bankacılık hizmetlerine ilişkin belgeler; sözleşmeler, banka 
iç yazışmalar, kurum ve kuruluşlarla yapılan resmî yazışmalar; bankaya 
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yazılan mektuplar, şubenin ilk dönem personel bilgileri gibi toplumsal ve 
iktisadi hayatı yansıtan belgeler; gazete reklamları, reklam afişleri, kart-
postallar gibi tanıtıma yönelik malzemeler; fotoğraflar, resimler, eski mi-
mari plan ve projeler ile çeşitli konularda yapılmış yüzlerce film Türkiye 
İş Bankası arşivini oluşturmaktadır. Bu arşivin bütünü, sosyal tarih ve 
iktisat tarihi alanlarında tarihyazımını fark edilir biçimde zenginleştire-
cek çeşitliliğe sahiptir. Türkiye İş Bankası Müzesi, bankacılık kurallarını 
her zaman gözeterek, bu arşivi geçici ve kalıcı sergileriyle ziyaretçileriyle 
paylaşmaktadır (https://www.issanat.com.tr/turkiye-is-bankasi-muzesi/
koleksiyon-bagis). 

Eczacıbaşı Topluluğu Arşivi ise hâlihazırda arşiv dijitalleştirme projesi 
süren ve fiziksel olarak araştırmalara açık olmayan bir arşiv olup, başvuru 
yoluyla yararlanma konusunda bilgi ve izin alınarak yararlanılabilen, Ec-
zacıbaşı Topluluğu ve kurucuları ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren koleksi-
yonlara sahip bir arşivdir (Çataloğlu, 2019). Koç Üniversitesi VEKAM ile 
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonu ise özellikle 
Koç Topluluğu ve kurucusu Vehbi Koç ile ilgili çalışmalar yapacak işletme 
tarihçileri yanında, VEKAM özelinde Ankara araştırmaları için açık eri-
şim ve ücretsiz bir içerik sunmaktadır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüp-
hanesi Dijital Koleksiyonu içeriğinde bulunan Vehbi Koç Gazete Kupürleri 
Koleksiyonu ise Vehbi Koç ile ilgili süreli yayınlardan derlenmiş önemli 
haberleri içermektedir (digitalcollections.library.ku.edu.tr). Doğuş Gru-
bu’nun 2016 yılında Ara Güler’le yaptığı iş birliği sonucu kurulan Ara Gü-
ler Müzesi’yse, sanatçının arşivinden derlenen fotoğraflardan oluşmakta 
ve Türkiye’de uluslararası niteliğe sahip ilk fotoğraf müzesi olma özelliğini 
taşımaktadır. Tasnif, envanter ve koruma çalışmaları halen devam eden 
arşivde yüzbinlerce belge tek tek elden geçirilmektedir. Tasnifi yapılan 
eserler arşiv sistemine yüklenmekte ve ileride çevrim içi olarak herkesin 
kullanımına açık hale getirilmesi planlanmaktadır (http://aragulermuzesi.
com/). Doğrudan iktisat ve işletme tarihi ile ilgili materyaller ihtiva et-
memekle birlikte Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyon ve 
Arşivleri de, özellikle iş dünyasının kültür sanat alanındaki çalışmalarını 
inceleyecek araştırmacılar için önemli bir içerik sunmaktadır. Koleksiyon 
ve arşivler dijitalleştirilerek digitalSSM adı altında yararlanmaya açılmış-
tır. digitalSSM, uluslararası standartların temel alınarak, Sakıp Sabancı 
Müzesi (SSM) koleksiyonlarının ve arşivlerinin dijitalleştirildiği; bu dijital 
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içeriğe ait üst verilerin oluşturulup, açık erişim prensibiyle, tüm dünyaya 
sunulduğu bir dijital arşiv çalışmasıdır. Bu çalışma müzenin kalıcı koleksi-
yonları olan Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu ile Resim Koleksiyonu’n-
da bulunan sanat eserlerini, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi’ne ait 
belgeleri, müzenin süreli sergilerine ait dokümanları da kapsamaktadır. 
digitalSSM, birbirinden bağımsız bilgi sistemleri olan müze, arşiv ve kü-
tüphaneyi tek bir bilgi sistemi olarak yeniden kurmayı hedeflemektedir 
(Karaman, 2017). 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Arşivi de di-
jital olarak açık erişim politikasıyla hizmet vermekte ve özellikle İstanbul’a 
ilişkin bazıları Selahattin Giz’e ait oldukça önemli görsel materyallere ev 
sahipliği yapmaktadır. Tarih Vakfı Arşivi ise vakfın Bilgi ve Belge Mer-
kezi’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, sanal bir taramayı takiben 
başlayan izin süreci sonrasında araştırmacılara bilgi ve belgelere erişim 
sağlamaktadır (http://arsiv.tarihvakfi.org.tr/). Boğaziçi Üniversitesi Arşiv 
ve Dokümantasyon Merkezi ise kurum arşivleri ve üniversiteye bağışlan-
mış olan özel koleksiyonlar üzerine kataloglama ve dijitalleştirme çalış-
maları sonucunda ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve Yaratıcı 
İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında yürütülen Kişisel Arşivlerle 
İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi adlı projenin desteğiyle http://
digitalarchive.boun.edu.tr/ adresinden açık erişimli olarak ulaşılabilen bir 
arşivdir. Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Aptullah 
Kuran Koleksiyonu, Aziz Ogan Koleksiyonu, Feza Gürsey Koleksiyonu, 
Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu, Jale İnan Koleksiyonu, Robert 
Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Arşivi ile Scott Ailesi 
Koleksiyonu gibi birçok koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Robert Ko-
lej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Arşivi’nde günümüzde 
New York’ta Columbia Üniversitesi Nadir Eserler ve Yazmalar Kütüpha-
nesi’nde bulunan materyaller, Columbia Üniversitesi ile Boğaziçi Üniver-
sitesi arasında gerçekleştirilen protokol sonucu dijital kopyalar halinde 
merkezin koleksiyonlarına aktarılmıştır. 1850’li yıllardan 1980’lere kadar 
uzanan bir dönemi kapsayan bu arşivde Robert Kolej ve Amerikan Kız 
Koleji’ne ait 200 bini aşkın yazılı ve görsel doküman bulunmaktadır (Kırlı 
ve İleri, 2015).

İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi ise, 2010-2018 yılları arasında satın 
alma ve bağış yoluyla edinilen ve Kemal Karpat Arşivi, Mehmet Fuad 
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Köprülü Arşivi, Orhan Köprülü Arşivi, Taha Toros Arşivi, Cüneyd Or-
hon Fotoğrafhanesi Arşivi, Zeynep Orhon Targaç Fotoğraf Koleksiyonu, 
Şerif Mardin Arşivi, Osman Öndeş Slayt Koleksiyonu, Tekel Cevizli Siga-
ra Fabrikası Koleksiyonu gibi zengin bir içerikten oluşmaktadır. Özellikle 
dikkat çeken ve açık erişimli Taha Toros Arşivi, araştırmacı yazar Taha 
Toros’un 2012’de vefatını takiben oğlundan satın alınan 85 bin belge, 6 
bin kitap, 10 bin fotoğraf ve gravürden oluşan çok zengin bir arşivdir. İs-
tanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kişisel Arşivlerde İstanbul 
Belleği Projesi’yle Taha Toros Arşivi’nde bulunan, doğrudan veya dolaylı 
olarak İstanbul’la ilgili 20 bin adet belge dijitalleştirilerek kullanıma açıl-
mıştır (Dağlı, 2019). 

DPT Kütüphanesi ise günümüzde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Kütüphanesi olarak hizmet vermekte ve özellikle Dev-
let Planlama Teşkilatı’na ait birçok belge, rapor ve dokümanın elektronik 
kopyalarını açık erişimli ve ücretsiz bir biçimde kullanıcılara sunmakta-
dır. Ayrıca, DPT Kütüphanesi’nde özellikle 1960-1980 döneminde uygu-
lanmış planların koordinasyon ve izleme aşamalarına ilişkin zengin bir ar-
şiv malzemesi bulunmaktadır. Birincil kaynak niteliğindeki bu belgelerin 
birçok yeni ve özgün çalışmaya kaynaklık edebileceği ortadadır (Yavuz, 
2017, s. 6). 

İBB Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşivi, İBB Müzeler Müdürlüğü’nün, İs-
tanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirdiği bir proje ile Osman-
lı dönemi nadir eserlerin kataloglanması, dijital ortama aktarılması ve 
elektronik ortamda kullanıma sunulması amaçlanmış; proje kapsamında 
Atatürk Kitaplığı arşivinde yer alan yazma eserler, resmî evraklar, süreli 
yayınlar, makaleler, Arap harfli kitaplar, yabancı dillerdeki kitaplar, al-
bümler, kartpostallar, afişler ve haritalar dijital hale getirilerek ücretsiz 
üyelik ile araştırmacıların erişimine açılmıştır (Turan, 2019, s. 125). 

Söz konusu dijital arşivler yanında görece daha az bilinen ve tarih araş-
tırmalarında nadiren başvurulan, ancak görsel malzemeler barındıran 
bazı yerli dijital arşivler arasında Millî Savunma Bakanlığı Ordu Foto-Film 
Merkezi Arşivi, TRT Arşivi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Film Ar-
şivi ile Anadolu Ajansı Arşivi zikredilebilir. Türkiye’ye ilişkin görsel ma-
teryaller ihtiva eden benzer nitelikte yabancı dijital arşivler bağlamında da 
Associated Press Archive, British Movietone, British Pathé, Periscope Film, 
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Reuters Archive, Sherman Grinberg Film Library ile Producers Library Ar-
chival Stock Footage sayılabilir. Hem yerli hem de yabancı görsel arşivlerin 
sayı ve niteliğindeki bu artış, hem işletme tarihi yazımı, hem de genel ta-
rihyazımı için önemli potansiyelleri de beraberinde getirmektedir. Örne-
ğin, Annales Okulu mensuplarından Marc Ferro filmleri birer belge ola-
rak incelemek ve böylece topluma dair bir karşı çözümlemeye yönelmek 
fikrini öne sürerek önemli bir tartışma başlatmıştır (Ferro, 2017). Bu tar-
tışma bağlamında yerelden de bazı katkılar gelmiş ve arşiv görüntülerinin 
tarihi belge olarak kullanılması, görüntülerin kendilerine has özelliklerine 
dayanarak filmleri yapısöküme uğratma ve yeniden inşa etme yönünde bir 
deneme ile birlikte hareketli görüntülerin geçmişe dair bilgi kaynağı ola-
rak potansiyelleri ve sınırları da araştırılmıştır (Özen, 2010). Bu tartışma-
nın tarihsel araştırmaya getirdiği en önemli bakış açısı değişikliği görselli-
ğin metnin yardımcısı ve illüstrasyonu olmadığı, dahası metnin yaptığı işi 
başka araçlarla yaptığı düşüncesidir (Berensel, 2016, s. 113). 

Burada zikredilen tüm dijital arşiv girişimlerine karşın, ülkemizde 
tarihsel kaynakların dijitalleştirilmesi çalışmalarının hem yavaş hem de 
diğer ülkelerde hâkim olan anlayışın aksine açık ve ücretsiz erişime yete-
rince izin verilmeyecek biçimde ilerlediği de belirtilmektedir. Dahası di-
jitalleştirme çalışmalarının daha çok tarihsel belge ve kaynakların korun-
ması ve kolay erişim için kataloglamayı amaçladığı, ancak açık ve özgür 
erişim yoluyla insanların kullanımına sunumunun ikinci planda kaldığı-
nın da altı çizilmektedir (Turan, 2019, s. 129). Söz konusu dijital arşivlerin 
uyguladığı erişim politikası hilafında benzer bir durumu işaret eden Fran-
sız Sinematek’inin kurucusu Henri Langlois’yu da bu noktada zikretmek 
anlamlıdır; Langlois bir filmi korumanın en iyi yolunun onun gösterilerek 
dolaşıma sokulması olduğunu belirtir ve arşivin yoğunlaşmaya değil, da-
ğılmaya veya saçılmaya dayalı olarak korunabileceğini iddia eder (Anand, 
2016, s. 77). Bu manada, açık erişim arşivsel malzemenin korunup aktarı-
labilmesi açısından da kritik önemi haizdir. 

Sonuç ve Değerlendirme

Tarihyazımı ister genel isterse özel birtakım alanlara özgü olsun, haki-
kate ulaşmak için bazı kaynaklara ihtiyaç duymakta; arşiv kaynakları da 
söz konusu bu kaynakların en başında gelmektedir. Türkiye gibi işletmele-
rin tarihsel arşiv oluşturmaları ve kamuya açmaları noktasında henüz yeni 
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gelişmekte olan bir bağlamda, anlamlı ve kuramsal katkı iddiası taşıyan iş-
letme tarihi yazımı için ise, ulaşılması mümkün olmayan arşiv kaynakları-
nın neden ve nasıl farklı ikame kaynak alternatifleri üzerinden temin edi-
lebileceği hususu tartışılmış ve bazı muhtemel önerilerde bulunulmuştur. 
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GAZETE ARŞİVLERİNİN KAYNAK DEĞERİNİN  
AYASOFYA ÖRNEĞİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ1

Esra Babul2

Özet

Gazete arşivleri mimarlık tarih yazımında başvurulabilecek önemli 
kaynak gruplarından biridir. Bilgi aktarım aracı olarak kullanılan gazete-
ler, zamanın, mekânın ve toplumsal olayların ilk elden aktarılması, yazıl-
dıkları dönemin kültürel yapısını yansıtmaları, doğrudan toplumun temsil 
aracı haline gelmeleri ve bize farklı bir bakış açısı sunabilmeleri yönünden 
oldukça önem kazanmaktadırlar. Bu bağlamda tarihî belge niteliği taşıyan 
gazeteler, kültürel, sosyal ve toplumsal vb. birçok konu hakkında yazıl-
dıkları döneme ışık tuttuklarından dolayı mimarlık tarih yazımında da 
önemli kaynak grubu olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Metinde irdelene-
cek esas nokta Erken Cumhuriyet Dönemi kültür çalışmalarında önemli 
bir temsil aracı haline dönüşen Ayasofya üzerinden gerçekleştirilecek tarih 
yazımında araç olarak kullanılan gazete arşivlerinin kaynak değerini orta-
ya koyabilmektir. Bu nedenle mimarlık tarih yazımında gazete arşivleri-
nin kaynak değerinin, inşa edildiği zamandan itibaren toplum belleğinde 
önemli bir yer edinen Ayasofya üzerinden tartışılması hedeflenmektedir. 
Çalışmada İstanbul Üniversitesi arşivinde kayıtlı yerel ve ulusal gazete-
lerde 1929-1942 yılları arasında yayımlanmış Ayasofya ile ilgili haberlere 
ve makalelere odaklanılmıştır. Gerçekleştirilen taramada yerel ve ulusal 
olmak üzere 42 farklı gazeteden oluşan yaklaşık 34.000’e yakın günlük ga-
zete incelenmiştir. Belirlenen tarih aralığı özellikle Ayasofya’da arkeolojik 
kazı çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve Ayasofya’nın müzeye dönüş-

1 Bildirinin ilgili olduğu ana başlık ve alt başlık: Genel Arşivcilik/ Arşiv Hikâyeleri: 
Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı

2 Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Trabzon, e-posta: esra-
babul@ktu.edu.tr
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türülme sürecini içeren önemli kırılma noktalarını kapsamaktadır. Ayrıca 
yapılan incelemede başta Ayasofya’nın onarım ve tamiratları, restorasyon 
çalışmaları, kazı ve hafriyat çalışmaları, müze kararı, müzede yapılan ça-
lışmalar, müzeye dönüşüm ile ilgili yorumlar, müze olduktan sonra ger-
çekleştirilen teşhir çalışmaları, mozaikler, bahçe ve çevresinde yapılan dü-
zenlemeler olmak üzere ciddi bir birikimin olduğu görülmüştür. Bundan 
hareketle Ayasofya ile ilgili haberleri odağına alan çalışma, tarihsel bağlam 
içerisinde yayımlanan haberlerin içeriği, öncelik verdiği konular ve işlev-
leri, söz konusu haberlerin bugün bize söyledikleri ve bütün bunların tarih 
yazımına etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarih Yazımı, Gazete Arşivleri, Erken Cumhuriyet 
Dönemi, Ayasofya
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RESOURCE VALUE OF THE NEWSPAPER ARCHIVES 
SPECIFIC TO THE CASE OF HAGIA SOPHIA

Esra BABUL1

Abstract

Newspaper archives are one of the significant resource groups that can 
be used in architectural historiography. Newspaper, which is used as an 
information transfer medium, carry great importance from the point of 
first-hand transmission of time, place and social events, for reflecting the 
cultural structure of the period in which they were written, becoming a 
direct representation medium of society and offering us a various pers-
pective. In this scope, since newspapers, which qualify as the historical 
documents, shed light on the period they were written about many subje-
cts such as cultural, social and communal etc., they appear as a crucial re-
source group in architectural historiography. The fundamental point to be 
scrutinized in the text is to reveal the resource value of newspaper archives 
used as a medium in historiography to be carried out over Hagia Sophia, 
which has become an apparent representation medium in the cultural stu-
dies of the Early Republican Period. Therefore, it is targeted to discuss 
the resource value of newspaper archives in architectural historiography 
through Hagia Sophia, which has taken a significant part in the memory 
of the society since the time it was built. The study focused on the news 
and articles about Hagia Sophia was published between 1929-1942 by the 
means of local and national newspapers that are registered in the archi-
ve of Istanbul University. Nearly 34,000 daily newspapers consisting of 
42 different newspapers, local and national, were reviewed in the survey. 
The determined date period covers important breaking points, especially 
in Hagia Sophia, including archaeological excavations, restoration works 

1 Karadeniz Technical University Department of Architecture, Trabzon, e-mail: esraba-
bul@ktu.edu.tr
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and the phase of transforming Hagia Sophia into a museum. Furthermore, 
in the analysis, the reparation and renovation of Hagia Sophia, restoration 
work, digging and excavation work, the museum decision, the works that 
are run in the museum, the interpretation of turning it into the museum, 
the exhibition works that are carried out after having been museum, the 
mosaics, the arrangements in the garden and its surroundings, it has been 
concluded that there is reservoir. Alongside with this action, the study fo-
cuses on the news about Hagia Sophia, aims to reveal the content of the 
news published in historical context, the topics and functions that are gi-
ven priority, what aforesaid news imply us today and the effects of all these 
on historiography. 

Key Words: Historiography, Newspaper Archives, Early Republican Pe-
riod, Hagia Sophia
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1. Giriş

“İnsanın söylediği veya yazdığı, yaptığı, dokunduğu her şey, 
onun hakkında bilgi verebilir ve vermelidir.”

Marc Bloch1

Nesilden nesile bilgi aktarımında temel iki araçtan yazı ve basın (Este-
ban, 1908, s. 1-3), toplumun ve bireyin bilgiye ulaşma, olayları ve durumları 
yorumlama pratiklerinde önemli rol oynamaktadır. Bilginin öğrenilmesin-
de araç olan yazılı basın ve özellikle gazete etkili bir bilgi kaynağıdır. On al-
tıncı yüzyılda Venedik’te günlük olayları halka bildirmekte kullanılan resmî 
mektupların ücreti olarak kullanılan “Gasseta” kavramından türetilen gaze-
te, sürekliliği olan, güncel ve evrensel bilgiyi aktaran, toplumu ilgilendiren 
olaylar hakkında halka haber veren bilgi aracıdır (Kayaoğlu, 2011, s. 18). 
Gazeteler zamanla siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar karşısında kamuo-
yunu aydınlatma ve haberdar etme göreviyle asıl işlevini kazanmıştır. Bir-
birinden farklı nitelikte yayımlanan gazeteler, yerel, ulusal ve uluslararası 
gelişmeler, devletlerin siyasi politikaları, iktisadi kurumlar, toplum sağlığı, 
belediye çalışmaları, tarihî ve edebî tefrikalar, dinî, kültürel ve eğitimle ilgili 
müteferrik haberlerle dönemin sosyal ve ekonomik hayatına dair önemli 
ipuçları vermeye başlamıştır. Toplumun en temel bilgi alma araçlarından 
gazete, bilgi vermenin yanı sıra toplumsal farkındalığın oluşturulmasında 
da rol oynamıştır. Dolayısıyla gazete bir yandan içinde bulunduğu toplu-
mun siyasi, kültürel ve toplumsal yapısından etkilenirken, diğer yandan da 
toplumun şekillenmesinde önemli bir araç olmuştur. Günümüzde toplu-
mun hemen her kesimine ulaşan gazete, sosyal bir kurum haline bürünerek 
hem kamuoyu yaratmakta, hem de kamuoyuna yön vermektedir (İnuğur, 
2005, s. 21). 

İnsanlığın varoluşundan beri ihtiyaç olarak karşımıza çıkan haber 
alma isteği ilk çağ uygarlıklarından itibaren farklı biçimlerdeki haberleş-
me araçlarını ortaya çıkarmıştır. Gazete, toplumların başta sosyal, siyasal, 
ekonomik ve kültürel olmak üzere pek çok durum ve olaydan haberdar 

1 Bloch, M., (1952). Apologıe Pour L’hıstoıre Ou Métıer D’hıstorıen. Paris: Librairie Ar-
mand Colin. 



415

Genel Arşivcilik

olmasını sağlayan araçların başında gelmektedir. Bu hususta Mısır’da Nil 
boylarında bulunan pişmiş tuğlalar ve Sümerliler tarafından çivi yazısı 
kullanılarak hazırlanan fırınlanmış tabletlerin ilk gazete örnekleri olduğu 
iddia edilmektedir (Çakır, 2002, s. 2). Antik Yunan ve Roma’da agora ve 
pazar yerlerinde duvarlara asılarak halkın bilgilendirilmesinde kullanılan 
Acta Publica ve Acta Diurna olarak adlandırılan resmî yazılar da, ilk du-
var gazeteleri olarak kabul gören başka örneklerdir (Jeanneney, 1998:19). 
İlk gazetenin nerede ve ne zaman yayımlandığı kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, haberleşme ihtiyacının gerek kil ve çamur tabletlerin, gerekse de 
duvar gazetelerinin ötesine taşınarak el yazması haberlerin ve haber mek-
tuplarının ortaya çıkmasına olanak sağladığını söylemek mümkündür. 

Antik çağlardan modern çağlara doğru ilerleyen süreçte matbaanın 
keşfi önemli bir kırılma noktasıdır. Matbaanın icadı şüphesiz gazetenin 
etki alanını güçlendirmiş ve yaygınlaşarak geniş kitlelere ulaşmasını ko-
laylaştırmıştır. Yedinci yüzyılın başlarında Çinliler kurdukları matbaada 
Tipao isimli resmî bir gazete yayımlayarak geniş bir haberleşme ağı ku-
rarken, Avrupalılar el yazması ve duvar gazeteleriyle haberleşmeye devam 
etmişlerdir (Jeanneney, 1998, s. 24). Ancak on beşinci yüzyılda Gutenber’e 
ithaf edilen matbaanın icadı Avrupalıların basın hayatının gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır (Çakır, 2002, s. 2). Matbaanın icadıyla artan ba-
sım hareketliliğinde ilk olarak 1609’da Strasburg’da yayımlanan gazeteyi 
1622’de Londra, 1631’de Roma, 1640’ta Paris ve akabinde diğer ülkelerde 
yayımlanan gazeteler takip etmiştir (Kütükoğlu, 1998, s. 25). 

Matbaanın Avrupa’dan Osmanlı topraklarına uzanan serüveni ise daha 
geç tarihlere dayanmaktadır. On beşinci yüzyılın sonlarında İspanya’dan ka-
çarak Osmanlılara sığınan Yahudiler tarafından İstanbul’a taşınan matbaa 
(Galanti, 1947, s. 9), payitaht dışındaki önemli merkezlerde tesis edilerek 
İbranice, Yunanca ve Latince eserler basılmıştır (Ceylan, 2006:140). Os-
manlı topraklarında on sekizinci yüzyılın ilk yarısında basım sanatı oldukça 
hareket kazanmış ve 1795’te ilk gazete olan Bulletin des Nouvelles gazetesi 
Fransızca yayımlanmaya başlamıştır (Şapolyo, 1971, s. 36). Bu süreçte basım 
ve gazete işlerinin yalnızca imparatorluk topraklarında yaşayan yabancı tüc-
carlar tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Osmanlı’nın Avrupa’yla 
kıyaslandığında matbaayla geç tanışması benzer biçimde ilk Türkçe yayını-
nın da daha geç bir tarihte basılmasına neden olmuştur. 1727’de Sultan III. 
Ahmed’in emriyle Türkçe yayın yapan matbaa kurulmuş olsa da (Babinger, 
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2004, s. 13), ilk gazete yaklaşık bir asır sonra Vali Mehmet Ali Paşa’nın gi-
rişimiyle Mısır’da Türkçe-Arapça olarak yayımlanmıştır (Koloğlu, 2006, s. 
21). İmparatorluk merkezinde basılan ilk Türkçe gazete ise 1831’de Takvîm-i 
Vekâyi adıyla resmî olarak yayın hayatına başlamıştır. Fransızca, Ermenice, 
Rumca ve Arapça nüshalarıyla yayımlanan gazetede, ilmi ve fenni konulara 
ağırlık verilmiştir (Yalçın, 2004, s. 65-66). Devletin resmî yayını olarak görev 
yapan gazetenin çıkış amacı olayların halka zamanında duyurularak yanlış 
anlaşılmaların önüne geçilmesi olarak açıklanmıştır (Topuz, 2018, s. 15-16). 
Osmanlı sınırlarında yabancı dille basılan gazeteleri Arapça-Türkçe yayın-
lar, ardından da tamamı Türkçe gazeteler takip etmiştir. Devletin ilk resmî 
ve Türkçe basılan gazetesi Takvîm-i Vekâyi’yi Churchill tarafından çıkarılan 
Cerîde-i Havâdis izlemiştir (Kütükoğlu, 1998, s. 25). Osmanlı Hükümeti’nin 
gazete yayımlama girişiminin hemen ardından yabancı tüccarların ve misyo-
nerlerin gerek yabancı dilde, gerekse Türkçe yayın faaliyetlerine başladığı da 
gözlemlenmiştir. Ancak Türklerin özel sermaye kullanarak gazete yayımla-
maları on dokuzuncu yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Bu hususta Şinasi 
ve Agâh Efendi tarafından 1860’ta halkın kolaylıkla anlayabileceği düzeyde 
hem eğitici, hem de bilgilendirici haber sunma amacıyla yayın hayatına baş-
layan Tercümân-ı Ahvâl, ilk önemli girişimdir (Topuz, 2018:11). Gazetenin 
başyazarı Şinasi halkı bilgilendirmenin ötesinde, halkın ifade aracına dönü-
şen gazetenin çıkış amacını ilk sayıdaki şu giriş yazısıyla açıklamıştır: 

(...) Devlet, Tanzimat sayesinde millete ifade hürriyeti hakkı vermiştir. 
Osmanlı Devleti’nde, Müslüman olmayan unsurların kendi dillerinde çıkar-
dıkları gazeteleri, serbestçe yayınlanmaktadır. Fakat bu zamana dek Müs-
lüman milletin hiçbir gazetesi çıkarılamamıştır. Şimdi bu gazete iç ve dış 
durumu yansıtan haberleri ve çeşitli faydalı bilgileri ve değişik konularda-
ki maddeleri yayınlamak için bir aracı olacağından adı Tercümân-ı Ahvâl 
olarak konulmuştur. Söz, ihtiyaçları, talepleri ifade etmeye yarayan vergisi 
olduğu gibi, insan aklının en güzel icadı olan yazı ise sözün kalemle tasvi-
ridir. Bu gerçeklerden yola çıkarak, bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği 
düzeyde bu gazeteyi çıkarmak bir gereklilik oldu (Tanpınar, 1985, s. 211). 

Osmanlı’da yayımlanan gazetelerin temelde siyasal ve toplumsal ya-
şama, ticari ilişkilerin ekonomik yansımalarına, Avrupa’daki siyasi ilişki 
dengelerine ve halkın eğitimine yönelik konulara odaklandığını söylemek 
mümkündür. Bu amaçla 1860-1866 yılları arasında İstanbul merkezli 17 
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farklı yayın gerçekleştirilmiştir (Karaca, 2019, s. 6). Gazetelerin hükü-
metin gerçekleştirdiği reformların halka ulaştırılmasında, edebî ve siya-
si fikirlerin tartışılıp geliştirilmesinde, ekonomi ve dış politika sorunları 
üzerinde etkili fikirlerin sunulmasında ve bilim, kültür ve eğitim gibi ko-
nuların halkın anlayabileceği düzeyde işlenerek geniş kitlelere ulaştırılma-
sında önemli bir araç haline gelmesi, basın faaliyetlerinde doğrudan bir 
hareketlilik yaşanmasını sağlamıştır. Nitekim 1867’de Âli Kararnamesi’yle 
basın faaliyetlerine getirilen sıkı düzenlemelere rağmen 1867-1878 yılları 
arasında yayımlanan gazete sayısı 113’e ulaşmıştır.

Gazetenin kamunun en temel bilgi kaynağı olması ve üstlendiği toplum-
sal görevler halkın yaşamında geniş bir yer ve etki alanı yaratmıştır. Nitekim 
gazeteler Osmanlı İmparatorluğu’nda belirli bir zümrenin dışında da önem-
li bir okuyucu kitlesinin oluşmasında etkili rol oynamıştır. Başlangıçta oku-
yucunun sadece bilgilendirilmesine yönelik yayın yapan gazetelerin artan 
ilgiye bağlı olarak bilgilendirmenin yanı sıra, belirli bir kamuoyu oluştur-
ma gibi amaçlar edindiği de anlaşılmaktadır. Basın özellikle Millî Mücadele 
ve Cumhuriyet dönemlerinde memleketteki çalışmaların hem halka, hem 
de dünyaya duyurulmasında en etkili araç olarak kullanılmıştır. Bu husus-
ta Mustafa Kemal 5 Şubat 1924’te yaptığı konuşmasında gerçeklerin halka 
ulaştırılmasında basına düşen görev ve öneme dikkat çekmiştir (Hâkimi-
yet-i Milliye, 1924, s. 1). Mustafa Kemal konuşmasında gazeteleri milletin 
müşterek sesi olarak tanımlarken, “(...) Bir milleti tenvir ve irşatta, bir mil-
letin muhtaç olduğu gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan 
istikameti müşterekede yürümesini teminde, başlı başına bir kuvvet, bir mek-
tep, bir rehberdir (...)” ifadeleriyle toplumun bilinçlenmesinde ve olaylardan 
haberdar edilmesinde gazetelerin önemini vurgulamıştır (İnuğur, 2005, s. 
22). Buradan hareketle gazetelerin sadece gündelik olaylarla ilgili halkı bil-
gilendirmenin ötesinde, toplumsal yapılar ve kurumlarla iletişim kurarak 
dönemin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamını ortaya koyan 
tarihî birer belge özelliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Gazetenin belirli aralıklar-
la düzenli olarak yayımlanması, çok çeşitli içeriklerden oluşan zengin yapısı 
ve toplumu ilgilendiren birçok konuya temas ederek toplumsal hafıza rolü-
nü üstlenmesi, araştırmalarda başvurulacak önemli kaynaklardan biri olma-
sını sağlamıştır. Ayrıca gazetelerin yazıldıkları döneme ait ilk elden bilgileri 
aktarması ve farklı bakış açılarıyla olayları yorumlayabilme imkânı sunması 
bu kaynakları ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda okumakta olduğunuz 
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bu çalışma, inşa edildiği dönemden itibaren önemli bir temsil aracı hali-
ne dönüşen Ayasofya üzerinden gazete arşivlerinin tarih çalışmalarındaki 
kaynak değerini tartışmayı hedeflemektedir. İstanbul Üniversitesi arşivinde 
yer alan yerel ve ulusal gazetelerin 1929-1942 yıllarını kapsayan yayınlar, 
çalışmanın sınırını oluşturmaktadır. 1922’de saltanatın kaldırılmasının ar-
dından 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla bir yandan yeni bir 
yönetimin temelleri atılırken diğer yandan da toplumsal, ekonomi, eğitim 
ve tarih gibi birçok alanda da yeni bir inşa süreci başlatılmıştır. Özellikle 
1930’ların başında hız kazanan yapısal, idari ve ekonomi alanlarındaki yeni 
yapılanmalar, Millî Mücadele’den zaferle çıkan Türk milletinin yeni ve mo-
dern bir ulus yaratma gayesinin çıkış noktaları olmuştur. Bu nedenle geri 
kalmışlığa neden olan bağların kesilmesi ve modern bir ulus inşa etme ama-
cıyla yapılan tüm çalışmaların gerek kamuoyuna, gerekse de diğer devletlere 
gösterilmesi elzem bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda hem Cumhuri-
yet ilan edilerek yeni bir rejimin kurulması, hem de modernleşme yolunda 
köklü değişikliklerin yapılması basın faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Yapı-
lan çalışmalarda yeni kurulan hükümetin hem politik ve ideolojik tutumu-
nun, hem de modern, çağdaş ve bilimsel çalışmalarının fiziksel göstergesi 
olarak Ayasofya ön plana çıkmıştır. Ayasofya, 1930’ların başında arkeolojik 
kazı çalışmaları, 1934’te Whittemore’un mozaikleri temizlemesiyle başlayan 
restorasyon çalışmaları ve Ayasofya’nın cami statüsünden çıkarılarak mü-
zeye çevrilmesine yönelik alınan kararla Cumhuriyet’in başlattığı dönüşüm 
sürecinin takibinde önemli bir örneği temsil etmektedir. Buradan hareketle 
Ayasofya üzerinden modern ulus çalışmalarının hız kazandığı 1929 yılıyla, 
önemli bir siyasi kırılma noktası olan çok partili hayata geçiş öncesi ve II. 
Dünya Savaşı’nın etkisiyle ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği 1942 yılları-
nı kapsayan incelemelerle, gazetelerin kaynak değeri değerlendirilmeye ça-
lışılmıştır. Bu çalışma; yazıldıkları döneme ayna tutarak tarihî belge niteliği 
kazanan gazete arşivlerinin kaynak değerini ön plana çıkarırken, inceleme 
dönemi olarak seçilen 1929-1942 yılları arasındaki –ki bu dönem 1930’lar-
dan 1940’lara geçilirken yaşanan önemli siyasi ve üslupsal kırılmaları, Büyük 
Buhran olarak adlandırılan, 1930’lu yıllar boyunca etkisini sürdüren 1929 
Dünya Ekonomik Bunalımı’nı ve II. Dünya Savaşı’nı kapsaması nedeniy-
le Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahiptir– modernleşme 
çalışmaları ve Ayasofya ilişkisine yönelik bilgiler sunmayı hedeflemektedir. 
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2. Çalışma Kapsamında İncelenen Gazeteler 

Gazetelerin kaynak değerinin Ayasofya örneği özelinde değerlen-
dirilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın analiz kısmında İstanbul Üni-
versitesi tarafından gerçekleştirilen “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” 
kapsamında erişime açılan yerel ve ulusal gazetelerden 1929-1942 yılları 
arasında yayımlanmış ve Ayasofya’yı odağına alan haber ve makaleler 
incelenmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilmek istenen özellikle 
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde hem siyasal ve toplumsal temsiliyetiy-
le, hem de onarım, restorasyon ve müzeye dönüştürülme çalışmalarıyla 
sürekli gündemde olan Ayasofya üzerinden tarih yazımında gazete ha-
berlerinin kaynak olarak kullanımının önemini ortaya koymaktır. Bu 
amaçla, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin İzmir, Aydın, 
Kastamonu, Adana ve Balıkesir gibi muhtelif şehirlerinde basılan 42 
farklı gazete taranmıştır (Tablo 1). Taranan gazeteleri;

• İstanbul’da ve Ankara’da basılan haber içeren gazeteler
• Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde basılan haber içeren gazeteler
• İstanbul’da ve Ankara’da basılan haber içermeyen gazeteler
• Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde basılan haber içermeyen gazeteler
olmak üzere dört grupta kategorize etmek mümkündür. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamında İncelenen Gazeteler ve Sayıları
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*Çalışma kapsamında 1929-1942 yılları arasında 42 gazetenin 33.826 adet nüshası 
incelenmiştir.

2.1. İstanbul’da ve Ankara’da Basılan Haber İçeren Gazeteler

Akşam, Cumhuriyet, Haber (Akşam Postası), Vakit-Kurun, Milliyet, 
Son Posta, Tan, Son Saat, Son Telgraf, Yeni Sabah, Vatan ve Yarın İstan-
bul, Hâkimiyeti Milliye ve Ulus, Ankara merkezli yayımlanan gazetelerdir. 

• Milliyet (İstanbul): Milli Mücadele Dönemi’nde yayımlanmaya 
başlayan gazetede özellikle Ayasofya’nın tamiri, avluların tanzimi, 
camiyi ziyaret eden yabancı seyyahlar, Whittemore’un mozaikleri 
temizleme çalışmaları, müze kararı ve hazırlıklarına ilişkin çok sa-
yıda haber ön plana çıkmaktadır. Çalışmada Milliyet gazetesi 1929 
(2),1 1930 (1), 1931 (21), 1932 (22), 1933 (29), 1934 (28) ve 1935 (17) 
yıllarında yayımladığı 120 haberle Ayasofya’yı en çok konu edinen 
yayın olmuştur.

• Son Posta (İstanbul): Gazete Whittemore’un Ayasofya’daki ça-
lışmalarını yakından takip ederek caminin kubbesi, mozaikleri, 
avlusu ve cephelerinin onarımıyla ilgili pek çok haber yayımlamış-
tır. Gazete nüshalarında özellikle Whittemore’un mozaikleri açığa 
çıkarmasıyla başlayan ve müze kararıyla caminin dönüşümünü de 
kapsayan 1930 (1), 1931 (5), 1932 (25), 1933 (1), 1934 (14), 1935 
(20), 1936 (24), 1937 (7) ve 1938 (4) tarihleri arasında Ayasofya’yı 
konu edinen 99 adet habere rastlanmıştır. 

• Akşam (İstanbul): Ayasofya’nın müze çalışmalarını odağına alan 
gazetenin 1934 (14), 1935 (20), 1936 (13), 1937 (8), 1939 (1), 1940 

1 Parantez içinde belirtilen rakamlar bahsi geçen yıl boyunca taranan gazetede ulaşılan 
haber sayısını göstermektedir. 
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(5), 1941 (6) ve 1942 (1) yılları taranarak 78 habere ulaşılmıştır. 
• Cumhuriyet (İstanbul): Hükümetin resmî yayın organı olarak görev 

yapan gazetede, 1929 (24), 1930 (1), 1931 (17), 1932 (13), 1933 (1), 
1934 (5) ve 1935 (15) yıllarında Ayasofya’yla ilgili 76 haber yapılmıştır. 

• Vakit-Kurun (İstanbul): Vakit adıyla yayın hayatına başlayan ga-
zete, 1934-1938’de Kurun adıyla basılmıştır (Kurun, 1934:1). Vakit 
gazetesi 1929 (2), 1930 (3), 1931 (1), 1932 (11), 1933 (29), 1934 (6) yıl-
larında Ayasofya’yı 52 kez konu edinmiştir. Kurun ise 1934 (3), 1935 
(29), 1936 (20), 1937 (5) ve 1938 (7) yıllarında 64 haber yapmıştır. 

• Haber (Akşam Postası) (İstanbul): Cumhuriyet Dönemi’nin 
önemli gazetelerinden biri olarak ön plana çıkan Haber gazetesi, 
Ayasofya’nın özellikle müzeye dönüştürülmesi kararının ardından 
yapıyı gündemine taşıyarak 1934 (7), 1935 (14), 1936 (6), 1937 (8), 
1939 (5), 1939 (20), 1940 (2), 1941 (3) ve 1942 (1) yıllarında 66 ha-
ber yayımlamıştır.

• Tan (İstanbul): Ayasofya’nın müze olarak açılmasından sonra ya-
pılan çalışmaları haberlerine taşıyan gazete mozaiklerin temizlen-
mesi, kazı çalışmaları, müze müdürüyle yapılan görüşmeler ve mü-
zeyi ziyaret eden önemli kişiler başta olmak üzere 1935 (23), 1936 
(17) ve 1937 (3) yıllarında 43 haber yapmıştır. 

• Yeni Sabah (İstanbul): Gazete Ayasofya’nın avlusunda ortaya çı-
kan tarihî eserleri, mozaikleri, müze çalışmalarını ve özellikle mü-
zede sergilenecek eserleri konu edinen 1938 (2), 1939 (11) ve 1940 
(2) yıllarında 15 haber yapmıştır.

• Son Saat (İstanbul): 1929’da Ayasofya’nın harap haline dikkat çe-
kilerek onarılması gereğini ön plana çıkaran haberler başta olmak 
üzere 7 haber yayımlanmıştır. 

• Son Telgraf (İstanbul): Ayasofya’nın cami statüsünden çıkarılarak 
müzeye dönüştürülmesinin ardından 1937 (3) ve 1938 (4) yılların-
da yapı hakkında 7 haber yapılmıştır. 

• Yarın (İstanbul): 1929 (1), 1930 (1) ve 1931 (3) yıllarını kapsayan 
Ayasofya’nın avlusundaki kahvehanelerin kaldırılmasını ve düzen-
lemeleri konu edinen 5 haber yapılmıştır. 

• Vatan (İstanbul): 1939 (2) ve1940 (2) yıllarında Whittemore’un 
Ayasofya’daki mozaik temizleme çalışmaları ve müze düzenleme-
leriyle ilgili 4 haber mevcuttur. 
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• Ulus (Ankara): Ankara’da basılan ve çalışma kapsamında incele-
meye dâhil edilen iki gazeteden biridir. Ayasofya’nın müze kararı-
nın halka duyurulmasının ardından özellikle müzeyle ilgili yapılan 
çalışmaları haberlerine taşıyan gazetede, 1934 (1), 1935 (12), 1936 
(5), 1937 (3) ve 1938 (1) yıllarında 22 haber yayımlanmıştır. 

• Hâkimiyeti Milliye (Ankara): Ankara’da günlük olarak çıkarılan 
gazetenin 1934 yılı taranmış ve Ayasofya’nın şehir müzesine dönüş-
türülmesine yönelik tasavvurların ve çalışmaların konu edinildiği 
11 habere ulaşılmıştır. 

2.2. Anadolu’da Basılan Haber İçeren Gazeteler

Millî Mücadele Dönemi’nde İstanbul gazetelerinin Anadolu’ya girişi-
nin engellenmesi, Anadolu’nun birçok şehrinde gazete basımının önünü 
açmıştır. Özellikle İzmir, Antalya, Kastamonu, Balıkesir gibi şehirlerde 
yayımlanan gazeteler hem bölgesel, hem de ulusal gelişmeleri halka akta-
rarak siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve günlük yaşamla ilgili pek çok konu 
hakkında halkı bilgilendirme ve aydınlatma amacı gütmüşlerdir. Bu çalış-
ma için taranan Anadolu’da basılan yayınlar, Açık Söz, Anadolu, Halkın 
Sesi, Savaş, Türkdili, Türk Sözü, Ulusal Birlik ve Yeni Asır gazeteleridir. 

• Açık Söz (Kastamonu): 1936 (10) ve 1937 (4) yıllarındaki sayıları 
taranan gazetede Ayasofya’nın müzeye çevrilmesiyle ilgili görüşler, 
kubbe ve minare külahlarının tamiri ve Ayasofya’yı gezen önemli 
kişileri konu edinen 14 haber yapılmıştır. 

• Anadolu (İzmir): 1935 (6), 1936 (2) ve 1937 (2) yıllarına ait nüsha-
ları incelenen gazetede Ayasofya’nın tarihî geçmişi, müze açılışı ve 
avlusundaki hafriyat ve kazı çalışmalarını muhteva eden 10 haber 
yayımlanmıştır. 

• Halkın Sesi (İzmir): 1934 (2), 1935 (3), 1936 (2), 1938 (3), 1939 
(1) ve 1940 (-) aralığında incelenen gazetede Ayasofya’nın müzeye 
dönüştürülmesi kararı ve müzenin açılışı, avludaki kazılarda ortaya 
çıkan eserler ve onarım bütçesi gibi muhtelif konular içeren 11 ha-
ber bulunmuştur. 

• Savaş (Balıkesir): 1934 (2) ve 1935 (2) yıllarındaki nüshaları tara-
nan gazetede Ayasofya’nın kapatılması, müze haline getirilmesi ve 
müzeye giriş ücretiyle ilgili bilgi veren 4 habere ulaşılmıştır.

• Türk Dili (Balıkesir): 1934 (1), 1935 (3), 1937 (1) ve 1938 (-) yılları 
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arasındaki sayıları incelenen gazetede, Ayasofya’nın müzeye çevril-
mesi ve mozaiklerin temizlenmesini konu edinen 5 haber yayım-
lanmıştır. 

• Türk Sözü (Adana): 1934 (2), 1935 (2), 1936 (1) ve 1937 (-) yılla-
rına ait nüshaları taranan gazetede müze kararı, mozaik ve tamirat 
çalışmalarıyla ilgili 5 habere ulaşılmıştır. 

• Ulusal Birlik (İzmir): 1935 (2) yılı sayıları taranan gazetede Aya-
sofya’nın müzeye dönüştürülmesinin getirileri ve açılışıyla ilgili gö-
rüşlerin yer aldığı 2 haber mevcuttur. 

• Yeni Asır (İzmir): 1934 (1) ve 1935 (4) yılları arası nüshaları tara-
nan gazetede, caminin müzeye dönüştürülme kararının yer aldığı 5 
habere ulaşılmıştır. 

2.3. İstanbul’da ve Ankara’da Basılan Haber İçermeyen Gazeteler

Millî Mücadele Dönemi ve akabinde gerçekleşen rejim değişikliği, be-
raberinde modernleşme ve inkılap hareketlerini getirmiştir. Millî Mücade-
le Dönemi’nde halkın bilgilendirilmesinde ve siyasi gelişmelerden haber-
dar edilmesinde en etkili araç olan gazeteler, Cumhuriyet Dönemi’ndeki 
modernleşme ve yenilik çalışmalarının da kamuoyuna iletilmesinde en 
önemli görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde modernleşme süre-
cinin temel taşlarından biri ulusal kimliğin inşası ve Türk hoşgörüsünün 
dünyaya gösterilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda önemli bir 
temsil aracı olarak kabul gören Ayasofya, çalışmaların fiziksel tezahürü 
olarak ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 1929’dan itibaren onarım ve tami-
rat, arkeolojik kazılar, restorasyon ve müzeye dönüştürülme çalışmalarıy-
la oldukça yoğun bir faaliyet sürecine giren Ayasofya’ya gazete haberle-
rinde sıklıkla yer verilmesi beklenilen bir durumdur. Bu hususta üzerinde 
düşünülmesi gereken özellikle İstanbul ve Ankara’da basılan gerek ulu-
sal gerekse de yerel yayın yapan, Cumhuriyet tarihinde önemli bir süreç 
olarak kabul gören Ayasofya’nın müzeye çevrilmesiyle ilgili herhangi bir 
çalışmayı haberlerine taşımayan gazetelerin varlığıdır. Nitekim çalışma 
kapsamında taranan ve İstanbul’da yayımlanan siyasi akşam gazetesi En 
Son Havadis’in 1940 (1), günün en geç saatinde son haberleri duyurmak 
amacıyla basılan Son Dakika gazetesinin 1939 (1) ve 1940 (-), günlük ak-
şam gazetesi Hakikat’in 1940 (1) ve bağımsız yayın yapan günlük gazete 
Tasviri Efkâr’ın 1941 (1) yılına ait nüshaları önemli örneklerdir. Benzer 
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şekilde Ankara’da yayımlanan En Son Dakika gazetesinin 1941 (1) yılına 
ait taramasında Ayasofya ile ilgili yalnızca 1 adet habere ulaşılmıştır. 

2.4. Anadolu’nun Muhtelif Şehirlerinde Basılan Haber İçermeyen  
 Gazeteler

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1930’lu yılların başından iti-
baren hız kazanan gazete yayınları, bir yandan toplumun ihtiyaçlarını 
kamu yararına uygun bir biçimde devlet idarecilerine ileten, diğer yan-
dan da idarecilerin karar ve uygulamalarını halka duyuran haber araçları 
olmuştur. Bu doğrultuda memleketin farklı şehirlerinde basılan gazetele-
rin, dönemin siyasi ve toplumsal gerekliliklerinden hareketle Ayasofya’yı 
konu edinen haberlere yer vermesi beklenmektedir. Ancak İstanbul ve 
Ankara’da basılan gazetelerde olduğu gibi Anadolu’nun muhtelif yerle-
rinde çıkan kimi gazetelerde Ayasofya’dan neredeyse hiç söz edilmemiştir. 
Çalışma kapsamında Aydın’da yayımlanan Aydın gazetesinin 1937 (-) ve 
1938 (-) ve Halkın Dili’nin 1941 (-) yıllarına ait sayıları incelenmiş, ancak 
herhangi bir habere rastlanmamıştır. Benzer amaçlarla Adana’da yayım-
lanan Bugün gazetesinin Ayasofya’nın müzeye çevrilme kararının alınıp, 
çalışmaların gerçekleştiği 1934 (-), 1935 (-), 1936 (-), 1937 (-), 1938 (-) 
ve 1939 (-) yıllarına ait nüshaları da taranmış, fakat herhangi bir habere 
ulaşılamamıştır. Anadolu’nun Doğu tarafında ise Erzurum’da çıkan yerel 
ve bölgesel ölçekte geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Doğu gazetesinin 
1937 (-) ve 1938 (-), Mardin’de yayımlanan Ulus Sesi’nin 1937 (-), 1938 
(-) ve 1939 (-) ve Antakya’da akşamları çıkarılan gündelik halk gazete-
si Yeni Gün’ün 1939 (-) ve 1940 (-) yıllarına ait sayıları incelenmişse de, 
herhangi bir veri elde edilememiştir. Benzer biçimde 1930’da Bursa’da ya-
yımlanmaya başlayan cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı ve siyasi bir gazete 
olan Hakkın Sesi’nin 1934 (-), 1935 (-) ve 1936 (-), İzmir’de basılan günlük 
gazete İzmir Postası’nın 1934 (-) ve Mersin’de yayımlanan gündelik siyasi 
ve fikir gazetesi Yeni Mersin’in 1934 (-), 1935 (4), 1938 (-) ve 1939 (-) 
yıllarına ait sayıları taranmıştır. Bu incelemelerden yalnızca Yeni Mersin 
gazetesinin 1935 yılına ait nüshalarında Ayasofya’nın mozaikleri ve avlu-
sunda yapılan çalışmaların konu edinildiği 4 habere ulaşılmıştır. Çalışma 
kapsamında incelenen gazetelerin amaçları ve yayımlandığı tarih aralık-
ları dikkate alındığında, Ayasofya’yı haberlerine konu etmemiş olmaları 
üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Okumakta olduğunuz çalışma 1929-1942 yıllarını kapsayan 42 gaze-
tenin 33.826 adet gazete nüshasının incelemesini içermektedir. Taranan 
14 yıl içinde ulaşılan 730 haber Ayasofya’yı konu edinmiştir. 1929-1942 
yılları arasında basılan Ayasofya konulu haberlerin sayısı süreklilik gös-
termeyerek, dalgalı bir hat izlemiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Taranan Yıllar İçinde Bulunan Haberlerin Yıllara Göre Dağılım Diyagramı

Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere Ayasofya’nın cami statüsünden çıkarı-
larak müze hüviyeti kazandırılıp kamuoyunun erişimine açıldığı 1935 yılı, 
160 içerikle en çok haber yapılan yıl olmuştur. 1931’den 1936 yılına kadar 
yayımlanan haber sayısında düzenli bir artış gözlenirken, 1937-1941 yılları 
arasında dalgalı bir haber dağılımı mevcuttur. 1935’ten sonra yapılan haber 
sayısında ise azalma yaşanmıştır. Ancak 1939’da Ayasofya’yla ilgili yapılan 
50 haber düzenli olarak azalma eğilimini duraksatmıştır. Bahsi geçen yıl, 
Ayasofya Müzesi’nde sergilenecek Osmanlı ve Bizans Dönemi eserlerinin 
tespiti, eserlerin müzedeki yerlerinin tayini ve müzenin işleyişini temin 
amacıyla Maarif Vekâleti tarafından Arkeolog B. Remzi Oğuz’un başkanlı-
ğında oluşturulan komisyonun çalışmaları nedeniyle önem arz etmektedir. 
Bu süreçte gazeteler özellikle Çinili Köşk Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nden seçilen eserler, eserlerin nakli ve müze-
ye yerleştirilmesi gibi konular hakkında sıkça haber yapmışlardır. 

Taranan yıllarda Ayasofya’nın konu edinildiği haberlerin içerik ayrımı 
yapıldığında, en fazla haberin tamirat ve onarım çalışmaları üzerine hazır-
landığı anlaşılmaktadır (Şekil 2). 1932’de Boston Şehri Bizans Enstitüsü 
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Mütehassısı Prof. Thomas Whittemore’un Ayasofya’nın sıvayla kaplanmış 
mozaiklerinin açığa çıkarılması için İstanbul’a davet edilmesi ve akabin-
de gerçekleşen çalışmalar da, haberlerin içeriklerinin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Benzer şekilde 1934’te alınan Ayasofya’nın müzeye tah-
vil kararı ve müze çalışmaları, içerikleri doğrudan etkileyerek çok sayıda 
haberin yapılmasını sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla yeni bir toplum 
yaratma gayesiyle uygulamaya konulan siyasal ve toplumsal süreçlerde 
simgesel anlam ve gücüyle Ayasofya önemli bir temsilci olmuştur. Bu ne-
denle yaşanan değişimin gösteri aracı olarak devlet ve siyaset adamlarına, 
dünyanın farklı yerlerinden gelen seyyahlara, gerek akademik gerek kül-
türel çalışmalar yapan araştırmacılara ve öğrencilere düzenlenen Ayasofya 
gezileri dikkat çekicidir. Nitekim Şekil 2’deki diyagramdan da anlaşılacağı 
üzere, ziyaretlere ilişkin haber içeriklerinin sayısı önemli bir göstergedir. 
Haber içeriklerinin sunulduğu diyagramda açıklanması gereken bir konu 
da, “diğer” bölümüdür. Yapılan taramalar sonucunda Ayasofya’nın halı, 
minare ve çatı kurşunlarının çalınması gibi asayiş olayları, cenaze mera-
simleri, halkın istek ve görüşleri, kubbe ve minarelerden toplanan güver-
cin gübreleri gibi muhtelif konularda haberlere de ulaşılmıştır. Ancak ula-
şılan bu haberlerin hem niteliği, hem de sayılarının azlığı nedeniyle bahsi 
geçen içerikler “diğer” kategorisi altında değerlendirilmiştir.

Şekil 2. Taranan Yıllar İçinde Basılmış Haberlerin İçerik Diyagramı
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3. Basında Ayasofya

Ayasofya, inşa edildiği dönemden itibaren bir yandan Hristiyan inan-
cının en önemli ibadethanesi, diğer yandan da Osmanlılar için fetih nişa-
nesi ve İslamiyet inancının temsil yapılarından biri olmuştur (Akgündüz, 
vd., 2006:66). Toplumsal-politik değişimlere tanıklık eden Ayasofya, ikti-
dar ideolojisinin benimsediği değerlerin nesnel bir temsilcisi olarak top-
lumsal dönüşümü yansıtmaktadır. Bu bağlamda Ayasofya, Türkiye Cum-
huriyeti’nde yeni kurulan düzen ve modernleşme çalışmalarında dünyayla 
kurulacak ilişkide önemli bir görev üstlenmiştir. Modern yeni Türkiye, 
Ayasofya avlusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının, mozaikle-
rin temizlenmesi ve restorasyonu için davet edilen Prof. Whittemore’un, 
muhtelif yerlerdeki tamirat ve onarımların, müze kararı ve teşhir çalışma-
larının ve devlet ricali tarafından yapılan gezilerin konu edinildiği haber-
lerle tüm dünyaya gösterilmiş oluyordu. Bu hususta Ayasofya’da yapılan 
çalışmalar modern yeni Türkiye’nin gösteri aracı haline gelirken, 12 Eylül 
1934’te Türk Sözü’nde yer alan haberde geçen,

(...) Eğer kafalarımız, içinde yaşadığımız büyük dünya inkılâbının, 
dünya değişikliğinin manasını anlayamıyacak kadar dar, kuru ise elbette 
bu camilerin kilitlerinin sökülmesine razı olamayız.. Yok eğer kafalarımız-
da dünya hareketlerini kavrayacak bir istidat ve kabiliyet varsa asla tered-
düde lüzum yok.. Bu azametlerine lâyik bir hale behemehâl getirilmeli.

biçimindeki ifadeler dönemin düşünce yapısını açıkça ortaya koymak-
tadır. Kurgulanan dönüşüm çalışmaları özellikle Ayasofya’nın müzeye 
tahvil kararı üzerinden basına yansıtılmış ve konuyla ilgili çok sayıda ha-
ber yayımlanmıştır. Nitekim 11 Eylül 1934’te Haber gazetesinde yer alan 
köşe yazısındaki modernleşme vurgusu dikkat çekicidir. Haberde,

(...) Alfabesini ve öz dilini kendi mevcudiyetinin üslubundan çıkaran 
cümhuriyet rejimi, bu devrin mimarisiyle ve fenniyle koskocaman bir 
kütüphane binasını da, İstanbul’un ufukları çizen manzarası üzerine yük-
seltmeye kadirdir, yükseltecektir. Ancak o zaman zarfla muhteva birbirini 
bozmıyacaktır. Türk, en zayıf günlerinde bile, Ayasofyanın minarelerini 
büyük bir kıskançlıkla esirgemiştir. Şimdi, kuvvetli bulunduğumuz bu 
gün, adeta bütün beşeriyete ders verir gibi ‘Ayasofya Bizans ve Osmanlı 
müzesi olacaktır!’ diyoruz. Bu vukurane ve hakperestane siyasetin kiyaseti, 
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bu geniş düşünce, her dostlarımızın, hem de düşmanlarımızın gözünden 
kaçmayacaktır (3).

ifadeleriyle inkılap çalışmaları ve özellikle Ayasofya’nın müzeye çevril-
mesine dikkat çekilmektedir. Benzer biçimde Burhan Asaf Belge 1934’te 
kaleme aldığı köşe yazısında;

(...) Cami Ayasofya, haç seferlerini istikametsiz ve şaşkın bırakan türk 
askeri akınının remzi idi. Müze Ayasofya, güzergâhını vicdan kavgaları-
nın üzerinde seçen yeni türk davasının yeni ilim akınına remz olacaktır... 
Lâik Türkiye, nereye doğru gideceğini şaşırmış bir cihana, yeni bir lâiklik 
ölçüsü vermekle kendine has olan kendine tabiî olan hareketlerden birini 
daha işlemiştir (3).

sözleriyle modernleşme çalışmaları ve Ayasofya arasındaki ilişkiyi vur-
gulamaktadır (Hâkimiyeti Milliye, 1934:1). Ayasofya’nın müzeye çevril-
mesinin yanı sıra arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları da önem arz 
etmiştir. Nitekim bu çalışmaların önemi 8 Şubat 1937’de Ulus gazetesinde 
şu şekilde aktarılmıştır: 

(...) Asarı atika, kazıları her vasıtayla teşvik edilmiş, tarih sahnesinde 
bulunan yeni hakikatler millete bildirilmiş ve enternasyonel alemin tetki-
kine arzedilmiştir... Bu memleket, toprağının bir köşesinde, Bizanstan veya 
Romadan yeni bir eser bulacaklar diye korkardı şimdi toprak altından yeni 
eserler çıkarmağa kendisi çalışıyor... Ayasofyanın Bizans eserleri için müze 
haline konması bilmem ki tefsire muhtaç mıdır? Ataürk’ün geniş ve yüksek 
fikrini.. toleransını, hakikat arayıcılığını.. ve memleketin içtimaî ve ilmî bün-
yesinde vücude getirdiği hayırlı istihalenin derin izlerini, hiçbir şey bu sade 
misal kadar belirtemez... bütün bu gayretler Atatürkün ideali olan millet ya-
pısını vücuda getirmek için ne zor çalışan bir mimar olduğunu gösterir (5)

Haber içeriklerinden modernleşme vurgusunun özellikle Ayasofya’da-
ki çalışmalar üzerinden gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Buradan 
hareketle arşiv taramasında Ayasofya’yla ilgili elde edilen haberler; 

• Tamirat ve Onarım Çalışmaları
• Kazı-Hafriyat Çalışmaları ve Bulunan Eserler
• Müze Kararı ve Çalışmalar
• Temsil Aracı Olarak Ayasofya Ziyaretleri
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olmak üzere dört ana başlığa ayrılarak gazete haberleri aracılığıyla bu baş-
lıklar açıklanmıştır. 

3.1. Tamirat ve Onarım Çalışmaları: 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ayasofya’nın onarımına yönelik ilk 
çalışmalar, 1925 yılında caminin ana kubbesinin taşınmasına yardımcı 
olan payandalardan birinde yaşanan aksaklık nedeniyle kubbenin çökme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine başlamıştır (BCA:30-18-1-1/13-
27-14, 1925:1). Heyet oluşturularak caminin durumu incelenmiş ve ra-
por hazırlanması istenmiştir. Heyetin incelemesinin ardından, 1Ağustos 
1926’da Bakanlar Kurulu kararıyla caminin kubbe kurşunlarının ve pen-
cerelerinin tamirinin Vakıflar İdaresi Fen Heyeti tarafından yapılması ka-
rarlaştırılmıştır (BCA:30-18-1-1/20-49-13, 1926:1). Evkaf tarafından tah-
sis edilen bütçeyle tamir edilen Ayasofya’nın kubbe kurşunları tamamen 
tecdit edilmiş, yağmur sularının geçişini engellemek için gerekli görülen 
yerler çimentoyla sıvanmıştır (Son Saat, 1929:1) Ancak 1929’a kadar 500 
ton kurşunun sarf edildiği onarım, bütçe tahsis edilmediği için aksamıştır 
(İkdam, 1929:5) (Şekil 3). Özellikle 1929’da duraksayan çalışmalar,

(...) Bu senede tamiratın devam edeceği zannedilmiş, fakat nedense 
Evkaf tamirata devam etmemiştir. Dinî müesseseler idaresi, Evkafın bu 
teseyyübünden müştekidir. Mükerreren, Ayasofya caminin 600 camının 
kırık olduğu, kubbelerinin aktığı, caminin her gün bir parça daha çürüdü-
ğü Evkafa yazılmış, fakat hiçbir semere hâsıl olmamıştır (1)

Şekil 3. Ayasofya’nın Onarımına Yönelik Haber 
(Halkın Sesi, 22 Mart 1938)

ifadeleriyle gazetelere yansı-
mıştır (Son Saat, 1929:1). Ben-
zer biçimde 1930’da da tamirat 
tahsisatı için İstanbul Evkaf 
Müdürlüğü’nden bütçe isten-
miş, ancak gelmediği için ona-
rıma ara verilmiştir (Son Posta, 
1930:2). Bu duruma “...Tarihi 
camiler harap oluyor! Yeni tah-
sisat gelmediğinden camilerdeki 
tamirat tatil edilmiştir. Yalnız 
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Ayasofya camiinde bine yakın kırık cam vardır...” ifadeleriyle dikkat çekil-
miştir (Cumhuriyet, 1930:6). 

Ayasofya’da kapsamlı bir onarım çalışması yapılmış olmasına rağmen, 
muhtelif yerlerin tamire muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim mey-
yit kapısı (Milliyet, 1931: 6), avlunun tanzimi (Milliyet, 1931: 3), adliye 
tarafındaki mahfil kısmı (Vakit, 1932: 4), evrak mahzeninin harap giriş 
kapısı (Milliyet, 1933: 3), kubbe penceresinden sızan yağmur sularının se-
bep olduğu kubbe ve duvar yüzeylerindeki sıva kopmaları (Vakit, 1933: 4) 
muhtelif zamanlarda onarım gerektiren işler olmuştur. 

Ayasofya’nın 1926’da başlayan kapsamlı kubbe tamirinin ardından bir 
diğer önemli onarım süreci müzeye çevrilme kararının alındığı 1934 yılın-
da başlamıştır. Ayasofya’nın müzeye tahvili için başlayan çalışmalarla bir-
likte yapının detaylı onarım süreci de başlamıştır (Akşam, 1934:2). Evkaf 
müdürlüğü tarafından seçilen heyet aracılığıyla yapının tarihî değeri de 
göz önünde bulundurularak keşif çalışması başlatılmış ve bir rapor hazır-
lanmıştır (Milliyet, 1934:1). Raporda yapının ve özellikle Batı cephesinin 
sıva onarımları, iç kapılar ve pencerelerin tebdil ve ikmali, birinci nartek-
sin düzenlenmesi, avlunun tanzimi ve çevre düzenlemelerini kapsayan 
çalışmalar belirlenmiştir (SALT, 1934:1). Akabinde 10 Aralık 1934’te... 
“Müze tamir ve tasnif sonuna kadar kapalıdır...” yazısı asılarak çalışmalara 
başlanmıştır (Son Posta, 1934:3). 1934-36 yılları arasında oldukça yoğun 
faaliyetleri kapsayan onarım çalışmaları, 1940’lı yılların başına kadar be-
lirli aralıklarla devam etmiştir.

3.2. Temsil Aracı Olarak Ayasofya Ziyaretleri

İktidar nişanesi olarak inşa edilen Ayasofya, Bizans Devri’nde dinin 
meşrulaştırılarak başta patrik ve imparatorun yer aldığı resmî törenlere ev 
sahipliği yaparken, farklı fonksiyonlara sahip yapı topluluğuyla da sosyal 
yaşantının merkezi olmuştur (Yücel, 1992:2). 1453’te Osmanlı tarafından 
fethedilen Ayasofya, yine iktidarın gücünün sembolü olarak temsil rolüne 
devam etmiştir. Fetihten sonra kılınan ilk Cuma namazıyla camiye dö-
nüşen Ayasofya (Dukas, 1956:184), kandil gecelerinde padişahın ihtişam-
lı bir merasimle ibadet ettiği dinî kurum haline gelirken, bir yandan da 
kültürel, sosyal ve siyasal bir merkez özelliği üstlenmiştir (Eyice, 1986:4). 
Saray camisi olarak kabul gören Ayasofya, divan toplantıları öncesi dev-
let ricalinin, valide sultanların ve harem mensuplarının ziyaretleri, önemli 
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kişilerin cenaze törenleri, müderris ve kazasker seçimi gibi muhtelif im-
tihanlara, sefer öncesi halkın aydınlatılması, savaşa hazırlanması ve ce-
saretlendirilmesi amacıyla yapılan konuşmalar gibi faaliyetlere sahne ol-
muştur (İkinci, 2014:59-61). Birçok faaliyete ev sahipliği yaparak sosyal 
merkez olma durumunu devam ettiren Ayasofya, ayrıca on altıncı yüzyıl-
dan itibaren İstanbul’a gelen diplomat ve seyyahların uğrak noktası haline 
gelmiştir. Özellikle on sekizinci yüzyılın sonlarında Ayasofya ziyaretleri 
görülenlerin çizilip resmedildiği gezilerin ötesine taşınarak, Osmanlı bü-
rokrasisinin diplomatik rutininin bir parçası olmuştur (Edhem, 2015:79). 
Benzer biçimde siyasi bir temsil aracına dönüşen Ayasofya ziyaretleri, 
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de devam etmiştir. Kültürel ve eğitimle 
ilişkili amaçlarıyla, devlet erkânının ve bürokratik kişiliklerin gerçekleştir-
dikleri ziyaretler basında sıklıkla yer almıştır. Nitekim Ayasofya, Patris II 
vapuruyla İstanbul’a gelen Fransız (Milliyet, 1931:1), Homerik vapuruyla 
gelen İngiliz ve Alman (Cumhuriyet, 1934: 3), Alman vapuruyla Akdeniz 
turnesi yapan seyyahların (Akşam, 1935: 3), İngiliz şair John Masefield’in 
(Cumhuriyet, 1931: 1) ve Alman yönetmen Fritz Lang’ın (Cumhuriyet, 
1931: 2) kültür gezilerinde ilk durağı olmuştur (Şekil 4). 

Şekil 4. Ayasofya Gezilerine Yönelik Haber 
(Milliyet, 1 Ağustos 1934)

Ayasofya’nın başlı başına bir 
tarih öğreticisi olması gerek 
yurt içinden, gerekse de yurt 
dışından pek çok kez eğitim 
amaçlı gezilere olanak sağla-
mıştır. Bulgar muallimler ve 
mihmandarları (Cumhuriyet, 
1929:1), taşradan getirilen as-
keri lise öğrencileri (Vakit, 
1933:8), Romanya (Haber, 
1935:3), Yugoslavya (İkdam, 
1939:2) ve Almanya’dan (Yeni 
Sabah, 1939:4) gelen üniversite 
öğrencilerine düzenlenen gezi-

ler verilebilecek birkaç örnektir. On sekizinci yüzyılın sonlarında diplo-
matik rutinin bir parçası haline gelen gezilerin Erken Cumhuriyet Döne-
mi’nde de devam ettiği önemli bir gerçektir. Bu bağlamda Irak Yüksek 
Komiseri Sir Jibert Clayton’un (İkdam, 1929:1), Japon Prensi Takatmat-
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su’nun (Cumhuriyet, 1931: 2), Habeşistan Başvekili Beciranda Zallaka’nın 
((Milliyet, 1932: 1), Sovyet hükümeti Harbiye Komiseri Voroşilov’un 
(Milliyet, 1933: 1) ve İran Şehinşahı Rıza Pehlevî’nin (Akşam, 1934: 1) 
devlet erkânıyla yaptıkları ziyaretler önemlidir. Ancak Ayasofya’nın 
1934’te hem müzeye çevrilmesi, hem de Whittemore’un mozaikler üzerin-
de ilerleyen çalışmaları bu gezileri hem siyasi hem de kültürel açıdan daha 
dikkat çekici hale getirmiştir. Bu hususta Ayasofya, İsveç Veliahtı Gustaf 
Adolf (Hâkimiyeti Milliye, 1934: 4), Prenses Marie-Savoie (Milliyet, 1934: 
3), Paris Belediye Meclis Başkanı (Milliyet, 1934: 7), İran Dışişleri Bakanı 
Kazimî (Tan, 1935:6), İngiltere Kralı VIII. Edward (Açıksöz, 1936: 1), Bah-
reyn Adaları Emiri Hamed bin İsa (1936: 2) ve Romanya Kralı II. Carol 
gibi oldukça önemli aktörlerin gezilerine sahne olmuştur (Şekil 5). Geziler 
bir yandan siyasi rutinin geleneksel bir parçasını devam ettirirken, diğer 
yandan da modern Türkiye Cumhuriyeti’nin gösteri aracı halini almıştır. 

Şekil 5. Ayasofya Gezilerine Yönelik Haber (Akşam, 6 Eylül 1936)
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3.3. Mozaik Çalışmaları

Ayasofya mozaiklerinin temizlenerek açığa çıkarılması için ilk çalış-
malar 1930’lu yılların başında Amerika’da kurulan Boston Bizans Araş-
tırmaları Enstitüsü’nün (Kandemir, 2004:54), 1931’de Türk hükümetine 
resmî olarak yaptığı başvuruya dayanmaktadır (BCA:30-18-1-2/20-37-18, 
1931:1). Mali sorumlulukların enstitü tarafından karşılandığı çalışmalar, 
Enstitü Müdürü Prof. Thomas Whittemore başkanlığında, M. Gregorini 
ve M. Benenuti’den oluşan ekiple yıl sonuna doğru başlamıştır (Cumhu-
riyet, 1932:5). Ayasofya’daki mozaik çalışmalarının oldukça dikkat çek-
mesi gazetelerde konuyla ilgili çok sayıda haberin yapılmasını sağlamıştır. 
Çalışmalara başkanlık eden Prof. Whittemore ve Müzeler Müdürü Aziz 
Ogan, Ayasofya’nın hangi kısımlarında ne tür çalışmalar yapıldığı hak-
kında bilgi vermişlerdir (Cumhuriyet, 1932:6). Çalışmaların başlamasının 
ardından restorasyonun amacının mozaiklerin açığa çıkarılması olmadı-
ğına yönelik haberler yapılmıştır. Ancak Cumhuriyet gazetesine yaptığı 
açıklamada Halil Ethem;

(...) Amerika’lı âlim Withemore Ayasofya’nın mozayıklarını meyda-
na çıkarmak için, bittabi Cumhuriyet hükumetimizin müsaadesile, para 
ve emek sarfederek çalışıp duruyor... bunlara nazaran güya muhterem 
âlim mozayıkları temizleyip ortaya çıkarmakta Hristiyanlık fikirlerinden 
ve hislerinden mülhem bulunuyormuş. Orası pek malum değildir. Fakat 
şüphesiz tarihin en kıymetli eserlerinden olan bu mozayıkların vaktile ba-
dana edilerek kapatılmış bulunması islâm dini namına ihtiyar edilmiş çok 
kaba bir taassup eseri idi... Aklımız başımıza geldikten sonra Ayasofya’nın 
vaktile cehalet ve taassup badanası altına alınmış olan mozayıklarını biz 
Türk’ler, bizzat kendimiz temizleyip meydana çıkarmağa müsareat etmeli 
idik. Bunu bize bol ilim ve san’at âşıkı muhterem bir Amerika’lı yapıyorsa 
kendisine ancak teşekkür edebiliriz.

sözleriyle çalışmanın amacını ve önemini vurgulamıştır (Cumhuriyet, 
1932:1) (Şekil 6). Çalışmalar ilerledikçe Prof. Whittemore ve hükümet yet-
kilileri mozaiklerin detaylarıyla ilgili gazetelere sıklıkla demeç vermişlerdir.1 

1 Haber örnekleri için bakınız: Ayasofya Camiinde (1934, 4 Eylül 1934). Vakit, s. 1. Aya-
sofya Müze Olacak. (1934, 10 Eylül). Son Posta, s. 3. Ayasofya Müze Olacak. (1934, 6 
Eylül). Hâkimiyeti Milliye, s. 3. Türkdili, s. 1. Ayasofya: Bir kısmı müzeye tahvil edi-
lecek. (1934, 3 Eylül). Haber, s. 1.
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Şekil 6. Ayasofya Mozaikleri ile İlgili Haber (Cumhuriyet, 14 Kasım 1932)

Haberler mozaikleri temizleme ve koruma teknikleri, mütehassısların 
çalışma mesaileri, Whittemore’un raporları, keşifler, konferanslar, tas-
virlerin içeriği ve sanat değeri, onarım ve tamiratlar gibi pek çok konu 
hakkında bilgi vermiş olsa da, içeriklerdeki modern Türkiye vurgusu dik-
kat çekmektedir. Nitekim 15 Aralık 1934’te Haber gazetesinden alınan şu 
ifadeler, gerek Ayasofya mozaiklerinin temizlenmesindeki amacı, gerek 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin fikir ve düşünce yapısının vurgulandığı 
birçok haberden1 biri olarak önemli bir örnektir (Akşam, 1934:3):

 (...) Demek oluyor ki Türk vicdanı hiçbir zaman taassup kelimesinden 
anlaşılacak dar bir mana ile başka dinlere karşı bir düşmanlık hissi besle-
memiştir. İşte bundan dolayıdır ki bir taraftan, Ayasofya mozayıklarının 

1 Benzer haberler için bakınız: Ayasofya Müzesi. (1937, 28 Haziran). Akşam, s. 3. İlim 
ve sanat Türk hükümetine borçludur. (1935, 13 Haziran). Ulus, s. 4, Akşam, s. 6. Aya-
sofyadaki defineler. (1935, 9 Haziran). Kurun, s. 7. Türkiyede İlim ve Sanat. (1935, 15 
Haziran).Türkdili, s. 2.
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tamamen meydana çıkarılması yolundaki teşebbüse müsaade ve müzaheret 
ederken diğer taraftan bütün yüksek insanlığın manevî hazinelerinden bi-
rini teşkil eden bu mimarî şaheserini Bizans devrine ait güzel yadigârların 
teşhirine hizmet eder bir müze haline koymakta hiçbir tereddüt etmemiş 
ve bunda bir zevk duymuştur. Ayasofya Camii güzelliğini bozan boyalar 
ve sıvalar temizlendikten, iyice tanzim edilerek zaten kendisi baştan aşağı-
ya kadar bir şaheserken başka eserlerle de bir kat daha güzelleştikten sonra 
dünyanın en zevk ve memnuniyetle seyredilecek bir abidesi olacak ve ayni 
zamanda Türkün geniş düşüncesini bütün dünyaya haykıracaktır (3).

Ayasofya’daki tamirat ve onarım çalışmaları ve Ayasofya ziyaretlerinde 
bahsedildiği üzere mozaiklerin restorasyonunu konu edinen haberlerde 
de modernleşme vurgusu ön plana çıkmaktadır.

3.4. Müze Kararı ve Çalışmalar

Ayasofya’nın müzeye çevrilme kararı 1934 yılının Eylül başlarında ga-
zete haberlerine yansımıştır. Müze kararı haberlere sıklıkla konu edinil-
miş olsa da, resmî makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadığı için 
netlik kazanılamamıştır. Bu hususta 19 Eylül 1934’te Haber gazetesinde 
yer alan içerik, müze kararına yönelik kesin bilgiler içeren ilk yayınlar-
dan biri olmuştur (Haber, 1934:6). Habere göre İstanbul Müzeler Müdürü 
Aziz Ogan başkanlığında bir komisyon teşkil edilerek tetkiklere başlanmış 
ve çalışmaların hızlı bir biçimde tamamlanarak Maarif Vekâleti’ne rapor 
edilmesi planlanmıştır. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi için başlatılan 
incelemeler yaklaşık bir ay içinde tamamlanarak bir rapor hazırlanmıştır 
(Haber, 1934:3). Raporda; 

• Mabedin cephe sıvalarının tamir ve onarımı, 
• Avlu ve bahçelerin tanzimi,
•  Yapının iç mekânının mabet etkisini kaybetmeyecek şekilde Türk ve 

Bizans sanatının önemli örneklerinden olan top kandil, hat yazıları 
ve levhaları, lahitler, sütun başlıkları, heykeller ve mimari parçalar 
gibi önemli görülen eserlerin teşhire uygun olarak düzenlenmesine 
yönelik çalışmalara öncelik verilmiştir (Son Posta, 1934:1-6). 

Yapılacak çalışmaların belirlenmesi üzerine 11 Aralık 1934 günü Aya-
sofya ziyaretlere kapatılarak, müze hazırlıklarına ve onarıma başlanmıştır 
(Savaş, 1934:2). Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi amacıyla başlatılan ona-
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rımla birlikte sıva altında kalan mozaiklerin açığa çıkarılması ve avludaki 
hafriyat çalışmaları da devam etmiştir. Ayrıca müze düzenlemeleri için 
caminin halıları ve hasırları kaldırılarak, Selimiye Cami’ne gönderilmiş-
tir (Son Posta, 1935:2). Caminin ittisalindeki I. Mahmut Kütüphanesi’nin 
nakli de düşünülmüş, ancak eserlerin incelenmesi üzerine yerinde kalması 
uygun görülmüştür. Sultan Abdülmecid’in ikinci imamı Hattat Mustafa 
İzzet tarafından yazılan ve hat sanatının önemli örneklerini teşkil eden 
hat levhaları da indirilmiştir (Milliyet, 1935:1-6). Müzeler İdaresi sergile-
necek eserleri tespit ederek Nuruosmaniye Camii’nin avlusunda bulunan 
kırmız lahit ve Bizans heykellerini, Arkeoloji Müzesi’ndeki babtisterleri ve 
lahitleri, Zeyrek Camii’ndeki lahit ve muhtelif yerlerdeki önemli eserleri 
Ayasofya’ya naklettirmiştir (Son Posta, 1935:2; SALT, 1934:2). Ayasofya 
bu düzenlemelerin ardından 2 Şubat 1934’te müze olarak ziyaretçilere 
açılmıştır (Yeni Mersin, 1935, s. 1) (Şekil 7). 

Şekil 7. Ayasofya’nın Müze Olarak Açılışı ile İlgili 
Haber (Cumhuriyet, 28 Ocak 1935)

Ayasofya müze olarak zi-
yaretçilere açılmış olsa da, 
hem tamir ve onarım hem 
de teşhir çalışmaları de-
vam etmiştir. Ayasof-
ya’nın iç mekânında sergi-
lenecek Bizans ve Osmanlı 
eserlerinin seçimi ve seçi-
len eserlerin yerlerinin be-
lirlenmesi için Maarif 
Vekâleti tarafından bir 
komisyon oluşturulmuş-
tur (Haber, 1939:3). Ko-
misyon Arkeoloji ve Top-
kapı Sarayı müzelerinde 
bulunan Bizans eserleriy-
le, Çinili Köşk, Topkapı 
Sarayı ve Türk ve İslam 

Eserleri müzelerinden seçtikleri Osmanlı eserlerinin teşhirine karar ver-
miştir (Akşam, 1939:3). Ayrıca caminin müzeye çevrilmesi için başlatılan 
ilk çalışmalarda indirilerek zemin katta bırakılan hat levhalarının da yeni-
den yerlerine asılması uygun bulunmuştur (Haber, 1939:2).
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4. Değerlendirme

Arşivler geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurarak hafıza ve 
bilgin aktarımının birer aracı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle ga-
zete arşivleri yazıldıkları dönemin toplumsal yaşantısıyla ilgili siyasi, politik, 
askeri, ekonomik ve kültürel konularda bireylerin, devletin ve devletlerara-
sı ilişkilerin tespitine yönelik önemli bilgiler içeren birincil kaynaklardır. 
Roma devrinden itibaren önemli bir inşaî faaliyet olarak karşımıza çıkan, 
Bizans ve Osmanlı devirlerinin ardından günümüze dek önemini sürdü-
ren Ayasofya okuduğunuz çalışmanın öznesi olarak belirlenmiştir. Cum-
huriyet’in kuruluş yıllarında, yeni ulusun inşası için gerçekleştirilen savaşın 
yıkıntıları üzerinde modern bir ülke tesis etmeye uğraşan yönetimin Türki-
ye’nin yeniden inşası için belirlediği temel kavram, dönüşüm olmuştur. Dö-
nüşüm çalışmalarının gerek kamuoyuna, gerek dünyaya tanıtılmasında ise 
Ayasofya fiziksel bir kanıt olarak görev üstlenmiştir. İktidar ideolojisinin ve 
toplumsal dönüşümün yansıtılmasında önemli rol oynayan Ayasofya, ulu-
sal ve yerel nitelik taşıyan birçok gazete haberinde yer almıştır. Bu amaçla 
Ayasofya üzerinden kurgulanan haberlerin tarih yazımındaki potansiyeli-
nin değerlendirilmesinin hedeflendiği bu çalışmada, başta İstanbul (16) ve 
Ankara (3) olmak üzere İzmir, Adana, Balıkesir gibi Anadolu’nun muhtelif 
şehirlerinden 42 farklı gazete incelenmiştir. İncelenen gazete haberlerinde, 
1925’te başlayan ve uzun yıllar devam eden tamirat ve onarım çalışmala-
rı, avludaki modern arkeoloji kazıları, Bizans Enstitüsü tarafından finanse 
edilen ve Prof. Whittemore başkanlığındaki mozaik temizleme çalışmaları, 
1934’te Ayasofya’nın cami statüsünden çıkarılarak müzeye tahvili, müze dö-
nüşüm çalışmaları ve teşhir eserleri gibi konular ağırlıklı olarak yer almıştır. 
Ancak basında yer alan haberler bununla sınırlı olmayıp, çalışmanın sınır-
larını belirleyen 1929-1942 yılları arasında Ayasofya’nın politik, ekonomik, 
mimari ve kültürel değişiminin her basamağına tanık olmamızı sağlayacak, 
oldukça detaylı haberlere ulaşmak da mümkündür. Nitekim Ayasofya’yı 
ziyaret eden devlet başkanları, krallar, prensler, bürokratlar, farklı ülkeler-
den gelen seyyahlar ve bu seyyahların görüş ve yorumlarını içeren haberler 
olduğu gibi, günlük ziyaretçi sayıları, tatil günleri, ziyaretlerden elde edilen 
gelirler gibi muhtelif konularda da bilgi sahibi olmak mümkündür. Benzer 
biçimde yapının etrafında gelişen olaylar, hırsızlıklar, yangınlar, istimlak 
çalışmaları, yol ve park yapımı, ihaleler, tarihî ve edebî makaleler gibi farklı 
konularda da detaylı bilgiler haberlere işlenmiştir.
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Gazeteler zamanın önemli olaylarını konu edinerek halkın bilinçlen-
dirilmesini ve efkâr-ı umûmiyenin oluşmasını amaç edinmektedir. Bu 
nedenle yazıldıkları zamana doğrudan tanıklık ederek döneme ait ayrın-
tılara ulaşmayı mümkün kılan gazete arşivleri, tarih yazımında önemli bir 
yöntem ve kaynak grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin siyasal, 
sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmelerini ele alan ve toplumun bakış açısı-
nı da ortaya koyan gazeteler özellikle tarih çalışmalarında kullanılabilecek 
önemli birer araçtır. Çalışmada gazetenin kaynak değeri Erken Cumhu-
riyet Dönemi’nde politik ve mimari kırılma noktaları yaşayan Ayasof-
ya özelinde tartışılmıştır. Bahsi geçen dönemde Ayasofya önemli çalış-
malara ev sahipliği yapmıştır. Yukarıda da konu edinildiği gibi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yenileşme çalışmalarının örneklerinden olan arkeolojik 
kazı çalışmaları, mozaiklerin restorasyonu ve müze çalışmaları ön plana 
çıkan, detaylı haberlerin ulaşıldığı konular olmuştur. Haberler politik ve 
ekonomik gelişmelerle bağlantı kurarak Ayasofya’nın mevcut durumu ve 
çalışmalarda gelişme ve gerileme olup olmadığı hususunda bilgi vermek-
tedirler. Yerel ve ulusal birçok farklı haber kaynağının bulunması ve bu 
kaynakların Ayasofya’yı konu edinmesi, yapının mukayeseli dönem tasvi-
rinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Gazeteleri konu açısından önem-
li kılan, tarih yazımında mühim bir boşluğu doldurma potansiyeline sahip 
olmalarıdır. Gazete arşivlerinden elde edilen bilgilerin mukayese edilerek 
kullanımı yapılacak çalışmalarda bu kaynakların ön plana çıkmasını ve 
yeni çalışmaların ortaya çıkışını sağlayacaktır.
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BİR KÂĞIT  FABRİKASININ SAKLI HAFIZASI:  
“BİR VAR BİR YOK” KADIN İŞÇİLER

Meral Akbaş1 – Özge Kelekçi2

Özet

Türkiye’nin sosyo-ekonomik tarihine dair metinler, Türkiye’de 
başlayan sanayileşme sürecini anlatmak için Büyük Bunalım’ın yaşandığı 
1930’lu yılları işaret eder. İzmit Kâğıt Fabrikası (SEKA) da yine bu yıllarda, 
1936 yılında açılır. Türkiye’nin tarihsel dönüşümlerinin takip edilebileceği 
bir mekân/deneyim olarak SEKA’nın tarihi, kapatılmasına karşı fabrikada 
2004 yılında başlayan ve elli bir gün süren direniş ve işgal sonrasında, 2005 
yılında fabrika alanının ve bu alan üzerindeki tüm binaların İzmit Beledi-
yesi’ne devredilmesiyle ve dolayısıyla fabrikanın tamamen kapatılmasıy-
la son bulur. Fabrikanın kapatılmasından on bir yıl sonra, 2016 yılında 
İzmit’te, bu eski kâğıt fabrikasının sadece bir binasında açılan SEKA Kâğıt 
Müzesi’nde ardı ardına sıralanan makinelerin arasında gezindikten sonra 
“ferah” bir salona açılır yolunuz; geniş, boş bir alan, kırmızı koltuklar...  

Bu boşluğun ortasında, hangi tarihin ve hangi hafızanın toplumsal mi-
ras kabul edileceği ve müzeleştirilmeye “değer” görüleceği üzerine yapılan 
eleştirel tartışmaları, iktidar ilişkileri, eşitliksizlik ve toplumsal adaletsizlik-
ler ile kültürel miras arasındaki kapsamlı ve derinlikli ilişkiyi takip ederek, 
bu çalışmaya şöyle bir soruyla başladık: “Bugün müze mekânının “iç”ine 
dâhil edilmeyen bu boş yerde eskiden ne vardı, kimler çalışırdı?” Makine-
lerin ve fabrikanın tarihini hatırlatan herhangi bir fotoğraf, açıklama ya da 
nesnenin olmadığı, masa ve sandalyelerden başka eşyanın bulunmadığı bu 
“boş” salonda, müze mekânından silinen, ancak tarihsiz birkaç fotoğrafla 
görselleştirilen kadın işçilerin çalıştığını, çok sonra, tüm görüşmelerimiz-
de inatla ve defalarca kadın işçilerle ilgili sorular sorarak anlayabildik. Her 

1 Sosyolog, Bağımsız Araştırmacı, meral_akbas@yahoo.com 
2 Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, ozgekelekci@gmail.com
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ikimiz de fabrikada kadınların çalıştığını biliyorduk. Zaten müzenin çok 
sınırlı bir kısmında bazı fotoğraflar da görmüştük. Bu fotoğraflardan biri, 
ismi olmayan ve dolayısıyla orada niye fotoğrafının bulunduğu anlaşıl-
mayan, muhtemelen işçi bir kadının fotoğrafıydı. Ayrıca, makinelerinin 
başında duran kadın işçilere ait üç fotoğraf da yine sergilenen fotoğraflar 
arasındaydı. 

Bir müze-mekânın içinde kadın işçilerin yüzlerinin, seslerinin, dene-
yimlerinin görünmezleştirilmesiyle kurulan bu boşluğun, bu sessizliğin 
içinden geçerek yola çıkan çalışmamız, müzenin içinde gizlenen, açığa 
çıkarılmayan, kıymet verilmeyen bir “kadın alanı”nın bilgisine ulaşmaya 
çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: SEKA Kâğıt Müzesi, kadın işçiler, eleştirel miras 
çalışmaları, arşivlerde iktidar ve hafıza yönetimi
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ABSTRACT

HIDDEN MEMORIES OF A FACTORY:  
“HERE BUT LOST” WOMEN WORKERS

The literature on Turkey’s socio-economic history points to the Great 
Depression of the years 1930s for explaining the experience of the in-
dustrialization process in Turkey. Izmit Paper Factory (SEKA) was also 
established in these years, in 1936. The history of SEKA, as one of plac-
es in which the historical transformation of Turkey will be analyzed, is 
concluded in year 2005 whereafter the fifty-one days long resistance and 
occupation in 2004 against shutting down the factory and then, SEKA was 
transferred to Izmit Municipality with all workers, buildings, lands. Elev-
en years after the factory was shutdown, in 2016, in Izmit, SEKA Paper 
Museum was opened in just one building of this old paper factory. While 
wandering through the paper-making machines lined up one after anoth-
er in this factory-museum, you reach to a “spacious” hall; a wide, empty 
space and red seats...

In the middle of this emptiness, following the critical heritage studies 
on which history and which memory will be considered “heritage” and 
“worth” to be museumalized, and also thinking on the comprehensive and 
in-depth relationship between power relations, inequality and social in-
justices and cultural heritage, we started this research with the following 
question: “What used to be in this empty place that is not included in 
the “borders” of the museum space today, who would work?” Much after 
repeatedly asking questions about, we learned that there had been many 
women workers who were actually working in this “empty” hall, where 
there were no photographs, explanations or objects reminding the history 
of the machines and the factory, and where there were no items other than 
tables and chairs. We both knew that women had worked in the factory. 
We have already seen some photographs in very limited parts of the mu-
seum. One of these photographs is possibly a photograph of a working 
woman, who has no name and therefore it is not understood why her pho-



448

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

tograph is placed there. Besides, among the photographs exhibited there 
were also three photographs of women workers operating or standing in 
front of their machines.

Walking through this silence and emptiness established within a muse-
um-space by making the faces, voices and experiences of women workers 
invisible, this work aims to reach the her-stories of women workers that is 
hidden, covered, unappreciated in SEKA Paper Museum.

Key Words: SEKA Paper Museum, women workers, critical heritage 
studies, power and memory administration in archives
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Giriş

Türkiye, 1930’ların Büyük Bunalım yıllarında, ekonominin içine ka-
pandığı ve devlet öncülüğünde hızlı sanayileşmenin ekonomik politika 
olarak uygulandığı devletçi bir döneme girmekte; böylece ulus-devlet sı-
nırları içinde kapitalizmin geliş(tiril)mesinin ön koşulu olan girişimcilik 
devletin görevi haline gelmektedir. Beş yıllık planlar dâhilinde, gelişme 
ve kalkınma hedeflerini ilan eden devlet, yayımladığı ilk plana fabrika-
lar açma niyetini de dâhil eder. Gerçekten de, planı takip eden yıllarda 
Cumhuriyet rejimi, yeni fabrikaları peş peşe açmaya başlar. Isparta’daki 
Gülyağı Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Zonguldak Kömür 
İşletmesi hep bu yıllarda kurulan fabrikalardır. İzmit Kâğıt Fabrikası da 
yine bu yıllarda, 1936 yılında açılır. 

Biz şimdi bir kısmı müze olarak yeniden açılan bu mekâna dair ya-
pacağımız çalışmaya şöyle bir soruyla başlamıştık: 1936 yılında açılan ve 
Türkiye’nin yakın iktisadi-toplumsal tarihinin hafıza mekânlarından biri 
olan İzmit Kâğıt Fabrikası’nın 2016 yılında müze olarak ziyarete açılan 
kısmında geçmiş nasıl ve hangi yollarla, hangi sembollerle, hangi yok sayma 
ve yok etmelerle yeniden mekânsallaştırılmış ve görselleştirilmiştir? (Akbaş 
ve Kelekçi, 2021).1 Her ne kadar müzenin sınırlı mekânına dair böyle bir 
soruyla başlamış olsak da, yapacağımız araştırmanın daha geniş bir alana 
doğru açılacağını, fabrikadan, tüm o geniş araziden, farklı fabrika binala-
rından, makinelerden, işçilerden ve hatırlananlardan, anlatılanlardan, o 
eski fotoğraflardan, seslerden geriye, bugüne kalanın hikâyesinin de peşi-
ne düşeceğimizi tahmin ediyorduk. 

1 Bu araştırmanın 2017 yılında tamamladığımız ve esas olarak fabrikadaki işçi mücadele-
sinin müze mekânında nasıl ve hangi yollarla, hangi farklı mekânsal stratejilerle, hangi 
yok sayma ve yok etmelerle görselleştirildiğine ve/ya kaybedildiğine dair kısmı, Raoul 
Wallenberg Enstitüsü (RWI) Türkiye Programı tarafından desteklenmiştir. Yaptığımız 
bu araştırmanın bulguları yardımıyla yazdığımız ve 2022 yılında yayımlanan “From  
Factory to Museum: The Obliteration of the History of Resistance” başlıklı makalemizin 
kadın işçilerle ilgili kısmı bu metin çerçevesinde yeniden gözden geçirilerek Türkçeleş-
tirilmiştir.
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Gürültülü Bir Sessizliğin Peşinde: 
Bir Yokluk Hikâyesi Olarak SEKA’nın Kadın İşçileri

Müzede dolaşırken karşınıza “boş” ve geniş bir salon çıkıveriyor. Ma-
kinelerin ve fabrikanın tarihini hatırlatan herhangi bir fotoğraf, açıklama 
ya da nesnenin olmadığı, masa ve sandalyelerden başka eşyanın bulunma-
dığı bu “boş” salonda aslında kadın işçilerin çalıştığını, çok sonra, tüm 
görüşmelerimizde inatla ve defalarca kadın işçilerle ilgili sorular sorarak 
keşfedebildik. Bu bilgiye ulaşma sürecimizi “keşif” olarak tanımlamamızın 
sebebi, bütün fabrikayı, sergilenen makineleri, müzenin farklı kısımlarını 
heyecanla ve uzun uzun anlatan eski işçilerin, kadın işçilere dair kısa ve 
çok sınırlı bilgi içeren cevaplar vermeleriyle ilgiliydi. Sanki kadınlar ve er-
kekler beraber aynı mekânda hiç çalışmamışlardı. Yaptığımız görüşmeler-
de sıklıkla dile getirilen ve özlenen “aile” olarak, yıkılan “ev” olarak, yok 
edildiği işçiler tarafından sürekli dile getirilen “tarih” olarak SEKA, demek 
ki erkekler için kadınları içine alan bir ortaklığı, bir paylaşım ve dayanış-
ma alanını işaret etmiyordu; erkekler yine erkekleri anlatıyordu. Diğer 
yandan, müzenin arşivi için yapılan sözlü tarih kayıtlarında da fabrikada 
çalışan kadınlarla yapılan tek bir görüşme bile olmadığını öğrendik. Mü-
zeyi kuranlar da kadınları görmezden gelmeyi tercih etmiş görünüyorlar-
dı. Kadınlara ulaşmaya, onların sözlerini, anılarını, tarihlerini kayıt altına 
almaya önem vermemiş, boş ve terk edilmiş bir fabrika alanından bu 

SEKA Müzesi’nde isimsiz, 
tarihsiz bir fotoğraf.
Fotoğraf: Meral Akbaş.

müzeyi kurarken, bu yeni mekânın içinde ye-
niden kurdukları bu boşluğu belli ki dert et-
memişlerdi. Fakat ikimiz de fabrikada kadın-
ların çalıştığını biliyorduk. Zaten müzenin 
çok sınırlı bir kısmında bazı fotoğraflar da 
görmüştük. Bu fotoğraflardan biri, ismi olma-
yan ve dolayısıyla orada niye fotoğrafının bu-
lunduğu anlaşılmayan, muhtemelen işçi bir 
kadının fotoğrafıydı. Ayrıca, makinelerinin 
başında duran kadın işçilere ait üç fotoğraf da 
yine sergilenen fotoğraflar arasındaydı. 

2017 yılının Ağustos ayında başladığımız 
bu etnografik araştırmanın bir parçası ola-
rak, fabrikanın farklı kısımlarında çalışan eski 
erkek işçilerle ve yönetici personelle gerçek-
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leştirdiğimiz sözlü tarih görüşmelerinde, görüşmecilerimiz kadın işçiler 
hakkında çok az konuştular; görüşmecilerimizin hiçbiri, bizi bir kadın iş-
çiyle buluşturabilecek herhangi bir iletişim bilgisine de sahip değildi. Oysa 
erkek işçilerle yaptığımız görüşmelerin büyük bir kısmını gerçekleştirdiği-
miz işçi lokalinde görüşmecilerimiz başka erkek işçilerle bizi tanıştırdılar, 
görüşmeler yapmamızı sağla dılar, onlara bazen telefonla ulaştılar, lokale 
çağırdılar. Biz de, ulaşamadı ğımız ama varlığını bildiğimiz kadın işçilerin 
çalıştıkları yerlerin müzenin hangi kısımları olduğunu aramaya başladık; 
şu soruyu hep sorarak: “ ... yok kabul edilen, ötekileştirilen nedir ve nere-
dedir?” (Waterton ve Watson, 2015, s. 22). İşte bu noktada karşımıza bu 
mekân çıktı: koltuklar, masalar ve sonrası boşluk, boş koridorlar... 

SEKA Müzesi, Dinlenme ve Etkinlik Salonu.
Fotoğraf: Meral Akbaş.

Müzenin arşivini ziyaret ettiğimizde müzede sergilenmeyen başka bir 
fotoğrafa da rastlamıştık. Büyük ihtimalle resmi bir fabrika ziyaretinde 
çekilen bu fotoğrafta kadın işçiler gelen ziyaretçilerle selamlaşıyorlar, ar-
kalarındaki yüzlerce kâğıt destesi de onlara eşlik ediyor. Bu fotoğrafın şu 
an müze olarak kullanılan Birinci Kâğıt Fabrikası’nda çekilip çekilmediğini 
bilmesek de, böyle bir alanda kadın işçiler, üretilmiş, makinelerden çıkmış 
kâğıt destelerini kesiyor, tartıyor, paketliyor, ayırıyor ve sevke hazırlıyor-
lar. Bu salona ikmal salonu deniyor; ikmal, eksik bir şeyi tamamlama, daha 
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iyi duruma getirme, bütünleme, bitirme anlamına geliyor. Yani kadın işçi-
ler, fabrikada üretilen ve makinelerden büyük plakalar halinde çıkan tüm 
kâğıdı ölçüp biçerken aslında kâğıda son dokunanlar da oluyorlar, büyük 
makinelerin yirmi dört saat hiç durmadan çalıştığı bir dünyada kâğıda el-
leriyle son şeklini veriyorlar. Kadınların çalıştığı bölüm hakkında görüş-
mecilerimizin de özellikle belirttiği şey, bu alanda herhangi bir makine ol-
mamasıydı. Dolayısıyla, onlara göre, bu alanın müzenin sergi alanına dâhil 
edilmemesi, üzerinde çok da düşünülecek bir mesele değildi. Burada ilginç 
olan, müzeyi kuran baskıcı mekân stratejilerinden biri olarak mekânın 
makineleştirilmesine karşı çıkan, işçilerin hikâyelerinin müze mekânında 
eksik bırakıldığını söyleyen erkek işçilerin de müzede yaratılan hâkim söy-
lemle bu noktada aynı yerde durduğuydu. Karşı karşıya gibi duran iki farklı 
pozisyon, makinesiz ya da daha “hafif”, elle çalışan makinelerin yer aldığı 
bir ortamın müze alanında bulunmasına gerek olmadığı düşüncesinin eril 
çerçevesinde buluşmuşlardı. Kıymetli olan tüm ihtişamları ve ağırlıklarıy-
la makinelerdi; çünkü kâğıdı üreten bu makinelerdi. Bir yanıyla, makineyi 
çalıştıran, kontrol eden, tamirlerini yapan kendi emeklerini de ikincilleşti-
ren işçilerin bu eril söylemi, kadınların varlığını da, “marifetli parmakları”, 
“hünerli elleri”yle yaptıkları işi de görünmezleştirmiş oluyor.1 Bir görüşme-
cimizin (I) ifadesidir:2 “Kadınlar makine kullanamazdı...”3

“Kadın işçi yok denecek kadar azdı”4 diyen görüşmecimizin (II) ter-
sine, fabrikada uzun yıllar müdür olarak çalışan başka bir görüşmecimiz 
(III), 1970’li yıllarda fabrikada çalışan kadın işçilerin sayısının çok fazla 
olduğunu, daha sonra fabrikanın işçi alma politikasının değiştiğini, emekli 
olan kadın işçilerin yerine kadın işçi istihdam edilmediğini ve dolayısıyla 
fabrikada çalışan kadın işçi sayısının giderek düştüğünü, 2005 yılında ka-
patılırken yaklaşık bin iki yüz işçinin çalıştığı fabrikada yüz elli kadın işçi 

1 “Marifetli parmaklar”, “hünerli eller” tanımlamalarını Diane Elson’un “‘Nimble Fin-
gers Make Cheap Workers’: An Analysis of Women’s Employment in Third World 
Export Manufacturing” [‘Hünerli Parmaklar Ucuz İşçi Yaratır’: Üçüncü Dünya İhracat 
İmalatında Kadın İstihdamı Üzerine Bir Analiz] başlıklı makalesine atıfla kullandık.

2 Görüşme yaptığımız kişilerin gerçek isimlerini kullanmadık; bunun yerine alıntı metin-
lerinde numaralandırma yapmayı tercih ettik. 

3 Sözlü tarih görüşmesi I: Erkek, elektrik bakım ustası. Fabrikada 1996-2005 yılları ara-
sında çalışmıştır (Görüşme tarihi ve yeri: 11 Kasım 2017, İzmit).

4 Sözlü tarih görüşmesi II: Erkek, makine ustası. Fabrikada 1984-2005 yılları arasında 
çalışmıştır (Görüşme tarihi ve yeri: 9 Aralık 2017, İzmit). 
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olduğunu anlatıyor.1 Başka bir görüşmeci (IV), 1970’li yılların sonunu işa-
ret ederek şöyle söylüyor: “Bine yakındı kadın sayısı... Çok kadın vardı.”2  

Az ya da çok kadın işçinin uzun yıllar, gün içinde uzun saatler boyun-
ca çalıştığı bir alanın şimdi boş olması, genellikle ziyaretçilerin oturup 
dinlendiği bir yere dönüşmesi, müzenin tüm sathına yayılmış geniş bir 
sessizlik anlamına da geliyor. Bu noktada, Doreen Massey’in işaret etti-
ği hegemonik mekânsal alanın “sabit, sınırlı ve sorunsuz” bir kimlik ya-
ratmaya uğraşan dışlayıcılığını hatırlamak önemli görünmektedir (Mas-
sey, 2001, s. 4-5). Fabrika-müzenin uzamsal-zamansal gerçekliğinde, bu 
sabit, sınırlı ve sorunsuz kimlik erkek işçidir. Müzenin kurumsal belleği, 
mekânsal-zamansal boşlaştırma/boşaltma stratejisiyle, farklı toplumsal 
cinsiyetlerin varlığını, birbirleriyle mekânsal ve duygusal karşılaşmalarını, 
ittifak ve uzlaşmazlıklarını taşlaştırır ve tüm bu farklı deneyimleri erkek 
deneyiminde sabitler, erkek işçilerin deneyimiyle sınırlar. Feminist çalış-
maların uzun zamandır anlattığı tanıdık bir hikâyeyle karşılaşıyoruz yine: 
Kadınların hafızaları kayboluyor, tahrif ediliyor ya da tamamen siliniyor 
(Massey, 2001, s. 5).

Fakat diğer yandan, bu salon tüm boşluğuyla bir yokluğun hikâyesi-
ni anlatırken, burada eskiden ne olduğunun bilgisini de içinde saklıyor. 
Charlotte Linde’nin (2009, s. 220) “gürültülü sessizlikler” dediği şey, kadın 
işçilerin arkadaşlıklarını, kavgalarını, yoruldukları zaman kâğıt desteleri-
nin üzerine uzanıp gördükleri rüyaları, kahkahalarını, gönül kırgınlıklarını 
içeriyor. Şimdi boşaltılmış ve dolayısıyla tarihin dışına atılmış bu mekân-
da neler konuşuldu, neler saklandı; kadınlar birbirlerinin kulağına neler 
fısıldadı; nelere karşı çıktılar, nasıl iş yavaşlattılar, fabrikadaki grev zaman-
larında ne düşündüler, ne hissettiler, ne yaptılar? İlk başta biraz “nostal-
jik”3 görünen bu soruları sormak, en önce bu fabrikada çalışan kadınların 
varlığını, aidiyetlerini tanımak, fabrikada çalışan makinelerin seslerinden 
başka sesleri, “gürültülü sessizlikleri” de duymak anlamına geliyor. 

1 Sözlü tarih görüşmesi III: Erkek, SEKA Personel İşleri Bölümü idari personeli. Fabrika-
da 1976-2003 yılları arasında çalışmıştır (Görüşme tarihi ve yeri: 12 Kasım 2017, İzmit). 

2 Sözlü tarih görüşmesi IV: Erkek, Kâğıt Fabrikaları müdürü. Fabrikada 1979-2005 yılları 
arasında çalışmıştır (Görüşme tarihi ve yeri: 10 Aralık 2017, İzmit). 

3 Nostalji sözcüğünün ikircikli bir kullanıma sahip olabileceğini, her zaman işçi sınıfının 
“o eski güzel günler”ine vurgu anlamına gelmediğini ve kimi zaman da geçmişteki acı-
lara ve direnişe de vurgu yapıyor olabileceğini unutmamak gerekir (Smith, Shackel ve 
Campbell, 2011, s. 3).
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TARİHİN GÖRMEZDEN GELDİĞİ KARİKATÜRİST:  
SELMA GÜREL

Gamzehan Binici1

Özet

Karikatür bir sanat, mizah alanında önemli bir dışavurum biçimi, 
bir politika aracı olagelmiştir. Türkiye toplumunun mizah tarihinde ise 
1850’lerden günümüze özel ve önemli bir yeri söz konusudur. Savaş za-
manında, baskı dönemlerinde, ekonomik sıkıntılarda halkın en yaygın 
eğlence biçimi olmuş, iktidarlara yeri geldiğinde en ağır eleştiriyi mizah 
yöneltmiştir. Tarih yazımı kadınların varlığını birçok alanda görmezden 
gelmekte, tarihsel, toplumsal ve politik özne olarak erkeği temel almakta-
dır. Oysa Osmanlı’dan günümüze kadınların özel alana sıkıştırıldığı, siya-
sal, toplumsal alanlardan dışlanmak istendiği dönemlerde dahi kadınlar 
dernekler kurmuş, dergiler, gazeteler çıkarmış, aktif siyaset yapmış, sana-
tın hemen her dalında eserler vermiştir. Karikatür de bu alanlardan biri-
dir. Ancak ağırlıklı olarak erkeklerin tanımladığı ve yönettiği her alanda 
olduğu gibi bu alanda da kadınların varlığı tarih yazımında büyük ölçüde 
görmezden gelinmiştir. 

Türkiye’de karikatürün tarihine dair çalışmalarda kadınların varlığı ve 
yaptıkları işlere dair önemli boşluklar vardır; temel bilginin var olduğu 
durumlarda bile yeterince ilgi odağı olmadıkları görülmektedir. Siyaset, 
edebiyat, sanat ve diğer alanlarda olduğu gibi mizah alanında da kadınla-
rın varlığının bilgi ve belgelerle ortaya konması, kadınların tarihini yaz-
mak, ona sahip çıkmak, hak ettiği değeri vermek ve gelecek kuşaklara ufuk 
açmak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca araştırmacı için, o sanatçıların 
varlıkları ve eserlerinin yetersiz birkaç kaynakta yitip gitmemesi adına on-
lara karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. 

Türkiye’de karikatürist kadınlara dair yapılan az sayıdaki araştırmada 

1 Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi, gamzehan.binici@giresun.edu.tr
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karşımıza çıkan ilk isim 1940’lı yıllarda karikatürleri yayımlanan Selma 
Emiroğlu Aykan’dır. Aykan birçok kaynakta ilk kadın karikatürist olarak 
yer almaktadır. Oysa ondan önce 1914’te Leylak dergisinde Fatma Zehra 
Hanım ve 1930’lu yıllarda Melilâ Fuat’ın karikatürleriyle dergi ve gaze-
telerde yer aldığı çeşitli kaynaklarda ortaya konmuştur.1 1950’li yıllarda 
ise Semiramis Aydınlık, Sema Ündeğer ve Selma Gündüz sözü edilen ka-
rikatüristlerden bazılarıdır. Yaptığımız araştırmalarda literatürde adına 
rastlanmayan, ancak 1942-1943 yılları arasında dergilerde karikatürleri 
yayımlanan bir başka isim, Selma Gürel karşımıza çıkmaktadır. Gürel’in 
özgeçmişine dair bir bilgiye rastlanamamakla birlikte çalışmaları dergi 
nüshalarında bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı karikatürist Selma Gürel’in karikatür alanındaki 
varlığının görünür kılınması ve çalışmalarının gün ışığına çıkarılmasıdır. 
Bu amaçla Gürel’in çalışmaları yayımlandıkları dergilerden alınan gör-
selleriyle birlikte, dönemin tarihsel-toplumsal koşulları, dergilerin yayın 
politikaları ve sanatçının çizgisinin genel özellikleri bağlamında değerlen-
dirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Mizah, Karikatür, Kadın, Selma Gürel 

1 Çeviker, T. (1988). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü II Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 
(1. Baskı b.). İstanbul: Adam Yayıncılık; Sipahi, İ.,&Hayatseven, H. İ. (2007). Kadın ve 
Mizah Kadın Karikatüristler Ajandası. İstanbul: Hanlar Matbaacılık.
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ABSTRACT

THE CARICATURIST UNSEEN BY HISTORY:  
SELMA GÜREL

Caricature has been an art, an important form of expression and a po-
litical tool in the field of humor. Humor has had a special and important 
place in the history of the society in Turkey since the 1850’s. It has been 
the most common form of entertainment for the people during wartime, 
periods of repression, and economic troubles, and humor has directed the 
heaviest criticism to governments if need be. Historiography ignores the 
existence of women in many areas, and is based on men as historical, soci-
al and political subjects. However, since the Ottomans women have estab-
lished associations, have published magazines and newspapers, have en-
gaged in active politics, and have produced works in almost every branch 
of art even when confined to the private sphere and wanted to be excluded 
from political and social spheres. Caricature is one of these areas. Nevert-
heless, as in all fields predominantly defined and governed by men, the 
presence of women in this field has been largely ignored in historiography.

There are significant gaps in the studies on the history of caricature in 
Turkey regarding the presence and the works of women. It seems that they 
do not get enough attention even when basic knowledge is available. As in 
politics, literature, art and other fields, revealing the existence of women 
in the field of humor with information and documents is also very im-
portant in terms of writing the history of women, embracing them, giving 
them the value they deserve, and opening the horizon to future generati-
ons. It is also a responsibility of the researcher to ensure that the existence 
of those artists and their works are not lost in a few insufficient sources.

In the few studies on caricaturist women in Turkey, Selma Emiroğlu 
Aykan was mentioned to be the first caricaturist whose caricatures were 
published in the 1940s. Aykan is listed as the first female caricaturist in 
many sources. However, before that, it was revealed in various sources 
that Fatma Zehra Hanım’s caricatures took place in Leylak magazine in 
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1914 and those of Melilâ Fuat took place in magazines and newspapers in 
the 1930s.1 In the 1950s, Semiramis Aydınlık, Sema Ündeğer and Selma 
Gündüz were some of the caricaturists mentioned. In our research, ano-
ther name, Selma Gürel appears. Her name is not found in the literatu-
re, but her caricatures were published in magazines between 1942-1943. 
There is no information about Gürel’s background, but her works can be 
found in the back issues.

The aim of this study is to make the presence of caricaturist Selma Gü-
rel visible in the field of caricatures and to bring her works to light. To that 
end, Gürel’s works will be evaluated in the context of the historical-social 
conditions of the period, the publication policies of the magazines and the 
general features of the artist’s style, together with the visuals taken from 
the magazines they were published in. 

Key Words: art, humor, caricature, woman, Selma Gürel

1 Çeviker, T. (1988). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü II-Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 
(1. Baskı). İstanbul: Adam Yayıncılık; Sipahi, İ.,&Hayatseven, H. İ. (2007). Kadın ve 
Mizah Kadın Karikatüristler Ajandası. İstanbul: Hanlar Matbaacılık.
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Giriş

Kadın çalışmalarına yönelmek araştırmacının yolunun, tarih disipli-
niyle diğer alanlardakinden başka bir biçimde kesişmesi demektir. Yaptı-
ğınız şey temelde tarihsel bir çalışma olmasa dahi onu içinde konumlan-
dırmaya gayret ettiğiniz tarihsel ve toplumsal koşulları araştırmak sizi bir 
şekilde tarihsel bir sorgulamaya iter. Çünkü çalışma içerisinde ulaşmak 
istediğiniz özne ve onun toplumsal edimi bir şekilde tarihin sayfalarında 
görünmezleşir; araştırdığınız özne ya önemsizleştirilmiş ya da düpedüz 
yok sayılmıştır. Tarih, sadece geçmişi, kendimizi ve ötekini anlamak için 
değil, geleceği de öngörebilmek içindir. Söz konusu kadın araştırmaları 
olduğunda ise tarih her zamankinden daha fazla ve başka bir perspektifle, 
olaylar ve kişiler hakkında neden ve nasıl’ı da sorgulamak, eleştirel yaklaş-
mak gereken bir alan halini alır.

Bu çalışmanın çıkış noktasını da bu sorgulama oluşturmaktadır. Tür-
kiye’de karikatür tarihine dair çalışmalarda kadın sanatçıların ve eserle-
rinin gerekli ve yeterli ilgiyi görmediği, var olan bilgilerin ise yetersiz ol-
duğu görülmektedir. Bu çalışma da literatürde hakkında pek bir bilgiye 
ulaşılamayan karikatürist Selma Gürel’in erken Cumhuriyet döneminde 
Akbaba dergisinde yayımlanan karikatürleri üzerinden varlığını görünür 
hale getirme çabasındadır. Bu amaçla öncelikle evrensel tarih yazımının 
yanlılığına karşı feminist tarih çalışmalarının eleştirel yöntemi ve sanat 
alanında kadınların var olma süreçleri değerlendirilmekte, ardından Sel-
ma Gürel’in karikatürlerinin analizi için bir arka plan oluşturmak bağla-
mında 1940’lı yıllarda Türkiye’nin toplumsal yapısı ve mizah dergiciliği 
incelenmektedir. Bu bilgiler ışığında Gürel’in çalışmaları bu çalışmaların 
yer aldığı Akbaba dergisinin özellikleri ve Gürel’in çizgisinin ana temaları 
bağlamında değerlendirilmektedir. Bu anlamda hem Türkiye’de karikatür 
tarihine dair literatüre hem de eril tarih yazımınca görmezden gelinen ka-
dınların tarihine küçük bir katkı yapmak amaçlanmaktadır. 



460

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Tarih Yazımında Kadınlar

Evrensel tarih yazımında hikâyeler toplumsal ilişkilerin eşitsiz, cin-
siyet temelli hiyerarşisinde şekillenir. Hikâyelerde toplumsal özne erkek 
olarak ele alınır ve onun toplumsal edimi tarihi yaratır. Evrensel tarih ya-
zımı insanlık tarihini temsil eden özneyi erkek olarak kurarken, erkekle-
rin eylemleri norm olarak kabul edilir, kadınlar ve onların eylemleri özel 
alana hapsedilir ya da görmezlikten gelinir. Bu hiyerarşi içinde kadınlar 
ve onların hikâyeleri önemsizleştirilir, marjinalleştirilir ya da yok sayılır. 
Scott (1991/2013) kadın çalışmalarının tarihinin nötr bir yorumunun ola-
mayacağını belirtir ve tarihin performatif rolüne vurgu yapar. Kadınların 
tarihine dair çalışmalar en başta var olan anlatının, hikâyeyi her yönüyle 
aktarmaya yeterli olup olmadığını ve tarihin öznesi olarak sunulan evren-
sel erkeğin yeterliliğini ve varlığını sorgulamaktadır. Kadınların tarihteki 
varlığını ve etkilerini sorgulamaya giriştiğimizde öncelikle anlatılanlara 
ve bu anlatının faillerine karşı gelmiş oluruz. Feminist araştırmalar bu 
anlamda mevcut tarihsel verileri hem içerik olarak hem de kavramsal te-
meller ve epistemolojik öncüllerin yeterliliği noktasında sorgulama yolu-
na gitmiştir. Bu “hiçbir zaman adı konmayan karşılaştırmalar ve gerçekte 
ifade edilmeyen bakış açıları tarafından güvence altına alınan standartlarla 
mücadele etmektir” (s. 118-119; 133). Kadınların tarihine dair bir çalışma 
bu anlamda politik olarak nitelenebilir. Çünkü “kadınların tarihi” konulu 
çalışmalara ihtiyaç duyulması toplumsal iktidar ilişkilerinden ve cinsiyet 
hiyerarşisinden bağımsız değildir ve kaçınılmaz olarak politiktir.

Tarih araştırmalarına toplumsal cinsiyetin bir analiz kategorisi olarak 
dâhil edilmesi kadınların ve erkeklerin toplumsal konumları ve dolayısıyla 
çıkarları farklılaştığı için aynı olayları farklı deneyimlediklerini ortaya koy-
maktadır. Feminist tarih araştırmalarında yalnızca kadınların değil erkek-
lerin de durumuna ve iki cinsin birbirleriyle ilişkilerine bakabilme olanağı 
ile birlikte iktidar ilişkilerinin de ortaya çıkması sağlanmaktadır (Berktay, 
2018). Feminist tarih araştırmaları iktidar ilişkilerinin sadece kadınlar ve 
erkekler arasında kurulan biçimine değil, Batı uygarlığının Doğu’ya yöne-
lik sömürgeci anlayışı içinde ya da daha genel biçimde kadınlar arasındaki 
ırk, sınıf, etnisite, uygarlık-geri kalmışlık vb. farklılıkları yok sayma, öteki-
leştirme, değersizleştirme gibi tahakküm biçimlerine dikkat çekmektedir. 

Tarih, bu sebeplerle feminist araştırmaların öncelikli ilgi alanlarından 
biri olagelmiştir. Kadınlar tüm toplumlarda tarihin öznesi olmuş ancak 
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siyasal, toplumsal katkıları görmezden gelinmiştir. Tarihten, siyasetten, 
sanattan, kamusal alandan dışlanan, görmezden gelinen kadınların tarihi 
ise feminist araştırmalarla görünür hale gelir. Kadınların tarihini yazma-
ya, anlatmaya dair çalışmalarda 1960’lardan günümüze kadınları tarihsel 
özne olarak konumlandıran, eylemlerini, etkilerini gün yüzüne çıkaran 
bir birikim oluşmuş durumdadır. Bu birikim ile toplumsal tarihte izi olan 
kadınlar dönemin koşulları içinde özel olarak ele alınmakta, tarihsel, siya-
sal, kültürel dönüşümlerdeki etkileri ortaya çıkarılmakta ve kadınlara top-
lumsal ve siyasal olarak görünürlük sağlanmaktadır. Bu anlamda feminist 
araştırmaların en büyük katkısı, tarih yazımının eril niteliğini ortaya koy-
mak ve “kadınlara bellek ve tarih kazandırmak” olmuştur (Sancar, 2014). 

Feminist tarih araştırmaları evrensel tarih yazımını sorgulama biçi-
miyle ve bunu yaparken kullandığı yöntemlerle de akademik olarak ayrı 
bir konumda yer alır. Berktay (2018), toplumsal tarihe ilişkin Marksist ya-
pıtların “sapkın”lar, “ayak takımı” ve “eksantrik”lerin yapıp ettiklerinin 
anlaşılır bir yorumunu sağlayıp, onları “akıllı özneler”e dönüştürmesi gibi 
feminist tarihçiliğin de devrimci bir potansiyel taşıdığını savunur. Femi-
nist tarihçilik sadece kadınlarla ya da kadın kahramanlar aramakla sınırlı 
değildir. Feminist tarihçilik sadece tarihin eleştirisini yapmakla kalmaz, 
aynı zamanda tarihin yeniden yönlendirilmesini de öngörür. Yazara göre 
feminist eleştiri var olan kavram ve uygulamaların eleştirisini ve yönlen-
dirilmesini de kapsamaktadır ve artık sadece bir alan değil, bir metodoloji, 
perspektif ve konumdur (s. 11). Feminist tarih araştırması sunduğu eleş-
tirel perspektifle toplumsal cinsiyet temelinde özneye, öznenin deneyimi 
ve özdüşünümselliğe ve kişisel anlatılara da odaklanır. Böylece geleneksel 
araştırma yöntemlerine alternatif araçlar sunar. Scott (1988) kadınların 
tarihine dair araştırmalarda süreçlerin önemini vurgular. Araştırmalar-
da evrensel, genel bir nedenselliğin değil, anlamlı bir açıklamanın izini 
sürmeyi tavsiye eder. Rosaldo’dan (1980) yaptığı alıntıyla, “Kadının top-
lumsal yaşamdaki yeri, yaptıklarının doğrudan bir sonucu değil, faaliyet-
lerinin somut toplumsal etkileşim yoluyla kazandığı anlamdır” der. Bu 
bağlamda “anlam”ın izini sürmek için toplumsal örgütlenmeyle olduğu 
kadar, tekil öznelerle de ilgilenilmeli ve bunların karşılıklı ilişkileri ortaya 
konmalıdır. Çünkü toplumsal cinsiyetin nasıl işlediği ve değişimin nasıl 
gerçekleştiğini anlamak açısından bunların her ikisi de oldukça önemlidir 
(Scott, 1988/2010, s. 126). Feminist tarih araştırmaları da hem tekil özne-
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ye, hem de bu somut toplumsal değişimde kadınların rolüne odaklanır. Bu 
anlamda söz konusu öznenin ne yapıp ettiği kadar, içinde yer aldığı tarih-
sel ve toplumsal koşullar ve bunların toplumsal cinsiyet temelli ideolojisi 
içinde nelerle karşılaştığı, yani deneyimin özdüşünümsel boyutu da bir o 
kadar önemlidir. Böylece verili tarihsel, toplumsal, bilimsel “gerçeklik”ler 
toplumsal cinsiyet ideolojisinin yarattığı eşitsiz koşullarda yeniden sorgu-
lanabilmektedir. 

Türkiye’de hem resmî tarihe eleştiriler yönelten hem de kadınların 
varlığı ve mücadelesinin geçmişi ile geleceği arasında bağ kuran feminist 
tarih çalışmaları kadınların belleğini inşa etmektedir (Berktay, 2018). Tür-
kiye’de kadın haklarının modernleşme ve Cumhuriyet rejiminin bir ge-
tirisi olarak tepeden indiği yönündeki inanç, feminist tarih araştırmaları 
ile çürütülür. Bu araştırmalar aslında kadınların Cumhuriyet döneminden 
önce bir var olma mücadelesi verdiklerini ve bir tür kadın devrimi yarat-
tıklarını ortaya koyar. Türkiye’de kadın hareketinin geçmişine bakıldığın-
da Osmanlı’da modernleşme hareketleri içerisinde kadınların dernekler, 
dergiler ve çeşitli toplantılar aracılığıyla siyasal, toplumsal ve yasal olarak 
erkeklerle eşit muamele görme taleplerini dillendirdikleri görülür. Örtün-
me, eğitim, çalışma, siyasal haklar, evlilik hukuku gibi konular bu faaliyet-
ler aracılığıyla tartışılır. Bu çerçevede bir kadın hakları söylemi yaratılır ve 
bu yönde mücadele gelişir (Çakır, 1996; Berktay, 2004; Kandiyoti, 2007; 
Sancar, 2014; Zihnioğlu, 2011; Özdemir, 2016; Demirdirek, 2016). Femi-
nist tarih araştırmalarıyla birlikte kadınların özellikle yazıp çizdiği, tartış-
tığı dergiler, örgütler, romanlar, hatıralar gün ışığına çıkarılır. Kadınların 
birçok alanda yaptıkları işler, toplumsal katkılar, bilimsel, sanatsal, edebî 
ürünler ve sözlü anlatılar, özel arşivler, mektuplar, gazete kupürleri gibi 
kadınların yaşamına dair her şey ele alınır ve toplumsal bellekteki izleri 
ortaya çıkarılır. Ortaya çıkan bu birikim, kadınların tarih boyunca hiç de 
azımsanmayacak etkileri olduğunu ve siyasal, toplumsal, sanatsal alanlar-
da erkeklerle birlikte ve erkeklere rağmen var olduklarını görmek açısın-
dan oldukça etkileyicidir. 

Sanat Alanında Kadınlar

Tarih boyunca kadınların yok sayıldığı, önemsizleştirilmeye çalışıldığı 
alanlardan biri de toplumların ortak kültürel dışavurumlarını içeren sa-
nat alanıdır. Feminist sanat tarihçisi Griselda Pollock (1981), sanat tarihi 
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eleştirisinde Marksizm, Yapısöküm ve Psikanalizin sentezi biçimindeki 
kavrayışıyla kadınların sanat üretimini açıklayan tarihsel formlara odak-
lanan bir metodoloji önerir. Yapılması gereken öncelikle kadın sanatçılar 
hakkındaki yanlış anlayışların kırılması için onlara ilişkin verilerin ortaya 
çıkarılması ve paralel biçimde sanat tarihi disiplininin yapısökümüdür. 
Ardından kadınların sanatını incelemek için “kuramsal bir çerçeve ya-
ratmalı” ve “cinsel farklılığa ilişkin bir kuram ve tarihsel analiz oluştu-
rulmalı”dır (Gouma-Peterson&Mathews, 2020, s. 89). Bu açıdan, sanatın 
kendisi ve sanat eserinin karmaşık doğası içinde sanat üretimine dâhil 
olan her kadının kişiliği ve işleri tek tek incelenmelidir. Bu, tarihsel var 
oluşları açısından kadınların cinsiyet ayrımcılığı, yok sayılma, şiddet ve 
karşılaştıkları tüm ezilme biçimlerinin yanı sıra kadınların yazan, çizen, 
itiraz eden, isyan eden, kendi kaderini tayin edebilen özneler olduğunun, 
yani kadınların özne olarak varlığının ve gücünün anlatısını da (Kafadar, 
2020, s. 779) sağlamak açısından önemlidir.

Sanat tarihine bakıldığında sanatçıyı toplumsal süreçlerden bağımsız 
üstün bir yetenek ve deha ile tanımlayan ve bunu erkek cinsiyetinde te-
mellendiren yaklaşımların egemen olduğu görülür. Oysa sanat yapıtı sa-
natçının kişiliği ve bireysel bir çabayı ifade etse de aynı zamanda tarihsel, 
toplumsal ve kültürel bir üründür. Bu ürün içinde geliştiği toplumun ta-
rihsel, siyasal, toplumsal özelliklerinden bağımsız değildir ve sanatçının ve 
sanat eserinin ortaya çıktığı tüm bu süreçleri içermektedir. Linda Nochlin 
de “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok” (1971/2020) başlıklı makalesin-
de, sanat eserinin toplumsal üretim süreçlerine dikkat çeker ve sanat yapı-
tının belli bir toplumsal çerçevede geliştiğini ve onun ayrılmaz bir parçası 
olduğunu vurgular. Nochlin (2020), kadınların sanat alanındaki varlığı ve 
görünürlüğünü sorgulayan makalesinde sorunun ardında yatan, toplum-
sal süreçlerden bağımsız biçimde deha ve yeteneği ön plana çıkaran “eşsiz 
ve tanrısal büyük sanatçı miti”ne, ve bu mitin “erkek” büyük sanatçı olgu-
sunda temellendiğine dikkat çeker: Sanatsal başarı “mucizevi, rastlantısal 
ve toplumdışı” kurgulanır ve yalnızca erkeğe atfedilir (s. 130; 132; 135). 
Oysa sanat tarihine bakıldığında hangi toplumsal sınıflar, katmanlar ya 
da gruplardan sanatçı çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu sorgulan-
malıdır. Örneğin onyedinci ve on sekizinci yüzyıllarda sanatçılık mesleği 
babadan oğula geçmiş ya da aristokrat sınıf sanat eserinin en büyük hamisi 
ve izleyicisi olurken bu sınıftan “büyük sanatçı” çıkmamıştır. Dolayısıyla 
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sanat üretim koşulları açısından kadınların –ve tabii aristokrat sınıfın- sa-
hip olmadığı şey üstün deha ve yetenek değil, kendini tamamen sanata ve 
sanat üretimine adamayı zor ya da olanaksız kılacak toplumsal talep ve 
beklentilerdir. Sonuçta sanat yapmanın koşulları belli bir toplumsal çer-
çevede gelişmektedir ve sanat yapıtı üretme işi “özgül ve tanımlanabilir 
toplumsal kurumların dolayımından geçer ve belirlenir” (Nochlin, 2020, 
s. 135-136).

 Kadınların sanat üretiminde belirleyici olan yalnızca üretim koşulları 
değil, aynı zamanda sanat piyasasında var olan cinsiyet eşitsizliği temelli 
kültürel kalıplardır. Adams, vd. (2017) sanat piyasasında kadınların işle-
rine verilen değeri ortaya koymak üzere yaptıkları deneyde, iki bin katı-
lımcıya bir resim seçkisi gösterirler. Gösterilen resim seçkisinde katılımcı-
ların kadın sanatçıların eserlerine diğerlerinden daha düşük puan verdiği 
görülür. Oysa seçkideki eserler kadınlar tarafından yapılmamış, eserlere 
atanan isimler ve cinsiyet tamamen bilgisayar ortamında kurgusal olarak 
yaratılmıştır. Çalışmada ayrıca ikincil sanat piyasasında kadın sanatçıların 
eserlerinin neredeyse yüzde elli oranında daha ucuza satıldığı da belirti-
lir. Bu oran cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde daha fazladır. 
Bu somut örnekler üzerine yazar, kadınların sanatının kadınlar tarafından 
yaratıldığı için daha ucuza satıldığını değerlendirir. Yine Artnet News’in 
2019 raporlarına göre kadın sanatçılar sanat pazarında yalnızca yüzde 
2’lik bir paya sahiptir (Yürüten, 2019). Dolayısıyla Nochlin’in dikkat çek-
tiği toplumsal koşullar, sanat piyasasında da toplumsal cinsiyetin kültürel 
anlamı düzeyinde eşitsizliğin sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda 
kadınların sanat alanındaki var oluşları bir yandan toplumsal süreçlerin 
analizini bir yandan da egemen sanat ve sanatçı anlayışının feminist pers-
pektifle sorgulanmasını zorunlu kılar. İşte o durumda gerçek belirleyici 
toplumsal koşullar ve bu koşullar içinde cereyan eden kadınsı öznellikler 
gün ışığına çıkarılabilecektir.

Sanat alanında kadınların varlığı ve görünürlüğü açısından bir baş-
ka sorun da güzel sanatlar alanında kadınların sanatın nesnesi olarak 
konumlandırılmasıdır. Kadınlar sanat alanında eser üreten özne konu-
mundan daha çok sanatın nesnesi konumunda sergilenir. Yakın tarihte 
Guerilla Girls/Gerilla Kızlar adlı feminist grubun eylemleri bu anlamda 
dikkat çeken örnekler ortaya koyar. Guerilla Girls 1989’daki eylemlerinde 
bir afişe, goril maskesi takmış ve çıplak biçimde divana uzanmış bir ka-
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dın resminin altında “Kadınlar Metropolitan Müzesi’ne Girebilmek İçin 
Soyunmak Zorunda mı?” diye yazarlar. Sorunun altında modern sanat 
bölümlerinde sergilenen eserlerin yalnızca %5’i kadınlara aitken, yapılan 
işlerin %85’inin çıplak kadın görselleri ile oluşturulduğu bilgisi yer almak-
tadır. 2005 yılında güncellenen afişten kadınlara ait işlerin daha da azal-
dığını öğreniriz. Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergilenen işlerin sadece 
%3’ü kadınlara aittir (Kafadar, 2020, s. 780). 

Kadınlar Türkiye’de de benzer biçimde güzel sanatlar alanında sanatın 
nesnesi olma konumundan pek uzak değildir. Kadın sanatçıların üretim-
leri ise gerekli ve yeterli ilgiyi görmemektedir. Osmanlı döneminde Sa-
nayi-i Nefise Mektebi yalnızca erkekler için (resim) eğitimi vermektedir 
ve kadın hareketinin mücadelesi ile 1914’ten sonra kurulan İnas Sanayi-i 
Nefise Mektebi ile kadınların da resim eğitimi alması olanaklı hale gelir 
(Kafadar, 2020, s. 780). Ancak bu noktada yukarıda Nochlin’in (2020) de 
sözünü ettiği toplumsal koşullar belirleyici olur ve okula yalnızca imti-
yazlı ailelere mensup kadınlar yazılır. İstanbul Modern’in 2011 yılında 
düzenlediği, Türkiye’de modern dönem kadın sanatçılar ile çağdaş kadın 
sanatçıları bir araya getiren, “Hayal ve Hakikat” başlıklı serginin küratör-
lerinden Levent Çalıkoğlu, Türkiye’de kadın sanatçıların önemli eleştirel 
ve öncü pozisyonlarını vurgular. Ancak bu öncü isimlerin hayat hikâyele-
rinin bir iki paragraftan fazla yer tutmadığını, eserlerinin sayısının net ve 
doğru olarak kayda alınmamış bir kadın sanatçı kuşağı olduğunu anlatır. 
Kadın sanatçıların eserlerinin bugüne kalamamış olmasında, yaşadıkları 
dönemde özel koleksiyonlara ya da devlet koleksiyonlarına girememiş ol-
malarının da etkili olduğunu ifade eder (Fowler, 2011). 

2019 yılında İngiltere’de yayımlanan, beş yüz yıllık sanat üretim dö-
nemi içinde dört yüz kadın sanatçıyı ve eserlerini ele alan Great Women 
Artists: The 400 Most İmportant Female Artists Over The Last 500 Years 
başlıklı kitabın Akbank Sanat tarafından 2021 armağanı olarak Türkçe 
baskısının yapılması Türkiye’de sanat alanında kadınların varlığı ve gö-
rünürlüğü açısından yeni bir tartışma yaratmıştır. Kitabın çevirmeni ve 
yayın danışmanı Hasan Bülent Kahraman’ın kadın sanatçıların mekân, 
teknik ve malzeme açısından var olan kalıplara karşı çıktığını; malzeme-
yi farklı yöntemlerle bir araya getirerek yerleşik kurumlar, kimlikler ve 
kuramları sorgulayan derinlikli eserler ürettiklerini ve bu sebeple sanat 
alanından dışlanıp, geriye itildiklerini; Türkiye’de güncel sanatın kadın 
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sanatçılar tarafından kurulup geliştirildiğini savunan yazısına karşın, ki-
tapta Türkiye’den yalnızca Fahrelnissa Zeid’e yer verilmektedir. Ortaya 
çıkan bu çelişki kadın sanatçılar ve küratörler tarafından eleştirilmekte ve 
sanat alanındaki cinsiyetçi anlayışın yeniden üretilmesi olarak değerlendi-
rilmektedir. Cumhuriyet gazetesinin tartışmaya açtığı yazı dizisinde küra-
tör Fulya Erdemci, Ayşe Erkmen, Nil Yalter, Füsun Onur gibi sanatçıların 
kitapta neden yer almadığını sormakta; sanatçı Hera Büyüktaşçıyan, sanat 
alanında eril tarih yazımını şöyle sorgulamaktadır: “...Bu tip başlıklar ve 
listeler altında sınırlandırma hali maalesef yeni bir şey değil ama en acı 
olan kısmı kitap dediğimiz nesnenin sonradan gelen nesiller için bir kayıt 
değeri taşıması ve tarih okumalarını birilerinin yazımı üzerinden yapacak-
ları gerçekliği” (Benmayor, 2021, s. 13; Aldoğan, 2021; Ergun, 2021). 

Ahu Antmen’e (2017) göre sanat üretiminin bu belirleyici koşulları 
dâhilinde kadın sanatçılar Türkiye’de özellikle 1970’lerden itibaren bir 
dönüşüm sürecine girmiştir. Ancak bu, kadınların hâkim sanat anlayışını 
kırmaya yönelik kolektif bir hareketi değil, bireysel karşı çıkışlar niteliğin-
dedir. 2001’de düzenlenen “Modern Türk 20. Yüzyılının İkinci Yarısında 
Türk Sanatı” başlıklı sergide yer alan 109 sanatçıdan yalnızca 16’sı kadın-
dır. Yine 2004’te İstanbul Modern’in açılış sergisinde 1800’lü yıllardan 
2000’e uzanan dönemi temsilen sergilenen 100 sanatçının yalnızca 11’i 
kadındır. Antmen (2017) durumu “Kadınların, erkek egemen bir yaratım 
sürecinin arasına serpiştirilen ‘öteki cinsten’ örnekler konumunu aşama-
dıklarına tanık oluruz” diye ifade eder (akt. Kafadar, 2020, s. 781). Sanat 
alanında kadınların varlığı 2000’li yıllarda artmış, ancak yeterli düzeye ge-
lememiştir. Antmen, “Türkiye’de feminizmin sanata pek de etki etmediği-
ni” ve sanatın bir mücadele alanı olarak görülmediğini değerlendirir. Zira 
Türkiye’de kadınlarla ilgili toplumsal sorunlar hâlâ “yakıcı düzeyde dikkat 
çekici”dir (akt. Kafadar, 2020, s. 781). Bu toplumsal sorunlar içinde elbette 
şiddet ilk sırada yer almaktadır. Şiddet de dâhil olmak üzere bu toplumsal 
sorunlara dikkat çekmenin, itiraz etmenin önemli araçlarından biri sa-
nattır. Günümüzde Türkiye’de sanatın kolektif biçimde feminist politik 
konumdan belirgin bir mücadele yürüttüğünü söylemek pek mümkün 
görünmemekte, ancak önemli bireysel çalışmalar bulunmaktadır. Çağdaş 
performans sanatçısı Şükran Moral’ın 1990’lardan bu yana yaptığı çalış-
malar, bu anlamda özel örnekler olarak değerlendirilebilir. Moral çalış-
malarında ataerkil toplumsal formasyonu odağına alır. Çalışmalarında 
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ataerkil toplumsal düzende kadınların konumu, kadınlara yönelik şiddet; 
ahlak, cinsellik temalı toplumsal normlar; ırkçılık, göçmenlik gibi konu-
lar sert biçimde eleştirilmektedir. Sanatçının performanslarında bedenini 
kullanmasının yarattığı etkiye, seçtiği erkekler hamamı, mezbaha, genelev, 
akıl hastanesi, morg gibi mekânların atmosferi eklenmektedir. Bu çalış-
malar içinde Türkiye toplumu özelinde kadın bedeni üzerinden şekillenen 
namus, bekâret, çocukların evlendirilmesi gibi işler de yer almaktadır. 

Kadınların feminist mücadele için araçsal olarak kullandığı sanat alan-
larından biri de karikatür sanatıdır. Geçmişten günümüze Türkiye toplu-
munun muhalefet geleneği içinde bir yeri olan mizah dergiciliği alanında 
kadınlar daima var olmuş, karikatürü kadınsı öznelliklerin ortaya konula-
bileceği bir alan olarak benimsemişlerdir. Günümüzde hem bireysel işler-
de, hem de kolektif biçimde, örneğin tamamı kadın yazar ve çizerlerden 
oluşan Bayan Yanı mizah dergisinde karikatürün, ataerkil toplumsal for-
masyona, kadınlara yönelik ayrımcılık, taciz, şiddet ve kadınları ilgilendi-
ren her konuda bir muhalefet biçimi olarak başka bakış açıları sunmanın, 
itiraz etmenin, karşı koymanın bir yöntemi olduğu görülmektedir.

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Karikatür 
Sanatı ve Karikatür Alanında Kadın Sanatçılar 

Ataerkil toplumsal formasyona ve eril tarih yazımına rağmen kadınla-
rın neredeyse tarihin her döneminde ve sanatın her dalında eserler ürettiği 
bilinmektedir. Bu alanlardan biri de karikatür sanatıdır. Karikatür bir kişi, 
olay, durum ya da düşüncenin çizgi yoluyla komik bir şekilde tasvir edil-
mesi olarak tanımlanabilir. Alsaç (1994) karikatürü, “insanların, olayların, 
varlıkların duygu ve düşüncelerin olağana ters düşen, onunla çelişen gü-
lünç yanlarını yakalayıp, bunları bazen de yazı ile destekleyen abartılı çi-
zimlerle mizahi bir anlatıma dönüştürme sanatı” olarak tanımlamaktadır 
(s. 7). İtalyanca “Caricare” sözcüğünden türeyerek, abartılı çizimler için 
kullanılan “Caricatura” kelimesinden dilimize karikatür olarak geçmiştir. 
Sözlük anlamı üst üste yüklemek (resim gibi ortamı), taşıyabileceğinden 
çok ayrıntıyla doldurmak olan karikatür, zamanla abartmak, alay etmek 
anlamlarını kazanmıştır. ‘Kare’ ya da ‘köşe’ adı verilen bir alan içinde çi-
zilen karikatür birden fazla kare yani ‘bant’ biçiminde de yapılabilmekte-
dir. Anlatım için yazıdan faydalanıldığı durumlarda ifade ve konuşmalar 
karenin içindeki ‘konuşma balonları’na ya da karenin altına/üstüne yer-
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leştirilir. Karikatürün tekniği abartılı, biçimbozmaya dayalı çizimlerdir. 
Ancak karikatür yalnızca çizime dayalı değildir. Heykel, seramik, kabart-
ma gibi yaratıcılık alanlarından, fotoğraf ve sinema gibi sanatlardan da 
faydalanabilir. Dilimizde (abartılı biçimbozma anlamında) “karikatürize 
etmek” olarak ifade edilen biçimde edebiyatta, tiyatro ve sinemada da uy-
gulanabilir. Bu sanatlarda taklit, nazire, parodi kendine has biçimbozma 
teknikleridir. Gölge oyunu ve kukla gibi türlerde de karikatürize tiplerden 
yararlanılır (Alsaç, 1994, s. 7-9). Diğer mizah türlerinde olduğu gibi ka-
rikatürde de temelinde gülme duygusu oluşturacak bir yaratıcı ifadenin 
olması gerekir. Çizgi açısından yaygın biçimde kullanılan iki teknikten 
birinde insanın yüz ya da gövde orantılarının olağandışı biçimde değişti-
rilmesi yoluyla; diğerinde insan kafasının hayvan gövdesi ile birleştirilme-
siyle mizah yaratılır (Öngören, 1998, s. 37). Alsaç’a (1994) göre, karikatür-
de temel iki biçimden söz edilebilir: insanların gülünç yönlerini ele alan 
portre karikatürü ve olayları ya da daha genel biçimde yaşamın her türlü 
durumunu konu edinen konulu karikatür. Karikatür güldürmeyi, dü-
şündürmeyi, sorgulatmayı hedefler. Bunun için bir uyumsuzluk, çelişki, 
karşıtlık, çarpıklık konu edilebilir. Korkular, cinsellik, toplumsal normlar 
da çeşitli göndermelerle bunların yaratılmasını sağlar. Yanlış anlamalar, 
anlam kaydırmaları, benzeşim ve analojilerden faydalanılabilir (s 7-9). Al-
saç (1994) insanların fiziksel yapılarıyla ilgili çarpıklık veya bozuklukla-
rını abartarak ön plana çıkarma olarak doğup, sonradan bunu toplumsal 
yaşama yönelten karikatürün hoşgörü sanatı olmaktan ziyade eleştiren 
hatta saldıran bir sanat olduğunu belirtir. Bu yönüyle karikatür hoşgö-
rü ve özgürlük ortamında gelişmenin aksine baskı yönetimlerinin olduğu 
dönemlerde en parlak dönemlerini yaşamış, çizerlerin yaratıcılığı zirveye 
çıkmıştır (s. 12). Nietzsche karikatüre insan ruhunu özgürleştirici bir rol 
atfeder. Nietzsche’nin, sanatın insanın iç yaşamını belirlediği, ona biçim 
verdiği yönündeki kavrayışında karikatür daha yüksek bir ruhsal yaşamın 
ilk göstergesi olarak değerlendirilir. Karikatür yoluyla karakteri abartma 
enerjik bir ruhsal yaşamın ve estetik yaşamın özünü temsil eder ve ikisi 
arasında bir bağ kurabilir (akt. Sanders, 2001, s. 281). Sanders (2001) on 
dokuzuncu yüzyılda toplumsal düzenin birçokları için bir hapishane ha-
line geldiğini ve bu hapishaneden tek kaçış yolunun abartma, aşırılık ve 
genel olarak karikatür yoluyla olumlama olduğunu ifade eder ve bunu dö-
nemin roman karakterlerinden yola çıkarak aktarır: Hilkat garibesi görü-
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nümlü şeyler aynı zamanda insanı özgürleştirebiliyordur. Frankenstein’ın 
yaratığı, Kurt Adam ve Kont Drakula gibi “hilkat garibeleri” ya da Charles 
Dickens’ın eksantrik, marjinal, aşırı betimlenmiş roman karakterleri bu 
dönemde ortaya çıkmıştır (281-283). Karikatür bu anlamda hem güldü-
ren yönüyle rahatlatıcı, hem de düşündüren, sorgulatan yönüyle eleştirel 
bir sanattır. Genel olarak mizahın, özel olarak karikatürün bu özelliği onu 
toplumsal muhalefet konusunda özel ve güçlü bir araca dönüştürür. Mi-
zah bu anlamda güçsüzün, madunun dili olma işlevi edinir.

Eril tanımlı bir alan olarak mizah ve karikatür kadınların az sayıda yer 
aldığı ancak hem kadın olarak bu alanda görünürlüğünü ve izini yarat-
tığı, hem de kadınların sözünü taşımak ve yükseltmek adına kullandığı 
bir eleştirel alandır. Türkiye açısından baktığımızda kadınların hem özel 
olarak karikatür, hem de genel olarak mizah alanında daima var olduğu 
gözlenir. Kadınların bu alandaki varlığı ve görünürlüğü sınırlı da olsa, 
bu varlık özellikle erkek egemen mizah dünyasında kadın temsillerinin 
sorgulanması ve dönüştürülmesi açısından önemlidir. Mizah dergilerinde 
genellikle kadınların gerçek hayatta deneyimlediğinden farklı bir kadın-
lık kurgusu yaratılmakta, kadınlar salt erotik bedene indirgenmiş biçimde 
konumlandırılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde de kadın çizerlerin varlı-
ğı dergileri bu anlamda dönüştürmektedir. 

Osmanlı döneminde ilk mizah dergisi 1852’de Hasep Vartan Paşa ta-
rafından, Ermeni harfleriyle Türkçe olarak çıkarılan Boşboğaz Bir Adem 
adlı dergidir (Usta, 2009, s. 69-70). 1856’da Ermenice olarak Meğu adlı 
bir mizah dergisi yayımlanır. Osmanlı basınında ilk karikatür ise 1867’de 
İstanbul adlı gazetede yayımlanır (Çeviker, 2010a, s. 16). 1868’de Ali Reşat 
ve Filip Efendi tarafından kurulan Terakki gazetesi 1869 yılında Terakki 
Eğlence adlı bir mizah dergisi ilavesi ile çıkmaya başlar. İlk bağımsız mizah 
dergisi ise Teodor Kasap tarafından 1870 yılında yayımlanmaya başlayan 
Diyojen olur (Çeviker, 2010a, s. 16; Usta, 2009, s. 69-70). Türkiye tarihin-
de kadınlar 1840’lı yıllardan beri dergicilik faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 
1845’te Efrosini Samarcidis (Samartzidou) Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ilk Rum kadın dergisi  Kypseli’yi (Petek/Arı Kovanı) çıkarır (Akkent, 
2013; Özdemir, 2016). Osmanlı döneminin ilk kadın mizah dergisi ise 
Leylak adı ile 1914’te yayımlanır. Leylak ile birlikte dergide karikatürleri 
yer alan Fatma Zehra Hanım Osmanlı döneminin ilk kadın karikatüris-
ti olarak karşımıza çıkar. Leylak, kadınlara yönelik bir mizah dergisidir 
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ve kapağında “kadınlara mahsus edebî mizah dergisi” ifadesi yer almak-
tadır. 1914’de yayımlanan dergide imzalı ve -onun yaptığı tahmin edilen 
imzasız- karikatürler bulunmaktadır (Sipahi&Hayatseven, 2007; Çeviker, 
2013). Dergi, 1914 yılının Mayıs ve Haziran ayları içinde onbeş günlük pe-
riyotta toplamda üç sayı yayımlanabilmiştir. Çeviker (1988) Leylak dergi-
sinin erkekler tarafından yayımlanmasına rağmen, kadınlar için bir mizah 
dergisi olduğunu ve mizah tarihinde rastladığı ilk kadın çizerin de Fatma 
Zehra Hanım olduğunu ifade eder (s. 123; 202). Oysa derginin künyesinde 
ser-muharrir (başyazar) olarak “küçük hanım” rumuzu bulunmaktadır. 
Karakışla (2006) da bu bilgiye ve içerikte yer alan imzalara atıfta buluna-
rak derginin “kadınlar tarafından hazırlanmış” ilk ve tek “Osmanlı kadın 
mizah dergisi” olduğunu belirtir (s. 44). Karakışla (2006) Leylak dergisi 
üzerine yaptığı çalışmada dergiyi şöyle değerlendirir: “...1914 yılında yal-
nızca üç sayı çıkarılabilen derginin mizah seviyesinin gayet düşük olması, 
yazar ve çizerlerinin ‘hedef kitle’ tanımlamasına, yani derginin kadınlar 
için çıkarılmış olması gerçeğine de bağlanabilir” (s. 44). Kadınların tarihi 
çok uzun yıllardır bu “aşağı” gören bakışın etkisi altında saklı kalmıştır. 
Bir mizah dergisi “çocuksu, yetersiz ve düşük seviyeli” olarak değerlendi-
rilirken, bunun kadınlar tarafından hazırlanmış ve kadınlara yönelik ola-
rak çıkarılmasına bağlanması ancak bu cinsiyetçi nazarın sonucu olabilir. 

1930’lu yıllarda Türkiye karikatürünün ikinci, Cumhuriyet döneminin 
ise ilk kadın karikatüristi Melilâ Fuat karikatürleriyle dergi ve gazetelerde 
yer almaya başlar. Fuat’ın 1930 ve 1940’larda Cumhuriyet ve Tan gazete-
lerinde ve Şaka ve Akbaba dergilerinde karikatürleri yayımlanır (Çeviker, 
2013). 1940’larla birlikte literatürde “ilk Türk kadın karikatürist” ya da 
“Cumhuriyet döneminin ilk kadın karikatüristi” olarak geçen, ancak Os-
manlı döneminde Fatma Zehra Hanım ve Cumhuriyet döneminde Melilâ 
Fuat’tan sonra üçüncü kadın karikatürist olarak değerlendirilmesi gere-
ken Selma Emiroğlu (Aykan) karşımıza çıkar. Emiroğlu, 1940’lı yıllardan 
itibaren Amcabey mizah dergisinde ve Doğan Kardeş çocuk dergisinde ka-
rikatürler çizmeye başlar. (Balcıoğlu, 1983, s. 133; Çeviker, 2013; Selçuk, 
1998, s. 50). Emiroğlu çok küçük yaşlardan itibaren resim çizmeye başla-
mış ve on iki yaşında yaptığı çizimleri annesinin Cemal Nadir’e gönder-
mesiyle mizah dergiciliğiyle tanışmıştır. Ardından hem Amcabey’de hem 
de Doğan Kardeş çocuk dergisinde çizimleri yayımlanır, 1946’da kişisel bir 
resim sergisi açar. Emiroğlu Amcabey’de hem kendi hikâyelerini, hem de 
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başka hikâyelerin karikatürlerini çizmektedir. Selma Emiroğlu, Semih Bal-
cıoğlu ile birlikte Amcabey dergisinde en etkili iki isimden biri olur. Cemal 
Nadir, Selma Emiroğlu’na kendisinden sonra Amcabey tipini sürdürmesi-
ni teklif eder, ancak Emiroğlu bu teklifi kabul etmez ve Amcabey tipi 1947 
yılında Cemal Nadir’in ölümüyle eski etkisini sürdüremez (Çetin, 2010). 
Selma Emiroğlu Doğan Kardeş dergisindeki çizimleri ile çok sevilir ve Ce-
mal Nadir onu Ziya Taşkent ve Vedat Nedim Tör ile tanıştırır. Taşkent 
ve Tör, Emiroğlu’na onu Amerika’ya Walt Disney stüdyolarında eğitime 
göndermeyi teklif ederler. Bunun üzerine Emiroğlu o dönem devam ettiği 
Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nden ayrılır. Ancak vaat gerçekleşmez ve 
Emiroğlu bir süre sonra dergiden ayrılarak müzik çalışmalarına yönelir. 
Okuyucuların isteği üzerine geri döndüğü dergiden bir süre sonra ücreti-
ne istediği zam sebebiyle, “Bacak kadar çocuk bir de paradan bahsediyor” 
şeklinde aldığı cevap üzerine ayrılır ancak yine okuyucuları için dergiye 
bir süre sonra tekrar döner. Emiroğlu yirmi iki yıl boyunca Doğan Kardeş 
dergisinde çizer, yarattığı Kara Kedi Çetesi serisi çok sevilmiş, dergideki 
çizgileri onu büyük üne kavuşturmuştur. Karikatüristliğin yanında müzik 
çalışmalarını da yürütür, konservatuvar eğitimi alır, İstanbul ve Ankara 
Radyolarında çalışır ve Avrupa’da konserler veren, tanınan bir soprano 
olur (Aykan, 1995; Akis, 1958).

Selma Emiroğlu’nun aksine, bu çalışmanın odağını oluşturan karikatü-
rist Selma Gürel hakkında literatürde pek bir bilgiye rastlanamamaktadır. 
Gürel, 1940’lı yıllarda Akbaba dergisinde karikatürleriyle yer almaktadır. 
Selma Gürel’in çizgisini içinde bulunduğu tarihsel toplumsal koşullar ve 
çizgilerinin yer aldığı Akbaba dergisinin özellikleri bağlamında ele almak 
uygun olacaktır.

1940’lı Yıllarda Türkiye Toplumu ve Mizah Basını 

1940’lı yıllar Türkiye açısından İkinci Dünya Savaşı gibi küresel bir di-
namikle çok partili yaşama geçiş ve kitlesel bir haberleşme aracı olarak 
radyonun yaygınlaşması gibi yerel dinamiklerin etkili olduğu bir tablo 
çizmektedir. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na katılmadığı halde savaştan 
yoğun biçimde etkilenmiş ve savaşın yıkıcı siyasal, ekonomik, toplumsal 
sonuçlarını tecrübe etmiştir. 1939’da başlayan savaşa Türkiye fiilen ka-
tılmamış, dış politikada bir denge siyaseti izlemeye direnmiştir. Ancak 
müttefiklerle girilen anlaşmalarla birlikte her an savaşa hazırlıklı olma 
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hali ve dış ticaretin azalması gibi gelişmeler, ciddi ekonomik sıkıntılara 
yol açmıştır. Bir yandan nüfus hızla artarken, diğer yandan tarımsal üre-
tim azalmış, ekmek tüketiminin kontrolü için karne uygulaması, gayri-
müslimlerden alınan Varlık Vergisi gibi ağır ekonomik baskılar yaşanmış, 
kısmi de olsa vatandaşların elindeki tarım, hayvan gibi üretim araçlarına 
el konulmuştur. Savaşın yarattığı ekonomik ortam işçi, köylü, emekli ve 
memur gibi dar gelirliler üzerinde ağır bir baskı yaratırken, karaborsacılık 
faaliyetleriyle bu durumdan istifade eden zengin tüccarlar ortaya çıkarmış 
ve bir tür ahlaki çöküntü yaşanmıştır (Bülbül, 2006). 

 Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan çok partili 
yaşama geçiş siyasal, toplumsal ve ekonomik anlamda önemli yenilikler 
getirir. Tarımda makineleşme, karayollarının gelişmesi, nüfusun hızlı artı-
şı, köyden kente göç, gecekondulaşma, dış ticarette serbestleşme dönemin 
önemli toplumsal ve ekonomik dinamikleri olur. 1946 ve 1960 yıllarını 
kapsayan bu dönemde radyonun da yaygınlaşmasıyla, toplum daha çok 
politikleşir ve artık politikanın da üslubu değişmektedir. 1946’da kurulan 
Demokrat Parti 1950’de iktidara gelir ve ardından 1954’teki seçimlerden 
daha güçlü biçimde çıkar. Ancak 1955’te yaşanan ekonomik daralma, 
CHP muhalefetinin sertleşmesi gibi gelişmelerle hükümet baskıcı bir po-
litika izlemeye başlar. Basın üzerinde ağır bir baskı oluşur. Birçok gazete 
kapatılır ve gazeteciler hapse atılır (Çeviker, 2010a, 195-196).

Mizah ürünleri çağına, teknolojisine, dönemin toplumsal ve kültürel 
yapısına göre değişik türlerde ortaya çıkmakta ve bunda toplumsal eğlence 
ve hoşgörü unsurları ile toplumun teknik imkânları belirleyici olmaktadır 
(Öngören, 1998, s. 35). Mizah dergileri her dönemde içinde bulundukları 
çağı ve toplumsal yaşamı yansıtan ve ona eleştiriler getiren önemli muha-
lefet unsurları olmuştur. 1940’lı yıllardaki toplumsal, siyasal ve ekonomik 
gelişmelerin sonucu da, toplumun mizaha daha çok yönelmesi biçiminde 
gerçekleşir. Anadolu’da antik döneme kadar uzanan Sinoplu Diyojen’de, 
Ezop’ta, Keloğlan masallarında, Nasreddin Hoca fıkralarında, Karagöz 
oyunlarında temellenen bir toplumsal muhalefet biçimi olarak mizah, 
bu dönemde de halkın tepkisini yansıtan önemli bir araç olur. Savaş dö-
neminde hükümetin uygulamalarına en önemli tepki mizah basınından 
gelir. Dönemin önemli yayınları içerisinde Amcabey ve Markopaşa der-
gileri yer alır. Mizah dergilerinde hiciv ve fıkra ile birlikte yükselen bir 
sanat da karikatürdür. 1940’lı yılların mizah basınında karikatür zamanla 
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yerli tiplerle birlikte geniş halk kitlelerinden ilgi görür ve gazetelerin bi-
rinci sayfalarında yer almaya başlar. 1939’dan 1948’e kadar otuz sekiz fık-
ra kitabı, otuz dört karikatür albümü yayımlanır. Öngören (1998) İkinci 
Dünya Savaşı’na “cılız bir çizgi ve uluslararası bir tip kadrosu” ile giren 
karikatürün, savaştan daha güçlenmiş olarak çıktığını belirtir (s. 91). Sa-
vaşın mizah açısından yarattığı bu sonuçla, savaş döneminden başlayarak 
halkın karikatürle daha çok yakınlaştığı görülür ve böylece daha çok ka-
rikatürist yetişmeye başlar. Dönemin önemli figürü “Cumhuriyet karika-
türünün kurucusu ve genç kuşakların öğretmeni” Cemal Nadir (Güler) 
olur (Öngören, 1998, s. 88). Savaş döneminde Alman güçlerine karşı mu-
halefet eden çizgileriyle ve sıcak, sevimli, halka dönük esprileriyle halkın 
sevgisini kazanan Nadir, yarattığı Amcabey tipiyle Türk karikatüründe 
‘tip’in de yaratıcısıdır (Öngören, 1998, s. 88). Fıkra, şiir, hikâye gibi birçok 
farklı edebî türün yer aldığı Amcabey dergisinin karikatürlerinde genellik-
le savaş, sosyal hayat, sanat, edebiyat ve basın dünyasından isimler konu 
edilir. Çok partili yaşama geçişin etkileriyle mizah alanında bir canlanma 
yaşanır. Öngören (1998) Cumhuriyet dönemi mizahının en etkili günleri-
nin 1946-1950 yılları arasında yaşadığını belirtir. Uzun bir süredir özgür-
lüklerin kısıtlanmış olması, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı düşünsel ve 
pratik değişim, demokrasi ve temel hak ve özgürlüklere dair düşünceler, 
mizahı teknik ve sosyal anlamda belirleyen unsurlardır (s. 91). 1945-1950 
arası dönemin mizah basını açısından en önemli gelişme ise, Sabahattin 
Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz gibi yazarların öncülüğünde 
Markopaşa dergisinin yayına başlamasıdır. Yarattığı ciddi muhalefet ne-
deniyle dergi bir hareket, “Markopaşa hareketi” olarak da değerlendiril-
mektedir. Çok partili yaşama geçişin ve demokratik düzenin mücadelesini 
veren dergi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı keskin bir muhalefet yü-
rütmüş, Demokrat Parti’nin iktidara gelişinde rol oynamıştır (Öngören, 
1998, s. 91). Mizah dergiciliğinin önemli bir dinamik olduğu bu dönemde, 
Akbaba dergisi de Cumhuriyet öncesi dönemden gelen çizgide yayınını 
sürdürmektedir.

Akbaba Mizah Dergisi ve Karikatürist Selma Gürel

Akbaba, Cumhuriyet döneminin en uzun soluklu (1922-1977) mi-
zah-edebiyat dergisidir. Haftalık periyotta ortalama on iki sayfa olarak 
yayımlanmaktadır. Dergi karikatür, mizah hikâyeleri ve mizahi şiir tü-
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ründe içeriklerle şekillenmekte, ayrıca reklamlara da yer verilmektedir. 
Akbaba’da dünya karikatürlerinden örnekler yayımlanmakta, Genç Fır-
çalar başlıklı köşede, genç çizerlerin eserlerine yer verilmektedir. Sahibi 
ve Yazı İşleri Müdürü Yusuf Ziya Ortaç, derginin içeriği ve yayın politi-
kasında ağırlıklı söz sahibidir. Akbaba, ilkesel olarak Kurtuluş Savaşı dö-
neminde Millî Mücadele’ye karşı basın safında yer alan Aydede dergisinin 
çizgisindedir. 1940’lı yıllarda da muhalif değil, iktidar yanlısı bir tutum 
benimsemiş görünmektedir. Cantek (2014), Akbaba dergisinin iktidara 
karşı muhalefetten ziyade çoğunlukla iktidar yanlısı bir politika izlediğini 
ve yayın alanındaki uzun ömürlülüğünün de muhalif bir tutum benimse-
memesinin sonucu olduğunu belirtir. Çünkü Türkiye’de muhalefet eden 
mizah dergileri çok uzun ömürlü olamamıştır. Derginin satışlar sayesin-
de değil, her dönem iktidar partisinden aldığı örtülü ödenekler ve abo-
nelik uygulamalarıyla ayakta kalabildiğini ifade eder (s. 87). Akbaba her 
dönem iktidarla yakın ilişkiler içinde olmuş ve yayın politikasını da bu 
yönde biçimlendirmiştir. Yusuf Ziya Ortaç dergi içeriğinde yazar ve çi-
zerlere müdahalede bulunmakta, karikatürlerin konu ve esprilerini belir-
lemekte, mizahi hikâyelerin içeriğini şekillendirmektedir (Cantek, 2014, 
s. 88). Cantek’e (2014) göre Akbaba, rasyonel müzakereye karşı duygu ve 
sansasyonu yücelten bir tavırla, kendi söylemine karşıt konumda bir düş-
man yaratarak popüler söylemler üreten ve böylece örtük güç ilişkilerini 
ve hâkim ideolojiyi gizleyip, gerçeklikleri çarpıtan bir söylem yaratmak-
tadır (s. 89).

Ağırlıklı olarak erkek mizahçıların ürünlerinin yer aldığı dergide Selma 
Gürel’in de çalışmaları yer almaktadır. Bu tarihsel ve toplumsal koşullar 
içinde karikatür gibi özel bir sanat alanında varlık gösteren Selma Gürel’in 
ne yazık ki yaşam öyküsüne dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Gürel’e dair 
yapılan literatür taramasında Turhan Selçuk’un Kadın Çizerlerimiz Üzeri-
ne başlıklı yazısında kısa bir bilgiye rastlanmaktadır. Selçuk’un yazısında 
Selma Gürel kısa bir anekdot ile anlatılır:

Bir yaz günüydü, Yusuf Ziya Ortaç ile birlikte çalıştığımız odanın kapı-
sı açıldı, içeriye o zamanın modası japone kollu, parlak beyaz giysili, ince, 
güzel bir kız girdi... Elindeki karikatürleri Ortaç’ın masasına bıraktıktan 
sonra odadaki deri koltuklardan birisine oturdu. İlk kez bir hanım çizerle 
tanışıyordum. Adı Selma Gürel’di ve o tarihten sonra seyrek de olsa, çizgi-
leri Akbaba’da çıkmaya başladı (Selçuk, 1998, s. 134-135). 
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Gürel’in 1942-1943 yılları arasında Akbaba dergisinde on iki karika-
türü yayımlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Gürel’in karikatürleri içer-
diği tema bakımından analiz edilmektedir. Karikatürler ele aldığı konu ve 
konuyu yansıtma biçimi açısından değerlendirilmektedir. Ayrıca Gürel’in 
çizgisinde dönemin karikatür eğilimine dair genel nitelikler de değerlen-
dirme kapsamındadır. Yalnızca on iki karikatür üzerinden bir sanatçının 
çizgisini analiz etmek bilimsel açıdan sorunlu görünse de çalışmanın ama-
cı sanatçının varlığını ve görünürlüğünü ortaya koymak olduğundan ve 
sanatçının kimliği ve çalışmalarına dair elimizde başka veri bulunmadı-
ğından analiz bu verilerle sınırlı kalmaktadır.

Selma Gürel’in Akbaba dergisinde yer alan imzalı on iki karikatürün-
den bir tanesi Genç Fırçalar başlıklı köşede, diğer karikatürleri derginin 
ilk birkaç sayfasından sonraki sayfalarda yer almaktadır. Karikatürlerin 
boyutları genellikle dergi sayfasının ¼ oranının altındadır. Dergi kapağı 
renkli, iç sayfaları siyah beyaz baskı olduğu için karikatürler de siyah be-
yaz baskı biçimindedir. Dilsel anlatım günümüzde yaygın biçimde oldu-
ğu gibi baloncuklar içinde değil, karikatürlerin altında diyalog biçiminde 
verilmektedir. Gürel’in çizgilerinin de tamamında bu açıklayıcı ifadeler 
bulunmaktadır. Gürel’in karikatürleri dönemin karikatür eğilimlerine pa-
ralel biçimde, genel olarak sade bir çizgisel anlatım içermektedir. Alsaç’ın 
(1994) tanımladığı biçimde Gürel’in çizgileri konulu karikatürlerdir. De-
ğerlendirme kapsamında ele alınan on iki karikatürde kadınlar ve onların 
erkeklerle ilişkilerinin yansıtıldığı görülmekte; karikatürlerde modern-Ba-
tılı kadınlar temsil edilmektedir. Akbaba dergisinde yer alan karikatür-
lerde çizgisel olarak kadınlar ince belli, uzun bacaklı, dolgun memeli ve 
yuvarlak kalçalı biçimde tasvir edilmektedir. Gürel’in çizgisinde de döne-
min bu “ideal kadın bedeni” anlayışının izleri görülmektedir. Yine 1940’lı 
yılların moda anlayışına uygun biçimde topuklu ayakkabı, açık yakalı ve 
diz üstü elbise ya da etek de çizgilerdeki kadınların giyim ve aksesuarlarını 
oluşturmaktadır. 

Selma Gürel’in çalışma kapsamında ele alınan on iki karikatüründen 
sekizinde anlatısal olarak kadınların ve onların erkeklerle ilişkilerinin yan-
sıtıldığı görülmektedir. Diğer dört karikatür ise politik temadadır. Selma 
Gürel’in karikatürlerinin dördünde ülkenin içinde bulunduğu politik ve 
sosyoekonomik durum yansıtılır. Bu çizgilerde dönemin savaş, kıtlık ve dış 
politikanın belirleyiciliğine dair koşulları yansıttığı görülür. Resim-10’da 
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yer alan karikatürde İkinci Dünya Savaşı, dünyanın savaş sebebiyle gü-
neşten kopmuş bir parça gibi yorumlandığı Dünya ve yıldızlar görseli ile 
anlatılmaktadır. Resim-7’de yer alan karikatür iki erkeğin sohbetinde Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın milletvekili, Yahya Kemal Beyatlı’nın üniversite-
de profesör oluşuna dairdir. Resim-6’da yer alan karikatürde kadın-erkek 
ilişkisi içinde Varlık Vergisi konu edilir. Karikatürde kadın karakter açı-
sından vergi, bir zenginlik ve sosyal statü göstergesi olarak ele alınır ve 
kadın adama vergi yükümlülüğü olmadığı için sitem eder. Resim-9’da yer 
alan çizgide de, iki erkeğin sohbetinde savaş konusunda İtalyanlar eleştiri-
lir. Bu noktada politik konuların yalnızca erkeklerce tartışıldığı ve konuya 
bir kadın dâhil olduğunda bunun toplumsal sorunlar ve politikadan ba-
ğımsız “kadınsı” istekler etrafında biçimlendiği görülmektedir. 

Gürel’in çizgilerinde kadınların kendi yaşamlarının öznesi olmaktan 
ziyade zenginlik, lüks yaşam, güzellik ve sosyal konum beklentileri ve o 
yönde gelişen isteklerinin erkeklerle ilişkiler dolayımıyla yansıtıldığı gö-
rülmektedir. Karikatürlerde kadın olmaya dair en yaygın tema, güzellik, 
zenginlik ve onun sağladığı sosyal konum bağlamında erkeklerden duy-
gusal ve maddi beklentilerdir. Kadınlar bu istekler doğrultusunda erkekle-
re bağımlıdır. Yansıtılan toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında 
erkeklerin kadınlara duygusal ve maddi konularda hizmet etmesi gerek-
tiği görülür. Karikatürlerde temsil edilen, toplumsal sorunlara duyarsız, 
şartlar ne olursa olsun kendi maddi ve duygusal ihtiyaçları dışında bir şey 
düşünmeyen, Varlık Vergisi’ni dahi bir sosyal statü göstergesi olarak gö-
ren bir kadın tipidir. Bu kadın tipine Gürel’in eleştirel yaklaştığı da dü-
şünülebilir. Ancak diğer çizgilerde bunu örnekleyebilecek daha fazla re-
feransa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin Resim-8’de verilen karikatürde 
kadın erkeğe sosyal statü olarak yükselmesini söylerken, erkeğin ayakkabı 
tabanlarında yükseldiği görülür. Bu gerçekçi ve pek de kolay olmayan is-
tek üzerinden bir mizah yaratılır. Kadınların gerçek maddi koşulları göz 
önüne almaksızın yalnızca ‘isteyen’ konumu alaya alınır. Ancak yine de bu 
eleştiriyi yaparken kadın temsillerinin dönem karikatüründeki kadınlığa 
dair klişeleri yeniden ürettiği görülmektedir. Karikatür alanında yaygın 
anlayış, kadınları yalnızca bedensel görünüme indirgeyip bu bedeni erotik 
biçimde sunan; onları akıl yerine duyguyu temel alan, lüks ve güzellik me-
raklısı bireyler olarak yansıtan konumlandırmalardır. Yaşam hikâyesine 
dair bir şey bilemediğimiz sanatçının karikatüründe kadınları ele alma bi-
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çimi elbette günümüz koşullarında ve feminist perspektiften sorunlu gö-
rünmektedir. Sanatına yansıttığı kadınlık kurgusunun nelerden beslendiği 
ya da bir kadın olarak gerçek yaşam koşulları ve deneyiminin yansıması 
olup olmadığı konusu, elimizde bu yönde bilgi içeren herhangi bir kaynak 
bulunmadığı için doğrudan cevaplanamayan bir sorudur. Ancak kadın-
ların karikatür alanında da diğer birçok sanat ve medya alanında olduğu 
gibi klişeler üzerinden temsil edildiği, yaratılan kadınlık kurgusu içinde 
gerçek yaşamdaki kadınları ve onların deneyimlerini yansıtmadığı herkes-
çe bilinen bir gerçektir. Kadınların bir alanda varlık göstermesi, öncelikle 
o alandaki (erkek) egemen anlayışa uyum gösterme zorunluluğunu içsel-
leştirmek şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu da o alanda var olabilmek 
için önce toplumsal cinsiyet temelli koşullar ve deneyimleri göz ardı ede-
rek, egemenin gözünden bakmaktır. Ayrıca dönemin koşulları itibariyle 
feminist hareketin yeterince güçlü bir politika ve söylem yaratamamış ol-
masının; kadınları kendi öznellikleri ve özgün yaratıcılıkları konusunda 
güçlendirecek bir söylemsel ve eylemsel etkinliğinin var olmamasının da 
bu konuda önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu noktada, 
yukarıda sözünü ettiğimiz biçimde sanat eserinin yaratım sürecinde top-
lumsal koşullar ve bu koşulların toplumsal cinsiyet bağlamındaki etkisini, 
erkekler dünyasına girmeye çalışan genç bir kadın sanatçı olarak Selma 
Gürel’in eserleri üzerinden okumak mümkün görülebilir. Tarihsel olarak 
edebiyatta, sanatta, bilim alanında kadınların var olma, görünür olma ve 
bir ürün ortaya koyması konusunda toplumsal cinsiyet normlarının bas-
kıcı, sınırlandırıcı bir etkisi daima var olmuştur. Bu koşullar içerisinde de 
kadınlar her zaman daha çok çaba göstermek, bazen de oyunu erkeklerin 
belirlediği kurallar çerçevesinde oynamak durumunda kalmıştır. Selma 
Gürel’in içinde bulunduğu koşullara dair veriler elimizde bulunmasa da, 
içinde yaşadığımız ataerkil toplumsal formasyon, bu eserleri bu yönde 
okumanın mümkün olabileceğini göstermektedir. 

1980’li yıllarda Gırgır dergisinde karikatür çizmeye başlayan Ramize 
Erer,1 alandaki erkek egemen yapı ve kadınların karikatürde temsiline dair 
çok değerli deneyimler paylaşır. Erkeklerin ağırlıklı olduğu dergi ofisin-
de erkek meslektaşlarının cinsiyetçi ve kadın bedeni üzerinden şekillenen 
ifade ve küfürlü konuşmalarına, karşı oteldeki kadınları gözetlemelerine, 
tuvaletlerin kapısının kapanmadığına şahit olduğunu anlatır. Karikatür 

1 Ramize Erer ile yapılan 15.09.2019 tarihli görüşme.
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alanındaki egemen cinsiyetçi bakışın aksine kendi çizgilerinde yarattığı 
gerçekçi, kadın bakışı ve deneyiminin izlerini taşıyan tiplemeleri, kadın 
cinselliğini erkek bakışının dışında, kadın gözüyle, özgürce işlediği çiz-
gileri sebebiyle yine aynı meslektaşlarının evde eşleri olduğu için dergiyi 
eve götüremediklerini söylediklerini anlatır. Hatta bu temaları içeren Kötü 
Kız tiplemesi sebebiyle Cumhuriyet gazetesinden “çok saygın bir (erkek) 
doktor”un şikâyeti sebebiyle işten çıkarıldığını belirtir. Günümüzde yal-
nızca kadın yazar ve çizerlerce çıkarılan feminist bir mizah dergisi olan 
Bayan Yanı dergisinde çizmeye devam eden Erer, karikatür konusunda 
en büyük güçlüğün kendi dilini bulmak olduğunu anlatır. Kadın bakışını 
yansıtmak, var olan cinsiyetçi klişelerin dışına çıkmak için en çok bu dili 
oluşturmak konusunda yorulduğunu ifade eder.

 Selma Gürel’in de içinde bulunduğu tarihsel toplumsal koşullar ve mi-
zah dünyasının erkek egemen hiyerarşik yapısı içinde, Yusuf Ziya Ortaç’ın 
dergi içeriğindeki belirleyici rolü de hesaba katıldığında, bir kadın kari-
katürist olarak kendi sesini, çizgisini, dilini bulma noktasında ne tür bir 
mücadele verdiği bilinememektedir. Ancak kadın sanatçıların kendi ses-
lerini bulmaları, yer aldıkları sanat ortamında kendi dünyalarını yansıt-
maları her zaman mümkün görünmemektedir. Kadınlar bir işte, sanatta, 
edebiyatta, bilimde üretim yapmak istediğinde o ürüne giden yol genellik-
le ataerki tarafından kuşatılmıştır ve kadınların o alandaki yetenek, bilgi, 
birikimle birlikte bu kuşatmayı aşması gerekmektedir. Bunu aşmak özel-
likle 1940’lı yıllarda ve dönemin toplumsal koşulları içinde pek de kolay 
görünmemektedir. Dolayısıyla Gürel’in bu şartlar dâhilinde Akbaba gibi 
bir dergide kendi imzasıyla var olması dahi tek başına önemli bir bilgidir. 
Özellikle de kadınların edebiyat, sanat, bilim gibi toplumsal süreçlerden 
soyutlanmaya, görünmezleştirilmeye çalışıldığı eril tarih yazımı açısından.

Sonuç

Tarih disiplinine feminist perspektifle yaklaşmak, anlatının eril özne 
ile kurulduğunu, o özne etrafında şekillenip onun tarafından tanımlandı-
ğını ve bu noktada kadınların nerede, nasıl ve hangi etkiyle yer aldıklarını 
sorgulamak anlamına gelmektedir. Evrensel tarih yazımı eylemler, failler 
ve toplumsal gerçekliklerin açıklanması açısından eril bir yanlılık içerisin-
dedir. Kadınları tarih içerisinde sorgulamaya başladığımızda ise toplumsal 
tarihin erkekler kadar öznesi olduklarını ancak bu yanlılık içerisinde gö-
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rünmezleştirildiklerini fark ederiz. Bu anlamda feminist tarih çalışmaları 
eleştirel perspektifi, yöntem ve araçları ile hem bu tarihin yanlılığını, hem 
de kadınların tarihin öznesi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma hem karikatür tarihinde, hem de toplumsal tarihte yok 
sayılan bir karikatürist olarak Selma Gürel’in, sınırlı olanaklarla da olsa 
var olduğunu gösterme çabasındadır. Gürel’e dair literatürde pek bir bil-
giye rastlanamamakta, ancak çizgileri dergi nüshalarında yer almaktadır. 
Gürel’in çalışmaları içinde yer aldığı toplumsal ve tarihsel koşullar ışığın-
da çizgisinin genel özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Selma Gürel 
1942-1943 yıllarında Akbaba mizah ve edebiyat dergisinde on iki karika-
türüyle yer almıştır. Tarihsel olarak İkinci Dünya Savaşı ve onun yarattığı 
yoksulluk ve politik iklim, toplumsal yaşam açısından belirleyici dinamik-
lerdir. Mizah alanında ise erkek egemen bir yapı ve söylem hâkimdir. 

Selma Gürel’in çizgilerinde kadınlar ve politika ana temalar olarak be-
lirmektedir. Çizgilerde dönemin karikatür anlayışına paralel biçimde sade 
bir anlatım benimsenmiş, grafik olarak benzer bir çizgi izlenmiştir. Gü-
rel’in karikatürleri daha çok kadınlar ve onların erkeklerle ilişkileri üze-
rinedir. Çizgilerde temsil edilen kadınlar çeşitlilik göstermekten ziyade, 
zenginlik ve lüks yaşam arayışındaki modern-Batılı kadın tipinde yoğun-
laşmaktadır. Kadınlar kendi yaşamlarının öznesi olmaktan ziyade lüks ya-
şam, zenginlik ve onun sağladığı sosyal konum bağlamında erkeklerle ba-
ğımlı bir ilişki içindedir. Erkeklerden beklenen rol ve davranış, kadınlara 
duygusal ve maddi konularda hizmet etmeleridir. Temsil edilen, toplum-
sal sorunlara duyarsız, şartlar ne olursa olsun kendi maddi ve duygusal 
ihtiyaçları dışında bir şey düşünmeyen bir kadınlık anlayışıdır. 

Karikatürlerde yer alan diğer tema ise politikadır. Bu çizgilerde de poli-
tik konular erkeklerce konuşulup tartışılmakta, politika konulu bir çizgide 
bir kadın yer aldığındaysa, bu yine “kadınsı” istekler etrafında şekillen-
mektedir. Dolayısıyla kadınların herhangi bir biçimde özne ya da top-
lumsal aktör konumunda tasvir edilmediği görülmektedir. Selma Gürel’in 
karikatürde kadınların temsiline dair erkeklerin ortaya koyduğu genel 
eğilimi yansıttığı ve var olan klişeleri yeniden ürettiği değerlendirilmiştir. 
1940’lı yılların savaş ve yoksulluk koşulları içinde kadın deneyiminin Gü-
rel’in çizgisinde bu biçimde tezahür etmesi, elbette sorunlu görünmekte-
dir. Ancak toplumsal formasyonun toplumsal cinsiyet temelli hiyerarşisi, 
karikatür alanında var olan erkek egemen yapı, Akbaba dergisinin iktidar 
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yanlısı tutumu ve Yusuf Ziya Ortaç’ın belirleyici konumu Gürel’in içinde 
bulunduğu koşullar açısından bilgi vermektedir. Yine 1940’lı yıllarda Tür-
kiye’de feminist hareketin yaygın ve güçlü bir politik söylem ve eylem içe-
risinde olmayışı da Gürel’in çizgisinde toplumsal cinsiyet açısından kendi 
deneyimini yansıtacak özgün çizgiyi bulamayışı ya da o alanda var olabil-
mek adına bu koşulları göz ardı edip, egemen anlayışa göre tavır takındığı 
izlenimi yaratmaktadır. Ancak her durumda özellikle dönemin tarihsel ve 
toplumsal koşulları içinde Selma Gürel’in kendi imzasıyla var olması dahi 
kadınların tarihi açısından tek başına önemli bir bilgidir.

Kadınların tarihin öznesi olduğu bilgi ve inancından yola çıkan bu ça-
lışma, karikatür tarihinde yok sayılan Selma Gürel’in varlığını ve görünür-
lüğünü sağlamayı ve kadınların tarihine dair çalışmalara küçük bir katkı 
yapmayı hedeflemiştir. Görünen odur ki sadece karikatür değil, sanatın 
diğer alanlarında da eril tarih yazımınca görünmezleştirilmiş başka isim-
ler ve kadınlara dair öznellikler gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir. Bu 
anlamda bu çalışmanın başka araştırmaları şevklendirmesi umut edilmek-
tedir. 
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SOĞUK SAVAŞ’IN “ETRAFINI ARAŞTIRMAK”:  
FEMİNİST TARİHYAZIMI VE KADIN ARŞİVLERİNDE 

SOL FEMİNİZM

Sercan Çınar1

Özet

ABD’li feminist tarihçi Sherry Katz, erken yirminci yüzyıl Kaliforni-
ya’sında sol-feminist kadınların tarihini araştırdığı çalışmasında benim-
sediği yöntemsel repertuvarı “etrafı araştırmak” olarak özetler. Kadınların 
kişisel koleksiyonları ve sözlü tarih görüşmeleri gibi farklı materyallerden 
yola çıkarak, tek merkezli ve iç içe geçmiş arşiv halkalarından dışarı doğru 
harekete eden bir araştırma ve okuma pratiği anlamına gelen “etrafı araş-
tırmak,” aslında “marjinalleştirilmiş” ve izleri silinmiş kadınların tarihi-
ni araştıran pek çok feminist tarihçinin yöntemsel izleğini takip eder. Bu 
yönüyle “etrafı araştırmak,” yerleşik arşivlerden faydalanmanın ötesinde 
arşivin yerini saptamak ya da bizzat arşivi yaratmak üzerinden gerçekleşen 
bir tarihsel inşa sürecine karşılık gelir.

Bu sunumda, etrafı araştırmak olarak tanımlanan yöntemsel repertu-
varı takip ederek Türkiyeli sol-feminist kadın hareketlerinin arşivlerdeki 
yerini tartışmayı amaçlıyorum. İki bölümden oluşan bu tartışmada ilk ola-
rak arşivdeki belgeleri alışılmışın dışında okuyarak yeni anlamlar çıkaran 
ve de hem belgeyi ve hem de arşivi yeniden kavramsallaştıran feminist 
tarihsel yöntemin Türkiyeli sol-feminist kadın hareketlerin tarihi özelin-
de sunabileceği imkânlara değineceğim. İkinci olarak ise, sol feminizmin 
tarihinin feminist tarihyazımınca ihmal edilmesi ve kimi yönlerden de 
yok sayılmasında önemli bir etkisi olduğunu düşündüğüm Soğuk Savaş 
paradigmalarının aynı zamanda feminist bellek siyaseti ve arşivciliğe sira-
yet edip etmediğini tartışmaya çalışacağım. Batılı feminist tarihyazımının 

1 Central European University, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü Doktora Adayı-
cinar_sercan@phd.ceu.edu
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sol feminizmin tarihiyle kurduğu gerilimli ilişkiyi eleştirel bir incelemeye 
tabi tutan feminist-revizyonist okulun ortaya koyduğu tarihsel-kuramsal 
çerçeveden beslenen bu sunumda, Yeni Soğuk Savaş Çalışmaları olarak 
bilinen alanın öne çıkardığı ve beslendiği Soğuk Savaş sonrası oluşan ar-
şivlerin ve ortaya çıkan belgelerin feminizm(ler) tarihi ve kadın arşivleri 
için sunduğu imkânlardan bahsedeceğim. 

Anahtar Kelimeler: Feminist tarihyazımı, feminist-revizyonizm, femi-
nizm(ler) tarihi, Soğuk Savaş, sol feminizm 
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“RESEARCHING AROUND” THE COLD WAR:  
LEFT FEMINISM IN FEMINIST HISTORIOGRAPHY AND 

THE WOMEN’S ARCHIVES

Sercan Çınar

Abstract

In her study of early-twentieth-century women’s left-feminist activism 
in California, US feminist historian Sherry Katz has adopted the method 
of “researching around.” Researching around” utilizes different kinds of 
materials and involves mining the collections of women in question, oral 
histories of those women, and then working outward in concentric circ-
les of related sources, therefore it follows a methodological path that has 
been be widely practiced by women’s historians, especially those working 
to excavate “marginalized” women who left few of their own records. In 
this vein, beyond using established archives, “researching around” refers 
to historical reconstructions through locating archives or actively crea-
ting it.

In this presentation, I aim to elaborate on the location of Turkish left-fe-
minist women’s movements in the archives by following the methodologi-
cal repertoire known as researching around. Discussion consists of two 
parts: first, opportunities offered by feminist historical method that recon-
ceptualizes both the document and the archive for finding new meanings 
by reading documents against the grain, particularly in researching the 
history of Turkish left-feminist women’s movement. Secondly, I discuss 
the lingering effects of Cold War paradigms in feminist memory politics 
and archives, which, in my opinion leads to excluding left feminism from 
the history of feminism(s). Following the historical-theoretical framework 
offered by feminist-revisionist scholarship that critically elaborate on the 
tension between western feminist scholarship and the history of left femi-
nism, I discuss the promises of New Approaches to the Cold War history, 
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arose with the end of the Cold War and the opening up of new sources and 
archives, for the history of feminism(s) and women’s archives. 

Key Words: Feminist historiography, feminist revisionism, history of fe-
minism(s), Cold War, left feminism
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Giriş

Bundan yaklaşık on yıl önce, online kitap satışı yapan bir internet si-
tesinde gezinirken yeni çıkanlar listesinde gördüğüm bir kitap dikkati-
mi çekmişti. Türkiye’deki sosyalizmin tarihine meraklı bir siyaset bilimi 
öğrencisi olarak bende ekstra bir ilgi uyandıran bu kitap Emel Akal’ın 
(2011) yazmış olduğu Kızıl Feministler kitabıydı. Sosyalistlerin feminiz-
me dönük yaygın şüpheciliğinin ufaktan da olsa çözülmeye başladığı, 
ama yine de sosyalist kamuoyunda ‘kimlikçi sızma’ olarak değerlendirilen 
feminist eleştiriye karşı gardların korunduğu bir dönemde bu başlığı ta-
şıyan bir kitapla karşılaşmak açıkçası beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı. 
Kitabın tanıtım yazısını okuyunca şaşkınlığım daha da arttı, zira kitabın 
konu ettiği kadın örgütlenmesinden haberdardım; 1970’li yılların Türkiye 
Komünist Partisi’nin ‘kadın örgütü’ olarak bildiğim İlerici Kadınlar Der-
neği’nin tarihi üzerineydi bu kitap. Üniversitede aldığım Türkiye tarihi 
derslerinde okuduğumuz metinlerin yanı sıra, 1970’ler sosyalizmi üzerine 
yaptığım bireysel okumalardan öğrendiğim kadarıyla TKP Sovyetler Bir-
liği’nin resmî Marksizm-Leninizm doktrinine bağlılığıyla nam salmış bir 
örgüttü ve feminizmin bu gelenekçe ‘sapkın’ bir ideoloji olarak yorumla-
nacağından neredeyse emindim. Bunun yanında 1970’ler Türkiye’sinde 
feminizmden bahsetmek ne kadar mümkündü? Çünkü bildiğim kadarıy-
la feminizm Türkiye’de 1980’lerde ortaya çıkmış bir fenomendi. Bu şaş-
kınlık, sorgulama ve heyecan içerisinde ekranda gezinirken sayfanın alt 
kısmında yer alan bir kitap eleştirisi gözüme ilişti. “Ne kızıl ne feminist” 
başlığını taşıyan bu eleştiriye tıkladığımda karşıma çıkan metnin, o vakitte 
ismine aşina olduğum birkaç Türkiyeli radikal feministten birisi olan Ayşe 
Düzkan tarafından kaleme alındığını gördüm. Bilindik bir ismin yazmış 
olduğu bu kısa eleştiriyi bir çırpıda okudum. Başlığından da anlaşılaca-
ğı üzere Düzkan (2011), İKD’nin feminist bir örgüt olmadığını ve hatta 
TKP’nin Marksist bile sayılamayacağını zira Marksizmin “iyi kötü, emekçi 
kadının yaşadığı ikili sömürüden falan söz edeceğini”, ama TKP’nin bu 
temel önermeyi, en iyi ihtimalle, telaffuz etmekten uzak bir örgüt oldu-
ğunu iddia ediyordu. Düzkan’a göre feminist bir örgüt “‘Anayız bacıyız 
faşizme karşıyız’ (...) diye pankart açmaz, toplumdaki ve örgüt içindeki 
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kadınlara yönelik şiddet karşısında sessiz kalmaz, aile kurumunu koru-
maz, kadınların boşanma talebini engellemez, desteklerdi” ancak tüm bu 
olumsuzluklar İKD’nin tarihsel varlığında alenileşmiş ve sorun olarak gö-
rülmemişti. Bu eleştiriyi okuduktan sonra kendimi tuhaf bir düşünsel iki-
lem içerisinde bulmuştum. Kitabın başlığıyla karşılaştığım andan itibaren 
hissettiğim ‘keşfetme’ heyecanı Ayşe Düzkan’ın bu sert değerlendirmesine 
toslayınca yerle yeksan olmuş ve tekrardan siyasal tarihin ‘gerçekliğinde’ 
buluvermiştim kendimi. Dahası evvelki bilgimin imkân verdiği ölçüde 
yapmış olduğum ilk değerlendirmenin kısmen de olsa önemli bir feminist 
tarafından tasdiklenmesi demekti bu. Alelacele -ve arızi olarak- 1970’lerin 
‘feminizmsiz’ bir zaman olduğu sonucuna varmamın akabinde ortaya çı-
kan bu tasdiklenme hissi, kursağımda kalan ‘keşfetme’ heyecanının yerini 
doldurmaya yetmişti.

Aradan geçen on yıla rağmen Türkiye’deki sosyalist kadın hareketleri-
nin feminist politika ve tarihyazımı içerisindeki konumu halen tartışmalı 
bir başlık olarak karşımızda duruyor. Geleneksel tarihsel yazın içerisinde 
sessiz ve görünmez kılınan kadın hareketlerinin varlığını keşfetmek üzere 
yeni araştırmalar yapan ve henüz tanımadığımız kadınların bilmediğimiz 
hikâyelerini belgelerde arayan, belgelerde sessizleşen tanıklıkları ise biz-
zat kadınlardan dinleyerek kayıt altına alan feminist tarihçilik uğraşının 
görüş alanına ne yazık ki tam olarak girebilmiş değil sosyalist kadınlar. 
Özellikle de kadınların kitlesel bir şekilde sosyalist siyasete katıldıkları ve 
kendi örgütlenmelerini oluşturdukları bir dönem olan 1970’lerin hikâyesi, 
az çok bilinen ama çoğunlukla rafa kaldırılmış bir geçmiş olarak karşı-
mızda duruyor. Dönemin karma-örgütlerine mensup sosyalist kadınların 
deneyimlerini bir çırpıda ‘feminizm dışına’ atmak ve onları solun cinsiyet-
siz tarihine bırakmak feminist tarihyazımı içerisindeki yaygın bir tutuma 
işaret ediyor. Tanınan ama sınırlı olarak temsil edilen sosyalist kadınların 
tarihsel varlığı, feminist tarihçiler tarafından ‘keşfedilmekten’ çok yeniden 
inşa edilmeyi ve böylece feminist tarihsel yazındaki yaygın olan ön kabul-
lerin ötesinde yeni bir formda ‘kaydedilmeyi’ bekliyor. 

Bu yazıda, sosyalist kadınların tarihsel-siyasal öznellik deneyimlerini 
raflardan indirerek feminist tarihçiliğin ve arşivciliğin görüş alanına taşı-
yacak farklı bir feminist tarihsel okumanın imkânlarını tartışmayı amaçlı-
yorum. Feminizmin politik vaadini tarihsel bir perspektifle bütünleştiren 
feminist bir pozisyondan yürüteceğim bu tartışmadaki asıl gayemi, Aksu 
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Bora’dan ödünç aldığım cümlelerle ifade edebilirim diye düşünüyorum: 
“Bir zamanlar sokağa kaçmış ve özgürlük anları, özgürlük imkânları yarat-
mış bu kadınların ‘izini sürmek’, hikâyelerini dinlemek, kendimizinkini 
anlatmak... Her zaman ortak bir hikâyede buluşulmaz ama bu bağların 
kurulmasının kendisi bile kadınları güçlendirecek, devam etmelerini ko-
laylaştıracaktır.” (2013, s. 207) Yazının genelinde, feminizmi belirli bir 
tarihsel-kanonik çerçeveyle sınırlandırmak yerine, kadın hakları ve top-
lumsal cinsiyet eşitliği gündemiyle harekete geçen sosyalist kadınların ey-
lemlerini feminizm(ler) tarihi literatürüne dâhil etmek için başvuracağım 
sol feminizm kavramının feminizm açısından tarihsel anlamda önemli bir 
kategorik-politik açılıma imkânı tanıyabileceğini iddia ediyorum. Bu kav-
ramsal genişlemeyle birlikte, etrafı araştırmak olarak tanımlanan yöntem-
sel repertuvarı takip ederek Türkiye’li sol-feminist kadın hareketlerinin 
hem feminist tarihyazımında hem de arşivlerdeki yerini tartışmaya aç-
mayı amaçlıyorum. Bu tartışmada ilk olarak arşivdeki belgeleri alışılmışın 
dışında okuyarak yeni anlamlar çıkaran ve de hem belgeyi, hem de arşivi 
yeniden kavramsallaştıran feminist tarihsel yöntemin Türkiye’li sol-femi-
nist kadın hareketleri tarihi özelinde sunabileceği imkânlara değineceğim. 
İkinci olarak ise, sol feminizm tarihinin feminist tarihyazımınca ihmal 
edilmesi ve kimi yönlerden de yok sayılmasında önemli bir etkisi oldu-
ğunu düşündüğüm Soğuk Savaş paradigmalarının feminist bellek siyase-
ti ve arşivciliğe hangi biçimlerde sirayet ettiğini göstermeye çalışacağım. 
Batılı feminist tarihyazımının sol feminizmin tarihine dönük dışlayıcı ve 
kimi yönlerden antagonist yaklaşımını eleştirel bir incelemeye tabi tutan 
feminist-revizyonist okulun ortaya koyduğu tarihsel-kuramsal çerçeveden 
faydalanarak, Yeni Soğuk Savaş Çalışmaları olarak bilinen alanın öne çı-
kardığı ve beslendiği Soğuk Savaş sonrası oluşan arşivlerin ve gün yüzüne 
çıkan belgelerin feminizm(ler) tarihi ve kadın arşivleri için sunduğu im-
kânlardan bahsederek yazımı sonlandıracağım.

Belgeler ve Tanıklıklar “Etrafında” Sol Feminizm 

Yakın zamana kadar erkek egemen tarihsel yazında meşru-tarihsel bir 
özne olarak kabul edilmeyen kadınların, yerleşik arşivlerde tutulan belge-
lerin de dışında bırakıldıkları artık genel kabul gören bir gerçek. ‘Sıradan’ 
kadınların hikâyeleri şöyle dursun, tarih sahnesinde öne çıkan ve ‘başarılı 
kadınlar’ olarak kabul gören kadınların kişisel arşivleri bile çoğu zaman bu 
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geleneksel tavrın sonucu olarak arşiv oluşturabilecek bir içeriğe uzun süre 
kavuşamamıştır. Bu ‘başarılı’ kadınların birçoğu “bir arşiv oluşturacak 
kadar önemli kimseler” olarak görülmediklerinden, kendi yaşam hikâye-
lerini biriktirdikleri belgeler ya kaybolmuş ya da yok edilmiştir (Painter, 
1997, s. 160). Tarihçilik ve arşivcilik uğraşına egemen olan bu gelenek-
sel tavrın eksik temsil ettiği ya da dışarıda bıraktığı grupların arşivlerdeki 
yerini sorgulayan feminist tarihçiler, arşivin nesnel, tarafsız ve ön yargı-
sız bir kurumsal yer olmadığını, aksine arşivciliğin tarihsel belgelerin ve 
eserlerin himaye etmenin ötesinde ideolojik bir uğraş olarak şekillendiğini 
belirtmişlerdir. Arşivlerin postmodern eleştirisine de konu olan nesnellik 
iddiasına karşı belge biriktirme eyleminin hangi belgelerin korunup, han-
gilerinin atılacağı, elde tutulanların nasıl ve hangi amaçla organize edi-
leceği gibi tercihleri içeren öznel bir süreç olduğu vurgulanır. Genellikle 
tarihsel kökenlerinin üstü örtülmüş, koleksiyonları oluşturan belgelerin 
hangi saiklerle muhafaza edildiği açıklanmamış olsa da, bütün arşivler be-
lirli siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik baskılar sonucunda oluşmuş yer-
lerdir ve buralarda genellikle de güçlü ve imtiyazlı olanların geçmişlerini 
içeren belgeler sergilenir (Manoff, 2004; Burton, 2005, s. 6). Geleneksel 
arşivciliğin feminist eleştirisiyle birlikte kadın merkezli arşivciliğin yay-
gınlaşması, kadınların arşiv ve koleksiyonlardaki görünürlüğünü arttıran 
en önemli gelişmedir diyebiliriz. Bunun yanı sıra feminist tarihçilerin 
üzerinde çalışacağı belgelerin yerleşik bir arşiv konumuna kavuşması her 
koşulda kadınların geçmişteki seslerinin tam anlamıyla işitilebileceği an-
lamına gelmez. Nitekim arşivlerde yer bulan kadınların hayat hikâyelerini 
ve seslerini yeniden inşa etmek birçok metodolojik zorluğu da beraberin-
de getirir. 

Kadın hareketleri tarihi özelinde karşılaşılan metodolojik zorluklardan 
bir tanesi de, geçmişteki sosyalist kadınların feminizm tarihi içerisindeki 
konumlarının belirlenmesi ve geride bıraktıkları belgelerin ortaya çıkarıl-
masıdır. Sosyalizmin siyasal ve toplumsal tarihi üzerine yapılan çalışma-
ların yanı sıra feminist tarihyazımınca da kenara itilen sosyalist kadınlar, 
yirminci yüzyıla yayılan baskı ortamı ve Soğuk Savaş koşulları altında ge-
ride sınırlı sayıda yazılı metin ve sözlü tarih görüşmeleri bırakmışlardır. 
Yerlerini bilebildiğimiz belge ve tanıklıkları temel alan bir tarihsel anlatı 
oluşturmak ve bunu ortak bir feminizm deneyimi haline getirmek, hâli-
hazırda ‘feminizm dışına’ itilen kadınların eksik bir temsille sınırlandırıl-
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malarına yol açabilir. Erken yirminci yüzyıl Kaliforniya’sında sol-feminist 
kadınların tarihine bakan ABD’li feminist tarihçi Sherry Katz (2010), bu 
zorlukların üstesinden gelmek üzere “etrafı araştırmak” olarak tanımladı-
ğı bir yöntemsel repertuvara başvurur. Kadınların kişisel koleksiyonları ve 
sözlü tarih görüşmeleri gibi farklı materyallerden yola çıkarak, “marjinal-
leştirilmiş” ve izleri silinmiş kadınların tarihini araştıran pek çok feminist 
tarihçinin yöntemsel izleğini takip eder (Katz, 2010, s. 90). Bu yönüyle 
“etrafı araştırmak,” yerleşik arşivlerden faydalanmanın ötesinde, arşivin 
yerini saptamak ya da bizzat arşivi yaratmak üzerinden gerçekleşen bir 
tarihsel inşa sürecine karşılık gelir. 

ABD’deki tarihsel yazın tarafından “yenilgiye uğramış” ve “hayata ge-
çirilmesi pek mümkün görünmeyen” bir siyasal alternatif olarak algıla-
nan radikal siyaset geleneği, ya tarih sahnesinden “silinmiş” ya da hikâyesi 
“çarpıtılmıştır”(Gordon, 1994, s. 3). Hakeza ABD’deki kadın hareketle-
ri içerisindeki siyasal çeşitliliği kavrayabilmek adına önemli bir dayanak 
noktasını oluşturan ve kökleri on dokuzuncu yüzyıl ortalarına kadar gi-
den sosyalist kadınların tarihsel varlığı da, benzer bir akıbete uğrayarak 
marjinalleştirilmiştir (Weigand, 2002). Katz araştırmasının ilk safhasın-
da sosyalist kadınlardan kalan belgelere dayalı bir tasvire ulaşır, fakat bu 
belgelerden çıkan resmin “sessizlikler ve cevaplanmamış sorularla dolu” 
sınırlı ve eksik bir temsil olduğunun farkına varır (2010, s. 90). Gazete rö-
portajları ve sosyalist kadın örgütlerine ait dağınık belge kalıntılardan olu-
şan birincil kaynaklara odaklanmak yerine, bunların “etrafına bakmak” 
gerektiğini düşünen Katz, arkeolojik kazıyı andıran bir titizlikle dönemin 
sosyalist gazeteleri ve yazılı metin koleksiyonlarına yönelir. Bu doğrultuda 
sosyalist kadınların önemli bir rol oynadığı işçi sınıfı mücadelesi ve sosyal 
reform kampanyalarına ait malzemeler ve ortaklaşa hareket ettikleri kişi 
ve örgütlerin koleksiyonlarına göz atar. Ve akabinde farklı malzeme kat-
manlarını bir araya getirerek, tek merkezli ve iç içe geçmiş arşiv halkala-
rından dışarı doğru hareket eden bir araştırma ve okuma pratiğini hayata 
geçirir.

Türkiye’li sosyalist kadınların hikâyelerini gün yüzüne çıkarmak için 
gerekli olan belgeleri aramaya koyulan bir araştırmacının karşılaşacağı 
yöntemsel zorluklar onu muhtemelen Sherry Katz’in arşiv deneyimine 
yakınlaştıracaktır. Zira sosyalist hareket tarafından üretilen belgelerin gü-
venlik kaygısıyla büyük oranda imha edildiği bir geçmişe dair kapsam-
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lı bir tarihsel tasvir ortaya koymak, meşakkatli ve çok katmanlı bir arşiv 
çalışmasını gerektirir. Türkiye’deki sosyalizm tarihinin yazınsal anlamda 
zenginleşmesinin önündeki maddi engellerin başında gelen imha edilmiş 
belgeler gerçeği her ne kadar genel bir duruma işaret etse, belgeleri hi-
maye etme konusunda bazı örgütler ve bireylerin farklı tutumlara sahip 
olduğunu da belirtmek gerekir. Kuruluş sürecinden itibaren uluslararası 
komünist hareketle olan güçlü bağlantıları neticesinde kendi örgütsel ar-
şivini ülke dışına taşıyarak koruyabilen tek örgüt olması hasebiyle Türki-
ye Komünist Partisi (TKP) bu bakımdan önemli bir istisnayı oluşturur. 
1920’lerden, Türkiye İşçi Partisi ile birlik sürecini tamamladığı 1980’li yıl-
lara kadar geçen süre zarfında üretilen dokümanlar, Soğuk Savaş’ın biti-
şiyle erişilebilir hale gelmiş ve bizzat parti emektarlarının çabalarıyla Tür-
kiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı’nda (TÜSTAV) yeni bir arşiv yerine 
kavuşmuştur. Öte yandan sosyal tarih perspektifiyle yeni bir arşivcilik 
pratiğini hayata geçiren Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Ens-
titüsü (USTE), Avrupa coğrafyası dışında, Soğuk Savaş’ın baskıcı koşul-
larında sürekli tehdit altında olan radikal siyaset geleneğine ait belgelerin 
ülke dışına çıkartılarak korunması ve merkezileştirilmiş koleksiyonlar ha-
linde araştırmacılara sunulması bakımından önemli bir konuma sahiptir. 
TKP koleksiyonunu TÜSTAV ile ortaklaşa olarak himaye etmesi dışında 
USTE, Türkiye sosyalizmi tarihinin diğer unsurlarına ait belge koleksi-
yonlarını da büyük ölçüde muhafaza etmektedir.

Peki ya sosyalist hareketlerin tarihi özelinde kurumsallaşan bu arşivler-
de sosyalist kadınların sesi kolaylıkla işitebilir mi? Açıkçası bu soruya kes-
tirme bir cevap vermek pek mümkün değildir. Bu arşiv koleksiyonlarında 
yer alan belgeler çoğunlukla erkek egemen bir kültüre sahip örgütlerin 
seslerini taşırlar. TÜSTAV özelinde bakacak olursak, TKP tarihine ait Zü-
lal Kılıç Arşiv Fonu ve Gelsenkirchen Kadınlar Birliği (GKB) Arşiv Fonu 
doğrudan sosyalist kadın hareketleri kapsamında değerlendirilebilecek iki 
arşiv koleksiyonu olarak karşımıza çıkar. Diğer arşiv fonları ile kıyaslan-
dığında sınırlı bir içeriğe sahip olduğu görülen bu iki koleksiyon, 1970’ler 
Türkiye’sindeki sosyalist kadın hareketleri ve Batı Avrupa’da faaliyet gös-
teren Türkiyeli göçmen kadın örgütleri hakkındaki belgelerin tasnif ve hi-
mayesi bakımından önemlidir (Çınar, 2020). TÜSTAV koleksiyonları dı-
şında, 1970’ler Türkiye’sindeki en kitlesel kadın örgütlenmesi deneyimini 
oluşturan İKD’ye ait belgeler ise Tarih Vakfı Bilgi-Belge Merkezi’nde İKD 



499

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Arşiv Fonu olarak araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. 1980 darbesini 
izleyen yoğun baskı koşullarında derneğe ait belgeleri imha etme seçene-
ğini değerlendirmeyen İKD’li kadınların on yıl boyunca gizleyerek koru-
maya aldığı bu belgeler, 1994 yılında tasnif edilip, birer kopyaları Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’ne verilmesi koşuluyla Tarih Vakfı’na bağışlanmıştır 
(Talu, 2013). Bu yönüyle İKD Arşiv Fonu, Türkiye’deki sosyalist kadın ha-
reketlerine ait erişilebilir durumda olan tek arşiv koleksiyonu olarak kar-
şımıza çıkar. 1970’li yıllarda İKD dışında faaliyet gösteren diğer sosyalist 
kadın örgütlenmelerine ait belgelere erişimde maalesef aynı durum geçerli 
değildir. Ankara Kadınlar Derneği ve Devrimci Kadın Dernekleri Federas-
yonu, Demokratik Kadın Birliği, Devrimci Doğu Kadın Birliği, Demokrat 
Emekçi Kadınlar Birliği ve Karadeniz Kadınlar Derneği gibi 1975 sonrası 
dönemde faaliyet yürüten sosyalist kadın örgütlerine ait günümüze ulaşan 
belgeler oldukça sınırlıdır. Bu nedenle bu örgütlere mensup kadınların si-
yasal eylemlerini tasvir etmek için başvurulacak belgeler, büyük oranda 
karma-sosyalist örgütlerden kalan ve dağınık bir şekilde bulunan birincil 
kaynaklara dayanmak durumundadır. 

Şimdiye kadar sınırlı bir arşiv çalışmasına konu olabilen sosyalist kadın 
hareketleri üzerine yapılan çalışmalar, bu eksik temsilin üstesinden gelebil-
mek adına genellikle sözlü tarih çalışmalarına başvurmuştur (Talay Keşoğ-
lu, 2007; Akal, 2011; Akkaya, 2011). Kadınların siyasal mücadele dene-
yimlerinin ortaya çıkarılması ve üzerine konuşulması, feminist politikanın 
ortaya koyduğu özgürleşme çerçevesinin temel unsurlarından olan yeni bir 
kamusallığın oluşması yönünde atılan metodolojik ve siyasal adımların ba-
şında gelir. Öte yandan genel-akademik ve tarihsel bilginin üretimi ve bu 
süreçlerin nesnellik iddialarına dönük itirazlarını dile getirerek önemli bir 
epistemolojik eleştiri zemini sunan feminist araştırmacılar, deneyim olarak 
ifade edilen şeyin politik muhtevasına dikkat çekmekten de geri durmazlar. 
“Her daim tartışmalı, bundan dolayı da her daim politik” bir içeriğe sahip 
olan deneyim bu yönüyle, olduğu gibi ortaya çıkarılmayı bekleyen bir şey 
değildir; dolayısıyla feminist sözlü tarih yaklaşımı, deneyimin kendisine 
“orijinal bir konum,” anlatanın kimliğine de “bir öz” atfetmeyip, öznele-
rini “şeyleştirmeyen” bir bakışa sahiptir (Scott, 1991, s. 779). Bu bakımdan 
feminist tarihsel araştırmanın temel vaadi, bir tarihsel hakikati olduğu gibi 
keşfetmekten ziyade, deneyim ve aynı zamanda hafızanın inşası ve yeniden 
inşasına yönelik politik bir yönelimi bilgi üretimi sahasına aktarmaktır. 
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Bu yönüyle post-pozitivist bir paradigmayı benimseyen feminist epis-
temolojik çerçeveden hareketle, Türkiye’de sol feminizmin tarihine bakan 
araştırmacıların başvurduğu sözlü tarih görüşmeleri ve bu görüşmeler et-
rafında şekillenen arşiv malzemelerinin inşası ve yeniden inşasında etkisi 
olduğunu düşündüğüm kimi temel varsayımlara ve politik süreçlere dik-
kat çekmek istiyorum. Öncelikle geçmişin inşasına yönelik kamusal mü-
cadelelerin güncel siyaset ve bireysel hatırlamada belirgin bir yere sahip 
olduğunu akılda tutarak, 1970’li yılların sol feminizmine dair deneyimleri 
ve sol-feminist kadınların tarihsel eylemlerini hafızanın toplumsal üretimi 
içerisinde konumlandırmak gerektir diye düşünüyorum (Thomson, 2007, 
s. 56). 1970’lerin erkek-egemen sosyalist örgütlerine mensup kadınların 
kendi tarihsel deneyimlerini aktardığı ve genellikle de geçmişin feminist 
sorgusu üzerinden şekillenen çalışmaların ortaya çıktığı 1990’lı yıllar, bir 
dizi Soğuk Savaş varsayımının Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte bizzat sos-
yalistlerce benimsendiği ve söylemlerinde karşılık bulduğu bir döneme te-
kabül eder. Dönemin egemen devlet-sivil toplum ilişkileri çerçevesine atıf-
la devletin baskıcı niteliğine karşı sivil toplumun özerk ve “özgürlükçü” 
bir alanı temsil ettiği ve bu varsayımdan hareketle özgürlük talebini içeren 
siyasal eylemlerin, özellikle de feminist eylemin yalnızca “özerk” siyasal 
alanlarda gerçekleşebileceği görüşü dönemin sosyal bilimler literatürü ve 
feminist tarihyazımında yaygın olarak kabul görmüştür (Çağatay, 2020, s. 
379). Bu bağlamda Soğuk Savaş döneminin devlet sosyalizmi rejimlerinde 
faaliyet yürüten ‘resmî’ kadın örgütleri başta olmak üzere, liberal demok-
rasilerde ve Üçüncü Dünya ülkelerinde komünizm idealine dayalı olarak 
yürütülen kadın hakları mücadelesi için ‘bağımsız’ bir kadın örgütlenme-
sine ihtiyaç olmadığını düşünen kadınların geçmiş deneyimleri, genellikle 
feminizm açısından çelişkili bir durum, hatta feminizmin gelişimi önünde 
‘patriarkal’ bir engel olarak nitelendirilmiştir (Miroiu, 2007). 

‘Bağımsız’ feminist bir hareketin kurumsallaştığı bir dönemeçte ‘femi-
nistleşen’ sosyalist kadınların tanıklıklarının, 1990’lı yılların siyasal para-
metrelerini benimseyen bir feminist bellek politikası üzerinden şekillen-
diğini görürüz. 1970’li yıllara dair bu tanıklıklarda, “cinsiyeti ve bireyliği 
öne çıkmayan kadınlar” olarak inşa edilen sosyalist kadın eylemciler, geçi-
rimsiz- homojen bir grup muamelesi görerek öznellik kapasitesinden yok-
sun, özerk bir siyasal deneyimi hayata geçiremeyen ve bundan dolayı da 
feminist politika açısında ortak bir tarihsel deneyimin konusu olamayacak 
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kimseler olarak hatırlanmışlardır (F. Berktay, 1998, s. 125). Sosyalist kadın 
hareketlerinin ‘kadın örgütü görünümdeki “erkek” örgütler’ şeklinde tas-
vir edildiği (Dinçer, 1990), bazı tanıklıklarda ise “feminizmin Türkiye’de 
geri kalmasının” (Özkal Arıkan, 2005) müsebbibi olarak değerlendirildiği 
bir düşünsel ortamda sol feminizmin tarihyazımı ve arşivcilik pratiği içe-
risinde kabul görebilmesi pek de mümkün değildi. 

Sonuç olarak Türkiye’deki sol feminizmin tarihi, sosyalist hareketlerin 
arşivlerinde yer alan birincil kaynakların belgesel içeriklerini yeniden inşa 
edecek bir arşivcilik pratiğiyle gün yüzüne çıkarılabilir. Bir yandan farklı 
arşiv katmanları arasında hareket ederek sosyalist hareketin “etrafını araş-
tırırken”, diğer yandan da sözlü tarih görüşmelerinden çıkan tanıklıkları 
şeyleştirmeyen ve Soğuk Savaş varsayımlarını da hesaba katan bir femi-
nist tarihsel bakışın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada 
sol feminizmin tarihini içine düştüğü kayıtsızlıktan kurtarmak ve tarihsel 
bir inşa faaliyetinin konusu haline getirebilmek için, bu faaliyetin önün-
deki epistemolojik engellerin başında gelen Soğuk Savaş varsayımlarına 
kısaca değinmek gerekir. Kadın hareketlerinin ulus-ötesi bir muhtevaya 
kavuşmaya başladığı erken yirminci yüzyıldan itibaren, özellikle de Bir-
leşmiş Milletler’in kuruluşuyla birlikte uluslararası siyasetin gündemine 
giren kadın hakları söylemi Soğuk Savaş’ın taraflarınca farklı biçimlerde 
gündemleştirildi. Farklı ideolojik kaynaklara atıfla kadın hakları günde-
minin öncelikleri ve buna uygun stratejilerin belirlenmesinde ortaya çı-
kan bu ayrışmada, kadınların cinsiyet temelli yaşadığı sorunlarla sınırlan-
dırılmış birey temelli bir eşit haklar söylemini öne çıkaran Batı Bloğu’na 
karşı Doğu Bloğu, kadın hakları gündeminin sömürgesizleştirme, barış, 
silahsızlanma ve kalkınma gibi ‘diğer’ siyasal meselelerden izole bir biçim-
de ele alınamayacağını savunur (Arat, 2020, s. 258). Batılı feministlerin 
öne çıkardığı ‘eşit haklar yaklaşımının,’ diğer siyasal meseleleri göz ardı 
ederek alt sınıflardan kadınları ekonomik sömürüye karşı giriştikleri geniş 
toplumsal mücadeleden ayrıştırdığını iddia ederek bu yaklaşıma ‘liberal/
bölücü’ suçlamasında bulunan sosyalist kadınlara karşı, Doğu Bloğu’nun 
kadın hakları gündemini ‘siyasallaştırarak’ etkisizleştirdiğini ve bu haliyle 
de erkek egemen devletin/partinin/sınıf hareketinin ‘aparatı’ haline geldi-
ğini ifade eden Batılı feministler arasında süregiden tartışma, kadın hak-
ları mücadelesinin tarihsel seyrini inceleyen çalışmaların sıklıkla başvur-
duğu Soğuk Savaş varsayımlarının temel izleğini oluşturmuştur. Nitekim 
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1970’ler Türkiye’sinde gördüğümüz sol-feminist kadın örgütlenmeleri de 
bu varsayımlar temelinde Soğuk Savaş’ın geçirimsiz ikiliğine hapsedilerek 
şeyleştirilmiş ve feminist tarihsel bakışın dışında bırakılmıştır. Halbuki 
1970’lerin sol feminizm deneyimi, Soğuk Savaş’ın geçirimsiz çift-kutup-
lu kozmosunun ötesinde tarihsel patikanın bir uğrağı ve aktivizm havzası 
olarak karşımızda duruyor. Aksu Bora’nın bu döneme ilişkin değerlendir-
mesinde ifade ettiği gibi: “İnsanlığın, emekçilerin ya da kadınların kurtu-
luşunun nerede olduğu sorusunun ötesinde, bu anlatılmamış hikâyelerde 
bir tür cevher var: Ancak o eyleme halinde, ancak o ortaklıkta buluna-
bilecek türden bir cevher” (2013, s. 207). Bu cevheri ortak bir feminizm 
deneyimine yakınlaştırmak için kadın hareketleri tarihi, feminist arşivcilik 
ve bellek politikasını şekillendiren epistemolojiye daha yakından bakmak 
gerekir.

Keşif ve Kayıtsızlık İkileminde Türkiye’de  
Kadın Hareketleri Tarihi

1990’lı yıllar ve 2000’lerin başında ortaya konan yeni çalışmalarla bir-
likte zengin bir külliyata kavuşan feminist tarihyazımı içerisindeki en 
önemli gelişmenin geç-Osmanlı kadın hareketlerinin ‘keşfi’ olduğunu 
söyleyebiliriz. Feminist tarihsel çalışmaların güzergâhını büyük ölçü-
de değiştiren bu keşif, Osmanlı-Türk modernleşmesi olarak tanımlanan 
tarihsel dönemin erkek-egemen kurgusunda sessizleştirilen kadınların 
mücadelelerini açığa çıkarmıştır (Demirdirek, 2011; Çakır, 1994, 2007). 
Hakeza Osmanlı-Türk modernleşmesindeki egemen-baskın kimliğe men-
sup Müslüman-Türk kadınların mücadelesiyle sınırlanmamış bir feminist 
tarihyazımının oluşmasına katkı sunan, aynı zamanda da ulusal sınırların 
ötesine geçerek Osmanlı ve Türkiye’deki kadın hareketlerinin gelişimi-
nin ulus-ötesi muhtevasını gün yüzüne çıkaran yeni çalışmalar da yine bu 
dönemde ortaya çıkar (Bilal&Ekmekçioğlu, 2006; Kanner, 2016; Van Os, 
2001, 2016; Azak&Smaele, 2016; Davaz, 2014). Burada ana hatlarıyla ak-
tarmaya çalıştığım tarihsel bilgi üretimi sürecindeki genel politik temayüle 
baktığımızda, bunun feminist bir tarihsel “keşif” pratiği üzerinden ger-
çekleşen bir yazınsal genişleme olduğunu görürüz. Nitekim geç-Osmanlı 
kadın hareketlerinin gün yüzüne çıkarılmasıyla başlayan ve gün geçtikçe 
zenginleşen feminist tarihsel yazının kapsamı, ağırlıklı olarak 1935 öncesi 
döneme ait keşiflerle sınırlı kalmıştır.
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Feminist tarihyazımına yön veren bu keşif yaklaşımının düşünsel kay-
naklarına daha yakından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Türki-
ye’deki feminist tarihyazımında kabul gören yaygın görüşlerden bir tanesi 
erken Cumhuriyet dönemi feminizmini takip eden yıllarda gelişen Ke-
malist kadın hareketinin, yeni rejimin toplumsal cinsiyet politikalarının 
hayata geçirilmesinde ‘işbirlikçi’ bir tavır takındığı ve bundan dolayı da 
feminist bir hareketin asli niteliği olduğu düşünülen özerk siyasal bir var-
lığa kavuşamadığı görüşüdür. Kemalist toplumsal cinsiyet rejimi ve Tür-
kiye’deki kadın hareketlerinin gelişimi üzerine yapılan feminist-eleştirel 
çalışmalara öncülük eden isimlerin başında gelen Şirin Tekeli’nin (1982, 
1992) erken Cumhuriyet dönemindeki reformları değerlendirirken kul-
landığı “devlet feminizmi” tabiri, kadınların özerk siyasal örgütlenmeleri-
ne tezat oluşturması bakımından temel bir ayrıma işaret eder. Kemalizmin 
kadınların özgürleşmesini araçsallaştırarak asimile ettiği bir kadın hare-
ketini tarif etmek üzere kullanan bu tabir, Türk Kadın Birliği’nin tasfiye 
edildiği 1935 yılından 1980’lere kadar uzanan sürecin “çorak yıllar” olarak 
kabul görmesindeki kavramsal dayanağı oluşturur (Tekeli, 1998, s. 337). 

Türkiye’deki feminist tarihyazımının geniş ölçüde benimsemiş olduğu 
‘çorak yıllar’ nitelemesi, kadın hareketleri tarihine odaklanan çalışmalarda 
yaygın olarak başvurulan bir dönemleştirmenin temelini oluşturur. Ke-
malist feminizmin oluşumunu kadın hareketleri tarihi perspektifinden in-
celeyen Selin Çağatay (2017, 2020), bu dönemleştirme ile birlikte Kemalist 
kadınların feminist tarihsel yazının dışında bırakıldığını ifade eder. Çağa-
tay’a göre “Batı’daki egemen feminizmleri dönemleştirmek için kullanılan 
‘dalgalar’ metaforunun (...) arka planında yatan kadın özgürlük hareketi-
nin ‘feminizm’ adıyla ve devletten, karma örgütlerden bağımsız örgütlen-
mesi gerektiği fikri”, Türkiye’deki tarihsel yazına olduğu gibi aktarılmış, 
bunun neticesinde de kadın hareketleri tarihinde önemli bir boşluk oluş-
muştur (2020, s. 330). ‘Devlet feminizmi’ ve ‘bağımsız feminist hareket’ 
arasında kurulan ikilik, ‘çorak yıllar’ boyunca kadın hakları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği gündemiyle hareket eden kadınların homojen bir katego-
ri altında değerlendirilmesine, aynı zamanda da bu dönemin feminizmin 
gelişimi açısından bir ‘bekleme odası’ gibi yorumlanmasına yol açmıştır. 
Nitekim “feminizm ve Kemalizm (ve diğer erkek egemen hareketler, örne-
ğin sosyalizm) birbirini dışlayan ideolojiler olarak ele alındığı için feminist 
araştırmacılar bu dönemin tarihine uzun süre ilgisiz kalmıştır” (Çağatay, 
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2020, s. 330). Bu bakımdan Çağatay’ın ortaya koyduğu perspektif, femi-
nizmin Türkiye bağlamındaki gelişimini ‘dalgalar’ metaforu üzerinden 
homojen çizgisel bir izleğe aktarmaktan ziyade, kadın hareketleri içeri-
sindeki dönemsel ve ideolojik-politik gerilimleri de kapsayacak bir femi-
nizmler tarihi temelinde anlayabilmek, aynı zamanda da feminist tarihya-
zımının kapsamını genişletmek adına verimli bir tartışma zemini sunar. 

1980 sonrası ‘feminist uyanışa’ kadar geçen bu süre zarfında toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğine karşı ses çıkaran kadınların hak arayışı mücade-
lelerinde Kemalizm haricinde başvurdukları bir diğer ideolojik-politik 
çerçeve ise sosyalizmdir. Anti-komünizmin resmî devlet politikası haline 
geldiği bir dönem olmasına rağmen 1930’lu yıllardan itibaren, kadınların 
cumhuriyetçi feminizmden farklı bir siyasal pozisyon geliştirmelerinde 
sosyalizmin etkisi yadsınamaz. Tek-parti döneminin siyasal atmosferin-
de solculaşan bu yeni eylemci kadın kuşağının öne çıkan isimleri olarak 
Sabiha Sertel (1895-1968), Suat Derviş (1905-1972), Fatma Nudiye Yal-
çı (1904-1969) ve Behice Boran’ı (1910-1987) sayabiliriz. Siyasal müca-
delelerini sosyalist hareket ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile ilişkili 
olarak sürdüren bu isimlerin sosyalist kadın hareketlerinin Türkiye’deki 
gelişiminde çok önemli katkıları olmuştur. Biyografik fragmanlar dâhi-
linde hâlihazırda keşfedilmiş gibi görünen bu kadınların tarihsel varlığı, 
ne yazık ki feminist tarihyazımının keşif sahasının dışarısına bırakılarak 
büyük ölçüde ihmal edilmiştir.

“Çorak yılların” son on yıllık dönemini oluşturan 1970’ler de güçlü 
bir sosyalist kadın hareketinin varlığına rağmen benzer bir ilgisizlikten 
nasibini almıştır. Bu ilgisizlik ve ihmalin göstergesi olarak, feminizmin 
Osmanlı’dan Türkiye’ye uzanan tarihsel gelişimini konu alan antoloji ve 
derlemelerde ilginç bir ayrım göze çarpar. Buna göre sol-sosyalist siyaset 
tarafından kapatıldığı varsayılan 1970’lerin homojen zamanında ortaya çı-
kan kadın hareketleri feminizmden ziyade sol siyasetin ‘kadın sorununa’ 
yaklaşımına örnek teşkil eden bir fenomen olarak ‘solun tarihine’ bıra-
kılmıştır. Dolayısıyla sosyalist kadınların eylemlerinin yoğunlaştığı 1970’li 
yıllar birinci ve ikinci dalga feminizmler arasında sıkışmış ve feminizmin 
değil, feminizme dönük yaygın bir şüpheciliğin hüküm sürdüğü tarihsel 
bir parantez kabilinden yorumlanmıştır. Sosyalist kadınların parti mensu-
biyetleri sebebiyle reaktif bir eylem kapasitesiyle sınırlandırıldıkları, bun-
dan kaynaklı olarak da feminist özneleşme deneyimine erişemeyecekleri 
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varsayımı, bu kadınların tarihsel varlığının feminist tarihyazımınca ihmal 
edilmesine yol açmıştır. Türkiye’deki sol tarihyazımı feminist tarihçilerce 
haklı olarak cinsiyet-körü olmakla eleştirilirken, sosyalist kadınların yine 
bizzat feminist tarihçiler tarafından bu alana terkedilmeleri ilginç bir nok-
ta olarak karşımıza çıkar. 

2015 yılında Feminizm Kitabı başlığıyla yayımlanan antoloji, sosyalist 
kadınların varlığını es geçen bir feminizm külliyatı sunması bakımından 
önemli bir örnek teşkil eder (Osmanağaoğlu, 2015). Osmanlı’dan bugüne 
feminizmin tarihsel-metinsel gelişimini belli bir kanona yerleştiren bu ça-
lışmada, seçkiye dâhil edilecek metinlerin tercihinde ‘dalgalar’ metaforu 
esas alınmış, birinci ve ikinci dalgalar arasındaki dönem bu kanonun dı-
şında bırakılmıştır. Hakeza yakın zamanda İletişim Yayınları tarafından 
‘Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce’ serisinin sonuncusu olarak yayımla-
nan Feminizm cildinde de benzer bir yaklaşım göze çarpar (Berber&Say-
gılıgil, 2020). Derlemenin sunuş yazısı, bahsi geçen yaklaşımı belirginleş-
tiren bir ifadeyi içerir. Kitabın editörlerinden Feryal Saygılıgil’in kaleme 
aldığı sunuşta 1970’ler “feminizmin değil; kadın sorununun gündemde 
olduğu yıllar” olarak betimlenmiş, ve dönemin sosyalist kadın hareket-
lerinin feminist kanonun dışına yerleştirildiği açık bir şekilde ifade edil-
miştir (2020, s. 16). Kitabın daha en başında karşımıza çıkan bu ifadeyi, 
çalışmayı oluşturan metinlerin seçilmesi sürecine dair bir ipucu verdiğini 
söyleyebiliriz. Nitekim bu metinlerin içinde 1970’lerdeki sosyalist kadın 
hareketlerine değinen iki adet yazı vardır: Bunlardan ilki, Narin Bağdat-
lı’nın (2020) kaleme aldığı ve bölümün ana başlığını oluşturan ‘Feminizm 
ve Sol: Türkiye’de 1970’lerde “Kadın Sorunu”’ başlıklı yazısıdır. Diğeri ise 
Necla Akgökçe’nin (2020) feminizmin sendikal mücadeleler tarihi içeri-
sindeki konumunu ve etkisini irdeleyen ve 1970’lerdeki sosyalist kadın 
örgütlenmelerine de bu minvalde değindiği ‘Feminizm ve Sendikalar’ 
başlıklı yazısıdır. 1970’lerdeki sosyalist kadın hareketlerini konu eden tek 
yazı olması hasebiyle Narin Bağdatlı’nın yazısındaki tarihsel anlatıya daha 
yakından bakalım. Yazının geneline baktığımızda Bağdatlı’nın feminizm 
ve sosyalizmi çelişkili ve birbirini dışlayan ideolojiler olarak ele aldığını 
ve bu ideolojik-kuramsal yekûn üzerinden de 1970’lerin sosyalist kadın-
larının siyasal deneyimlerini bir bütünün homojen parçalarına indirgedi-
ğini görürüz. Sınıf mücadelesini merkeze koyan bir yaklaşıma sahip olan 
İKD’ye mensup kadınların eylem ve tavırları noktasında Bağdatlı, bu ka-
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dınların “o dönem sol hareketler içinde erkekler kadar ‘feminizm’ karşıtı” 
olduklarını ifade eden Şirin Tekeli (2017, s. 338) ile hemfikirdir. Bu ba-
kış, 1970’lerde sosyalist bir örgütlenmeye mensup olan, aynı zamanda da 
küresel kadın hakları gündemini benimseyerek kadınlara ait bir kamusal 
alan oluşturmak üzere eyleme geçen kadınların farklılaşan siyasal dene-
yimlerini, sosyalist erkeklerin anti-feminist tavır ve söylemleriyle eşitleye-
rek görünmez kılar. 

Sosyalist kadınları ‘feminizmden’ önceki bir duruma yerleştiren bu 
bakışta, uluslararası kadın hareketlerinin 1975 Dünya Kadınlar Yılı ila-
nıyla birlikte yakaladığı küresel momentumun Türkiye’deki karşılığı ön-
sel olarak hesaba katılmaz. Halbuki sol feminizmin Türkiye tarihindeki 
en kitlesel örgütlenme deneyimini oluşturan İlerici Kadınlar Derneği de, 
Soğuk Savaş ve ulus-ötesi kadın hareketlerinin karşılıklı etkileşimlerinin 
yoğunlaştığı bu tarihsel dönemeçte kurulur. Sosyalist harekete mensup 
bir grup kadın tarafından 1975 yılının Haziran ayında kurulan İKD’nin, 
genellikle Soğuk Savaş’ın bu ‘yeni cephesinde’ konumlanmak üzere hare-
kete geçen TKP’den gelen bir ‘direktifin’ ardından kurulduğu ifade edilir 
(Arıkan vd., 1996, s. 15; Akal, 2011, s. 128). 1974 yılı sonbaharında başla-
yan kuruluş sürecinin “bir grup kadının kendiliklerinden bir kadın örgütü 
kurma amacıyla bir araya gelmeleriyle başlayan bir girişim” olmadığı, ak-
sine TKP’nin “yandaş bir kadın örgütü” kurma çabasının en temel etmen 
olduğu bizzat derneğin kurucuları tarafından da dile getirilir (Arıkan vd., 
1996, s. 15). İKD’nin kuruluşuna dair ortaya konan bu tarihsel gerekçe-
lendirmede, Yakub Demir’in (Zeki Baştımar) 1973 yılında TKP Merkez 
Komitesi Birinci Sekreterliği görevinden alınarak, İsmail Bilen’in Haziran 
1974’te Genel Sekreterliğe getirilmesi süreciyle başlayan ‘Atılım dönemi-
nin’ asli belirleyici unsur olduğu vurgulanır. Bu minvalde yapılan yorum-
larda 1975 Dünya Kadınlar Yılı’na doğru giden sürecin kadın hareketleri 
ve siyasal aktörler üzerinde yaratmış olduğu etki göz önünde bulundurul-
sa da genellikle tarihsel bir ayrıntı olarak ifade edilir.

Buna karşın 1970’li yıllar kadın hakları söylemi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği gündeminin hem yerel hem de uluslararası ölçekte yaygınlaşıp zen-
ginleştiği önemli bir tarihsel uğraktır. Sosyalist hareket içerisinde yer alan 
kadınların mensup oldukları karma-sosyalist yapılarla girdikleri müzake-
relerin ve kimi durumlarda bu yapılar içerisinde verdikleri mücadelenin 
sonucunda 1970’li yıllar, küresel ve yerel ölçekte önemli kazanımların elde 
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edildiği bir dönem olarak karşımıza çıkar. Sol feminizmin 1970’lı yıllarda 
hem küresel hem de yerel ölçeklerde güçlenmesinde rol oynayan en önem-
li gelişmelerin başında, 1975’in -Batı’daki egemen kadın hareketleri yazı-
nında ‘anti-feminist’ olarak(!) nitelenen- Uluslararası Demokratik Kadın-
lar Federasyonu’nun girişimleriyle1 1972 yılının Aralık ayında toplanan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Dünya Kadınlar Yılı” olarak kabul 
edilmesi gelir (de Haan, 2010, s. 548; Ghodsee, 2012, s. 51; Popa, 2009, ss. 
62-63). 1975’te Mexico City’de toplanan BM 1. Dünya Kadın Konferansı 
ve akabinde BM Dünya Kadınlar On Yılı olarak ilan edilen 1976-1985 yıl-
ları arasındaki dönemde Kopenhag (1980) ve Nairobi’de (1985) toplanan 
BM Dünya Kadınlar Konferansları, Birinci, İkinci ve Üçüncü Dünya’dan 
kadınların bir araya geldiği küresel bir etkileşime sahne olur. Dünya Ka-
dınlar On Yılı süresince toplanan uluslararası konferanslarda ve hazırlık 
toplantılarında kadın mücadelesinin ana gündeminin ne olması gerektiği-
ne dair yürütülen tartışmalar, ulus-ötesi kadın hareketlerinin oluşumunda 
etkili bir karşılaşma alanı yaratır. Bu tartışmalar aynı zamanda da sürmek-
te olan Soğuk Savaş’ta “beklenmedik yeni bir cephenin” açıldığının haber-
cisidir (Ghodsee, 2012, s. 49). 

Feminist tarihyazımına uzunca bir süre egemen olan dar kapsamlı 
feminizm tanımının ötesine geçmek için öncelikle bahsi geçen dönem-
de faaliyet yürüten sosyalist kadınların ‘feminizme’ yönelik tutumlarını 
belirleyen tarihsel bağlama yakından bakmak gerekir. 1970’li ve 1980’li 
yıllar özelinde değerlendirdiğimizde feminizmin Soğuk Savaş’a ait ihtilaf-
lı alanlardan bir tanesi haline geldiğini görürüz. Özellikle Batılı feminist 
araştırmacılar ve kadın hakları aktivistlerinin benimsediği feminizm ta-

1 Dünya Kadınlar Yılı önerisi ilk olarak UDKF’nin 23-26 Kasım 1971’de Berlin’de ger-
çekleşen toplantısında gündeme gelir. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde gözlemci 
ve danışman statüsünde bulunun UDKF, 1972 yılında toplanan BM Kadının Statüsü 
Komisyonu’nun 12. oturumunda Komisyon’un 25. kuruluş yıldönümüne denk gelen 
1975 yılının Dünya Kadınlar Yılı olarak kabul edilmesi yönünde bir teklif sunar. İranlı 
şair Shahnaz Alami’nin ile birlikte UDKF delegasyonunda yer alan Federasyon başkanı 
Finlandiyalı sosyalist kadın aktivist Hertta Kuusinen’in sunduğu bu teklif, komisyonda  
yer alan sekiz sivil toplum örgütü tarafından desteklenir (“WIDF and the UN”, 1973). 
UDKF Başkanı’nın BM organları ve bölgesel çalışma grupları içerisinde giriştiği yoğun 
çabalarla birlikte, Federasyon’un İkinci Dünya’daki üye örgütlerinden olan Macaris-
tan Ulusal Kadınlar Konseyi (MNOT) ve Romanya’daki Ulusal Kadınlar Konseyi’nden 
(CNF) kadınların bu önerinin hazırlanması ve Dünya Kadınlar Yılı gündeminin oluş-
turulmasında katkıları büyüktür (Popa, 2009).
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nımı kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği temel alan “toplumsal cinsi-
yet merkezli (gender-only)” bir siyasal yönelimi ifade etmiş ve bu şekilde 
yaygınlaşmıştır (de Haan, 2013, s. 175). Soğuk Savaş’ın ‘Batısına’ ait ol-
duğu varsayılan feminizm ile ‘Doğusunda’ yer alan kadın hareketlerinin 
gündemleri arasında oluşan bu ihtilafta sosyalist kadınlar ‘toplumsal cin-
siyet merkezli’ bir feminizmden kavramsal ve siyasal olarak farklılaşan bir 
kadın hakları söyleminde ısrarcı olmuşlar, ve sol-sosyalist siyaset ile kur-
dukları güç bağın etkisiyle kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğe karşı 
çıkmaktan ziyade eşitsizlik üreten diğer siyasal alanlara öncelik veren bir 
politikadan yana tavır almışlardır (Zimmermann, 2017, ss. 13-14). 

Feminizm(ler) Tarihini Sol Feminizme Açmak

Kadın hareketleri üzerine Batılı tarihyazımında kullanılagelen femi-
nizm tabirinin içeriğinin genişletilmesine dair yapılan tartışmalarda, ken-
dilerini feminist olarak tanımlamayan kadınların bu tarihe dâhil edilip 
edilmeyeceği sorusu bir diğer önemli başlık olarak karşımıza çıkar. Fe-
minizm(ler) tarihinin genelinde görebileceğimiz ‘feminist’ nitelemesini 
kabul etmeyen kadınların varlığı, Batı’daki egemen feminist tarihyazımın-
ca kategorik olarak anti-feminist bir tutuma indirgenir. Kadın hareketleri 
tarihi alanında karşımıza çıkan bu yaklaşıma daha yakından baktığımızda, 
feminizmin, postkolonyal düşünürler tarafından “önce Avrupa’da, daha 
sonra başka yerlerde” şeklinde özetlenen küresel-tarihsel zaman yapısı-
na yerleştirildiğini görürüz. Feminizmin tarihsel gelişimini siyasal mo-
dernlikle özdeşleştiren ve bu yönüyle de Avrupa-merkezci tarihselciliğin 
izlerini taşıyan bu yaklaşımda göze çarpan şey, sivil toplum, devlet, ka-
musal alan gibi Aydınlanma’nın düşünsel geleneğini oluşturan kategori-
lere kadın hakları ve feminizmin de dâhil edilmesiyle, bunların “bir yerde 
(Avrupa’da) ortaya çıkan ve sonra dışarıya yayılan” bir fenomen olarak 
değerlendirilmesidir (Chakrabarty, 2012, s. 42). Feminizmin Batı-dışı 
toplumlardaki gelişimini ve bu gelişimin zamansal yapısını Batı ile olan 
mesafenin kapanmasına endeksleyen ve de kadın hareketlerini adeta bir 
“bekleme odasına” hapseden bu yaklaşım 1970’li yıllara kadar Batı’daki 
egemen feminist tarihyazımınca benimsenmiştir. 

Batı-harici coğrafyalardaki kadın hareketlerinin oluşumuna odaklanan 
yeni çalışmalar ile birlikte feminizm(ler) tarihi literatürü 1980’li yıllardan 
itibaren büyük ölçüde gelişti ve zenginleşti. Bu gelişmelerle birlikte femi-
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nizmin Batı’ya özgü bir fenomen olmadığı ve Batı-dışı dünyaya, özellikle 
de Üçüncü Dünya’ya intikal etmesi beklenen bir fenomene indirgeneme-
yeceği, aksine “kadınları etkileyen önemli maddi ve ideolojik değişimleri 
üreten tarihsel koşullara [sömürgecilik ve kapitalizmin küresel genişleme-
si gibi]” bağlı olarak dünyanın farklı yerlerinde farklı biçimlerde ortaya 
çıktığı görülmüş oldu (Jayawardena, 1982, s. 2). Literatürde Üçüncü Dün-
ya feminizmleri olarak geçen bu fenomen üzerine yapılan araştırmaların 
ortaya çıkardığı düşünsel zenginlik ile birlikte, Batılı kadınlar ve on doku-
zuncu yüzyıl feminizmlerinin sömürgecilik ve emperyalizm gibi tarihsel 
koşullar ile olan ilişkisini sorunsallaştıran, aynı zamanda da feminizmin 
siyasal modernlikle özdeş coğrafi ve zamansal bir imtiyaz alanı haline ge-
tirilmesine itiraz eden çalışmaların da önü açılmış oldu. Avro-Amerikan 
kadın hareketleri tarihyazımına, sömürgecilik ve emperyalizm gibi sü-
reçleri hesaba katmak yönünde bir politik mesuliyet yüklemenin dışın-
da, beyaz olmayan kadınların1 (women of colour) ve Üçüncü Dünya’daki 
sömürgecilik karşıtı, milliyetçi kadınların tarihlerine alan açan bu yeni 
çalışmalar feminist tarihyazımına önemli bir müdahalede bulunmuştur 
(Burton, 1998, s. 562). 

Küresel ve yerel süreçlerin ürettiği baskı biçimlerine karşı kadınların 
ortaya koyduğu farklı direniş ve eylem pratiklerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmesiyle birlikte feminizm, Batılı feminizmlerin gündemleriyle 
özdeş evrensel-normatif bir kategori olmaktan çıkar. Feminist tarihya-
zımındaki bu paradigma değişikliğinin feminizmin Batılı bir fenomen 
olduğunda ısrar eden feminizm karşıtlarının yerlici (nativist) önermele-
rinden ayrıştığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu yeni paradigma, femi-
nizmi evrensel bir politik vaatten ayrıştırıp yerliliği imtiyazlı bir kategori 
haline getirmekten ziyade, kadınların farklı yerlerde farklı biçimlerde ko-
numlanmalarına yol açan sömürgecilik ve kapitalizmin küresel nüfuzu-
nun genişlemesi gibi süreçler, aynı zamanda kadın hareketlerini birbiriyle 
bağlantılandırmış ve feminizm(ler) tarihini ulus-ötesi bir muhtevaya ka-
vuşturmuştur (de Haan vd., 2013, s. 6). 

Kuzey Amerika ve Avrupa ile sınırlı, tek ve gerçek bir feminizm tanı-

1 İngilizcede ‘women of colour’ olarak geçen bu ifadenin karşılığı olarak ‘beyaz olmayan 
kadınlar’ ifadesini tercih etmem, mevcut Türkçe yazında çoğunlukla bu şekilde kulla-
nılmasından ileri gelmektedir. Fakat bu noktada ifadenin beyazlığı merkeze alan anlam 
yapısını sorunlu bulduğumu da ifade etmek isterim. 
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mında ısrarcı olmaktan ziyade feminizmin küresel güneyde yer alan kadın 
hareketleri nazarında yaptığı tarihsel-siyasal çağrışımları ve Soğuk Savaş 
siyaseti içerisindeki yerleşik kullanımlarını göz önünde bulunduran kimi 
feminist tarihçiler, feminizmi daha kapsayıcı bir tanıma kavuşturacak bir 
tarihsel yeniden inşa pratiğinin gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Kendile-
rini feminist olarak nitelendirmeyen kadın hakları savunucularına dönük 
mutlak bir dışarıdan bakışı aşacak ve de feminist tarihyazımının kapsa-
mını genişletecek yeni bir feminizm kavramsallaştırması önerisinde bu-
lunan Valerie Sperling, Myra Marx Ferree ve Barbara Risman (2001, s. 
1158), “feminist nitelemesini kabul etsin ya da etmesin, toplumsal cinsiyet 
hiyerarşisine karşı çıkan ve kadınların toplumsal statüsünü değiştirmeye 
çabalayanların” feminist eylemin kapsamı içerisinde değerlendirilmesi ge-
rektiğini vurgularlar. Feminizmin tarihsel kapsamını genişletecek bir di-
ğer önemli müdahale de feminist tarihyazımının önde gelen isimlerinden 
olan Ellen C. DuBois’dan gelmiştir. Kadın çalışmaları alanının ABD’deki 
gelişiminde öncü bir rol oynayan Eleanor Flexner’ın kaleme aldığı Cen-
tury of Struggle: The Women’s Rights Movement in the United States (Asır-
lık Mücadele: ABD’de Kadın Hakları Hareketi) başlıklı kitapta benimse-
nen yaklaşımı “sol feminist” olarak tanımlayan DuBois (1991, s. 84), bu 
kavramsal tercihini şu şekilde detaylandırır: 

[Sol feminist bakış açısı] Kadınlara karşı uygulanan sistemli baskıyı 
idrak etmekle birlikte, toplumun temelini oluşturan diğer iktidar yapıları-
nın da (bugün genellikle “ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyetin kesişimi” olarak 
ifade ettiğimiz şey) farkındadır. Buradan hareketle sol feminizm ile kastet-
tiğim şey kadınlar açısından gerçek bir eşitliğin sağlanması için topluma 
karşı radikal bir karşı çıkış, kitlesel bir hareket ve kökten bir toplumsal 
değişimin gerekli olduğunun kavranmasıdır. 

DuBois tarafından ortaya atılan sol feminizm kavramı, esas itibariyle 
1940’lı ve 1950’li yıllar ABD’sinde feminizmden anlaşılan şeyin içeriğini 
belirginleştirmesi ve de feminizmin biçimsel yekûnunda -ya da geleneksel 
çatısında- kaybolan tarihsel bir süreksizliği göstermesi bakımından önem-
lidir. Bu dönemde kullanımda olan feminist nitelemesinin yalnızca Ulusal 
Kadın Partisi (NWP) üyesi bir grup kadın tarafından sahiplenildiğine dik-
kat çeken DuBois (1991, s. 84), 1950’li yıllarda feminizm olarak tanımla-
nan siyasal pozisyonun soldan çok sağ siyasete yakın olduğunu ifade eder. 
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Alice Paul’un liderliğinde 1950’lerin anti-komünizmiyle “flört etmekten” 
geri durmayan NWP’nin temsil ettiği feminizmi ‘burjuva’ diyerek redde-
den komünist parti üyesi kadınların “toplumsal cinsiyet eşitliğini şematik 
olarak olmasa da ilkesel olarak benimsediklerinin” altını çizen DuBois’nın 
(1991, s. 85) ortaya attığı sol feminizm kavramı, feminizmi sosyalist ve işçi 
sınıfından kadınların eşitlik için verdikleri sistem karşıtı mücadeleyi de 
kapsayacak şekilde genişleterek feminist tarihsel kanonca sessiz kalmaya 
mahkûm edilen kadınların siyasal deneyimlerini, en azından, algılamamı-
za imkân sağlıyor.

Soğuk Savaş Paradigmaları ve Kadın Hareketleri Tarihi

Feminist tarihyazımında önemli çalışmalara imza atmış olan ABD’li 
tarihçi Karen Offen’ın (2000) da belirttiği gibi toplumsal-siyasal değişim-
leri hedefleyen hareketlerin tümü onları çevreleyen kültürlerin içine yer-
leşmiş ve bu kültürlerle etkileşim içinde olmuşlardır. Sömürgecilik ve em-
peryalizm gibi küresel iktidar ilişkileri ve süreçlerin etkisine dikkat çeken 
post-kolonyal feminist eleştiriyi feminist tarihçiliğe taşıyan çalışmalara 
paralel olarak, 1945 sonrası dünyadaki egemen siyasal çerçeveyi oluşturan 
küresel Soğuk Savaş da feminist tarihyazımı açısından dikkatle incelenme-
si gereken bir dönem olarak karşımızda duruyor (de Haan, 2010, s. 550). 
Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’daki kadın ve toplumsal cinsiyet tari-
hi üzerine yapılan çalışmaları önceleyen bir akademik dergi olan Aspasia, 
2007 yılında yayımlanan ilk sayısında komünizm ve feminizm arasındaki 
gerilimli ilişkiyi irdelemek üzere bir tartışma başlattı (“Forum: Is ‘Commu-
nist Feminism’ A Contradictio in Terminis”, 2007).1 Feminist tarihyazımı 
ve kuram özelinde halen güncelliğini koruyan ve “feminist revizyonist” ta-
rihçiler olarak bilinen araştırmacılar tarafından başlatılan bu tartışmanın 
ana eksenini, özetle Soğuk Savaş döneminde faaliyet yürüten sosyalist ka-
dınların siyasal eyleyicilikten (agency) yoksun olduklarına dair dile getiri-
len geleneksel görüşlere karşı tarihsel ve ulus-ötesi bir perspektiften yapı-
lan itirazlar oluşturuyor. Bu itiraz temel olarak Soğuk Savaş paradigmaları 
olarak ifade edilen epistemolojik varsayımların kadın hareketleri üzerine 
yapılan tarihsel çalışmalara da sirayet ettiği ve bundan kaynaklı olarak 

1 “Forum: ‘Komünist Feminizm’ Çelişik Bir İfade mi?” 2007 yılında yayımlanan bu tartış-
manın üzerinden geçen on yılın ardından yine Aspasia’da yayımlanan bir diğer ve daha 
güncel bir tartışma için bkz. (de Haan vd., 2016).
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da Soğuk Savaş dönemindeki sol-sosyalist kadın hareketlerinin -özellikle 
de Doğu Bloğu olarak ifade edilen devlet sosyalizmi rejimlerinde faaliyet 
yürüten kadınların- toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları temelinde 
oluşturdukları söylemsel repertuvar ve siyasal eyleyiciliklerinin feminist 
tarihçilerin çalışmalarında yeterince yer bulamadığı görüşüne dayanıyor.

ABD’li felsefeci Nanette Funk (2014), devlet sosyalizmi rejimlerinde 
faaliyet yürüten kitlesel kadın örgütleri ve de Soğuk Savaş dönemindeki 
sol-feminist hareketlerin uluslararası çatı örgütü olan Uluslararası De-
mokratik Kadınlar Federasyonu (UDKF) üzerine çalışma yapan feminist 
tarihçilerin araştırmalarına konu ettikleri örgütleri feminist olarak nite-
lendirmekte “fazla olumlu” bir yaklaşıma sahip olduklarını iddia ederek 
çalışmalarına atıf yaptığı dokuz ismi “feminist revizyonistler” olarak ad-
landırır. Devlet sosyalizmi altında kadınların eyleyiciliğinin gerçekleşe-
meyeceğine dair fazlasıyla genel bir önermeden hareket eden Funk (2014, 
s. 349), bu örgütlerin amaçları doğrultusunda hareket eden kadınların 
“zorunlu olarak” komünist partinin iradesine ve direktiflerine bağımlı 
kalacaklarını, sonuç olarak da ‘aktif’ ama ‘reaktif’ bir eyleyicilikle sınır-
landıkları için gerçek anlamda bir öznelik kapasitesine sahip olamadıkla-
rını ifade eder. Bu makalede çalışmalarına atıf yapılan dokuz feminist re-
vizyonist tarihçiden bir tanesi olan ABD’li feminist akademisyen Kristen 
Ghodsee (2015), Funk’ın kadınların eyleyiciliği ve siyasal öznelliğine dair 
varsayımlarını ve buradan hareketle yapmış olduğu feminizm tanımını 
eleştirdiği bir makaleyle kendisine cevap verir. Buna göre Funk’ın argü-
manları Soğuk Savaş düşüncesinin devam eden etkilerini yansıtan felsefi 
bir ön yargıyı bir kez daha açığa çıkarması bakımından önemlidir zira, So-
ğuk Savaş dönemine özgü diyebileceğimiz bu ön yargıya göre kadınların 
anlamlı bir eyleyicilik kapasitesine erişebilmeleri ancak ve ancak eylemleri 
liberal siyaset kuramının merkeze koyduğu bireysel özgürleşmeye doğru 
gerçekleştiği takdirde mümkün olabilir (Ghodsee, 2015, s. 251). Haliyle 
bu varsayım, kendilerini komünist olarak tanımlayan ve de liberal siyasal 
özgürlüklerden ziyade kadınların maddi yaşam koşullarını iyileştirme he-
defini öne çıkaran kadınların feminizm(ler) tarihinden dışlanmalarına yol 
açmıştır (Ghodsee, 2015, s. 252).

Soğuk Savaş dönemini kapsayan tarihsel çalışmaların ana izleğini oluş-
turan “süper güçler” arasında bölünmüş çift kutuplu dünya anlayışının 
izlerini taşıyan bu klasik yaklaşım, makro düzeyde cereyan eden siyasal 
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süreçlerin, yani devletler arası diplomasi ve üst-düzey parti politikalarının 
esas belirleyici olduğu ve buna bağlı olarak Soğuk Savaş’ın farklı coğrafya-
ları arasındaki etkileşimi dışarıda bırakan bir bakışa sahiptir (Autio-Saras-
mo vd., 2013, ss. 1-2). Temel varsayımlarını bu şekilde özetleyebileceğimiz 
geleneksel Soğuk Savaş çalışmalarına karşı geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde 
ortaya çıkan yeni çalışmalarla birlikte tarihsel bakışını “iki süper güçten” 
diğer aktörlere doğru kaydıran yeni bir Soğuk Savaş yaklaşımının filizlen-
diğini görürüz (Lundestad, 2000, s. 66). Odd Arne Westad’ın (2000) ilham 
veren çalışması Soğuk Savaş tarihine dönük artan ilginin ve de yeni araş-
tırmaların yönünü ve yeni yaklaşımların ilk örneğini oluşturur. Bu geliş-
melerden hareketle merkezsizleşmiş, ilişkisel ve çok kutuplu bir yaklaşımı 
benimseyen Yeni Soğuk Savaş çalışmaları, ‘çok katmanlı- çok kutuplu et-
kileşim’ paradigmasını ortaya atarak, geleneksel ya da klasik Soğuk Savaş 
çalışmalarının öne sürüdüğü çerçevenin ve kullandığı kavramların ötesi-
ne geçmeyi amaçlar. Geleneksel yaklaşımların bu tarihsel kesit özelinde 
varsaydığı topyekûn kapanmışlığın aksine, “canlı bir etkileşim sahasının” 
varlığının altını çizen yeni kuramsal yaklaşım, dönemin siyasal aktörlerini 
“yalnızca partilerin koyduğu kurallarca belirlenen blok düzenlemelerinin” 
dışına taşıyarak Soğuk Savaş tarihinin kapsamını önemli ölçüde genişlet-
miştir (Autio-Sarasmo vd., 2013, s. 4). Bu yeni paradigmayla birlikte Do-
ğu-Batı, devlet-sivil toplum, partili-bağımsız gibi ikiliklerin ve çift kutba 
dayalı karşıtlıkların yerine yakınlıklar, bağlantılar, bilgi alışverişi, etkile-
şim ve iş birliği gibi süreçleri yorumlamaya dönük düşünsel bir çabanın 
yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Nitekim kültür, ideoloji, toplumsal cinsiyet 
ve ulus-ötesi hareketler gibi yeni başlıkların öne çıkmaya başlamasıyla 
birlikte mikro-düzeyde cereyan eden süreçlerin parçası olan aktörlerin 
siyasal eylemleri ve deneyimleri Soğuk Savaş tarihi açısından önemli bir 
konum elde etmiş oldu.

Sonuç Yerine

Feminist kuram ve tarihyazımı açısından önemli olduğunu düşündü-
ğüm böylesi bir tartışmaya öncülük eden feminist-revizyonist literatür, 
Soğuk Savaş paradigmalarının Batılı feminist tarihyazımına dönük etkile-
rine odaklanırken, aynı zamanda sol-sosyalist kadın örgütlerine mensup 
kadınların Batılı feminist tarihçiler tarafından devlet ve komünist parti-
lerin aracı ya da kuklası olarak bireysel eyleyicilikten yoksun “aldatılmış 
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ve manipüle edilmiş” kadınlar olarak resmedilmelerine karşı çıkar (Bon-
figlioli, 2014, s. 1; Ghodsee, 2012, s. 49). Nitekim sol-feminist kadınların 
eylemlerinin Avrupa feminizm(ler) tarihinden ekseriyetle dışlanmaları, 
Batılı feminist tarihyazımına egemen olan böylesi bir yaklaşımdan kay-
naklanmaktadır. Ulus-aşırı kadın örgütleri üzerine yapılmış olan çalışma-
ları yakından inceleyen feminist tarihçi Francisca de Haan (2010), Batı-
lı tarihyazımının, 1945 sonrası dönemdeki en kitlesel uluslararası kadın 
örgütü olan UDKF’nin varlığından “habersiz gibi göründüğüne” dikkat 
çeker ve bu habersiz gibi olma halinin altında yatan asıl sebebin Soğuk 
Savaş paradigmaları olduğunu ifade eder. Habersiz görünmenin bu çalış-
malardaki müşterek bir epistemolojik tercihe işaret ettiğinin altını çizen 
de Haan’a göre bu durum, komünist kadınları İkinci Dünya coğrafyasına 
ait homojen bir grup olarak değerlendiren Soğuk Savaş varsayımlarının 
bir sonucudur. Buna göre İkinci Dünya, kendine has özelliklere sahip po-
zitif bir kategoriden ziyade yoksun olduğu şeyler üzerinden tanımlanan 
negatif bir kategori olarak kurulmuş ve işlevsel hale getirilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle Soğuk Savaş’ın siyasal kartografisinde “Sovyet Bloğu” ya da 
“totaliter Doğu Bloğu” olarak işaretlenen İkinci Dünya coğrafyası, Hristi-
yan uygarlığı, özgürlük, sivil toplum ve feminizm vs. gibi içerisinde barın-
dırmayacağı farz edilen toplumsal-siyasal unsurlar üzerinden karakterize 
edilegelmiştir (de Haan, 2010, s. 556). Feminizmin kategorik olarak İkin-
ci Dünya coğrafyasındaki yokluklardan bir tanesi olduğunu varsayan bu 
yaklaşıma göre, sol-sosyalist kadın hareketleri de bu totaliter yapının apa-
ratlarından bir tanesi olmaktan öteye geçemezler. Buna karşın, ‘feminizm’ 
tanımının kapsamı liberal siyasetin temel gayesi olan bireysel özgürleşme 
fikrinin ötesine geçerek komünist ideallere dayalı özgün bir eşitlik vizyo-
nunu hayata geçirmek üzere harekete geçen kadınların eyleyiciliğini de 
kapsayacak şekilde genişletilmedir.

Sol-sosyalist kadın hareketlerine mensup bütün kadınları, Soğuk Sa-
vaş kartografisinin işaretlediği “hür Batı-totaliter Doğu” veyahut “karma 
örgüt-bağımsız örgütlenme” ikiliği üzerinden homojenleştirmeyen, aynı 
zamanda da komünizm ve feminizm arasındaki ilişkiyi “çelişki” kabilin-
den yorumlamanın ötesine geçecek yeni bir tarihsel ve kuramsal yaklaşım, 
epeydir ihmal edilen Türkiye’li sol-feminist kadın hareketlerinin tarihinin 
feminist bellek ve arşiv konumlarında yeni bir formda ‘kaydedilmesini’ 
sağlayabilir. Parti üyesi olsun ya da olmasın, kadınların kurtuluşu ya da 
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özgürleşmesini içeren bir sosyal adalet vizyonuna kendisini adamış ve 
buna en uygun güzergâhın komünizm olduğuna (kadınların özgürleşmesi 
fikrine karşı erkek komünistlerin gösterdiği direncin farkına varsalar ve 
hatta bunu bizzat deneyimlemiş olsalar bile) inanmış komünist kadınların 
varlığı kadın hareketleri tarihi açısından inkâr edilemez bir gerçektir.
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İSLAMCI KADINLARIN GÖZÜNDEN KADIN HAREKETİ: 
1970’LERDE ŞADIRVAN DERGİSİ ÖRNEĞİ

Begüm Hergüvenç1

Özet
1950’lerden itibaren yeniden güç kazanmaya başlayan İslamcı ideolo-

ji içerisinde, 1970’li yıllarda kadınların konumuna dair üç ana tartışma 
ekseni ön plana çıkmıştır: Eğitim talepleri, başörtüsü tartışmaları ve İs-
lam’ın kurumsallaşması misyonuyla kadınların “davaya” katılımı. Böylece 
İslam’a bağlı bir kimlik içerisinde kadınların görev ve sorumlulukları hem 
ev içinde hem de ev dışında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu etki, İslamcı 
kadınların iş hayatında, üniversitelerde, gazete, dergi ve derneklerde görü-
nürlüklerinin artmasıyla pekişmiştir. 1973 yılında kurulan Hanımlar İlim 
ve Kültür Derneği (HİKDE) yukarıda bahsettiğim gelişmelerin sonuçla-
rından bir tanesidir. Derneğin yayın organı olan Şadırvan, bünyesinde yer 
alan kadınların ifadesiyle; manevi duyguları kuvvetli nesiller yetiştirmek, 
bu nesillere iman, kültür, vatan sevgisi aşılamak amacıyla, 1976 yılında 
yayımlanmaya başlamış, 1980 yılına kadar toplam 18 sayı yayımlanmıştır. 
Güncel politik tartışmalar, tarihî anlatılar, ev işleri, çocuk bakımı, dinî bil-
giler, sağlık bilgisi gibi konular Şadırvan’ın içeriğini oluşturmuştur. Dergi, 
İslamcı yayınlar içerisinde tamamı kadınlardan oluşan ilk dergi olma özel-
liği taşımaktadır. 

Şadırvan kadınları milliyetçi-mukaddesatçı bir çerçevede ideal bir 
kadınlık kurgulamışlar, yayımlanan yazıları da bu ideal eksen etrafında 
örmüşlerdir. Aynı zamanda 1970’lerde İkinci Dalga feminizmin özel alan-
dan çıkararak kamusallaştırdığı cinsellik, beden, doğum kontrolü yön-
temleri, kürtaj, annelik, evlilik-boşanma, aile gibi konulardaki gündemi 
de takip etmişlerdir. 

Benim çalışmadaki gayem ise Şadırvan dergisi etrafında konumlanan 

1	 Doktora	Adayı,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	begumher@gmail.com
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kadınların kadın hareketine yönelik reaksiyonlarını ve mücadele yöntem-
lerini dergi aracılığıyla izlemek ve deşifre etmektir. Bu reaksiyonu anla-
maya çalışmak, Şadırvan’ın makbul kadın kimliğini hangi noktalardan 
kurguladığına bakmak ve kadın hareketinin söylemleriyle bu kimliğin 
nerelerde çeliştiğini tespit etmekle mümkündür. Bu amaçla çalışmamda 
Şadırvan dergisinin kadın hareketine ve kavram setlerine yönelik yorum-
larını aktarmayı ve analiz etmeyi hedefledim.

Anahtar Kelimeler: Hanımlar İlim ve Kültür Derneği, Şadırvan dergi-
si, kadın hareketi, İslamcı ideoloji, başörtü, milliyetçi-mukaddesatçı
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Abstract

Within the Islamist ideology that started to gain power once more since 
the 1950s, three major axes of debate about the position of women came to 
the fore in the 1970s: demand about women’s education, quarrel on hijab, 
and women’s participation in the mission of institutionalization of Islam. 
The duties and responsibilities of women in an identity connected to Is-
lam were examined in both the private and public spheres. This impact 
was consolidated by the visibility of women within the Islamist ideology 
in professional life, universities, journals, newspapers, and associations. 
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HIKDE), founded in 1973, is one of the 
results of the developments i mentioned above. Founded in 1976, Şadır-
van, had been published until 1980 to raise generations with strong moral 
feelings and to instill faith, culture, and patriotism in these generations. 
Topics such as current political discussions, historical narratives, house-
work, childcare, religious knowledge, and health information constituted 
the content of Şadırvan. It is the first magazine to be composed entirely of 
women among Islamic publications. 

Şadırvan reconstructed ideal womanhood with the nationalist-conser-
vative framework, and they also knit the published articles around this 
ideal axis. In the 1970s, they also followed the notions which were argued 
in second-wave feminism such as sexuality, body, contraceptive methods, 
abortion, motherhood, marriage-divorce, family, etc... The contradictions 
between the discourses of the women’s movement and the ideal women 
identity they created were discussed many times on the magazine pages. 
In this article, my aim is to convey the comments of Şadırvan regarding 
the women’s movement on the issues I have mentioned above, thus ana-
lyzing the intersecting and contradictory points.

Key Words: Hanımlar İlim ve Kültür Association, Şadırvan Journal, 
Women’s Movement, Islamist Ideology, Hijab, Nationalist-Sacramentalist
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Giriş

1970’li yıllar, Türkiye siyasetinde 1950’li ve 1960’lı yıllar boyunca ide-
olojik dayanağını güçlendirmeye çalışan İslamcılık düşüncesinin, Türk 
siyasal hayatında meşru bir siyasal parti olarak sahneye çıkacak kadar 
görünürlük kazandığı, aynı düşünce içerisindeki kadınların da kamusal 
alanda kendilerini daha çok göstermeye başladığı yıllardır. Yine bu yıllar-
da, İslamcılık düşüncesi içerisinde çeviri metinlerin de etkisiyle kadınların 
konumuna dair tartışmalar alevlenmiştir. Tartışmalar eğitim ve başörtüsü 
ekseninde devam etmiş, Asr-ı Saadet ana kaynak olarak ele alınmış, ka-
dınlar için yeni alanlar tanımlanmıştır (Abadan Unat, 1998, s. 332, 333). 
Ayşegül Kurtoğlu (2000, s. 25, 26), Asr-ı Saadet’i idealleştirme eğiliminin 
Tanzimat’tan beri kadınlar açısından “Asr-ı Saadet’in ilim kadınları” refe-
ransıyla beslendiğini belirtir.1 

1970’ler konjonktüründe ise İslam’da kadının konumu “iyi bir anne 
ve iyi bir eş” olarak tasvir edilmiş, kız çocuklarının “geleceğin anneleri ve 
eşleri” olarak eğitimlerine önem verilmesi gerekliliğinin üzerinde durul-
muştur (Kubilay, 2015, s. 129, 130). Yukarıda belirttiğim şekilde, eğitim 
ve başörtüsü ekseni açısından baktığımızda, 1967-1968 dönemi önemli 
bir dönüm noktası olmuştur; zira Hatice Babacan Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne başörtüsüyle devam etmekte ısrar etmiş, Babacan’ın 
üniversiteden atılması siyasi arenaya sıçrayan bir boykotla sonuçlanmıştır 
(Aksoy, 2005, s. 145). Üniversite içerisinde başörtülü kadınların sayısının 
artması “irtica paranoyasını” körüklerken, İslami camia içerisinde de tar-
tışmaların odağına başörtüsü oturmuştur (Aktaş, 2007, s. 300, 301). Dö-
nemin bir diğer önemli figürü ise Şule Yüksel Şenler’dir. Şenler’in olduk-
ça ses getiren Huzur isimli romanının da etkisiyle, çizdiği okuyan-yazan 
dindar kadın profilinin, kendi tarzınca yorumladığı bir başörtüsü bağlama 
biçimiyle birleşerek birçok dindar kadına etki ettiği ifade edilmiştir (Çaha, 

1	 Asr-ı	Saadet	kadınlar	açısından,	Cahiliye	dönemi	olarak	kabul	edilen	İslam	öncesi	dö-
nemin	aksine	İslam	peygamberi	döneminde	kadınların	“hak	ettikleri”	değeri	gördükle-
ri,	İslam’ın	sunduğu	eşitlik	içerisinde	yer	aldıkları	altın	bir	dönem	olarak	tasvir	edilir.	
Anneliğin	“kutsallığının”	vurgulanışı,	kadınların	eğitimi,	İslam	için	aktif	olarak	sava-
şan	kadınların	varlığına	yapılan	vurgu	Asr-ı	Saadet	dönemi	kadınlarına	verilen	değeri	
anlatmak	için	sıklıkla	kullanılır.
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2017, s. 297, 298). 1950’lerden itibaren Türkiye’de çok partili hayata ge-
çiş, köyden kente göç, bastırılmış İslamcı akımların tekrar belirmesi gibi 
dinamiklerin toplumsal hayatta, farklı seslere sahip aktörlerin güç kazan-
masına yol açtığı açıktır. Güç kazanan muhafazakâr camianın kızlarına 
yönelik eğitim taleplerinin ortaya çıkması da aynı ölçüde doğaldır. Bu ca-
mia içerisinde din derslerine yönelik hak talepleri de kendisini göstermiş, 
1977 yılında kız imam-hatip okulları, kızlarının karma eğitimin içerisinde 
bulunmasını istemeyen aileler için yeni bir seçenek olmuştur (Aktaş, 2014, 
s. 832). İslami camia, özellikle kadınların konumlarıyla ilintili bu iki tar-
tışma ekseninin dışında üçüncü bir orijin üzerinden daha yükselmiştir. 
Üçüncü nokta, devlet kurumları dâhil olmak üzere İslam’ın kamusallaş-
ması, İslami düşünce yapısına uygun olarak kurumların dönüştürülmesi 
ve ümmetçilik fikrinin “misyon” haline gelmesidir (Köroğlu, 2016, s. 30). 
Bu misyonu Cihan Aktaş (2007, s. 62) 70’ler İslamcılığının “kurtarıcı” rol 
üstlenerek dünyaya barışı getirmeye çalışması olarak tanımlamıştır. Ta-
nımlanan bu misyonun kadınlar açısından izdüşümü ise kadınların ka-
musal alanda “Allah aşkı” için “dava uğruna” çalışması olmuştur. 

Bu bağlamda 1970’lerde İslami kesimdeki bahsi geçen üç tartışmanın 
kesişim noktasının kadınlar tarafından kurulan üç İslami kadın derneğin-
de somutlaştığını düşünüyorum. Bu dernekler benim çalışmamda irdele-
diğim, 1973 yılında ilk İslami kadın derneği olma özelliği taşıyan “Hanım-
lar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE)” ve 1970’lerin ikinci yarısında faaliyet 
gösteren, Şule Yüksel Şenler’in öncüsü olduğu “İdealist Hanımlar Derne-
ği” ile “ilk başörtülü eczacı” olarak bilinen Fevziye Nuroğlu’nun kurucu-
luğunu üstlendiği “Mukaddesatçı Hanımlar Derneği”dir (Aktaş, 2006, s. 
46). Çalışmamda, Hanımlar İlim ve Kültür Derneği bünyesindeki kadınlar 
tarafından yayıma hazırlanan Şadırvan dergisine odaklanacak, derginin 
70’lerde bu sefer İkinci Dalga feminizm ile sesini duyduğumuz kadın ha-
reketine yönelik reaksiyonunu göstermeye ve söylem analizi yöntemini 
kullanarak irdelemeye çalışacağım. Bu gaye çerçevesinde öncelikle niçin 
eleştirel söylem analizi yöntemini seçtiğime kısaca değinmek istiyorum.

Michel Foucault’nun (1972) belirttiği gibi söylem, öncelikle özneye 
odaklanmakta ve konuşan özneyi merkeze almaktadır. Öznelerin çeliş-
kili seçimlere ve birbirine zıt kanılara sahip olabileceğini bilerek, tarih-
sel gerçeklikleri es geçmeden bu çelişkileri anlayabilmek, öznenin sesini 
duymaktır. Bu yüzden söylemleri tanımlamak ve analiz etmek, söylemi 
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mümkün kılan sosyo-tarihsel yapıyı tespit etmek anlamına gelmektedir. 
Foucault’nun tespitiyle bağlantılı olarak yukarıda tarihsel bağlama değin-
meye çalıştım. Diğer yandan Louis de Saussere (2011, s. 783, 784) ise öz-
nenin, kendi deyimiyle konuşmacının, tam da bir mesajı iletme amacıyla, 
muhataplarının neyi yorumlayacağını tahmin ederek konuştuğunu iddia 
eder. Bu bağlamda “anlamak” söylem analizinin merkezinde yer alır. Eleş-
tirel söylem analizi, yalnızca metnin ve dilin kullanımlarının incelenme-
sini içermez; kurumların ve bireylerin oynayacağı rollerin, düşünme ve 
konuşma aracılığıyla mümkün kılındığı yolların incelenmesini de içerir 
(Hodges, Kuper, Reeves, 2008, s. 570). Dolayısıyla bu çalışmanın anlama 
ve analiz etmek amacına eleştirel söylem analizinin uyduğu açıktır. 

HİKDE ve Şadırvan Bünyesinde Makbul Kadınlık

Amacım doğrultusunda yukarıda çizdiğim tarihsel çerçeveye ek olarak 
Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’ne (HİKDE) değinmek yararlı olacaktır. 
Dernek, Fatma Çalıkavak, Hümeyra Ökten, Gülsen Ataseven ve Fevziye 
Nuroğlu öncülüğünde 1973 yılında kurulmuştur. Önce iki odalı bir dairede, 
ardından Laleli’de İlim Yayma Cemiyeti tarafından tahsis edilen bir binada, 
son olarak ise hâlâ faaliyetlerine devam ettikleri Bayrampaşa Medresesi’nde 
bulunmuşlardır (Barbarosoğlu, 2009, s. 138, 139). Gülsen Ataseven, derne-
ğin kuruluşunu şu sözlerle dile getirmektedir (Saruhan, 2013):

Kadın ve Sivil Toplum Kuruluşu kelimelerinin yan yana gelmediği 
1970’li yıllar... Var olan kadın dernekleri de rozet takmak, kermesler için 
eşantiyon talepleri, sembolik bağışlar dışında bir varlık gösteremiyor. Biz 
lise, üniversite çağında veya mezun bir grup arkadaşla; tarihimizi, kültü-
rümüzü, mensup olduğumuz dinimizi inceliyor ve Batı taklidi formüller 
yerine; kültürel birikimlerimizden yararlanarak nasıl çözüm üretebilece-
ğimizi tartışıyorduk. 

Yoksul ailelere yardım toplamak, kız çocuklarını sınava hazırlamak 
gibi gayelerle kurulan HİKDE diğer yandan “tarihimizi, kültürümüzü, di-
nimizi tanımak” misyonuyla yola çıkmıştır (Nasıl Bir Araya Geldik İdeali-
miz Nedir On sekiz Ayda Neler Yaptık, 1976, s. 4). 1976 yılına gelindiğin-
de HİKDE, Şadırvan dergisini yayımlamaya başlamış, 1980 yılına kadar 
18 sayı çıkarmıştır.
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Şadırvan, sayfalarından apaçık anlaşılabileceği gibi eğitimli kadınları 
bünyesinde barındıran, aynı ölçüde de eğitimli kadınlara hitap eden bir 
dergidir. Komünizmi eleştiren köşe yazıları, dünya politikasına dair yo-
rumlar, öğrenci hareketlerinden duyulan kaygı, dil, bilim, din-ahlak tartış-
maları, Batı’ya yönelik eleştiriler milliyetçi-muhafazakâr bir perspektiften 
ele alınmaktadır. Yanı sıra çocuk bakımı, kadın sağlığı, ev işlerine dair püf 
noktalar, görgü kuralları, örtünme ve giyim gibi konular da sayfalarda sık-
lıkla yer almaktadır. Şadırvan ilk sayfalardan itibaren hangi kesime hitap 
ettiğine ve hitap ettiği kadınların “nasıl” özelliklerle donatılmış olması ge-
rektiğine dair ayrıntılı bir tasvire yönelir:

Ne denirse densin kadının varoluşunun en başta gelen sebebi Allah’ını 
bilmesi ve kulluğunu idrak etmesinden sonra eş ve ana olmasıdır. Diğer 
fonksiyonları kadının bu taraflarını öldürmediği, harap etmediği takdirde 
kabule şayan olabilir (Nasıl Bir Araya Geldik İdealimiz Nedir On sekiz 
Ayda Neler Yaptık, 1976, s. 4).

Görülen o ki “ecdada layık bir evlat; örf, adet ve ananelerine saygılı, 
kültürlü birer anne olmak”, Şadırvan kadınından beklenen başlıca özel-
liklerdir (Nasıl Bir Araya Geldik İdealimiz Nedir On sekiz Ayda Neler 
Yaptık, 1976, s. 4). Bu doğrultuda Şadırvan, kadınları hem özel hem de 
kamusal alanda belirli kurallara bağlı kılar. Bir kadından beklenen; kulluk, 
annelik, eşlik vazifelerine sadık kalmasıdır. Bu üçgen içerisinde kadınla-
rın; giyimiyle, duruşuyla, yaşam tarzındaki sadeliğiyle, imana bağlılığıy-
la kulluk; ev işlerinde hamaratlığı ve mükemmelliğiyle, kanaatkârlığıyla, 
“aile fertlerinin huzurunu ve rahatını” öncelemesiyle eşlik; neslin üreticisi 
olma pozisyonuyla, vatana-millete hayırlı, imanlı çocuklar yetiştirmesiyle 
annelik kimliği parlatılmaya çalışılır. Esasında işaret edilen bu üç yapıta-
şı birbirinin mütemmim cüzüdür; zira evlenmek, aile kurmak kadını ve 
erkeği birer mümin olarak günahlardan koruduğu gibi neslin devamını 
sağlamak vatana olan borcun ödenmesi anlamına gelir. Bu doğrultuda bi-
reysel istek ve arzulardan uzak durmak öncelikli şarttır. Bu arzular aile 
hayatının çözülmesini, aile hayatının çözülmesi ise toplumun yozlaşma-
sını getirir. Aileyi ayakta tutma görevi kadına verildiğine göre, toplumun 
refahının baş sorumlusu da kadın olarak görülür. Dolayısıyla erkeklerin 
“yozlaşması”, kadınların “yozlaşması” kadar tehlikeli görülmez, kadınla-
rın “ahlak” duygusundan yoksunluğu “toplumun bağrında yaralar açar-
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ken” erkeklerinki toplumu ancak ateşli bir griple karşı karşıya bırakır. Bu 
toplumsal sorumluluğa karşıt olarak ev içindeki hiyerarşide erkek önce 
gelmekte, evin reisi kabul edilen erkeğe itaat zorunlu kılınmaktadır (Betül, 
1978a, s. 5).

İdeal kadının bir diğer önemli özelliği ise eğitimli olmasıdır. Şadır-
van’ın asli kadrosunun eğitimli, meslek sahibi kadınlardan oluştuğunu 
daha önce belirtmiştim. Bu doğrultuda eğitimli olmak ideal kadına içkin 
bir özellik olarak yansıtılsa da eğitimin amacı “samimiyet, öze yakınlık, 
iyiliği emir, kötülükten sakınmak” (Öznur, 1978, s. 24); vatana-millete ha-
yırlı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmek olarak belirlenmiştir:

Bugünün genç kızı yarının mühim görevleri bulunan, çocuklarının eği-
timinden sorumlu annesi olacaktır. Bu mevki öyle önemli ve stratejik bir 
noktadır ki anaların tek bir telkini ile toplum eğitilebilir. (...) Milyonlarca 
anayı veya ana namzedini vaaz, nasihat, konferans v.s. ile irşad edecek iyi 
yetişmiş mükemmel eğitilmiş hanım ve genç kız kadrosuna ihtiyacımız var 
(Betül, 1980, s. 12, 13).

Şadırvan’ın ideal kadına dair çizdiği bu portreye kısaca göz gezdirmiş 
olmanın çalışmanın devamı için gerekli olduğunu düşünüyorum; zira ide-
al kadına yüklenen bu sorumluluklar bütünü bir sonraki bölümde Şadır-
van’ın kadın hareketine duyduğu tepkinin bir ayağını meydana getirirken, 
diğer ayağı ise kadın hareketinin Batıcılık ile bağdaştırılması ve Batı’ya 
gösterilen reaksiyon oluşturuyor. Şadırvan’ın Batı’ya dair algısına da kı-
saca değindikten sonra çalışmanın esas gayesine, kadın hareketine yönelik 
reaksiyona odaklanmak gerektiğine inanıyorum.

Ahmet Yaşar Ocak (2005), İslamcılık düşüncesinin Batı’yla etki-
leşiminin krizlere açık olduğunu, Batı’nın belirlediği normlara uyum 
sağlamaya çalışmanın İslam düşüncesini şoka uğrattığını belirtir. Tanıl 
Bora (2012) ise milliyetçi-mukaddesatçı gelenek içinde Batılılaşmanın 
kötü bir kader olarak simgelenen bir yol tasviri olarak algılandığını; 
Batı’ya has bir bulaşıcı hastalık olan emperyalizmin, insanı maddi ve 
manevi bir sefalet hapishanesine mahkûm ettiğine inanıldığının altını 
çizer. Bu bağlamda Şadırvan’ın Batı karşıtlığı Bora’nın işaretlediği şab-
londa milliyetçi-mukaddesatçı çizginin en önemli motiflerinden birini 
oluşturur: 
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Geçen iki asır içinde emperyalist Batı İslam alemine hücum etmeye 
başladı. El attığı ülkelerde takip ettiği maarif politikasında hedef şuydu: 
Dinî bağları ve inancı zayıflatmak, dinin Müslümanların gönlünde yer et-
miş kutsiyetini zamanla kaldırmak, fikir ve vicdanlardaki mevcut şeklini 
karmakarışık etmek ve bozmak. (...) Neticede dini, İslam tarihini, kültür 
mirasımızı, peygamberimizi onların etüdlerinden öğrenir hale geldik. 
Aşağılık duygusu içinde Avrupa’ya (yabancı ideolojilere) köle olma şuuru 
taşıyan ve buna dibine kadar dalan bir nesil olarak yetiştik. Kendi gözü ile 
göremeyen, kendi aklı ile düşünemeyen, ancak kendine telkin edilen fikre 
inanan bir nesil... (Betül, 1979, s. 20).

Görüldüğü üzere çizilen ideal kadın portresinin ve Batı’ya duyulan 
tepkinin, kadın hareketine yönelik tavrın taşlarını döşediği aşikârdır. Zira 
kadın hareketi Şadırvan’ın “kutsal üçgenini” ters yüz etmeye çalışan Batı 
orijinli yapısıyla Şadırvan için kendiliğinden bir ötekiliğe sahiptir.

Şadırvan’ın Kadın Hareketine Bakışı

1960’lı yıllarda gündeme gelmeye başlayan, 1970’lerde ise doruğa ula-
şan İkinci Dalga kadın hareketi “Özel olan politiktir” anlayışı çerçevesinde 
şekillenmiştir. Kökenleri Antik Yunan düşüncesine kadar dayanan özel 
alan/kamusal alan ayrımında erkeklerin alanı kabul edilen kamusal alan 
ve kadınların alanı kabul edilen ev, yani özel alan İkinci Dalga feminist 
hareket içindeki kadınlarca bulanıklaştırılır (Berktay, 2010, s. 126).

Simone De Beauvoir 1949 yılında yazdığı İkinci Cins kitabında ünlü 
“Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözünü dile getirmiş, klasik kadınlık mit-
lerinin kadınlar tarafından yıkılmaya başladığının, fakat elde edilen kaza-
nımların yeterli olmadığının altını çizmiştir (1980, s. 255). Bu doğrultuda 
örneğin 1968’da Birleşik Amerikalı kadınların Arlington Mezarlığı’nda 
geleneksel kadınlığın cenaze törenini gerçekleştirmeleri (Ergas, 2005, s. 
481), Beauvoir’ın vurguladıklarıyla kesişir niteliktedir. 

İkinci Dalga feminizme içkin olan tartışmalar (üreme hakları ve cin-
sel haklar, beden, aile, aşk, şiddet, ev içi emek, eşit işe eşit ücret, annelik, 
çocuk bakımı, kürtaj, evlilik-boşanma, kadınların ataerkil sistem karşısın-
daki konumları vb...) müşterek ezilmişlik deneyimlerinin özellikle bilinç 
yükseltme çalışmalarında kadınlar tarafından birbirleriyle paylaşılarak 
politik nedenlerinin işaret edilmesiyle gün yüzüne çıkmıştır (Donovan, s. 
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167). Böylece “kişisel sorunların” kişisel olmaktan ziyade ataerkil sistemin 
yarattığı ortak bir politik kaynaktan türediği anlaşılmıştır. 

Aynı yıllarda Türkiye’deki duruma göz gezdirdiğimizde ise kadınların 
mobilizasyonunun sol örgütlerin çatısı altında oluştuğunu görürüz. Bu yıl-
lar, Türkiye’de solun da yükseldiği ve güçlenen bir tabanla beraber özellikle 
üniversitelerde söz sahibi olduğu yıllardır. Dolayısıyla kadınların kitlesel 
olarak örgütlenmeleri, dernek ve sendikalarda yer almaları sol içinde ger-
çekleşmiştir. Şirin Tekeli (1989, s. 36), kadınların kurtuluşunun sosyalizm 
ile sağlanacağı düşüncesinin sol örgütlerden bağımsız bir kadın hareketi-
nin oluşmasına izin vermediğini ifade etmektedir. Örneğin; Birsen Talay 
Keşoğlu (2010, s. 62) 1975 yılında, Türkiye Komünist Partisi çatısı altında 
kurulan İlerici Kadınlar Derneği’nin “kadın sorununu” ayrı bir sorun ola-
rak görmediğini, aile içi şiddet konusunun örgütlenme içerisinde gündeme 
gelmediğini, kadınların ev-içi emeklerinin erkek yoldaşların rahatı gibi mis-
yonlarla çerçevelendiğini belirtmiştir. Buna rağmen İlerici Kadınlar Derne-
ği’nin geniş katılımlı bir kadın derneği olmasının yanı sıra çıkardığı Kadın-
ların Sesi gazetesi ile yeni tartışma ufukları açtığı söylenebilir. Gazete henüz 
ilk sayısında (Kadınların Sesi, 1975, s. 1) eğitimde, iş bulmada, terfide eşit-
lik; kadınları aşağılayan yasalarda düzenleme, anneliğin toplumsal bir işlev 
sayılması; barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve toplumsal ilerlemenin ka-
dınlarca savunusu taleplerini dile getirmektedir. 12 Eylül 1980 darbesi Türk 
siyasal hayatında başka bir sapak açarken, feminist bilincin pratiğe dökül-
mesi darbe sonrası oluşan yeni düzende kendisine yer bulmuştur.  Kadınlar 
sol örgütlerde edindikleri deneyimler neticesinde, 80’li yıllarda kurdukları 
feminist kadın örgütlerinde bu deneyim ve analizler ışığında örgütlenme 
pratiklerini geliştirmişlerdir. Şadırvan bünyesinde yer alan kadınların hem 
iç hem dış politikayı yakından takip etmelerinden hareketle, her iki ölçekte 
kadın hareketine kısaca göz gezdirmek Şadırvan’ın reaktif tavrının hangi 
nüvelerle örülü olduğu görebilmek açısından yardımcı olmaktadır.

Yukarıda Şadırvan kadınları tarafından “makbul” kadının kulluk, an-
nelik, eşlik üçgeninde çizildiğini belirtmiş, bu üçgenden çıkan kadınların 
yaratacağı toplumsal yozlaşmadan duyulan kaygının altını çizmiştim. 
Yanı sıra “Batıcılığa” dair olumsuz algıya değinerek Şadırvan’ın “Batılı 
ideolojiler” karşısında milliyetçi diskurdan beslenen tepkisini göstermeye 
çalıştım. Doğaldır ki, “Batı”da ortaya çıkmış ve geleneksel kadınlık rolleri-
ni altüst etmeyi hedefleyen kadın hareketi, Şadırvan’ın arzuladığı toplum-
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sal düzene ve o düzenin içinde konumlandırdığı kadın kimliğine oldukça 
zıt bir istikamette ilerlemektedir. Bu yüzden Şadırvan’ın kadın hareketine 
yönelik tavrı korku ve kaygıdan beslenmiştir.

Şadırvan’ın “kadın meselesini” ilk kez ele alması henüz 5. sayıda, o sı-
rada Paris’te felsefe öğrencisi olan Banu Avar’ın1 sorduğu bir dizi soruya 
yanıt verme amacıyla gerçekleşmiştir. Avar, Türkiye’de kadın-erkek eşit-
liğinin sağlanıp sağlanmadığını, HİKDE’nin kadının ikincil konumundan 
sıyrılması için hangi yolları önerebileceğini, İslam’ın Türkiyeli kadınların 
toplumsal gelişimine etkisi olup olmadığını ele aldığı bir mektubu Şadır-
van’a iletmiştir. Bu vesileyle Şadırvan kadınları “kadın meselesindeki yan-
lışlara” işaret eden uzunca bir yazı yayımlayarak Avar’ın sorularına yanıt 
vermeye çalışmıştır. Bu yanıtta kadın meselesini “zihinleri bulandıran bir 
demogoji” olarak yorumlamışlar; meseleye “Batılı” yollarla çözüm arama-
nın yanlışlığına, kadın-erkek eşitliğinin “ilim dışı” doğasına, İslamiyet’in 
toplumsal ve hukuksal alanda fakat en çok da annelik hususunda kadına 
verdiği değer gibi konulara işaret etmişlerdir (Kadın Hakları Konusunda 
Derneğimize Sorulan Sualler ve Cevaplarımız, 1977, Şadırvan, 12, 13, 44, 
45).

Avar’ın sorularıyla beraber ele alınmaya başlanan “kadın meselesi” 
ilerleyen sayılarda yerini kadın hareketini tasvir etmeye bırakmıştır. Hic-
ran Göze (1977, 26) “Kadınlığın Perişan Dünyası” isimli bir yazıyla Batı’da 
kadınların konumunu ele almaya ve bu konumun Türkiye’ye yansımala-
rını irdelemeye girişmiştir:

20. asrın kadını manen de maddeten de iflas etmiştir. Bu iflastan en bü-
yük yarayı şüphesiz Türk ve Müslüman kadın almıştır. Çünkü Batı kadını 
bu noktaya kazana, kazana değil kaybede, kaybede gelmişti. Ama bizim 
kadınımız sadece bir taklit uğruna kazandıklarını kaybettiği için perişan 
olmuştur. (...) Kadının, analığı, eşliği, bacılığı, dişiliğin o devleşmiş varlı-

1	 1955	yılında	doğmuş	gazeteci-yazar.	Banu	Avar	yurtiçi	ve	yurt	dışı	televizyon	kanalla-
rında	belgesel	yapımcılığı	ve	araştırmacılığı	görevlerini	de	üstlenmiştir.	Avar,	Türkiye	
ve	dünya	siyasetine	dair	yazdığı	gazete	yazıları,	kitaplar	ve	hazırladığı	televizyon	prog-
ramlarıyla	tanınmaktadır.	Özellikle	2004-2008	yılları	arasında	TRT’de	hazırlayıp	sun-
duğu	fakat	yine	TRT	tarafından	yayından	kaldırılan	“Sınırlar	Arasında”	adlı	belgesel	
TV	programı	oldukça	ses	getirmiştir.	Kitaplarında	emperyalizm	karşıtı,	siyasal	İslam’ı	
ve	Batı’yı	eleştiren,	Türk	milliyetçiliğine	vurgu	yapan	bir	izlek	tutturduğu	görülmekte-
dir.	Son	dönemlerde	ayrı	bir	kadın	hareketinin	olmasını	eleştiren	yazılar	kaleme	almış-
tır.	Bkz:	https://www.banuavar.com.tr/	,	https://twitter.com/AvarBanu 
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ğı arkasına atabilmesi Avrupa’nın ölçüsüzlüğünde boy atmıştır.(...) İlim 
tahsil etmek dahi Avrupa kadınını iffetsiz bir hayata atılmaktan koruya-
mamış, bu yüzden o diyarlarda ‘hürriyet’ zehirli neticeler doğuran bir ba-
şıboşluğa dönüşmüştür. 

Göze’nin yazdıklarıyla Fatma K. Barbarosoğlu’nun 70’li yıllarda yeni 
bir Müslüman kadın imajının baş gösterdiğine dair tespiti uyuşur nite-
liktedir. Barbarosoğlu (2015, s. 129, 130), yeni ortaya çıkmaya başlayan 
bu Müslüman kadın kimliğinin, kendisini feminist olarak kabul etmese 
de feminist söylemlerden etkilendiğini, çocuk bakımının ve ev içi emeğin 
sorumluluğunun alınmamasını övgüleyen bir özgürlük atfına sahip oldu-
ğunu belirtir. Diğer yandan, görüldüğü üzere, kadınlar için “özgürlük” 
çoğu zaman “iffetsizliği” beraberinde getirmiştir. Göze’nin yazısının yan 
sayfasında bulunan, Fatma Betül’ün (1977, s. 27, 28) kaleme aldığı “Çağ-
daş Ahlak ve Toplumdaki Çöküş” başlıklı yazıda “çağdaş ahlakın yaşamı 
ne derece güzelleştirdiğini (!), cemiyeti nasıl çökerttiğini ıstırapla, üzüle-
rek ve tiksinerek görelim” diyerek kendi ifadesiyle “fuhşun, iffeti kaybet-
menin, gayri-meşru çocukların, boşanmaların, cinsi sapıklık suçlarının, 
madde kullanımının” arttığına işaret etmektedir. Betül (1978b, s. 38), bir 
başka sayıda ise argümanını “İstatistik ve Belgelerle Batı” adı altında de-
rinleştirmeyi hedefleyerek şu noktalara dikkat çekmiştir:

‘Amerika’da ve Avrupa’da heyecan arayan serbest cinsel yaşam isteyen 
kadınlar evliliklerin kısa zamanda sona ermesine, yuvaların dağılmasına 
sebep oluyor. Artık kadınlar eskiden olduğu gibi erkeklerin yönetimine 
ihtiyaç duymuyorlar. Kendilerini geçindirebildikleri sürece her konuda 
erkeklerle aynı hakka sahip olduklarını iddia ediyorlar.’

‘Gece kulüplerinde erkekleri dansa kaldırıyor, puro, sigara içip kalaba-
lıkta seks mecmuaları okuyorlar.’ 

‘Aşırı özgürlük yüzünden kadınların evlerini terk ettiği, nikâhsız bera-
berliklerin çoğaldığı görülüyor.’ 

‘Batılı kadınların özgürlük adına yaptığı davranışlar erkekleri her ge-
çen gün korkutur hale gelmektedir.’

Böylece kadınların konumunun değişmesinden duyulan kaygı sayfa-
larda birçok defa kendine yer bulur. Kadın, aile ve toplumun sıkı sıkıya iç 
içe geçtiği bir diskurda “kadının felaketi ailenin ve toplumun felaketiyle” 
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sonuçlanır. Toplumsal yozlaşma algısı köpürtülerek bütün sorumluluk 
kadının üzerine yüklenirken kadınların “neler kaybettiğine” dair de bir 
okuma yapılır:

Kadın sadece ailenin değil milletlerin de mimarı olabilme mes’uliyetini 
hissetmedikçe insanlık gerçek manada saadeti bulamıyacaktır. Çağımızın 
maddeye dayalı modern(!) yaşayışında kendisine düşen bu tabii ve o nis-
pette ulvi vazifeyi yerine getiremeyen kadın ne yazık ki bütün istedikleri-
ne kavuştuğu halde mes’ut değildir. O erkek gibi olabilmenin hızı içinde 
kendini makineleşmenin çarkları arasında bulmuş, bu mücadelede ana ve 
zevce olma hasleti hatta haysiyeti insafsızca heder edilmiştir. 

Bu noktada dikkate alınması gereken erkeğin “üstün” konumunun ka-
dınlar için “ulaşılması şart olan” bir hedef olmamasıdır; zira kadınlar İs-
lam’da erkekler gibi bedeller ödemeye mecbur bırakılmayarak ayrıcalıklı 
kılınmıştır. Bağımsızlık söylemiyle bedel ödeme söylemi bir noktada kesişir:

Para	kazanmak,	dilediğince	harcamak	kısaca	‘iktisadi	bağımsızlık’	gö-
rünüşte	güzel.	Başına	buyruk	olmak,	bütün	zevkleri	tatmak,	eşine	kafa	tut-
mak,	erkeklerle	her	hususta	yarış,	onun	yaptığı	işlerin	hepsini	yapabilme	
hırsı	ile	evlerimizden	uzaklaşmak,	belki	nefsimize	hoş	gelebilir.	Ama	bir	
an	için	düşünmek	gerek:	Kazanılan	para	ile	yuvalarımızda	bitmeyen	sa-
vaş,	kavga	ve	gözyaşı	ile	sönen	ocaklar,	perişan	çocuklar,	kaybolan	haya.	
Zaaf	ve	kadınlık	cazibemizi	her	an	emelleri	doğrultusunda	kullanan	bu	tür	
dünyanın	nesi	güzel??? “Hanımlara	Sesleniyoruz”,	1980,	s.	38).

Şadırvan, kadın hareketine sık sık yöneltilen bir soruya da değinir: 
Erkeklerle eşit olmak istemek onları hiyerarşik olarak daha üst düzeyde 
konumlandırdığımızın bir göstergesi değil midir? Kadın hareketi erkek-
ler tarafından, erkekliğin hiyerarşinin üst basamağına konduğunu zaten 
kabul eder, Şadırvan bünyesinde yer alan kadınlar ise kadın-erkek eşitliği 
bahsine dair şu görüşleri öne sürer:

Kadın meselesi bütün dünyada olduğu gibi bizde de yanlış ortaya ko-
nuluyor... İlmi olmaktan çok hissi ve asabi sebeplerle ortaya atılan bir ka-
dın-erkek eşitliğinin kalkanı arkasında kadınların hiçbir davası halledile-
mez. Çünkü başlangıç noktası yanlıştır. Çünkü kadın-erkek arasında eşitlik 
değil başkalık ve tamamlanma vardır. (...) Kadının erkekle eşit olmasını ide-
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al ve dava haline getirmek, erkeklerin kadınlar için ulaşılması şart olan ideal 
bir noktada olduklarını kabul etmek demektir. Kadının erkeklere özenerek 
onların eğlence dediklerine şu veya bu şekilde uzanmaya çalışması meseleyi 
çıkmaza sokmak erkeği kendisi gibi sefahat batağına yuvarlanmış bir ka-
dınlıkla daha da dökülür hale getirmektir (Göze, 1978, s. 3).

Dökülen kadınlığın yansıması ise dergi sayfalarında şu sözlerle aktarılır: 

Dünyayı saran anarşinin şüphesiz ilk sebebi eşlikten, analıktan istifa 
ederek dünya ufuklarını aç gözle tarayan kadınlardır. Artık çocuklar ka-
dınları değil, kadınlar çocukları ve erkekleri eskitmektedir. Konken oy-
nayan, tabanca taşıyan, kafa çeken, bomba imal eden cesur ve becerikli 
kadınlarımız ve kızlarımız var (!) (Betül, 1978, s. 38).

Şadırvan’ın kadınlar için çizdiği “değerlilik” hiyerarşisinin başında 
anne olmak gelmektedir. Ailenin kadınsız var olamayacağı, buna mukabil 
toplumsal alanın diğer veçhelerinde -her ne kadar eğitimli ve kültürlü ol-
salar da- kadınlara ailenin ihtiyaç duyduğu kadar ihtiyaç duyulmadığının 
altı şöyle çizilmektedir:

Kadın siyaset dâhil her sahayı doldursa ne değişecektir? Onun esas 
doldurması lazım gelen aile boş kalıp çocuklar anadan mahrum kalınca-
mı kadın erkekle eşit olacakdır? Kadın meslek sahibi olmasın ve ezilsin 
demiyoruz. Ama kadın önce ana olmalı, her şey onun hayatında analık ve 
eşlikten sonra gelmelidir. Erkek tarafından ezilen bir kadınlığın karşısı-
na erkeği ezen çaçaron bir kadınlık çıkarmakla iş halledilemez. Bu sokağı 
karmakarışık eden anarşiyi evlere bulaştırmak veya anarşinin doğuşunu 
evlere hazırlamak olur (Göze, 1978, s. 3).

Yazının devamında “faziletli bir dişinin desteği bulunmayan erkeklerin 
cemiyeti işlemez hale getireceği” ifade edilmektedir. Dolayısıyla kadınlara 
düşen görevin düzenleyici olması ve erkeği/çocuğu tekrar hizaya getirmesi 
gerekmektedir; zira erkeklerle kadınlar arasında kurulan, ebeveyn-çocuk 
ilişkisi benzeri bir ilişkisellik, kadınların erkekleri yönlendirmesinin/dü-
zeltmesinin önemi üzerinden okunmaktadır: 

Gazeteleri şöyle bir tarıyorum... Kadınlık dökülüyor... Buna hadiseye 
daha geniş bakarak insanlık dökülüyor da diyebiliriz. Fakat bu dökülüşün 
kadınlara yansıması bir başka dokunuyor insana... Kadın, erkeğin sığına-
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cağı hatta tövbe edip temizleneceği bir melce olarak kalmalıydı. Sığınak 
olmaktan çıkmış bir kadınlığa bakarak erkeklerden de büsbütün ümidi 
kesmek mümkün (Göze, 1978, s. 2).

Kadın hareketinin oldukça olumsuz ve eleştirel bir tonda ele alınması, 
İkinci Dalga feminizme içkin kavramlar çerçevesinde konumlanmaya çalı-
şan kadınlara dair bir söylem yaratma sonucunu da beraberinde getirmek-
tedir. Bu noktada grup kimliğinin oluşumuna değinmek yararlı olacaktır. 
Örneğin; John C. Turner (1987, s. 30), bireylerin grup kimliklerini, kendi 
gruplarını diğer gruplarla karşılaştırarak oluşturduklarını savunur. Bu da 
bireyin kendi grubunu pozitif bir farklılık yoluyla kurgulamasına imkân 
tanımaktadır. Buna mukabil, La Barbera (2015, s. 2) bireylerin, bir grubun 
paylaştığı ortak özellikleri benimseyerek ve bu kimliğe aidiyet duygusu 
geliştirerek kendilerini farklılaştırdıkları iddiasında bulunur. Stuart Hall 
(2003) da farklılıklar üzerinde durarak, inşa edilen kimliğin, özdeşlikten 
ziyade dışlama sayesinde işlev kazandığını ifade etmektedir. Kimlik ku-
ramlarından hareketle, her grubun kendisini tanımlamanın en pratik yo-
lunun öteki’nin “olmadığı” üzerinden bir anlam dünyası yaratmak olduğu 
çıkarsandığında, Batılı kadın-Müslüman Türk kadın ikiliğinin işaret ettiği 
nokta daha berrak görülmektedir. Müslüman Türk kadın Batı’nın olmadı-
ğı/olamadığı bir kültüre, geleneğe, iffete, ahlaka sahiptir. Bu değerler Müs-
lüman Türk olmakla kendiliğinden var olurken, Batılı olmamakla pekişir. 
Batılı kadın öteki kadındır, dolayısıyla yapılması gereken; öz değerleri işa-
retleyen birtakım geleneksel kuralların ve dinî buyrukların, Batı’ya dair 
unsurları tasfiye ederek altının çizilmesini sağlamaktır:

Evet ‘KADIN HAKLARI’ konusunda mücadele etmek gerektiğine 
biz de inanıyoruz. Ama, bu çağımızın bütünü ile ezilen kadınına Allah’ın 
(C.C) bahşettiği üstün hakları ve vazifelerini duyurmak onu dejenere 
edenlerle mücadele etmek şeklinde olmalıdır. İşte o zaman sindirilmiş, is-
tismar edilmiş Anadolu kadını mevkiinin şuuruna erecek; özgür olduğunu 
zanneden modern şehirli kadın da kimlere ve nelere esir edildiğini göre-
cektir (Betül, 1978a, s. 4).

Bu ikiliğin olumsuz tarafında yer alan öteki kadınlar birer özne olarak 
görülmeyerek adeta büyük projelerin birer kuklası gibi algılanır. İmanlı, 
şuurlu Müslüman-Türk kadının karşısında işte bu büyük projelerin nes-
nesi kadınlar yer almaktadır: 
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Son yıllarda Batı materyalizminin tabii neticesi, aydınlarımızı büyüle-
yen Marksist düşünceyi de ilave ederseniz benzemeye çalıştığımız yaban-
cılara Rusya ve Çin’in de eklendiğini görürsünüz. Hem de şiddet olayları 
desteği ile... Bütün bu keşmekeş içinde kadını nesillerin yetiştiricisi olması 
bakımından daima belirli bir ideolojik noktaya çekmek istediklerini görür-
sünüz. Materyalist bir zihniyetle hazırlanan kadın programlarının, bir kısım 
basının hedefi de budur. Bu yüzden artık anarşi, yuvalarımıza da erkeklerle 
eşitlik, cinsel bağımsızlık, iktisadi özgürlük sloganlarıyla girmekte ve kadın-
lar kocaları ile kıyasıya bir savaşa teşvik edilmektedir (Betül, 1978a, s. 4).

Yukarıda açıklamaya çalıştığım üzere dergi, makbul bir kadınlık kur-
gusu oluşturmaya çalışırken politikanın güncel seyrine yönelik reaktif bir 
tutum da sergiler. Bu doğrultuda yerel ve uluslararası bazda cereyan eden 
politik gelişmeler karşısında Türklük ve Müslümanlık saikleriyle oluştu-
rulan bir kadın profiline işaret ederek, bir yandan geçmişe dair geleneklere 
tutunma hususunda muhafazakâr tabiatını ortaya koyar, öte yandan gün-
cel gelişmeler karşısında bir mevzi almaya çalışır. Değişen konjonktüre, 
modern anlayışın getirdiği “ahlaki” ölçütlere, giyim-kuşam ve davranış 
biçimlerine yönelik yeni baş etme stratejileri üretmeyi hedefler. Bu çaba 
kadın hareketine verilen tepkilerde, özellikle kadın-erkek eşitliğiyle ilgili 
kaleme alınan yazılarda billurlaşır. Şadırvan kâh kendi Müslüman-Türk 
kadın kimliğini olumlayarak, kâh öğütler vererek, kâh “dejenere” gördü-
ğü bir kimliği açığa çıkartarak farklı yollardan eleştirel bir tutum takınır. 
Makbul kadınlık kimliğini kurgularken ise “öteki”den ayrışmış bir Müslü-
man Türk kimliğini beslemeyi atlamaz. 

Değerlendirme ve Sonuç

Çalışmamın ilk bölümünde 1950’lerde çok partili siyasal sisteme geçişin 
ardından dinin siyasete eklemlenmesinin de etkisiyle İslamcılığın ideolo-
jik zeminini örmeye başlaması, köyden kente göç ve ekonomik sermayeye 
sahip muhafazakâr kesimin taleplerinin 70’li yıllarda daha görünür olma-
sından bahsettim. İslamcı ideoloji içerisinde yer alan kadınları içine alan üç 
tartışma ekseninin (İslamcı ideolojinin kurumsallaşması ile eğitim ve ba-
şörtüsü tartışmalarını içeren kadının konumu), kesişerek İslamcı kadınla-
rın kamusal alanda bu eksenleri misyon edinmesi üzerinden yeni oluşum-
ları meydana getirdiğine işaret ettim. Bu oluşumlardan biri olan “Hanımlar 
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İlim ve Kültür Derneği’nin” yayımladığı Şadırvan dergisinin analizinin ise 
çalışmamın ana malzemesi olduğunu ilettim. Bu malzemeyi değerlendirir-
ken söylem analizinden ve kimlik kuramlarından yararlandım.

İkinci bölümde, derneğe ve dergiye odaklanarak çizilen ideal kadın 
kimliğinin nüvelerini aktarmaya çalıştım. Kulluk-annelik-eşlik üçgenin-
de konumlanan ideal kadına yüklenen görev ve sorumluluklara kısaca 
göz gezdirdim. Akabinde, Şadırvan’ın kadın hareketini değerlendirirken 
referans göstereceği “Batıcılık” ile ilgili olumsuz görüşlere yer vermeye 
çalıştım. Amacım Şadırvan’ın kendisini tanımlarken kullandığı Müslü-
man-Türk kadın kimliğinin “ötekisinin” dayandığı orijini açıklayabilmek-
ti. Üçüncü bölümde ise kadın hareketinin ve çizilen “öteki” kadın kimli-
ğinin bileşenlerini deşifre etmeye çalışarak, Şadırvan’ın kadın hareketine, 
kadın-erkek eşitliğine ve kadının toplumda edindiği rol ile ilgili eleştirile-
rine yer vermeye gayret ettim. Bu bölümde ise analizlerimi kısaca değer-
lendirmeyi ve yorumlamayı hedefliyorum.

Analizin ilk bileşeni olarak İslamcı ideolojiye bir de Daryush Shaye-
gan’ın “yaralı bilinci” üzerinden göz gezdirmek istiyorum. Shayegan (1991, 
s. 26, 92) dünyaya bakış açımızın modernliğin oluşturduğu bir gözlükle 
şekillendiğini, Batılı olmayan bilinçlerin iki farklı algıyla yaşayarak kendi 
algılarını yamalar üzerinden oluşturduklarını ifade eder. Bunun anlamı 
nedir? Shayegan, Rönesans, Reform, Aydınlanma gibi Batı’nın düşünce 
sisteminin kökten değişimlerle şekillenmesiyle İslamcı düşüncenin kümü-
latif bilgi edinme sürecinden koptuğunu yazar. Netice olarak İslamileşme 
adını verdiği sürecin öteki’nin tamamen olumsuzlandığı bir kendini onay-
layışı yarattığını savunur. Bu sürecin aynı zamanda yerel olanın iyiliği, ya-
bancı olanın kötülüğü üzerinden şekillenen ikili bir düşünce sistemini de 
beraberinde getirdiğini ifade eder. Shayegan’ın İslamcılığın bilincindeki 
yaralanmaya atfedebileceğimiz yorumlarının Şadırvan açısından anlamı 
şudur: İkili anlam dünyasının yarattığı yerel olanın “bereketiyle”, yabancı 
olanın “bozgunculuğu” arasında kurulan ilişki, ideal kimliği oluştururken 
işlevsel bir noktaya tekabül etmektedir.

Kadınların İslamcı ideoloji içerisinde konumlanış biçimleri ise farklı 
yazarlar tarafından farklı biçimlerde ele alınmıştır. Örneğin Göle; Modern 
Mahrem’de (2016, s. 34, 37) İslamcı ümmet anlayışının kadınların teset-
türü ve kamusal alandaki denetimiyle sıklıkla ilgilendiğini, İslamlaşmanın 
en göstergeye dayalı biçiminin örtünme üzerinden tanımlandığı savunur. 
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Türkiye gibi İslam inancıyla şekillenmiş toplumlarda kadın bedeninin ve 
kadın meselesi nezdinde ele alınan konuların kamusal alanın sınırları-
nı belirlemede başat faktör olduğunu ifade eder. Bu yorum İslamcılığın 
“dava için hizmet” düşüncesiyle kesişmektedir. Kadınların kamusal alana 
çıkışının altında yatan amaç böylece berraklaşır: ideolojinin görünürlüğü-
nü sağlama ve yayılımını mümkün kılma.  

Deniz Kandiyoti (2015, s. 79) ise İslamcı kadınların ya cinsiyet ayrı-
mına dayanan bir ezilmişlik içerisinde ya da özgürlüğü diğer kadınlardan 
daha fazla olan bir toplumsal ağ içinde ele alındığını belirtir. Buna kar-
şın Cihan Aktaş (2007, s. 59, 138), İslamcılığın ataerkilliğe yönelik önemli 
eleştirilerde bulunduğunun, dava uğruna kadına ve erkeğe eşit sorumluluk 
yüklediğinin altını çizerek ataerkil anlayışın Kur’an’ın indirildiği coğraf-
yanın dili, kültürel özü gibi özellikleri dolayısıyla İslamcılığa atfedildiğini 
ifade eder. Zehra Yılmaz (2015, s. 234-237), Aktaş’ın işaret ettiği davanın 
1970’lerde dernekler kurularak cisimleşmesini, İslamcı hareket içerisinde 
yer alan erkeklerin onaylamasıyla yapılan bir nevi iş bölümü üzerinden 
okumaktadır. Böylece Yılmaz, İslamcı kadınların geleneksel rollerine da-
yalı iş bölümünün İslamcı kadınları güçlendirdiğini; fakat kadın hareketi 
içerisinde hak temelli mücadele eden kadınları zayıflattığını iddia eder. Bir 
dernek etrafında bir araya gelen Şadırvan açısından değerlendirdiğimizde, 
İslamcı ideolojinin kadınlık-erkeklik algısını bozmayacak şekilde bir kim-
lik inşasına giriştiğini görürüz. Bu inşa süreci ise dönemin konjonktürü-
nün yarattığı tartışma noktalarıyla beslenir.

Şadırvan kadını, kendisini 70’li yıllarda hızlı bir değişim sürecinin için-
de bulur. Bu değişim trenine binilememesi güncel politikaya uyum sağ-
layamama riskini içerisinde barındırır. Örneğin; Türk modernleşmesinin 
temel bileşenlerinden olan kadının kamusal alana çıkışı, Şadırvan kadın-
larının seslerini duyurmalarının araçlarından biri olmuştur, dolayısıyla bu 
mevzinin terkedilmesi imkânsızdır. Bir yandan dernekleşme yoluyla ka-
dınlar kamusal alana çağırılırken, öte yandan ev içi kimliğin kurgulandığı 
özel alan kalesi korunmaya çalışılır. Kadınların eğitim almasının gerek-
liliği içselleştirilmiş; fakat geleneksele olan bağlılık nedeniyle özel alanda 
kurulan mevziler terk edilmek istenmemiştir. Mevzilerden uzaklaşılamaz 
fakat sabit bir noktada kalmak da artık imkânsızdır. Böylece bilincinin ya-
rılmasına dair merhem tepkisel tavırda kendisine yer bulur.

Şadırvan içerisinde yer alan İslamcı kadınların, makbul kadınlığa dair 
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söylemlerini oluştururken İkinci Dalga feminizmle ortaya çıkan kadın 
kimliğini ötekileştirme yoluyla bu söyleme katkıda bulunduğuna daha 
önce dikkat çekmiştim. “Yozlaşmaya” dair her çıkarsama İkinci Dalga’nın 
kavramsal sözlüğüne dâhildir. İkinci Dalga feminizmle beraber lügatlere 
girmeye başlayan beden politikaları, annelik ve kürtaj tartışmaları, sosyal 
alanların erkeklere has hiyerarşisinin kırılmasına dair yapılan eylemler, 
evliliğin ekonomi-politiği, kadının cinselliği üzerinde söz sahibi olması 
gibi konuların İslamcı kadınların zihnindeki özeti şu cümlede izlenebilir: 
“Özgürlük merakı yüzünden ihtiraslarının kölesi oluyorlar” (Betül, 1978b, 
s. 38). Bu bağlamda İkinci Dalga feminizmin kavramlarının Şadırvan ka-
dınlarını rahatsız ettiği aşikârdır. 

Sonuç olarak, yukarıda işaret ettiğim rahatsızlığı dindirmek için Şadır-
van, tespit ettiğim şu örüntüyü kullanır:

• Açıklamak: İdeal kadının görev ve sorumlulukları, Batıcılık, kadın 
hareketinin söylemleri açıklanmaya, aktarılmaya çalışılır.

• Tasavvur etmek: Batı’daki kadınların hayat tarzı ve “yozlaşmaya” 
dair veriler paylaşılır.

• Katarsis: Müslüman-Türk ailesinde ve toplumunda da gerçekleşe-
bilecek felaketlerle ilgili uyarılarda bulunulur, senaryolar yazılır.

• Dehümanizasyon: Öteki inşa edilerek öznelikten koparılır, biçim-
sizleştirilir. 

• Güzelleme: “Biz” kimliği yüceltilir. 

Bu örüntü aynı zamanda Şadırvan’ın örneğin kadın hareketiyle “mü-
cadeleye” yönelik strateji noktalarını oluşturur. Yukarıda da bahsettiğim 
üzere Şadırvan kadınları, kendi kimliklerini kurgularken aynı zamanda 
kadın hareketinin çizdiği kadın portresini bir “öteki” olarak ele almış, 
bahsi geçen “öteki” adeta mücadele edilmesi gereken bir “düşman” olarak 
görülmüştür.

Son olarak çalışmamda kurduğum hattın elbette dönemin tüm milliyet-
çi-muhafazakâr yahut İslamcı kadınlarını kapsadığını iddia edemem. Bu 
yüzden bitirirken, bu çalışmanın analiz ölçüsünün Şadırvan dergisindeki 
yazılar üzerinden kurgulandığını tekrar belirtmekte yarar görüyorum.
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NUR TAHSİN SALOR’UN EDEBİYAT TARİHİMİZDEKİ 
YERİNE DAİR YANLIŞLIKLAR1

Meryem Çakır2

Özet

Cumhuriyet dönemi yazarlarından Nur Tahsin Salor (1908-1996) 
edebiyat tarihimizde psikolojik tahlile dayalı kurmaca metinleriyle yer al-
mıştır. Salor’un Gözlerin Sırrı adlı bir romanı ile çeşitli gazete ve dergiler-
de tefrika edilmiş on adet hikâyesi bulunmaktadır. Roman, yayınlandığı 
dönemde edebiyat dünyası tarafından övgüyle karşılanmış, hikâyeler ise 
uzun aralıklarla yayınlandıkları için toplu bir eleştirinin konusu olmamış-
lardır. Yıllar içinde ismi anılmamaya başlanan Salor hakkında edebiyat 
tarihimize bakıldığında birtakım yanlış bilgilerle karşılaşılmaktadır. Çeşit-
li ansiklopedi ve kitaplarda yazarın pek çok romanı olduğu, 1910 yılında 
doğduğu ve ölüm tarihinin bilinmediği belirtilmektedir. Yapılan araştır-
malar sonucunda tek bir romanın yanı sıra tefrika halinde kalmış hikâyeler 
ile yazarın doğum ve ölüm tarihine de erişilmiştir. Yanlışlıkların bir kay-
naktaki bilgilerin kopyalanıp alıntılanması sonucunda yaygınlık kazandığı 
anlaşılmıştır. Bu ve benzeri durumlar dikkatli çalışmayı en çok gerektiren 
alanlardan biri olan araştırmacılıktaki özensizliğe dayanmaktadır. Kadın 
merkezli arşivcilik açısından kalemi güçlü bir kadın yazarın varlığı ve ken-
disiyle ilgili bilgilerin doğruluğu önem arz etmektedir. Salor’un yazdıkları 
hacimli olmasa da bireyin iç dünyasına eğilme şekli göz ardı edilmeyecek 
denli özenlidir. Bu sebeple yazarın kadın tarihindeki yerini teslim etmek, 
kim olduğunu ortaya koymak gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanacak bil-

1 Bu bildiri, Meryem Çakır tarafından 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yazılan yüksek lisans tezinden hareketle 
hazırlanmıştır.

2 Doktora öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk 
Edebiyatı Programı. Öğretim Görevlisi, FMV Işık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilim-
leri Bölümü. meryemcakirr@yahoo.com
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diride kitap ve ansiklopedilerde yer alan yanlışlıklar gösterilecek, bunların 
yerine doğruları aktarılacak, Salor’un edebî metinleri tanıtılacak ve psiko-
lojik tahlil bağlamında incelenecektir. Bu noktada esas alınacak kaynak, 
yazar ve eserleri hakkında hazırlanan yüksek lisans tezi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nur Tahsin Salor, Türk Edebiyatı, Edebiyat Tari-
hi, Roman, Hikâye, Arşivcilik
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MISINFORMATION ABOUT NUR TAHSIN SALOR’S  
PLACE IN OUR HISTORY OF LITERATURE

Abstract

Nur Tahsin Salor (1908-1996), one of the writers of the Republic period, 
takes place in our history of literature with her fictional texts based on ps-
ychological analysis. Salor has a novel called The Secret of the Eyes and ten 
stories serialized in various newspapers and magazines. The novel was pra-
ised by the literary world at the time of its publication, and the stories were 
not criticized collectively for being published at long intervals. When we 
look at our literary history about Salor, whose name has not been mentio-
ned over the years, some misinformation is encountered. In various encyc-
lopedias and books, it is stated that the author has many novels, was born 
in 1910 and the date of her death is unknown. As a result of the researches, 
the date of birth and death of the author has been reached with the stories 
that have been serialized as well as a single novel. It has been understood 
that the misinformation has become widespread as a result of copying and 
citing information in a single source. These and similar situations are based 
on carelessness in reseach, which is one of the areas that requires careful 
study. In terms of women-centered archiving, the presence of a strong fe-
male writer and the accuracy of the information about her are important. 
Although Salor’s writings are not voluminous, her style of writing about 
the inner world of the individual is too elaborate to ignore. For this reason, 
it is necessary to emphasize the importance of the author in women’s his-
tory and to reveal who she is. In the paper to be prepared for this purpose, 
mistakes in books and encyclopedias will be shown, truths will be trans-
ferred instead, Salor’s literary texts will be introduced and examined in the 
context of psychological analysis. At this point, the main source will be the 
master’s thesis prepared about the author and her works.

Key Words: Nur Tahsin Salor, Turkish Literature, The History of Lite-
rature, Novel, Short Story, Archiving
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Giriş

Türk edebiyatı tarihine Cumhuriyet döneminde yazdığı romanı ve 
hikâyeleriyle dâhil olan Nur Tahsin Salor (1908-1996) yaşadığı dönemde 
tanınan, bilinen bir yazarken günümüzde bu konumda değildir. Zamanla 
adından söz edilmemesi, yazar ve metinlerine dair araştırma yapılmama-
sına, kitap ve ansiklopedilerde hakkında bilgi verilmesi gerektiğinde bir 
kaynaktaki yanlışların başka kaynaklara kopyalanmasına sebep olmuştur. 
Bugünden sonra yazılacak kaynaklara doğru bilgiler kaydetmek için onun 
kim olduğunu belirtmekte ve hakkında yanlış bilinenleri düzeltmekte hem 
edebiyat hem de kadın tarihi açısından fayda vardır. 

Kimliğinde adı “Hatice Nur Melâhat” şeklinde geçen Nur Tahsin, pek 
çok kitap ve ansiklopedide yer aldığı şekilde 1910’da1 değil; 14 Ağustos 
19082 tarihinde İstanbul’da doğar. Annesi “Hocazadeler” diye tanınan ai-
leden Emine Münire Hanım, babası istinaf ceza reisliği yapmış Hasan Tah-
sin Bey’dir. Üç çocuklu ailenin üçüncü çocuğu ve tek kızı olan Nur Tahsin, 
on iki yaşındayken babasını kaybeder. İlkokulu Bezmiâlem’de, ortaokulu 
Çamlıca Kız Ortamektebi’nde, liseyi Erenköy Kız Lisesi’nde okur. Arkadaşı 
Nüzhet Gökdoğan ile olan yakınlığı lisede başlar. Lise yılları, edebiyatının 
gelişmesi açısından önemlidir. İlk yazılarını bu devirde kaleme alan Nur 
Tahsin’in “Avize”3 adlı ilk hikâyesi, liseden öğretmeni Reşat Nuri Günte-
kin’in yazılarını nitelikli bulması ve kendisini desteklemesiyle Uyanış der-

1 Bu kaynaklarda yazarın doğum yılı “1910” şeklinde geçmektedir: Yazar, M. B. (1938) 
Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı. İstanbul: Kanaat Kitabevi, s. 322; Yardım, M. N. 
(2007) Yazar Olacak Çocuklar. İstanbul: Sesli Kitaplar, s. 54; Tekin, A. (2012) Edebiyatı-
mızda İsimler. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 5. Baskı, s. 568; Ağaoğlu, N., Saral Z. (2013) 
Edebiyatımızda Kadın Yazarlar Sözlüğü. Ankara: Phoenix Yayınevi, s. 385; Türk Dün-
yası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Cilt 7, s. 
478; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları, Cilt 7, s. 445; Tanzimat’tan 
Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, Cilt 2, s. 889; Köklügiller, A., 
Minnetoğlu, İ. (tarih yok) Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar. Minnetoğlu Yayınları, 
s. 344.

2 Nur Tahsin’in kimliğinde ve pasaportunda 14 Ağustos 1908’de doğduğu yazmaktadır. 
Pasaportunun taranmış hali için bakınız: Çakır, M. (2019). Nur Tahsin Salor’un Hayatı 
ve Eserleri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 119.

3 Nur Tahsin (1929) “Avize”. Uyanış, Sene 37, Cilt 65, No 7.
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gisinde yayınlanır. Nur Tahsin, 1 Temmuz 1932 tarihinde Dâhiliye Hekimi 
Hüseyin İbrahim Salor ile evlenir. Bir süre sonra eşinin yakın arkadaşı, şair 
ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’la dostluğu başlar.1 Salor çiftinin evliliğin-
den iki yıl sonra Günsunan adlı kızları dünyaya gelir. Günümüzde Ame-
rika’da yaşamını sürdürmekte olan kızı Günsunan Bilge’nin aktardığına 
göre2 Nur Tahsin, maddi açıdan refah seviyesi yüksek bir aileye mensup 
olduğundan herhangi bir işte çalışmaz. Mezun olduğu Erenköy Kız Lise-
si’nin derneğinde gençlerin eğitimine destek sağlamak amacıyla 1962-63 
yıllarından itibaren aktif biçimde yer alır. 1966’da derneğin merkez yöne-
tim kuruluna “ikinci başkan” seçilir. 1965’te annesinin, 1967’de eşinin ölü-
müyle sarsılan Nur Tahsin, bu yılların ardından 1972 ve 1973’te peş peşe 
ağabeylerini kaybeder. Bundan sonra bazen yalnız, bazen de destek olmak 
için evinde misafir ettiği üniversiteli kız öğrencilerle yaşar. 88 yaşında geçir-
diği felç sebebiyle bir ay hastanede kaldıktan sonra 1996 yılı Kasım ayının 
27’sinde vefat eder, 29’unda Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilir.

Nur Tahsin’in eserlerine dair araştırma yapıldığında pek çok kitap ve 
ansiklopedide yazarın birden fazla romanı olduğu bilgisiyle karşılaşılmak-
tadır. Örneğin, Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi’ne bakıl-
dığında yazarın yedi adet romanı bulunduğu ve bunların parantez içi bil-
gisiyle hangi tarihlerde basıldığı yazmaktadır. (TBEA, s. 889) Aynı şekilde 
Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde de yazarın yedi roman yaz-
mış olduğu belirtilmektedir. (TDEA, s. 479) Bir başka kaynağa, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi’ne gidildiğinde ise Nur Tahsin, hikâyelerinin yanı 
sıra “romanları” olan bir yazardır. (TDVEA, s. 445) Edebiyatımızda İsimler 
adlı çalışmada da aynı ifade yer almaktadır. (Tekin, s. 568) Bu ve benzeri ça-
lışmalardaki bilgilerin kaynakları araştırıldığında, çoğunun Mehmet Behçet 
Yazar’ın Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı adlı eserinden alıntı yaptığını 
belirttiği görülmektedir. Ancak bu kitapta öyle bir bilgi bulunmamaktadır. 
Mehmet Behçet Yazar, adı geçen eserde çeşitli edebiyatçıları dikkatle ele al-
mış, otuzuncu başlıkta Nur Tahsin’i konu etmiştir. Burada Nur Tahsin’in 

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, günlüğünün bazı sayfalarında Salor çiftinin evine gittiğinden 
bahseder. Bkz: Enginün İ., Kerman, Z. (2007). Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş 
Başa. İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 146, 230, 303. Ayrıca Tanpınar’ın mektuplarının 
toplandığı kitapta Nur Tahsin Salor ve Hüseyin İbrahim Salor’a yazdığı mektuplarla 
karşılaşmak mümkündür. Bkz: Kerman, Z. (2013) Tanpınar’ın Mektupları, İstanbul: 
Dergâh Yayınları, s. 262-267.

2 Günsunan Bilge ile 28 Ağustos 2018 tarihinde e-posta yoluyla görüşülmüştür.
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hayatı ve edebiyata dair düşüncelerinin yanı sıra, eserlerinden örneklere 
yer vermiştir. Hikâyelerden yapılan alıntıların üzerinde, bir karışıklığa ma-
hal verecek “Mimi’den, On Yedi Yaş’tan, Bebek’ten” gibi belirsiz ifadeler 
kullanmayıp “Mimi hikâyesinden, On Yedi Yaş hikâyesinden, Bebek hikâ-
yesinden” şeklinde metnin türünü ortaya koyan başlıklar koymayı tercih 
etmiştir. (Yazar, 1938, s. 326-327) Yani bahsi geçen metinlerin hikâye oldu-
ğu ve Nur Tahsin’in bir tek roman yazdığı kaynakta açıkça gösterilmiştir. 
Araştırmacıların bu kaynağı dayanak göstererek yazarın pek çok romanının 
bulunduğunu söylemeleri mümkün değildir. Fakat yukarıda örneklendiği 
gibi pek çok çalışmada bu yanlışa rastlanmaktadır. Karşılaşılan durumun 
sebebi, araştırmada ana kaynağın yanı sıra atıf yapılan kaynağa dahi baş-
vurmama özensizliğidir. Asıl endişe verici hal, bir araştırmacı yanlış bilgi-
yi kaydettikten sonra diğer araştırmacıların da dikkat etmeksizin aynısını 
kopyalaması, bir başka çalışmada kullanmasıdır. Bu durum, herhangi bir 
konuda ilk elden bakılacak bilgi harmanı niteliğindeki çalışmalara duyulan 
güveni zedelemektedir. Belgeleri uygun şekilde tasnif etmek, korumak, sak-
lamak ve gerektiğinde yararlanmak isteyene sunmak amacıyla geliştirilen 
arşivcilik alanında, Nur Tahsin’in romanı ile hikâyeleri gibi birincil kaynak-
ların tespit edilip bulundurulması, burada örneği verilen yanlışlıkların dü-
zeltilmesi açısından gereklidir. Ayrıca kadın yazarların elinden çıkan bu tip 
metinler, kadın merkezli arşivlerin zenginleşmesine olanak sağlayacaktır.

Yapılan araştırmalarda erişilen bilgilere göre, Nur Tahsin Salor’un 
Gözlerin Sırrı adlı bir romanı ile gazete ve dergilerde tefrika halinde kal-
mış on hikâyesi bulunmaktadır. Yazarın edebiyat tarihindeki konumunu 
belirlemek için eserlerine eğilmek gerekmektedir.

 Gözlerin Sırrı, iki kez basılmıştır. 1931’de Muallim Ahmet Halit Kitap-
hanesi’nde yapılan ilk baskıda, kitabın kapağında “büyük hikâye” ibaresi 
yer almaktadır. İkinci baskı, Erenköy Kız Liseliler Derneği yararına, geli-
riyle öğrencilere destek sağlamak amacıyla 1986’da yapılmıştır. Romanın 
formuna bakıldığında, son bölüm hariç günlük şeklinde –romanda anı 
defteri olarak geçer- yazıldığı görülmektedir. İç dökmenin, ruhu göz önü-
ne sermenin en kolay yollarından biri olan günlük tarzı, psikolojik tahlile 
daha elverişli olduğu için seçilmiş gibidir. Esere bakıldığında ilk olarak, 
sevenle sevenin kavuşamadığı klasik bir aşk hikâyesinin işlendiği görül-
mektedir. Üzerinde dikkatle durulduğunda yazarın başkahramanının psi-
kolojisini başarıyla aktardığı anlaşılmaktadır.
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 Eserde olaylar şu şekilde gelişir: Genç yaşında anne ve babasını kaybe-
den başkarakter Füsun, dayısının evinde yaşamaktadır. Dayısının oğlu Sü-
ha’nın kendisine âşık olduğunu bilmekte, bu durumu “neticesiz heves” ola-
rak değerlendirmektedir. Çünkü küçük yaştan beri arkadaşı Fahri Celâl’i 
sevmektedir. Füsun ile Fahri Celâl’in sıkı dostlukları çocukluklarında dü-
zenlenen bir veda gecesinde kopmuştur. Gecede keman çalan Füsun, Fah-
ri Celâl’in annesinin tavırlarından rahatsız olur. Kadının kendisini güzel 
bulmadığı için oğluna yakıştırmadığı fikrine kapılır ve kimseye veda etme-
den bu kırgınlıkla oradan çekip gider. Bu olayın ardından Fahri Celâl, Ber-
lin’de mimarlık okumak üzere İstanbul’dan ayrılır. Yurt dışından Füsun’a 
defalarca kez mektup gönderse de cevap alamaz. Sayısı zamanla azalan 
mektuplar, bir süre sonra tamamen kesilir. Aradan on yıl geçer ve ikili bir 
davette karşılaşır. İkisi de birbirine mesafeli davranır. Günler sonra ortak 
arkadaşları olan Nazan’ın evinde yeniden karşılaşırlar. Yemekten sonra 
genç adamın Nazan ile birlikte müzik çalması Füsun’u aralarında ilişki 
olabileceği konusunda şüphelendirir. Fahri Celâl ve Füsun, sabahleyin 
sandalla açılırlar. Bu kısa gezinti, aralarındaki buzları eritir. Füsun “Neri-
me Cavit” takma adıyla şiirler yazmaktadır. Bu takma adın gerçekte kime 
ait olduğunu, Füsun’un yakın arkadaşları Kaya ve Nazan dışında kimse 
bilmemektedir. Fahri Celâl, tanımadığı bu isme hayrandır. Bir gün Nazan, 
Fahri Celâl’in bu isme ve yazdığı şiirlere ilgisinden sıkıldığını dile getirir. 
O şairi tanısa belki yazdıklarıyla meşgul bile olmayacağını söyleyerek Fü-
sun’u incitir. Bir müddet sonra Fahri Celâl adaya gider. Evde Füsun ile baş 
başa kalan Nazan, ona içini döker, Fahri Celâl’e beslediği aşkı anlatır. Söy-
lediğine göre bu aşk karşılıklıdır. Ancak genç adam Nerime Cavit’in şiirle-
rine odaklandığı için kendisiyle ilgilenmiyordur. Füsun’dan ricası, takma 
ismini açıklamasıdır. Füsun, üzülse de olsa bu isteği geri çevirmez. Ertesi 
gün apar topar İzmir’e, Kaya’nın yanına gider. Oradayken Nazan’dan bir 
mektup alır. Arkadaşı, takma ad konusunu Fahri Celâl’e açtığını, onun 
bu meseleye kahkahalarla güldüğünü yazmıştır. Okudukları onda deprem 
etkisi yaratır. Durumunu Kaya ile paylaşır. Aradan biraz zaman geçtikten 
sonra Süha’dan da bir mektup alır. Bu, diğerinin aksine oldukça hüzünlü 
satırlarla döşenmiştir. Aklına gelen ilk fikir, kendisi mutlu olamıyorsa bir 
başkasını mutlu edebileceğidir. Kaya’nın bu konuda desteğini alan Füsun, 
Bursa’ya gider ve Süha ile evlenir. Evliliğinin ilk günü, Kaya’dan mektup 
alır. Mektupta, günler önce Fahri Celâl’den Füsun’a bir mektup geldiği, 
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evde olmadığı için Kaya’nın onu ancak şimdi iletebildiği yazmaktadır. Fü-
sun mektubu okur ve Fahri Celâl’in de onu çocukluğundan beri sevdiğini, 
ömür boyu birliktelik teklifine cevap beklediğini görür. Artık çok geçtir. 
Bir yandan ağlarken bir yandan da anı defterini ve mektubu yakar. Roman 
bu şekilde son bulur.

Gözlerin Sırrı, yayınlandıktan sonra devrin bazı önemli yazarlarınca 
niteliği bakımından değerlendirilir. Yaşar Nabi, Mehmet Behçet Yazar, 
Hüseyin Cahit gibi isimlerin kaleme aldıkları eleştirilerde, özetle Nur 
Tahsin’in bu romanda düzenli ve tertemiz bir dil kullandığı, yazmaya de-
vam etmesi gerektiği, yetenekli olduğunu ve çok iyi eserler yazabileceğini 
gösterdiği söylenmekte, psikolojik tahlil konusunda özenli tutumu takdir 
edilmektedir.1 Bu eleştirmenlerden Mehmet Behçet Yazar, ileriki yıllarda 
kaleme aldığı Genç Romancılarımız ve Eserleri adlı çalışmasının “Tahlil 
Romanı” başlığı altında Gözlerin Sırrı romanından bahseder ve “muvaffak 
ruh tahlillerine” (Yazar, 1937, s. 58) örnek olarak bu eserdeki bazı kısımla-
ra dikkat çeker. Eleştirmenlerin belirttiği gibi, Nur Tahsin ruh tahlili hu-
susunda oldukça özenlidir. Romana dair düşüncelerini dile getirirken bu 
konuya verdiği önemi şu cümlelerle anlatır: 

Roman nevileri içinde bana en çok zevk veren tahlil romanıdır. Bir si-
nema filmi gibi yalnız renkten, hareketten, tesadüflerin yarattığı hâdiseler-
den ibaret olan romanlar artık bizi doyurmuyor. Kahramanların ruhlarını 
görmek, bu ruhlardaki derinliklerin sırlarını okumak istiyoruz. Artık ro-
mandaki vak’a ile hâdise kahramanı tanımak değil; kahramanın ruhundan 
hâdiselerin düğümlerini çözmek istiyoruz. (Yazar, 1938, s. 326)

Tahlil romanlarının adeta “ihtiyaç duyulan” bir tür olduğuna işaret 
eden yazarın kaleminden ruhun karmaşasını gözler önüne seren roman 
ve hikâyeler çıkması şaşılacak bir durum değildir. Peki yazar bunu ne 
nispette başarabilmiştir? Ruh tahlilini sadece romanı değil hikâyeleri çer-
çevesinde de düşünmek gerekmektedir. Bu nedenle hikâyeleri hakkında 
genel bilgiler verildikten sonra bütün metinleri göz önünde bulundurarak 
değerlendirme yapmak fayda sağlayacaktır. 

1 Eleştiriler için bkz.: Yaşar Nabi (1931) İki Yeni Eser. İstanbul: Muhit, Sene 3, No.33, s. 
66-67; Yazar, M. B. (1940) Nur Tahsin Salur. İstanbul: Yedigün, No.378; Hüseyin Cahit 
(1934) Nur Tahsin Hanımefendi – Gözlerin Sırrı, Roman. İstanbul: Fikir Hareketleri, S. 
22, s. 11-12.



548

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Nur Tahsin Salor’un gazete ve dergilerde kalmış, kitaplaşmamış hikâ-
yeleri yayınlanış sırasıyla şu isimlere sahiptir: “Avize” “Bebek”, “Mimi”, 
“Yaş On Sekiz”, “Heykel”, “Maskeli Balo”, “Zehra’nın Talihi”, “Garip 
Bir Tesadüf”, “Nazar” ve “Ayrılık”. Yukarıda belirtildiği gibi yazarın ilk 
hikâyesi “Avize” 1929 yılında Uyanış dergisinde yayınlanır. İlk hikâyenin 
ardından romanı basılan yazar, aradan yıllar geçtikten sonra hikâyelerini 
okurlarıyla paylaşmaya devam eder. “Bebek”, “Mimi” “Yaş On Sekiz” ve 
“Heykel” başlıklı hikâyeleri 1936-1938 yılları arasında Son Saat gazetesinde 
yayınlanır. Yeniden Nur Tahsin’in suskunluk dönemi başlar. Bu dönem, 
“Maskeli Balo”nun 1 Mart 1952 tarihinde Resimli Hikâyeler mecmuasının 
18. sayısında basılmasıyla bozulur. Okurları heyecanlandırmak adına bir 
önceki sayısında yayınlanacağına dair duyuru yapılan hikâye, mecmua-
nın adında ifade edildiği şekilde bir resimle sunulur. Bu hikâyeyi, Yirminci 
Asır adlı haftalık resimli mecmuada yayınlanan “Zehra’nın Talihi”, “Garip 
Bir Tesadüf”, “Nazar” ve “Ayrılık” takip eder. 1957 yılının farklı aylarında 
basılan bu hikâyelerden “Garip Bir Tesadüf”, 4 Nisan tarihli 242. sayıda 
bütünüyle verilmiş, diğerleri mecmuanın birkaç sayısına bölünmüştür. 
Bunlardan “Zehra’nın Talihi” 17 ve 24 Ocak tarihli 231 ve 232. sayılarda, 
“Nazar” 25 Nisan ve 2 Mayıs tarihli 245 ve 246. sayılarda, “Ayrılık” 13, 
20 ve 27 Haziran tarihli 252, 253, 254. sayılarda yer almaktadır. Künye 
bilgilerine değinilen bu hikâyelerle Gözlerin Sırrı adlı romanın en temel 
ortak özelliği, daima karakterlerin psikolojisinin odağa alınmasıdır. Nur 
Tahsin’in yazdıklarının büyük çoğunluğu yoğun diyaloglarla örülmüş, ra-
hatlıkla okunabilen, akıcı metinlerdir. Tematik açıdan aşk, evlilik, ayrılık, 
özlem, yoksulluk gibi pek çok farklı bireysel ve toplumsal meseleyi işleyen 
yazarın romanında olduğu gibi çoğu hikâyesinde kadınların dünyasını ele 
aldığı görülmektedir. 

Psikolojik tahlilin yazar tarafından nasıl aktarıldığını görmek için Göz-
lerin Sırrı romanının başkarakteri Füsun’un içsel durumunu izah ettiği şu 
cümlelere bakmak mümkündür: 

Fahri Celâl acaba Nerime Cavidi nasıl tasavvur etti de bu tebriki gön-
derdi. Güzelliğe meftun Fahri Celâl... Acaba bu şiirlerin benim gibi çirkin 
bir kızın eseri olduğunu bilse tebrik etmek için kalemi eline almak zahme-
tinde bulunur mu? Nazan ve Kaya ne kadar ısrar ederlerse etsinler ben, 
namı müstearımdan vazgeçmeyeceğim. Nerime Cavit imzasile okudukla-
rı şiirlerin zevkine doyamayanlara kendimi takdim edersem yaratacağım 
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inkisarı hayali düşünüyorum. Hayır... Ben buna hiç tahammül edemem. 
Karşımdaki gözlerin acı bir hayretle açılmasına, dudakların, çirkin, zalim 
bir kıvrımla bükülmesine nasıl, nasıl tahammül ederim? Bu müstehzi çev-
releri düşünürken gözlerimin önünde Fahri Celâl’in mağrur başı beliriyor. 
Mısralarımdan ayrılarak acıyan bir bakışla yüzüme bakan sarı gözlerini 
görür gibi oluyorum. Sonra dudaklarını çirkinleştiren zalim bir inhina ile: 
-Demek, aylardanberi aradığım bu nefis şiirlerin şairi sizsiniz öyle mi?!... 
dediğini bu müstehzi sesin acı aksini işitir gibi oluyorum. Vücudümde 
buzdan bir el dolaşıyor, tüylerim ürperiyor. Hayır hayır, belki her bakışa, 
her sese gözlerimi kapar, kulaklarımı tıkarım. Fakat Fahri Celâlin mağ-
rur bakışları altında ezilmeğe, dudaklarının acıyan kıvrımlarına, müstehzi 
sözlerine asla, asla tahammül edemem. (Nur Tahsin, 1931, s. 17-18)

Burada Füsun’un takma adın kendisine ait olduğunu açıklarsa sevdiği 
Fahri Celâl’de nasıl bir hayal kırıklığı yaratacağını düşündüğü görülmek-
tedir. Karakterin kendini beğenmemesinden doğan iç sıkıntısı olabildiğin-
ce açık şekilde izah edilmiştir. 

Hikâyelerinde de aynı şekilde ruh hallerini ortaya koymayı önemsediği 
belirtilen Salor’un bu türdeki metinlerinden çeşitli örneklere bakılabilir. 
Mesela “Zehra’nın Talihi”nde başkarakter Zehra’nın duygu durumunu 
yazar şu cümlelerle aktarır: 

İçinde, başbaşa konuşacağı, gülüşeceği, sevişeceği, bütün benliğini do-
yuracak bir erkek hasreti vardı. Bazı geceler, tatmin edilemiyen arzuların, 
damarlarında ihtirasla kabarıp kaynaştığını duyar, içinde katılıp düğümle-
nişinin azabiyle sabahlara kadar kıvranırdı. Artık her şeyde zevksiz hayatı-
nın usancı, sıkıntısı vardı. (Nur Tahsin, 1957a, s. 15)

Nur Tahsin’in bir başka karakteri olan “Garip Bir Tesadüf”ün Selma’sı 
iç çalkantılarıyla kafası karışan, düşüncelere boğulan biridir. Eskiden sev-
diği erkekle karşılaştığında ruhunda nasıl rüzgârlar estiği, hangi anılara 
daldığı metinde şu şekilde anlatılmıştır:

Selma, onları dinlerken, Ferid’in onu iğnelemek fırsatını kaçırmadığını 
anlıyor ve garip bir hisle bundan hoşlanıyordu. Bu konuşmaların araları-
na sokulan iğneli sözler, bu yakışıklı, güzel, tatlı insanın içinde geçmiş de 
olsa, bu sevginin kuvvetli bir iz bırakmış olduğunu gösteriyordu. Şu anda 
bütün o geçmiş günler kafasının içindeydi. Onu, ne kadar çok sevmişti! 
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Kızla sinemada gördüğü gün ne kadar acı duymuş ve sonra, onun telefon-
larını, mektuplarını cevapsız bırakmaya, rastladığı zaman başını çevirip 
görmemezlikten gelmeye gönlünü ne büyük azaplarla mahkûm etmişti. 
Şimdi karşısında güzelden ziyade yakışıklı bir erkek vardı. Sesi, konuşması 
eskisinden daha çekiciydi. Ona rastlamanın içinde bir mutluluk yarattığı-
nı duyuyor, konuşmalarını zevkle dinliyordu. Onunla dost olabilseler ne 
hoş olacaktı! Evine davet etse, kocasiyle tanıştırsa ve ara sıra ahbaplık etse-
ler, birbirleriyle konuşmaktan zevk alan, anlaşan iki arkadaş olabilselerdi. 
Fakat mümkün mü idi? Her ikisi de onbeş sene evvel gönülleri birbirine 
çarpan, sevda dolu o iki genci unutamazlardı. Bugünkü tesadüf de bunu 
anlatmıyor muydu? Onunla, yalnız arkadaş kalmaya çalışmak büyük bir 
hatâ olurdu. Küllenmiş volkan, günün birinde yine ateş saçabilirdi de... 
Ve artık plâtonik bir dünyada yaşayamıyacak bir çağdaydılar da... (Nur 
Tahsin, 1957b, s. 26)

Alıntılanan parçalarda görüldüğü üzere Nur Tahsin, karakterlerini üs-
tünkörü bir yaklaşım ve uzak bir bakışla değil, zihinlerinde dolaşan fikir 
ve ruhlarını saran hislerle ele almıştır. Bireyin iç dünyasına eğilen yazarın 
bunu ne derece başarılı yaptığı meselesine gelinecek olursa, yalnız birinci 
tekil şahsın anlatımıyla sınırlı kalmayan bu metinlerde olgun tahlil örnek-
leriyle karşılaşıldığını belirtmek gerekir. İnsanın ruhundaki açmazlar, zih-
nindeki çıkmazlar ve karmaşa açıkça ortaya konulmuştur. 

Yukarıda edebî metinleri tanıtılan, bunlardan bazılarının kısa parça-
ları psikolojik tahlil bağlamında ele alınan Salor, edebiyat tarihinde bireyi 
öncelemesi ve onun ruhunu adeta spot ışığı altında göstermeye çalışması 
bakımından dikkate değer bir noktadadır. Yazdıklarının sayıca az olma-
sı, yazarı tarihin derinliklerinde bırakmaya sebep olmamalıdır. Kadın ta-
rihi ve feminizm açısından da incelenebilecek bu metinlerle Nur Tahsin 
Salor’un edebiyatımızda doğruluğu kanıtlanmış bilgilerle tanınan, kadın 
merkezli arşivlerde kaydı bulunan bir yazar olması gerekmektedir. İsmi 
gölgede kalmış yazarın arşivcilik alanında somut bir karşılığını görmek 
için eserinin taslakları, el yazısı notları, gazete ve dergilerde yayınlanmış 
hikâyeleri, basındaki kitap tanıtımları ile fotoğrafları kataloglama ve diji-
talleştirme çalışmalarıyla ilgili koleksiyonlara eklenmelidir. 
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KADINLARIN TARİHİNİ YAZARKEN NASIL BELGE  
AKTİVİSTİ OLDUM? ÖZEL ARŞİVLERDEKİ BELGELER 

BİZE NE ANLATIR?

Serpil Çakır1

Kadın arşivleri ve kadın özel arşivleri, kadınların deneyimlerinin de-
ğerlendirildiği ve korunduğu fiziksel ve sembolik mekânlardır. Feminist 
tarihin işaret ettiği kadınlara ait belgelerin yokluğunun, kadınların ve er-
keklerin ilişkilerine/varlıklarına yön veren ataerkil yapının sonucu oldu-
ğu ve bu yapının iktidar ilişkisi doğurduğu gerçeğinden hareketle ortaya 
çıkmıştır. Zira, erkeğin belirleyen, söz söyleyen, yöneten, kaydeden, tarih 
yazan, kadının ikincil, bağımlı olduğu iktidar ilişkisinde kadınlar tarihsel 
belgelerde de yokturlar; tarihe ya kaydedilmezler ya da eksik kaydedilirler. 
Kadınlar geleneksel kaynaklarda ve dolayısıyla devlet arşivlerinde de yete-
ri kadar temsil edilmezler. Bu yüzden kadınların hayatlarına, faaliyetlerine 
ait belgelerin toplandığı, korunduğu ve araştırmacılar için ulaşılabilir hale 
getirildiği yerlere ihtiyaç vardır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de bu türden kurumlar son zamanlarda açılmaya başlanmıştır. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Türkiye’de bu yöndeki en 
önemli kurumdur. 

Kütüphane’nin önemli çalışmalarından biri, kadınların özel arşivlerini 
toplaması, Merkez’de koruma altına alması ve araştırmacılara erişilebilir 
kılmasıdır. 2021 sonu itibariyle 80’e yakın kadın, özel arşivini  Kütüpha-
ne’ye bağışlamıştır. Ben de özel arşivimi 1990’daki kuruluşundan beri iliş-
kide olduğum bu kuruma, gönül rahatlığı ile 2014’te bağışladım. Sonraki 
yıllarda da arşivimi bağışlama sürecime düzenli aralıklarla devam ettim, 
ediyorum. 

Makalemde, kadın tarihini yazan biri olarak, araştırma süreçlerimde 
yetersiz kaynaklarla karşılaşmanın çıkış yolu olarak kendi arşivimi nasıl 

1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı. 
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oluşturduğumu anlatacağım ve şu sorulara yanıt vermeye çalışacağım: 
Arşiv belgeleri bize nasıl seslenir? Özel arşivlerde bulunan belgeler bize 
ne anlatır? İçinde yaşanılan topluma dair bilgiler mi? Arşivi toplayanın 
dünyaya bakışını mı? Niçin arşiv oluşturma işine giriştim? Nasıl ve hangi 
yöntemlerle belge biriktirmeye başladım?  Belgeleri nasıl topluyorum? Ne-
relerden topluyorum? İzlediğim yöntem, bunun için bulunduğum yerler 
nerelerdir? Benim arşivimde ne var? 

Anahtar Kelimeler: Kadın tarihi, kadın özel arşivleri, belge aktivisti, 
feminizm ve arşivcilik
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ABSTRACT

How I became an Archiving activist while writing women’s 
history? What do the documents in a private archive tell us?

Women’s archives and women’s private archives are physical and symbo-
lic sites where women’s experiences are documented and preserved. They 
have been set up as an outcome of the feminist history, which diagnosed 
the lack of women’s documents as a consequence of the power relations 
between men and women in patriarchal society. Because under such unequ-
al social relations where men define and dominate the discourses as utterers, 
administrators and recorders, and women are positioned as secondary and 
in subjection to them, women’s documents are missing, women are not re-
corded into the history, or to say the least, they are insufficiently recorded.  
They are neither represented in traditional sources or state-owned archi-
ves. Therefore, there is the need for such places where women’s documents 
about their lives and activities are kept and preserved with care and acces-
sibility to the use of researchers. In many countries of the world, as well 
as in Turkey, such institutions are being established. Women’s Library and 
Information Center Foundation is the most important institution set up for 
this mission. Nearly 80 women have granted their private archives to the 
Women’s Library. I also gave my archive to the Women’s Library in 2014, 
with full dedication to its mission since the time it was founded in 1990. Sin-
ce then I have continued collecting documents and have given new material 
to the Library as part of my archive. In this article, I will try to describe how 
I produced my archive as an outlet for the problems I have encountered in 
my research mainly because of lack of sources. How did I form my archive? 
I will try to answer the following questions: How do the archival documents 
address to us as readers? What do the documents in a private archive tell 
us? Information about the society lived in? The subjective viewpoint of the 
collector of the private archive? Why did I undertake this task of forming an 
archive? Which methods did I follow in this process of storage? Where do 
I find them? What is my methodology, my sites of collection? What are the 
components of my own archive? 
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Giriş

Arşivin sahibi Necile Tevfik (1911-1964), biriktirdiği belgelerin bir kü-
tüphaneye gireceğini, burada saklanacağını ve bunların eserlere, çalışmala-
ra kaynaklık edebileceğini yaşadığı dönemde tahmin edebilir miydi? San-
mıyorum. Çünkü dönemin tarih ve kurum anlayışında bunlar yoktu. Her 
ölüm sonrasında gidenin belge ve fotoğraflarının çöpleri boyladığını bizler 
gibi Necile Hanım da yaşarken gözlemlemiş olmalı. Neden onun belgele-
rinin öyküsü diğerleri gibi çöp bidonlarına gitmedi ve nasıl Kadın Eserleri 
Kütüphanesi’ne ulaştı?

Yukarıdaki satırları arşivcilik üzerine hazırlanan yetkin bir kitaba1 yaz-
dığım önsözden2 alıntıladım. Kendi özel arşivimi 2014’te Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na bağışlama kararını vermem ve hâlâ 
da belge toplama işini sürdürmem, biraz da yukardaki soruların yakıcı et-
kisini hissetmekten kaynaklanıyor. Bu nedenle yazımda, kadın tarihinde 
özel arşivlerin yeri, kapsamı, belge aktivizmi gibi konulara değindikten 
sonra, nasıl ve hangi yöntemlerle belge biriktirmeye başladığımı, belgeleri 
nasıl ve nerelerden topladığımı, hangi yöntemi izlediğimi, bunun için bu-
lunduğum yerleri, yani arşivci olma sürecimi anlatacak, bu arada arşivci-
nin not defteri tarzında tuttuğum günlükten örnekler vereceğim. 

Kadın Tarihinde Özel Arşivlerin Önemi: Feminist Arşivcilik, Sözlü 
Tarih ve Belge Aktivizmi

Kadın tarihi çalışmaları, kadınların bir grup olarak ayrı çıkarlara sa-
hip olduklarının ve toplum içinde ikincil bir konumda bulunduklarının 
farkına varmaları ve kendi hakları için mücadele başlatmalarını sağlayan 
feminist düşüncede filizlendi, disiplinler arası yaklaşımlarla zenginleşti. 

1 Aslı Davaz, Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Ka-
taloğu (1924-1954), İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı - İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2019.

2 Serpil Çakır, “Önsöz: Feminist Tarihin Açtığı Yolda Özel Arşiv Kataloglamasına Önem-
li Bir Örnek Çalışma: Açıklamalı Necile Tevfik Arşiv Kataloğu”, Aslı Davaz, Necile Tev-
fik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
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Tarihçiler tarafından ihmal edilen, unutulan grupları ön plana çıkarmayı 
amaçlayan, tarihi, “aşağıdan yukarıya” yazmayı amaçlayan sosyal tarihin 
artan etkisi altında, kadın tarihi de gelişti. 1970’lerden itibaren kadın ça-
lışmaları kapsamında bilimsel dergiler çıkarılmaya başlandı. Alanın bilim-
sellik iddialarının genişlemesine Feminist Studies, Signs ve Frontiers gibi 
dergilerde kadın tarihi ve özellikle de arşivler hakkında yayımlanan ma-
kaleler önemli katkı yaptı. Tamamen kadın tarihine ayrılmış The Journal 
of Women’s History’nin yayım tarihi 1989’du. Aynı tarihte  kadın tarihi-
ne paralel olarak toplumsal cinsiyet çalışmalarının yükselişini işaret eden 
Gender and History isimli dergi de çıkarıldı. Bu dergilerin sayısı sonraki 
yıllarda daha da artacaktı.1

Kadın tarihi çalışmalarının önde gelen isimlerden biri olan Gerda Ler-
ner (1920-2013), kadınların tarihteki rollerinin yüzyıllarca görmezden 
gelinmesinin ardındaki nedenleri türlü etkenlere bağlar; kadınların tari-
hinin “telafi edici” tarihten çok daha fazlasını kapsadığına dikkat çeker. 
Bu nedenle, kadın bilinçliliğinin çeşitli aşamaları, tarihsel çözümlemede 
hesaba katılmalı, tarihsel dönemler ve çeşitli kaynaklar içinde ele almanın 
farklı/yeni soruları sorulmalı, bunun yol ve yöntemleri bulunmalı, tarihsel 
malzeme yeni ve farklı bir bakışla gözden geçirilmeli, kadınların tarihsel 
deneyimlerine bakılmalıdır. Ancak, erkeklerle, kadınlarla, yerleşik düzen-
le, ataerkilliğin yükselişi ve azalışıyla eşit derecede ilgilenen yeni bir tarih, 
gerçek evrensel tarih olma iddiası taşıyabilir.2 Kadınların içinde yaşadık-
ları koşulların erkek kaynaklarının bakış açısıyla anlatılmasının ötesine 
geçilmelidir. Bu da bizi, tarihçiyi, kadınların mektuplarına,3 günlüklerine, 
özyaşam öykülerine ve sözlü tarih kaynaklarına yöneltir. Yetersiz belgele-

1 Örneğin Doğu ve Güney Doğu Avrupa’daki kadın tarihi çalışmalarına odaklanan As-
pasia isimli dergi 2007’de çıkarılmaya başlandı. İlk sayıda benim feminist tarih yazımı 
ve Osmanlı feminizmi üzerine olan bir yazım yayınlandı: Serpil Çakır, “Feminism and 
Feminist History-Writing in Turkey: The Discovery of Ottoman Feminism”, Aspasia: 
The International Year Book of Central, Eastern and Southeastern European Women’s 
and Gender History,  volume 1, Berghahn	Journals, 2007. 

2 Gerda Lerner, The Majority Finds Its Past: Placing Women in History, Oxford Univer-
sity Press, 1981. 

3 Günlük, mektup, hatırat, fotoğraf, kartpostallar gibi belgelerin kadın tarihi yazımına 
katkısı giderek artmaktadır. Örnek için bkz: Aslı Davaz, “Huda Sha’arawi’den Rosa Ma-
nus’a Dünya Feministleri Boğaziçi’nde: Edmée de Choch’un Defteri 21 Nisan 1935”, 
Toplumsal Tarih, Mart 2020, sayı 315, s. 50-57. Aslı Davaz, “Geçici Belgelere Kalıcı 
Kimlik Kazandırmak: Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemeraları”, Efemera, Sayı 10 
(Mart-Nisan), 2019, s. 50-56.
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nen grupların tarihsel kayıtlarını güçlendirmenin yöntemlerinden birisi-
dir sözlü tarih. Bu, özellikle yazılı kayıtlar yaratamayan gruplar için hayati 
önem taşır. Verilerin geçerlilik zeminini yazılı belgelerden sözlü belgelere 
doğru kaydıran, tarihsel analizi, tarihin gizli kalmış seslerine doğru açan 
sosyal tarihçiliği sözlü tarih alanına doğru genişletir. Sözlü tarih kapsa-
mında yapılan görüşmeler, yazılı belgeler kadar değerli bulunur.1

Tarihin gizli kalmış seslerine kucak açan sosyal tarihin, sözlü belgelere 
verdiği önem ve gereklilikle, yazılı belgelerin kurduğu hâkimiyeti sorgu-
latması kadın tarihçilere yöntemsel bir araç kazandırmıştır. Arşivlerde ye-
terli düzeyde kaynak bulamayan kadın tarihçiler, belge yaratma konusun-
da çaba arayışına girdiler. Sözlü tarih, yeni bir belgenin yaratılması olarak 
görülür; ardından kadın sözlü tarihi, yol açtığı teorik ve metodolojik tar-
tışmalarla tarih disiplininde önemli dönüşüm yaratır.2 Anılara, hafızalara 
başvurarak bilgi toplamak ve sonuçta bir belge yaratmak işidir sözlü ta-
rih. Toplumsal cinsiyetin anlatı, deneyim, kimlik gibi kavramlar etrafın-
da, ilişkisel bir tarzda kavranması için derinlemesine görüşmeler yoluyla 
kayda geçirilmesi olarak sözlü tarih anlatıları, toplumsal bellekte kadınları 
görünür kılmanın yolunu açar.3 Kadın sözlü tarihi projeleri4 Türkiye’de 
de yetkin isimlerin ürettiği çalışmalarla giderek artmaya başlamıştır. He-
men belirtelim; sözlü tarih çalışması, sıradan bir kayıt işi değildir, teorik, 
yöntemsel, tarihsel bağlamların hesaba katıldığı bir çalışmadır. Dönemin 
tarihsel bağlamının gözetilmesi, çalışmanın toplumda nerede oturduğuna 
da bakarak bu çalışmanın aynı zamanda bir teorik çerçeveye yerleştiril-
mesidir. Kadın sözlü tarihi diye bir tanımlama yaptığımızda ise, devreye 
toplumsal cinsiyet çalışmaları, feminist teori, toplumsal hareketler teorisi 
türünden teorilerle harmanlanan teorik bir çerçeve dâhil olur; elbette ta-

1 Ellen Swain, “Oral History in the Archives: Its Documentary Role in the Twenty-first 
Century”, The American Archivist, January 2003, 66 (1): 139-158. 

2 Aynur İlyasoğlu, “Kadın Çalışmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımının Türkiye’de Kadın 
Araştırmalarına Getirebileceği Açılımlar Üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı 75, 1997.

3 Melis Pınar Yelsalı Parmaksız, “Kadınların Belleği, Hatırlama, Anlatı, Deneyim ve Top-
lumsal Cinsiyet”, Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalış-
malar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011. Birsen Talay Keşoğlu, Fatma Türe 
(ed.), Women’s Memory - The Problem of Sources, Cambridge Scholars Publishing, 
2011. 

4 Serpil Çakır, “Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel ve Etik Sorunlar ve Bu Sorunları 
Çözme Yolları”  Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları, 
der. Aynur İlyasoğlu, Gülay Kayacan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. 
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rihsel dinamiklerin hesaba katıldığı ve derinlemesine görüşmelere daya-
nan bir disiplinler arası çalışma vardır karşımızda. Sözlü tarih, feminist 
yöntemi uygulayacağımız nitel araştırma teknikleri içine giren bir yön-
temdir.

Kadınların kamu ve devlet arşivlerinin dışında kaldığının fark edilme-
si, kadınları, kendi belgelerini de kendilerinin toplamasına yöneltir. Ka-
dınlara ait belgeleri kapsayan kadın arşivlerinin kurulması, belgelerin bu 
kurumlarda toplanması kadın tarihi için önemli bir eşiktir. Yetersiz temsil 
edilen grupların tarihini derleme çabasında olan arşivciler özellikle kadın 
tarihi ile uğraşanlara hayati kaynaklar sunarlar. Amaç, tarihte yetersiz 
temsil edilen ya da kayda tam olarak geçirilmeyen kadın deneyimlerinin 
ortaya çıkarılmasında kaynak sağlamaktır. 

Özel arşivler bir kütüphanenin, özellikle kadın kütüphanesinin en 
önemli koleksiyonudur. Sadece bağışı yapan kişilere ait yaşam anlatı-
sı sunmazlar, aynı zamanda sosyal, siyasal, kültürel tarih açısından da 
önemli belgeleri içerirler, kadın tarihi ve kadın tarihi yazımının en temel 
kaynaklarını barındırırlar.  “Kendine Ait Bir Oda: 2000 Yılında Kadın Ar-
şivleri” isimli yazıda Mason ve Zanish-Belcher, kadın arşivlerinin kadın-
ların hayatlarının ve faaliyetlerinin geleneksel kaynaklarda yeterli düzeyde 
belgelendirilmediklerinin anlaşılması üzerine kurulduğunu, başlangıçta 
-aynı kadın tarihi çalışmalarının gelişiminde olduğu gibi-  kamusal rollere 
sahip öne çıkmış kadınların önemsendiğini, ancak, kadın tarihi alanının 
kendisi gibi, arşivlerin de on yıllar boyunca evrildiğini ve daha önceden 
yeterince belgelenmeyen grupları da içerecek şekilde derleme kapsamını 
genişlettiğini söylerler.1 

Örneğin Londra’daki Feminist Library2 çoğu kadın kütüphaneleri gibi 

1 Karen Mason and  Zanish-Belcher, A Room of One’s Own: Women’s Archives in the 
Year 2000, Archival Issues, Vol 24, No 1,  1999. Açık erişim: https://minds.wisconsin.
edu/bitstream/handle/1793/45894/MA24_1_4.pdf?sequence=3&isAllowed=y Erişim 
tarihi: 20 Ocak 2022.

 Ayrıca bkz. Gülşah Torunoğlu, “Aslı Davaz ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve kadın 
merkezli arşivcilik üzerine”, K24, 10 Haziran 2021. https://t24.com.tr/k24/yazi/asli-da-
vaz-ile-kadin-eserleri-kutuphanesi-ve-kadin-merkezli-arsivcilik-uzerine,3248 Erişim 
tarihi: 11 Mart  2022.

2 Kurucusu İngiltere’deki kadınların oy hakkı hareketinin öncülerinden biri olan Kadın-
lara Oy Hakkı Dernekleri Ulusal Birliği (NUWSS) başkanlığını da yapmış olan Milli-
cent Fawcett (1847-1949) tarafından, 1926’da Londra’da kurulan, 1957’de The Fawcett 
Library adı ile anılmaya başlayan, 2002’de ise,  the Women’s Library ismini alan kuru-
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kadın hareketinin itici gücü ve belgeleri üzerinde yükselir. Belge topla-
ma amacı yanında sözlü tarih projeleri başlatılmış, gelişen teknolojiyle, 
yürütülen kadın sözlü tarih proje kayıtlarına internet ortamında açık eri-
şim sağlanmıştır. Bu sayede araştırmacılar önemli bir kaynağa kolaylıkla 
ulaşabilmiştir.1 Türkiye örneğinde ise Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi 
Merkezi Vakfı 1990’larda kurumsallaşmaya başlayan kadın hareketinin 
önemli kurumlarından biri olarak ortaya çıkmıştır.2 “Belge yoksa tarih 
de yok”3 saptaması, Vakfın kadın özel arşivlerinin doğuşuna esin kayna-
ğı olurken, sözlü tarih yönteminin kullanıldığı projelere önem verilmiş, 
bu arada etkin uzmanlar tarafından sözlü tarih eğitimi için kurslar dü-
zenlenmiştir.4 Vakıf’ta; Özel Arşivler, Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, 
Efemera, Gazete Kupür, Afiş, Görsel, Nadir Eserler, Sözlü Tarih, Kitap, 
Süreli Yayın, Tez, Makale, Sanat Eserleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar 
ve İşitsel başlıkları adı altında 16 koleksiyon bulunmaktadır.5 Düzenlenen 
sempozyum ve eğitim çalışmalarıyla da Türkiye’deki arşivcilik alanına 
önemli katkılar sunulmaktadır.6 

mun koleksiyonları, 2013’te London School of Economics and Political Science’e (LSE) 
taşınmıştır. Bkz: http://feministlibrary.co.uk/ 

1 Kütüphanenin öncü kadınlar projesi için bkz: https://sounds.bl.uk/Oral-history/Pi-
oneering-women/021M-C0468X0011XX-AAZZV0. Brown, Hilda (1 of 11) National 
Life Story Collection: Fawcett Collection. https://sounds.bl.uk/Oral-history/Pionee-
ring-women Erişim tarihi: 2 Aralık 2019.

2 Vakfın son yıllardaki yürüttüğü devasa faaliyetleri hakkında ayrıntı için bkz: “Vakıf Et-
kinlikleri 2017-2020 / Kurumsal Bir Bellek Koruması Denemesi”, http://kadineserleri.
org/wp-content/uploads/2021/08/17-20-Vak%C4%B1f-Etkinlikleri-27-may%C4%B-
1sc.pdf. Erişim tarihi: 1 Nisan 2022.

3 Anke Voss-Hubbard, “‘No Document-No History’: Mary Ritter Beard and the Early 
History of Women’s Archives”, The American Archivist 58.1 Winter 1995: 22. 

4 Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde, 5 Mayıs-2 Haziran 2018’de, koordinatörlüğünü yaptı-
ğım, alanın uzmanlarının ders verdiği, 5 hafta süren, büyük ilgi gören “Kadın Sözlü Ta-
rih Sertifika Programı” düzenledik. Ders verenler: Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Gökçe 
Sözen, Birsen Talay Keşoğlu, Aylin Doğan, Ezgi Duyfem, Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, 
Ayşe Durakbaşa, Meltem Karadağ, Funda Şenol Cantek, Elif Ekin Akşit. Ayrıntı için 
bkz: Birsen Talay Keşoğlu, “Kadın Sözlü Tarihi Semineri Üzerine”, Feminist Yaklaşım-
lar, sayı 34-34, 2018. http://www.feministyaklasimlar.org/sayi-34-35-haziran-2018/ka-
din-sozlu-tarih-semineri-uzerine/

5 Kütüphane binası koruması altında olan kişi özel arşivleri ile, kadın/ LGBTİ hareketi-
nin kurum arşivleri için bkz: http://kadineserleri.org/koleksiyonlar/ozel-arsivler-kolek-
siyonu/ 

6 Örneğin Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik 30. Yıl Seminer Dizisi. 5-27 Mart 2022 tarihleri 
arasında, “Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler” başlığı altında, Kadın Eserle-
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Türkiye’de son yıllarda farklı konulardaki belgelerin tasnif edildiği, 
bunların sergilerle, çevrim içi olarak da sunulduğu arşiv merkezleri açıl-
mış,1 sözlü tarih çalışmaları yapan kurumlar giderek artmaya başlamıştır.2  
İstanbul’da ve Ankara’da SALT, araştırma, sergi, yayın, web ve dijitalleş-
tirme projeleri; söyleşi, konferans, gösterim ve atölye gibi programlar ger-
çekleştiren, cinsiyetleri gören bakışıyla Türkiye’deki kadınların tarihine de 
destek veren bir kültür kurumu olarak Garanti BBVA tarafından 2011’de 
kuruldu. Örneğin SALT’ın yaptığı önemli işlerden biri olarak Salt Gala-
ta’da, 22 Kasım 2011-22 Ocak 2012’de, Tayfun Serttaş tarafından düzen-
lenen, “Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma körüklü bir kamera ile 1936’dan 
1986’ya, 1139 kutu dolusu negatif film, 200 bine yakın görüntü elde eden 
günümüzde pek bilinmeyen fotoğrafçı Maryam Şahinyan (1911-1996) 

ri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ve Friedrich Ebert Vakfı’nın 
desteği ve iş birliğiyle, araştırmacılara, arşivcilere ve tarihçilere yönelik olarak  arşivci-
lik alanındaki farklı yaklaşımlar, yeni yöntemler ve uygulamaların ele alındığı çevrim içi 
sertifika eğitim programı gerçekleştirildi:

 http://kadineserleri.org/turkiyede-arsivciligin-bugunu-ve-yarini-kadinlarin-arsivler-
deki-yeri-sempozyumu-14-15-kasim-2020/ Vakfın 30. yılında 2020 yılı için hazırlanan 
ajandanın konusu “Arşivim Nerede?” olarak belirlendi. Vakıf’taki 52 kadın özel arşivi, 
metin ve görsellerle tanıtıldı. Covid-19 salgınında, çevrim içi toplantıların Türkiye’de 
de yaygınlaşması fırsatı, Aynı başlıkta geniş katılımlı “Arşivim Nerede?” başlıklı çevrim 
içi söyleşi dizilerini doğurdu. Bunlardan birinde ben de kendi arşivimi anlattım. Bu 
sohbetler YouTube kanalında yayınlandığında etki daha da artacaktır.  

1 Türkiye’deki arşivler ve özel arşiv merkezlerinin olduğu örnek kurumlar: Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı; SALT; TUSTAV; Boğaziçi Üniversitesi Özel Arşi-
vi; Tarih Vakfı; Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi; TDV İslam Araştır-
maları Merkezi (SAM); İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı; IRCICA (İs-
lam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi);  Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi; 
Topkapı Sarayı Arşivi; Beyazıt Devlet Kütüphanesi; Yahya Kemal Müzesi;  Sine-Sen 
Naki Turan Tekinsav Arşiv ve Araştırma Merkezi;  İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kü-
tüphanesi ve Arşivi; Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Bilgi Belge 
Merkezi. Ayrıntılı bilgi için bkz: Neslihan Aracı, İstanbul’daki Bilgi ve Belge Merkezle-
ri’nde Bulunan Şahıs Arşivleri Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Bilgi     Belge 
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

2 Örneğin Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 1 Eylül 2015-31 Ağustos 2016 tarihleri arasın-
da, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Sözlü Tarih Araştırmaları Veri 
tabanı ve İstanbul’un Mekânsal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri 
Projesi” internet ortamında hazırlanmıştır. Veri tabanında proje kapsamında yapılan 
görüşmelerin görüntü kayıtları, ayrıntılı içerikleri, diğer STK’lar tarafından yapılan gö-
rüşmelerin künye bilgileri ve sözlü tarih alanında üretilen yayınların künye/metinleri 
yer almaktadır.  http://dspace.sozlutarih.org.tr/handle/20.500.11834/2 Erişim tarihi: 
Nisan 2020.
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hakkındaki sergi, hayli ilgi görmüştür.1 
1990’larda kadın arşivlerinin hızlı büyümesi, arşivciler arasında daha 

aktivist bir eğilimi açığa çıkarmıştır. Kadın tarihi alanındaki değişimlere 
bir cevap olarak, arşivciler yetersiz temsil edilen grupların tarihini derle-
me çabalarını yoğunlaştırdılar. Ancak sözlü tarih gibi yöntemlerle tarihsel 
kayıtlardaki boşluğu doldurmak amacıyla belgelendirme sağlamaya yöne-
lik bir tutum olan aktivist arşivcilik bir meslek olarak kolay benimsen-
medi. Arşivcilerin değil de tarihçilerin sözlü tarih görüşmeleri yapmaları 
gerektiğine inanılıyordu.2 Bu inanç bugün zayıflamış olmakla birlikte hâlâ 
etkilidir. Bu nedenle, hem bir sözlü tarihçi hem de bir belge aktivisti  ola-
rak, bu yazıda sorular, yanıtlar ve önerilerle aktivist arşivciliği güçlendir-
mek istiyorum. 

Arşiv Belgeleri Nasıl Tasnif Edilmelidir?

Kadın özel arşivleri ya da kadın merkezli arşivler, kadın tarihçilere, fe-
minist tarih yazımı ile uğraşanlara, kadınlara ait sözlü ve yazılı belgeleri 
toplayarak, bunları koruyarak erişime açmaya çalışır. Sadece belge top-
lamak yetmez, bu belgelerin kadınlarla, kadın hareketi ile bağlantısının 
kurulacağı arşivlerin açılması ve bu arşivlerdeki belge kataloglama işi çok 
önemlidir. Kadın özel arşivleri, feminist tarihin sunduğu bilgi ve yönte-
min ışığında ayrı bir kataloglamaya tabi tutulmalıdır. Araştırmacılar  bun-
ları kadın tarihinin belgeleri olarak görmeli ve her bir belgeyi birbiriyle 
ilişkilendirerek, dönemselliğe dikkat ederek okumalıdır. Eserleriyle femi-
nist arşivciliğin önünü açan Kate Eichhorn, “Bir arşivin ya da bir belge-
nin toplumu değiştirme ve dönüştürme potansiyeli kataloglama metni ve 
yöntemine bağlıdır,” der. Feministlerin kataloglamayı eskiden olduğu gibi 
listeleme ya da envanter çıkarma biçiminde yapmayı tercih etmedikleri-
ne, başka bir tekniğe başvurarak, historiyografik tekniği uyguladıklarına, 
bunun arşivcilikte “feminist dönüm noktası” olarak görülmesi gerektiğine 

1	 “Maryam	 Şahinyan	 Kimdir?”	 https://saltonline.org/tr/141/maryam-sahinyan-kimdir 
Erişim	tarihi:	1	Mart	2020.

2	 Karen	M.	Mason	and	Tanya	Zanish-	Belcher,	“Raising	 the	Archival	Consciousness:	
How	Women’s	Archives	Challenge	Traditional	Approaches	to	Collecting	and	Use,	Or,	
What’s	 in	 a	Name?”,	Library	Trends,	v.	56,	no.	2,	Fall	2007.	Açık	erişim	 için	bkz:	
https://dr.lib.iastate.edu/server/api/core/bitstreams/a3772327-84f3-4cf9-bd11-dcdd4f-
bc788d/content Erişim	tarihi:	Ocak	2022.
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dikkat çeker ve bu vurguyu kitabına koyduğu başlıkla çarpıcı olarak ortaya 
koyar: Arşivcilikte Feminist Dönüm Noktası.1 

Belgeyi kataloglamanın önemini2 kendisiyle yapılan bir söyleşide vur-
gulayan Aslı Davaz, arşivcinin “kadın tarihi tarihçilerine yön vermekten 
çok, onlara alanları keşfettirdiğini,  uzun ve zahmetli bir iş olsa da, bu ça-
banın, kadın tarihinde yeni özneleri ve bu öznelerin tarihe katkılarını or-
taya çıkarmaya çalışmak olduğunu” dile getirir.3 

Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Ka-
taloğu isimli kitabında Davaz, Eichhorn’un işaret ettiği yolun izinden gide-
rek, özellikle kadın özel arşivlerindeki belgelerin içindeki bilgi katmanlarını 
daha erişilebilir hale getirebilmek için alternatif metodolojiler ve çalışma 
yöntemleri geliştirir. Arşivin yaratıcısıyla birlikte yürümek, belgeleri alter-
natif bir okuma ile incelemek, toplumsal cinsiyet prizmasından geçirerek, 
arkeolojik bir kazıdaki gibi katmanları tek tek incelemek ve ilk bakışta gö-
rünmeyen birtakım yeni bilgilere ulaşmak türünden hususlara dikkat eden 
kitabı Türkiye’den bir feminist arşiv kataloglamasında önemli bir kaynak-
tır.4  

Arşivcilik alanına getirilen eleştiriler sayesinde, geleneksel arşiv ku-
rumları kadınların eksik olduğu, yok sayıldığı arşiv sağlama politikalarını 
gözden geçirmek zorunda kaldılar, toplumsal cinsiyet eşitliğini dikkate 
alan çalışmalar yapmaya başladılar. 

1 Kate Eichhorn, The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order,  Temple University 
Press, 2013. Açık erişim için bkz: https://monoskop.org/images/2/27/Eichhorn_Kate_
The_Archival_Turn_in_Feminism_Outrage_in_Order_2013.pdf Erişim tarihi: 19 Ni-
san 2022.

2 Aslı Davaz, “Kendi Tarihini Sahiplenmek: Kadın Belgelerinin Korunması”, Toplumsal 
Tarih, Nisan 2009, sayı 184, s. 73- 77. Aslı Davaz Mardin, “Belgelere Feminist Bilinçle 
Bakmak: Bir Kadın Kütüphanesinin Anatomisi”, Toplumsal Tarih, Mart 2000, sayı 75, 
s. 27- 33.

3 Dünyada ve Türkiye’de kadın merkezli arşivlerin tarihinin anlatıldığı metin için bkz:  
Gülşah Torunoğlu, “Aslı Davaz ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve kadın merkezli ar-
şivcilik üzerine”, K24, 10 Haziran 2021. https://t24.com.tr/k24/yazi/asli-davaz-ile-ka-
din-eserleri-kutuphanesi-ve-kadin-merkezli-arsivcilik-uzerine,3248 Erişim tarihi: 11 
Şubat 2022. Arşiv belgelerinin kullanılarak kadın tarihinin yazılmasına önemli bir ör-
nek: Aslı Davaz, Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 
Kongresi ve Türk Kadın Birliği, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s. 892. 

4 Aslı Davaz, Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kata-
loğu (1924-1954), İş Bankası Yayınları, 2019.
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Nasıl ve Hangi Yöntemle Belge Biriktirmeye Başladım?   
Belgeleri Nasıl Topluyorum?

Belge biriktirmenin önemini anlamamda, 1993 yazında İngiltere’deki 
Sussex Üniversitesi’nin Kadın Araştırmaları Merkezi’nde ziyaretçi araş-
tırmacı olarak bulunduğum sırada yaşadığım deneyimin etkisi önemli rol 
oynadı. Üniversite kütüphanesinde karşılaştığım, zeminde duran üzeri 
yazılı onlarca kolinin ne olduğunu kütüphaneciye sorduğumda aldığım 
yanıt hâlâ aklımdadır. Kütüphaneci bana, bugünden yarının tarihini tut-
maya çalıştıklarını, bu amaçla tüm Birleşik Krallık kapsamında, özellik-
le de yerele ait günlük hayatın türlü veçhelerini gösteren konularda bel-
ge topladıklarını, gazete kupürleri yanında, işçiler, mühendisler, hamile 
kadınlar, öğrenciler türünden kent sakinlerine günlük tutturduklarını, 
bunların düzenli aralıklarla kütüphaneye gönderildiğini söylemişti. Yer-
deki kutular o ayın belgeleriydi ve The Mass Observation Archive başlıklı 
bölüme konulacaklardı. Yani burası aynı zamanda bir arşiv merkeziydi. 
Üniversite, Kitle Gözlem Arşivi olarak çevirebileceğimiz The Mass Obser-
vation Archive’a ev sahipliği yapıyormuş. Duyduğum coşkulu heyecan-
la, peşi sıra gelen arşiv ile ilgili sorularım yanıtsız bırakılmadı. Çalışma 
radyo ve TV programlarında çağrı yapılarak duyuruluyor, ülke sathında 
gönüllüler saptanıyor, her bir gönüllü bu projenin parçası olarak günlük 
hayata ilişkin belge topluyor, kimi günlük tutuyor, örneğin hamile bir ka-
dın hamilelik sürecine ilişkin günce tutuyor, bir işçi fabrikadaki çalışma 
sürecini notluyor, kimi yerel gazete kupürlerini belli başlıklara göre kesip 
tasnif ediyor, yani geleceğe bugünden belge bırakılıyordu. Tarih bilinci-
nin, belgenin öneminin, değerinin vurgulandığı, anlaşıldığı müthiş müt-
hiş bir çalışma vardı karşımda. Bu çalışma için gönüllülerin bulunmasında 
o zamanın iletişim teknolojileri arasında özellikle radyo programları etkili 
bir yöntem olarak kullanılmıştı. 

Burada geniş bir parantez açıp bu arşiv hakkında ayrıntı vermek iste-
rim. Kitle Gözlem (Mass Observation), ilk olarak, Britanya’daki sıradan 
insanın günlük yaşamını araştırmak üzere, “Recording everyday life in 
Britain” (Britanya’daki günlük hayatı kaydetmek) mottosu ile, gönüllü 
bir çalışma olarak 1937’de şekillendi.1  1937-1950 yılları arasında yapı-

1 Sosyal araştırma kurumu olarak kendi kendine antropolojiyi dert edinen Tom Har-
risson (antropolog, kuş bilimci), Humphrey Jennings (ressam ve film yönetmeni) ve 
Charles Madge (şair ve Daily Mirror’da gazeteci) arşivin kurucularındadır. 
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lan ilk dönem çalışmalara daha çok antropologlar destek verdi. Çalışma 
1950’leri ve 1960’ları da kapsadı. Toplanan ses kayıtlarının, belgesellerin 
ve yazılı belgelerin olduğu arşiv, 1970’de Sussex Üniversite’sine  getiril-
di ve tarihsel bir araştırma olarak kamuya açıldı. 1981’de ulusal proje 
olarak başlatılan, Britanya’daki günlük hayatı yazmak için yurt sathında 
4.500 gönüllünün dâhil olduğu kişisel, siyasal, tarihsel konuları içeren 
çalışmanın kataloğu hazırlandı, veriler internet ortamında erişime açıl-
dı. Arşiv halen Sussex Üniversitesi’nin özel koleksiyonları arasında yer 
alıyor.1  

The Mass Observation Archive

Doktoramın ders alma aşamasında siyasal partiler üzerine bir araş-
tırma yaparken, kapalı kütüphaneler yüzünden gazete arşivi yapmaya 
başlamış, ancak birikenler annemin evinin balkonuna sığmaz olduğun-
da, hepsini çöpe göndermek zorunda kalmıştım. Sonrasında “Osmanlı 
Kadın Hareketi” üzerine doktora tezimi yazarken, kadın tarihinde bel-
ge eksikliğinin sıkıntısını ciddi şekilde çekmiştim. Tam bir dedektif gibi 
kısıtlı belge ile çalışmak araştırmamı zorlaştırmıştı. Sussex Üniversite-
si’ndeki yukarıda bahsettiğim bu devasa arşivin toplanmasına yönelik 
tüm çabalar, radyo programları ve gazete ilanları, gazete yazıları üze-
rinden kent tarihçilerine ulaşmak ya da yerel halkı tarih yazımına, bel-

1 Arşiv hakkında ayrıntı için bkz: The Mass Observation Archive, http://www.massobs.
org.uk/ Arşivin tarihçesi hakkında yapılmış fotoğraflı ses kaydı için bkz: http://www.
massobs.org.uk/about/history-of-mo
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ge toplama aşamasında katkı sunmak için motive etmek, yönlendirmek 
türünden yöntemler, beni çok etkiledi. Türkiye’de de en azından kadın 
tarihi açısından bu türden bir çalışma başlatılması gereğini düşündürttü. 
Türkiye’de benzer bir çalışma yapılmasının, arşiv merkezlerinin kurul-
masının önemine o zaman da şimdi de çok inanıyorum. Fransa’da 68 
olaylarında Fransa Millî Kütüphanesi’nin üç çalışanını Mayıs 1968’den 
itibaren üç ay boyunca, sokaklardan ve her yerden belge toplamak üzere 
görevlendirdiğini öğrendiğimde, bu durum, arşivciliğin politik bir tu-
tum olduğunu bana da gösterdi. 

Genelde kütüphanelerde çalışan, araştıran bir araştırmacı akademis-
yenim. Özellikle de Osmanlı kadın hareketi1 hakkındaki doktora tezime 
ilişkin araştırmalarımı yaparken İstanbul’daki kütüphaneler yıllarımı ge-
çirdiğim yerlerdi. Fatih’teki Ali Emiri Kütüphanesi, Beyazıt’taki şimdi ka-
panmış olan Hakkı Tarık Us Kütüphanesi ve sonradan bu Kütüphane’nin 
koleksiyonlarına da ev sahipliği yapan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Os-
manlı kadın dergilerine erişmemde, okumamda hayati role sahip yerler ol-
dular. Ancak ısıtmadan mekân problemine kadar onlarca sorun, biz okur-
ları çok kötü etkiliyordu. Belki de bu yüzden, Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı İstanbul Balat’taki tarihî binasına kavuştuğunda, 
ilk gönüllüsü olduğum bu kurumda yaptığım ilk iş, bu kadın dergileri-
nin fotokopilerinin çekilmesi ve ciltlenmeleri yoluyla tüm koleksiyonların 
Kütüphanemize getirilmesi oldu. Araştırmacı olarak yaşadığım sıkıntıla-
rı başkalarının yaşamasını istemiyordum. Yayınların hepsini tek bir çatı 
altında bulabileceklerdi. Ardından Kütüphane kurucularından Aslı Da-
vaz’ın da teşvikiyle, 1991’de gönüllü bir ekip kurmuş, yedi kişiden olu-
şan Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası Komisyonu’nu oluşturarak 
Osmanlı kadın dergilerinin Türkçe dökümünü yapmış, hatta bu çalışmayı 
1993’te Metis Yayınları’ndan bastırmıştık.2 Sonrasında Kütüphane’nin 
20. kuruluş yıldönümünde başlatılan “Kadınların Belleği Dizisi Çeviri Ya-
zım Projesi” kapsamında ve çoğu daha genç kuşaktan gönüllünün emeği 
ile, Cumhuriyet öncesinde kadın hareketinin önemli bir aracı olan kadın 

1 Çalışmam 1991 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Kürsüsü’nde doktora 
tezi olarak kabul edildikten sonra kitaplaştırıldı. Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, 
Metis Yayınları, ilk baskı 1994, 6. baskı 2021.

2 İstanbul Kütüphanelerinde Eski Harfli Kadın Dergileri Bibliyografyası. Hazırlayanlar: 
Zehra Toska, Serpil Çakır, Aynur Demirdirek, Tülay Gençtürk, Selmin Kurç, Sevim 
Yılmaz, Gökçen Art, Metis Yayınları, 1993.
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dergileri için Osmanlı kadın dergilerinin çeviri yazımı gerçekleşti.1 Döne-
min kadınlarını, kadın hareketini, düşün ve yazım faaliyetlerini örnekle-
yen bu yayınlar, hiç kuşkusuz kadın tarihi yazımını2 da zenginleştirdi. 

Eskiden beri belgeleri biriktirmeye özel bir önem vermişimdir. Yazdı-
ğım mektupları, kitap makale taslaklarım, öğrenci tez danışmanlıklarım, 
yaptığım seyahatler, kişisel harcamalarım vb. gibi özel hayatıma ait ka-
yıtları saklarım. Son yirmi yıldır posta gönderimi banka kartları dışında 
internet üzerinden olduğu için, özellikle iş hayatımla, konferans davetle-
rimle ilgili her şey e-posta hesaplarımda olduğu için içim rahat. 

Özel arşivimi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na 
bağışladığım 3 Temmuz 2014’ten beri bu biriktirme sorumluluğu bende 
başka bir aşamaya geçti. Artık kendimi belge aktivisti olarak tanımlıyo-
rum. Belge aktivisti bilinci ile sosyal, siyasal, kültürel tarihe katkı sunmak 
amacıyla belge topluyor, biriktirdiklerimi yılda birkaç kez olmak üzere 
Kütüphane’ye teslim ediyorum. Benimki devam eden bir bağış süreci. 

Osmanlı Kadın Hareketi isimli kitabımın sonuç kısmında dediğim gibi, 
“Eğer geçmişimiz ‘yok olmaktan’ kurtarılamaz, kadınlar görünür olmazsa, 
her kuşak, bayrağı bir öncekinin bıraktığı yerden alıp devam etme şansı-
na sahip olmayacak, yarışı yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Bu da 
zaman ve güç kaybına yol açacaktır”.3 Kadın tarihini yazarken araştırma 
süreçlerinde yetersiz kaynaklarla karşılaşan biri olarak, özellikle kadın 
hareketinin ürettiği her türlü belgeleri, efemeraları ve  gündelik hayatın 
ayrıntılarını belgeleyen türlü materyalleri toplama işine özel bir önem ve-

1 Kadın tarihi üzerine çalışan ve Osmanlı Türkçesi bilmeyen araştırmacılar için başlatı-
lan bu çalışma kapsamında, Kadınlar Dünyası (1913-1921),  Hanımlara Mahsus Gaze-
te  (1895-1908),  Kadın Yolu/Türk Kadın Yolu  (1925-1927), Kadın  (1908-1909), Türk 
Kadını (1918-1919),  Genç Kadın (1918),  Aile (1880) ve Hanım (1921) isimli dergilerin 
çeviri yazımı, bir grup Kütüphane gönüllüsünün emeğiyle kitaplaştırıldı.

2 Serpil Çakır, “Feminist Tarih Yazımı: Tarihin kadınlar için, kadınlar tarafından yeni-
den inşası”, derleyen Serpil Sancar, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışma-
lar , Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan,  İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 
2011. 505-533. Serpil Çakır, “Kadın Tarihi Araştırmaları Türkiye Bibliyografyası”, İs-
tanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi – Istanbul University Journal of Wo-
men’s Studies, 2021, 22: 95-132. https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iukad/article/
kadin-tarihi-arastirmalari-turkiye-bibliyografyasi Erişim tarihi: 3 Ocak 2022. Serpil 
Çakır, “Tarih Yazımı”, derleyen Ayşin Kocan Turhanoğlu, Toplumsal Cinsiyet Sosyolo-
jisi,  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 2019. https://www.aof.tc/toplum-
sal-cinsiyet-sosyolojisi-sos311u-ders-kitabi-2.html

3 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, 6. baskı 2021, s. 416-417
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riyorum. Bunu sosyal tarihi ve özellikle de kadınların tarihini eksikli yaz-
mamak, yazdırmamak için yapıyorum. 

Yüzlerce belgeden oluşan, kadın hareketinin, kadın çalışmalarının, ka-
dınlara ilişkin yapılan toplantıların seyrini ortaya koyan bu arşivde, bir 
akademisyen ve feminist aktivist olarak benden olduğu gibi çalıştığım ku-
rumlardan da izler var. Bunlar kişisel olarak bulunduğum yerlerden top-
landığı gibi, olması gerektiğini düşündüğüm durumların belgesi olarak da 
görülmelidir. Dolayısıyla özel arşivim dünyaya bakışımı gösterdiği gibi, 
içinde yaşadığım topluma, dünyaya ait bilgileri de kapsıyor. 

Ayrıca arşivimde sadece kadın hareketine ait belgeler yok.  Türlü 
toplumsal hareketlere ait belgeler, türlü hak hareketleri, kadın hareke-
ti, öğrenci hareketi, işçi hareketi, protesto gösterileri ya da hareketleri, 
kampanyalar, toplantılar, seçim afişleri, seçim broşürleri, el ilanları, teb-
liğler, kentin sanat ve kültür haberleri... Elbette kendi özel evraklarım: 
Yazışmalarım, derslerimin hazırlıkları ve notları, danışmanlıklarımın 
belgeleri, notları, tezler, çalışmalarıma ait notlar, yazdığım kitaplar, ma-
kaleler gibi birçok belge... Dergiler, gazeteler kadar sözlü tarih kaynak-
larına da ayrı bir önem verdiğimden bunlara ait örnekler de arşivimin 
içinde bulunmakta. 

Sosyal/siyasal tarihe ve özellikle de kadınların tarihine ilişkin efeme-
rayı, bazılarının kâğıt parçası olarak gördüğü her türlü duyuru, ilan, afiş, 
poster gibi ürünleri tarihsel belge olarak görüyor ve bunları, kadın tarih-
çisi ve toplumsal hareketleri inceleyen bir siyaset bilimci olmanın verdiği 
sorumlulukla topluyorum. 

Mesleki sorumluluk bana başka bir sorumluluk daha yüklüyor: Top-
lumsal olarak üretilen belgeler olmaksızın tarihin eksik kurgulanacağını 
düşündüğüm için, 8 Martlar, 25 Kasımlar,  genel ve yerel seçimler, protes-
to eylemleri, çeşitli hak isteme yürüyüşleri, bildiriler, imza kampanyaları, 
diğer kampanyaların malzemeleri, çeşitli etkinlikler kapsamında üretilen 
efemera, belge vb. izinden giderek başka bir hikâye ve  tarih yazılabileceği-
nin bilgisi ve bilinci ile arşivimde şahsi belgelerime ilaveten akademisyen 
ve aktivist kimliği ile topladığım belgeler, efemeralar, afişler, dijital fotoğ-
raflar, sözlü tarih kayıtları vb. de yer alıyor. 

Belgeleri katıldığım toplantılardan, eylem alanlarındaki yerlerden, ze-
minlerden, elimde spatula ile duvarlardan, dükkân camlarından toplu-
yorum. Sınırlı da olsa öğrencilerimden ve arkadaşlarımdan da belge isti-
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yorum, alıyorum. Özellikle çok bilinmeyen etkinlikleri, sesi duyulmayan 
grupların faaliyetlerini görünür kılmaya çalışıyorum. Duvarlardan kazı-
dığım  arkası yapışkanlı belgeleri, yanımda ne varsa ona yapıştırıyorum. 
Hazırlıklı olduğum durumlar da oluyor, mesela hemen her zaman yanım-
da boş kâğıtlar bulunduruyorum. Ancak tesadüfen bir afiş ya da bildiri 
gördüğümde, yanımdaki herhangi bir poşeti kullandığım da oluyor. Seçim 
akşamı ya da haftası, yaşadığım kent olan İstanbul’un özellikle Kadıköy 
Bahariye, Moda,  Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş gibi merkezlerinde vakit ge-
çirmeye çalışıyorum. Etrafı gözlüyor, belge avcılığı yapıyorum. Yerlerden 
topladığım belgeler dâhil hepsinin temizlenmesi, yırtık olanların yapış-
tırılması, buruşuk olanların ütülenmesi, tarihlenmesi türünden işlemleri 
hemen her zaman bizzat yapıyorum. 

Yukarıda belirttiğim hususları, belge toplama serüvenime ilişkin ola-
rak tuttuğum günceden belli günlerle örnekleyerek göstermeye, anlatma-
ya çalışacağım. 

21 Haziran 2014 

On beş gündür İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampüsü’nde bulu-
nan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin tarihî binasındaki odamda, ayıklamaya, 
tasnif etmeye çalıştığım arşivim bugün ofisimden taşınacak. 1999 depre-
minin verdiği hasar yüzünden epeydir beklenen restorasyon yakında baş-
latılacağı için binayı boşaltmamız gerekiyordu. Evdeki arşivim için de aynı 
işlem yapılacak. Taşınma sürecini fotoğraflamayı da ihmal etmiyorum. 
Kitaplıklarımın üstüne ya da altlarındaki dolaplara koyduğum büyük çöp 
torbalarının içindeki, yıllardır topladığım arşivimi üniversitenin önerdi-
ği kampüs bahçesindeki konteynerlere koymayı nem yüzünden uygun 
bulmamıştım. Bir o kadar da evimde olan arşivim için yer ararken, Vakıf 
kurucularından dostum Aslı Davaz’ın arşivimi kütüphaneye bağış yapma 
önerisi ilaç gibi geldi. Arşivimi; İstanbul Balat’taki tarihî binanın kapısı-
nı, bina anahtarının Vakıf kurucularına teslim edildiği 1 Nisan 1990’da 
beş kurucu ile açma şansına eriştiğim; bir zamanlar yönetim kurulu, genel 
kurul üyelikleri türünden çeşitli sorumluluklar aldığım, kurslar düzenledi-
ğim bu kuruma gönül rahatlığı ile bağışlamaya karar verdim.1  

1 “Serpil Çakır, Özel Arşivi Bağış Süreci: Prof. Dr. Serpil Çakır Özel Arşivini Kadın Eserle-
ri Kütüphanesine bağışladı.” https://www.youtube.com/watch?v=lq_4vkAcF0Q, hazır-
layan Selvi Başak Öztürk, 24 Haziran 2015. Bu videonun linkini ararken videoya benim 
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Arşivimle Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde

Tez danışmanı olduğum bir öğrencim de bugün bana yardıma geldi. 
Neler çıkmadı torbalardan? 

Açtığım torbalarda bulduğum (makalemin başında bahsettiğim) The 
Mass Observation Archive’a ait broşür gibi diğerleri de beni geçmişe gö-
türdü. Neler yoktu ki o torbada? Gazete kupürleri, fotoğraflar, toplantı 
afişleri, broşürler... Dönemin siyasal, kültürel faaliyetlerinden bir kenara 
koyduğum bir seçki... 6 Mart 2014’te dersini bitirip otobüste evine gider-
ken otobüste katledilen sevgili öğrencim Özge Gündoğan için aynı gece sa-
nal medyadan yaptığımız duyuruya gelen kadın örgütlerinin, öğrencilerin 
ve hocalarının katıldığı anma toplantısına ait belgeler, bildiriler, pankart-
lar, hatta Özgemizin yaşayacağı her bir yıl için yaktığımız mumlar. Erkek 
öğrencilerimizin hazırladığı  “Kadınları öldürmek erkeklikse biz erkek de-
ğiliz!” diye yazıyordu bir pankartın üzerinde ve fakülte binasının girişine 
asılmıştı. Belgelerin getirdiği anılarla geçen saatler, zaman şeridi gibiydi. 

nezdimde yapılan yorumu ancak görebildim. İnsana moral ve güç veriyor. Aynen akta-
rıyorum. “Kadın tarihi ve kadın tarihinin belgelenmesi için verdiğiniz emeğinize sağlık. 
Öğrenciniz olarak yanınızda katıldığım 8 Mart’larda kadınların taşıdığı pankart ve dö-
vizler arşivlensin, tarihe mal olsun diye üşenmeden topladığınızı, sırtınızda evinize sonra 
kütüphaneye taşıdığınızı unutmayacağım. Her bir sloganımızın, yürüyüşümüzün tarihi 
yaratan bir şey olduğunu fark ettirdiniz sağ olun. Kitaplarınızı okuyup derslerinizi din-
lesem de bu hareketiniz aslında bizlerin tarihe özne olarak katıldığımızı da fark ettirdi.”
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Belgelerden yansıyan bu coşkulu hüznün hep yaşatılacağını hissediyorum. 

7 Mayıs 2015 
Bugün İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Progra-

mı’nda verdiğim “Kadın Tarihi: Kuram, Yöntem, Tartışmalar” isimli der-
simi, öğrencilerimin de kadın hareketinin önemli bir kazanımı olan bu 
kurumu tanıması için Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin  toplantılarının da 
gerçekleştirildiği okuma salonunda yaptık. Dersimize kadın konulu özel 
arşivler alanında da çalışan Vakıf kurucusu Aslı Davaz davetliydi. “Arşiv-
lerde Kadın Tarihini Aramak: Yöntemsel, Tarihsel İçerik ve Uygulamalı Bir 
Çalışma” isimli önemli bir ders verdi. İncelediği arşiv, benim kütüphaneye 
bağışladığım arşivdi.1 Sunum öncesinde, aynı zamanda Kadın Çalışmaları 
Yüksek Lisans Programı’nda öğrencim olan arşivci-araştırmacı Selvi Başak 
Öztürk’ün2 hazırladığı, bağış sürecimin fotoğraflar üzerinden anlatıldığı kısa 
videoyu izledik.3 Başak, bu toplantı için ayrıca bir afiş hazırlamıştı. 

7 Haziran Pazar 2015 

Bugün genel seçimler yapıldı. Dün Kadıköy sokaklarından, özellikle 
de duvarlardan epey bir seçim afişi ve bildirisi topladım. Kadıköy vapur 
iskelesinde kurulmuş olan parti tanıtım stantlarına erkenden uğramış, he-
nüz açılmayan tezgâhlara bırakılmış torbaların içinden siyasal partilerin 
bastırmış olduğu tüm yazılı ve diğer objelerden ne varsa almayı unutma-
mıştım.  Bu tutumu tüm seçimler için tercih ediyor, Eminönü ve Beşiktaş 
iskelelerine de gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım, aile çevrem ve öğrenci-
lerim de seçim bildirisi toplama konusunda tembihli. Az önce topladığım 
tüm belgeleri özenle tasnif ettim. Seçimlere ilişkin dijital malzemeyi çeşitli 
sitelerden indirerek depolamaya çalıştım. Bu çalışmaları, genel, yerel ve re-
ferandum türünden tüm halk oylamalarında yapmayı önemsiyorum. Ba-
sılı tüm malzemenin sonrasında türlü nedenlerle çöpe gidebileceği, siyasal 
partilerin arşiv tutmaya özen göstermedikleri bilgisinden hareket ediyo-

1 2014’ten beri devam eden bağış sürecimin ilk aşamasını kendi evinde özenle tasnif eden 
Aslı Davaz’ın 2019’da hazırladığı katoloğa, kadın özel arşivleri hakkında bir önsöz yaza-
cağımı o yıllarda tahmin etmek bir yana tahayyül bile etmemiştim. Şimdi düşünüyorum 
da her bilgi nasıl ilmek ilmek, emekle örülüyor ve nasıl da belli bir tarihi izliyor.  

2 2019’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurulu’na giren Selvi 
Başak Öztürk, 2021 yılında vakıf yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

3 Bilgi için 570. sayfadaki dipnota bakılabilir.
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rum. Türkiye’de siyasal partilerde arşiv ve belge toplama, yapılanları kayıt 
altına alma çalışmaları yapanlar elbette var. Ama bu çalışmaları kurumsal 
korumaya dönüştürmede çeşitli nedenlerle her zaman başarılı olamaya-
biliyorlar. Kesintili demokratik siyasal yaşam pratikleri önemli bir engel 
iken, kurumsal politikalarda arşivin öneminin yeterince bilinmemesi de 
önemli bir etken olarak sayılabilir.1

Konferans afişi

1 12 Eylül’de siyasi partilerin kapatılması sonrasında, siyasi parti binalarındaki belgelerin, 
hatta arşivlerin de sıkıyönetim komutanlıklarının emri ile SEKA’ya kâğıt hamuru olma-
ya gönderildiği bilgisine sahibiz. Örneğin dostum Nazik Işık’tan aldığım bilgiye göre, 
CHP’nin 1980 öncesi parti belgeleri ve arşivleri bu akıbete uğradı; Ankara’daki yeni ge-
nel merkez binasındaki CHP arşivi, belgeleri ve parti propaganda malzemelerini içeren 
giriş katındaki bilgi-belge merkezi, çeşitli zamanlarda CHP’ye bağışlananlarla oluştu-
ruldu. CHP’de Kadın Kolları Genel Sekreterliği yaptığı dönemde Nazik Işık, 2011 Genel 
Seçimleri döneminde, Kadın Kolları tarafından yapılan çalışmaların orijinal belgeleri 
ile 2004-2007 dönemi çalışmalarına ilişkin arşivin kutulanması ve geçici olarak bir parti 
deposuna kaldırılmasını sağladığını, ancak sonrasında bu deponun boşaltıldığını, o bel-
gelerin de boşaltma sırasında diğer seçim malzemeleri fazlalarıyla birlikte kâğıt hamuru 
olmaya gittiğini duyduğundaki hayal kırıklığını anlattı. Belki de bu yüzden 2010-2011 
yıllarında Kadın Kolları’nın rapor ve belgelerinin dijital arşive dönüştürülmesi için çaba 
verdi. Umarım bu arşiv korunmuş ve sürdürülmüştür. 
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Suffragette/ Diren filmi gala davetiyesi 

     13 Ocak 2016

Bugün İstanbul’da, İngil-
tere’deki oy hakkı hareketini 
çok başarılı biçimde anlatan 
2015 tarihli Sarah Gavron’un 
yönettiği,  Suffragette/Diren fil-
minin Türkiye galasını yaptık. 
Organizasyonu feminist bir 
kadın örgütü olan Filmmor1 
yaptı. Kuruculardan Melek 
Özman ve sinema eleştirmeni 
Alin Taşçıyan, bu organizasyon 
için benden, filmi öncesinde 
Osmanlı’da kadın mücadelesi 
veren kadınları anlatmamı iste-
diler. Atlas Sineması’nda, per-
de önünde fotoğraflı bir power 
point sunumu yaptım. Buruk 
bir toplantıydı. Özellikle de 7 
Haziran 2015 seçimleri öncesi 
ve sonrasına da uzayan protes-
tolar, mitingler, canlı bombalar, 

ölümlerle dolu bir önceki yılın karışıklığı devam ediyordu. Dün, Sultanah-
met Meydanı’nda, turist kafilesine yabancı uyruklu bir IŞİD militanının 
gerçekleştirdiği intihar saldırısı yapıldı; 8’i Alman vatandaşı, 13 kişi yaşa-
mını yitirdi. Atmosferin ağırlığına rağmen, filmden taşan güç ve mücadele 
azmi, sinema salonundan ayrılan bizleri başka dünyalara götürebildi. 

24 Şubat 2016
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler lisans dersime katılan bir öğrenci ders 

başlamadan önce bana bir kupon getirdi. Bunun daha önce derste onla-
ra bahsettiğim sosyal tarih kaynaklarından olup olmayacağını sordu. De-

1 Sadece kadınların katılımına açık olan Filmmor Kadın Kooperatifi, kadınların sinema  
kullanımını sağlamak üzere, bu yolda sinema atölyeleri, filmler, videolar üretmek ama-
cıyla 2003 yılında kuruldu. Kuruluş yılından itibaren her yıl Uluslararası Gezici Film 
Festivali’ni düzenliyor.
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nizdeki fırtına yüzünden çalışmayan vapur bileti yerine geçen bir kâğıttı. 
Üzerinde başka bir zamanda vapur kullanım hakkı olduğu yazılan. Çok 
memnun oldum bu minik belgeden. Demek ki bazı bilgiler bazılarında ilgi 
uyandırabiliyor. Aynı şekilde arşivim için bir yüksek lisans öğrencim an-
nesine ait bir kadın derneği yemeğinin davetiyesini aynı tarih bilinciyle ge-
tirmişti. Onlara da derste efemeralardan bahsetmiş, kartpostallar, el ilan-
ları, sakızlardan çıkan kartlar, karneler, otobüs, sinema, piyango biletleri, 
türlü davetiyeler, lokanta menüleri, hatta faturaların, banka dekontlarının 
efemera materyallerine örnek olarak verilebileceğini, kendi arşivime döne-
min tüketim alışkanlıklarını, fiyatlama, ekonomik durum gibi türlü tahlil-
leri yapmaya imkân verebilen harcama faturalarımdan örnekleri özellikle 
koyduğumu söylemiştim. 

Ancak bu niyetin açık edilmesi gerekebilir. Örneğin Kütüphane’deki 
arşivimi inceleyen bir araştırmacıyla yüz yüze tanıştığımızda arşivimdeki 
faturalara çok şaşırdığını söylemişti. Bu niyetimin anlaşılmadığını anla-
dığımda, faturaların da gündelik hayatın ayrıntılarını belgeleyen bir ma-
teryal olarak görmenin neden önemli olduğunu açıklamıştım. Tam da bu 
nedenle arşiv sahibinin o belgeleri hangi nedenle arşivi içinde tuttuğunu 
ve kuruma teslim etmek istediğini de kaydeden bir kataloglama yapılması-
nı,  mümkünse arşiv sahibi ile yaşarken arşivi hakkında detay alınmasını, 
hatta koşullar uygunsa kendisiyle sözlü tarih çalışması yapılmasını ve tüm 
bu bilgilerin katalogun başına konulmasını önemli buluyorum.

Mart 2017
Bugün çok coşkulu geçti. Yüksek lisans öğrencilerimle birlikte Gala-

tasaray’da başlayan ve geleneksel hale gelen 8 Mart yürüyüşüne katıldık. 
Öncesinde bazı dövizler hazırlamıştık. Yürüyüş boyunca şarkı söyledik, 
bağırdık, çağırdık. Epey zamandır görmediğim arkadaşlarımla karşılaştım, 
kucaklaştık. Bu arada epey bildiri topladım. Bolca fotoğraf çektim. Öğren-
cilerimin de katılımıyla epey bir lolipop, yani eylemlerde taşınan yuvarlak 
dövizlerden topladık. Ağır olanları yarın ofisime getirmeye söz verdiler. 
Akşam yürüyüşe dair internet ortamına düşen fotoğrafları bilgisayarıma 
indirdim. Kadın kurultayı, feminist, İstanbul Sözleşmesi türünden türlü 
e-gruplar üzerinden gönderilen yürüyüş hazırlıklarını daha önce açtığım 
serpilkadinhareketi isimli e-posta hesabıma yönlendirdim. Bu hesapta 
sadece 8 Mart değil, kadın hareketine ilişkin e-posta ile bana ulaşan şu 
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an  aktif olan/olmayan “kadın kurultayı”, “şiddete son”, “kadın ve anayasa  
gibi grupların mesajları biriktirmeye çalıştım. 

Başlangıçta e-posta kotamı azaltmak için düşündüğüm bu yöntem, ar-
tık belge depolamak için de hayati hale geldi. Çoğu e-grubun kapandığı 
günümüzde, bu e-grupları, kurumsal hafızayı oluşturması yanında, kadın 
tarihinin dökümünü verebilecek, kadın örgüt ve kurumlarının çalışma 
dinamiğini ve tartışmalarını gösterebilecek, kadın tarihi yazımına katkı 
sunabilecek, hatta Türkiye toplumunun türlü meselelerini ortaya koyabi-
lecek önemli kaynaklar olarak görüyorum.1  

17 Nisan 2017 
Dün siyasal sistem tercihinin halka sunulduğu anayasa değişikliği re-

ferandumu yapıldı. Karar, hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
(AK Parti) önerisine, muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi’nin destek 
vermesiyle alınmıştı. Kabul edenlerin sayısı çok olduğu için Anayasa’daki 
18 madde değiştirildi. Yürürlükteki parlamenter sistem kaldırılarak ye-
rine başkanlık sistemi getirildi,  başbakanlık makamı  ortadan kaldırıldı, 
Meclis’teki vekil sayısı 550’den 600’e çıkarıldı, Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu’nun (HSYK) yapısında değişiklikler yapıldı.  Madde değişik-
likleriyle ilgili tartışmalar epey bir süre kamuoyunu meşgul etti. Tüm bu 
süreci dikkatle izledim. Sokaklardan, duvarlardan, internetten epey bir 
belge topladım. Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda verdi-
ğim “Karşılaştırmalı Siyaset” isimli dersimde öğrencilerimden konunun 
türlü boyutlarını ele alan ödevler ve sunumlar yapmalarını istedim. Belge 
toplamaları konusundaki istediğimi geri çevirmediler. Tüm yurtta epey 
bir ses getiren bu sürece ait belgeleri, gittiğim illerde de aradım ve bul-
dum. 

12 Eylül 2010’daki ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Boykot’ cephelerinden oluşan, 
“Yetmez Ama Evet” türünden kampanyalara da şahit olunan, %57.88 evet 
ve %42.12 hayır oyu çıkan Anayasa Referandumu’nu da2 aynı ilgi ile izle-

1 Örneğin benim de üyesi olduğum kadınların siyasette temsillerinin artırılması için 
kurulmuş bir dernek olan KA.DER’in, yahoo e-mail grubu, birkaç sene önce (tahmi-
nen 2018’de) sadece yönetim kurulundan, tek kanaldan iletilen mesajların olduğu bir 
yapılanmaya girmeden önce, bu türden bir işlev görmüştür. Başka kadın gruplarının 
da çeşitli e-gruplara sahip olduğunu biliyorum. Bu yazışmaların arşivlenmiş olmasını 
dilerim.

2 “2010 referandumu: ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Boykot’ cepheleri ne demişti?”, 5 Nisan 2017. 
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miş, sürece ait belgeleri arşivime katmaya çaba göstermiştim. Arşivimde 
siyaset bilimci olarak önem verdiğim seçimlere, siyasal partilere ait belge-
leri koymaya da özel bir önem verdim. Her seçim sonrasında siyasal parti-
lerin kalan afişlerinin SEKA’ya1 yollandığı ya da çöpe atıldığı bilgisine yıl-
lar öncesinden beri sahip olduğum için özellikle 1999 genel ve hatta yerel 
seçimlerinden itibaren tüm seçim süreçlerini, siyasal partilerin seçmenlere 
nasıl seslendiğini, politikalarının ne olduğunu, Türkiye’nin ilgili dönem-
lerdeki seçim gündemini arşivimden izlemek mümkün.   

15 Aralık 2018 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  Kadın Çalışmaları Uygulama 

Merkezi’nin bir etkinliği olarak Nevşehir Valiliği Eşitlik Birimi ve Valilik 
Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu üyelerine “Dünyada ve Türkiye’de 
Kadınların Siyasal Hak Mücadelesi Tarihsel Gelişim Süreci” başlıklı tüm 
gün süren bir eğitim verdim. Anladığım, toplantının “Kadın Dostu Kent-
ler Programı” kapsamında yapıldığı idi. Toplantı öncesinde Kadın Çalış-
maları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürü olan daha önceden 
tanıdığım siyaset bilimci Doç. Dr. Leyla Kahraman’ın ofisinden Merkez 
kapsamında düzenlenen etkinliklere dair epey afiş ve belge aldım. Hatta 
ofisinin duvarlarından söktüğüm posterler bile oldu. Aslında bu durumu 
davetli olarak gittiğim tüm toplantılarda tercih ediyor, konferanslarım ön-
cesinde girdiğim ofislerde belge avcılığı yapıyorum. Bugün de değişmedi. 
İlgili katılımcıların olduğu, keyif aldığım toplantı sonrasında, Nevşehir’de 
kadın mücadelesinin motorunu oluşturduklarını anladığım, başta Leyla 
olmak üzere, barodan avukat Sema Yurtbilir Yavuz,  üniversiteden müdür 
yardımcısı siyaset bilimci Dr. Gökçen Çetin ve Nevşehir Valiliği Eşitlik 
Birimi’nin başındaki Şermin Açıkgöz ile birlikte Şermin’in ofisine gittik. 
Bir oda dolusu belge, kitapçık ve afişlerden bazılarını, bez çantalara dol-
dururken hızımı alamadığımı fark ettim. Onların şaşkın bakışları arasında 
işimi bitirip soluklandığımda, bel fıtığı ve dizimde kıkırdak dokusu hasa-
rını unutarak topladığım 4 büyük torbayı nasıl taşıyacağımı düşünmediği-
mi fark ettim. Yanımdaki küçük valize sığamayacaklardı. Ağırdılar, akşam 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39462061 Erişim tarihi: 15 Aralık 2020. 
1 SEKA (Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları AŞ), 1934 yılında, Türkiye’de kâğıt sanayi-

inde yatırım ve planlamalar yapan kamu kuruluşu olarak kuruldu. 1998 yılında özelleş-
tirme kapsamına alınıp anonim şirkete dönüştürüldü. 2005 yılında Sümer Holding ile 
birleştirilerek kapatıldı.
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yolculuk dönüşü onları taşırken epey zorlandım ama değdi; arşivime bu 
küçük ama motivasyonları büyük grubun itici güç olduğu Nevşehir’deki 
kadın çalışmalarının ve kadın eşitliği mücadelesinin, özellikle de “Kadın 
Dostu Kentler Programı”nın tüm çalışma örnekleri dâhil oldu.

Neler yapmamışlar ki,  yereldeki tüm karar alıcıları ve sivil toplum ku-
ruluşlarını arkalarına almayı sağlayarak, onları da heyecanlarına katarak, 
inandırarak, “Yerelde Eşitlik Eylem Planı”nı birlikte hazırlamışlar ve  Nev-
şehir’de hatta tüm ilçelerinde, okulları, jandarma, emniyet teşkilatı, baro, 
Diyanet’i de dâhil ederek, toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve zorla 
evliliklere karşı mücadele, kadına yönelik şiddet gibi konularda eğitim ve-
rilmesini sağlamışlar, çeşitli toplantılar düzenlemişler, yerelde kadınlarla 
ilgili türlü başlıklarda veriler toplamışlar.1 Başka illerde de dersler, konfe-
ranslar verdim. Ancak Nevşehir’deki inanmışlığın ve motivasyonun çok 
başka olduğunu söylemeliyim. Yıllardır bu ekiptekilerle sürdürdüğüm ya-
kın ilişki bu yüzden herhalde. 

Ancak makalemin başında arşiv belgelerinin nasıl kataloglanması 
gerektiğine dair belirttiğim hususlar çerçevesinde, arşivimi kimin nasıl 
tasnif edeceğini düşünmedim değil. Belge tanımını yaparken hangi hu-
suslara dikkat edecekti? Sadece arşivcilik bilgisine sahip olması elbette 
yetmeyecekti. Arşivimi listeleyen arşivci, bu belgeleri kadın tarihinin 
belgeleri olarak görerek, bunları birbiriyle ilişkilendirerek, dönemsel-
lik içinde sıralayacak mıydı? Aslında bu husus tüm arşiv belgelerim 
için geçerliydi. Kadın ve cinsiyet çalışmalarından, kadın dostu kentler 
kavramından haberdar mıydı? Torbalardaki kitapçıkları, afiş ve bro-
şürleri, raporları, Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamı içinde görüp 
birbiriyle ilişkilendirecek miydi? Kadın dostu kentler kavramı peşin-
den giderek, Nevşehir’in Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedef-
lerinden hareketle, 2006 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği prensiple-
rinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dâhil 
edilmesi ve bu sürece paralel olarak yerel yönetimler ile kadın örgütle-
rinin ilişkilerinin güçlendirilmesi ve aralarındaki iş birliği fırsatlarının 
arttırılması amacıyla; Kadın Dostu Kentler Programı’nın ilk aşaması-

1 2020 sonrasında üniversiteyi de kapsayan mülki ve idari birimlerdeki yöneticilerin de-
ğişmesi, birimlerin işlevsizleştirilmesi sonucunda bu çalışmaların sekteye uğradığını 
öğrenmek üzücü olsa da Orta Anadolu’da bir kentin başarı öyküsünü unutturmayacak 
belgelere sahibiz. 
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na Türkiye’den dâhil olan altı ilden biri olduğu bilgisine ulaşabilecek 
miydi?1 

Bu bağlamda belgeleri arşive koyma yanında o belgeleri sağlayan ola-
rak belgenin öyküsünü vermenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bel-
geye tarih koymak da yetmez,  ayrıntı vermek de lazımdır. Keşke dersler, 
konferanslar, tez danışmanlıkları, hakemlikler, araştırma faaliyetleri ve 
yazım süreçleri tüm vaktimi almasaydı da bu gerekli çabaya daha fazla 
vakit ayırabilseydim. Arşivini kütüphaneye veren planlamacı, kadın ha-
reketi aktivisti, şimdilerde tüm vaktini siyasete, özellikle de yerel siyasette 
kadın eşitliğine hasretmiş dostum Nazik Işık’ın bu çabayı ve özeni verdi-
ğini biliyorum. Onun arşivini kaydedecek arşivciler daha şanslı... Sohbe-
timizde bana söylediğine göre, arşivini paketlemeden önce, kendisindeki 
Ankara’daki kadın hareketini örnekleyen tüm yazılı belgeleri, feminist ha-
reketin yaptığı basın açıklamalarını, toplantılarda tuttuğu notlarını, Bilar 
gibi kuruluşlardaki eğitim serilerinin notlarını, 1990’da Kadının Statüsü 
ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nde yöneticilik yaptığı dönemdeki bazı 
belgeleri, kurucularından olduğu Kadın Dayanışma Vakfı’nın kuruluş 
dönemi belgelerini  tarihleyip nerede kullanıldıklarına dair, belge üstüne 
yazıp not alarak arşivleme yapana katkıda bulunmaya ayrı bir çaba vermiş. 
Umarım Kütüphane’de bu desteğe uygun iyi bir arşivleme, kataloglama 
gerçekleştirilebilir. Peki, bu türden açıklamaların olmadığı arşivler için ne 
yapılabilir? Bence, Kadın Eserleri Kütüphanesi kapsamında düşünürsek, 
arşivcilere Türkiye tarihi, Türkiye siyaseti, kadın hareketi tarihi ve güncel 
meseleler hakkında eğitim programları düzenlenmesi iyi bir çözüm ola-
bilir.  

1 Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı 
(SIDA) ortaklığı ile yürütülen,  81 il valiliği ve belediyelerinden, kadın-erkek eşitliğini 
sağlamaya yönelik çalışmalarda, kadın kuruluşları ile iş birliği yapmaları ve kadınların 
ve kız çocuklarının yaşam kalitesini yükseltecek hizmet tasarımı ve sunumuna ilişkin 
önlemler alınması konusunda bir genelge yayımlandı. 2006-2010 yılları arasında altı 
kentte (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van),  2011’de başlayan 2. aşama-
da ise yedi yeni kentte (Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Sam-
sun) Yerel Eşitlik Mekanizmaları oluşturuldu ve Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlandı. 
Bu illerin belediye ve valilikleri taahhütname hazırlayıp bunu duyurdular. Bkz: http://
www.kadindostukentler.com/content/docs/taahhutname.pdf Yerel Eşitlik Eylem Plan-
ları için bkz: https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/yerel-esitlik-eylem-plan-
lari Aynı linkten bu alanın önemli uzmanlarından biri olan Ayten Alkan’ın hazırladığı 
rapora erişilebilir. Bu illerin belediye ve valilikleri taahhütname hazırlayıp bunu duyur-
dular. Bkz: http://www.kadindostukentler.com/content/docs/taahhutname.pdf 
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25 Kasım 2019
Bugün Birleşmiş Milletler Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücade-

le Günü. Sabah semt marketine alışverişe giderken Kadıköy/Moda’daki bina 
yüzlerine yapıştırılmış vaziyette, sadece “6284 Nedir?” sorusunun yer aldığı 
devasa afişleri, grafiti ve yazıları gördüm. Meğersem Kadıköy Belediyesi’nin 
kadın çalışanları, 6284 sayılı Yasa ve Yasa’nın dayanağı olan İstanbul Sözleş-
mesi’ne dikkat çekmek için Kadıköy’ün Bahariye, Moda, Yeldeğirmeni başta 
olmak üzere farklı noktalarına yazılama yapmışlar, afişleri asmışlar.1 Yoldan 
geçen arabaların durup afişlerdeki yazıyı okuduğunu gördüm. Muhtemelen 
bu sayıya anlam veremeyenlerin “Kadınlar, Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunun numarası olan “6284” sayısını 
öğrenme çabasına girdiklerini tahmin edebiliyorum. Ben de bu çok etkili 
farkındalık çalışmasından  büyük afişleri beceremesem de daha ufakların-
dan, kazıyabildiğim kadarını arşivime katmaya çaba gösterdim. Kazıyama-
dıklarımın fotoğrafını çektim. Bütün Kadınlar 438’e Karşı, İffetli Kadın Ve-
sikası türünden arşivimdeki belgeleri hatırladım.

Kadıköy/ Moda sokaklarından çektiğim 2 fotoğraf. 6284 Nedir?  

1 Yazılama ve afiş örneklerini görmek için bkz: “Kadıköy Sokaklarında Bir Hayalet. 6284 
Nedir?”, Gazete Kadıköy,  http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/kadikoy-sokakla-
rinda-bir-hayalet-6284-nedir-h15320.html 22 Kasım 2019.
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5 Mart 2020
Dostum kadın tarihçisi Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu’nun daveti üze-

rine Beykoz Üniversitesi’nde 8 Mart etkinlikleri kapsamında ikinci baskısı 
yapılan kadın siyasetçiler üzerine bir sözlü tarih çalışması olan Erkek Kulü-
bünde Siyaset1 isimli kitabım üzerine bir konferans verdim.  Bunu 16 Mart 
2020’de bu kez Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde tekrarladım. İki konferan-
sın afişini de topladığım tüm afişler gibi arşivime koydum. 

Arşivim, afiş açısından hayli zengin. Arşivimde öğrenci, işçi ve kadın 
hareketi gibi toplumsal hareketlere ait el ilanlarını toplamaya da önem 
veriyorum. Burada bu ilanlara ilgili yılın tarihini koymamanın yarattığı 
sorunu vurgulamak isterim. Bu durum o belgeyi tarihî bir belge olarak 
görmemekten kaynaklanabilir. Sadece gün ve ay yeterli olabilir mi? Hangi 
yıl? Yıl konmaz çoğunlukla bu ilan ve duyurulara. Bu nedenle yılı el ya-
zımla ilave ederim topladığım bu belgelere. 

Arşivim özellikle üniversitelerin ve kadın örgütlerinin Dünya Kadınlar 
Günü’nde düzenlediği toplantılara dair 8 Mart afişleri açısından çok zen-
gin örneklerle dolu. Kadın ve LGBTİ örgütlerine, üniversitelerin kadın ve 
toplumsal  araştırma merkezlerine ait türlü belge ve afişler de var arşivim-
de: KA.DER, Uçan Süpürge, Filmmor, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 
Lambdaistanbul ve diğerleri... Ayrıca çok sayıda kadın ve toplumsal cin-
siyet çalışmalarıyla ilgili toplantı afişleri ve broşürleri de var. Bunları Tür-
kiye’nin türlü illerinde katıldığım çok sayıdaki toplantıdan bizzat aldım. 
Kadın örgütlerinin bulunduğu binalara bizzat ziyaretler gerçekleştirdim. 
Onları “Tarihe geçmek istiyorsanız bana belgelerinizi, afişlerini vermeli-
siniz” diye ikna ediyorum. Belge biriktirmenin önemini tüm derslerim-
de önemle vurguladığım için öğrencilerim ellerindekilerini ya da ellerine 
geçer geçmez bulduklarını getiriyorlar. Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne 
verdiğim arşivimin kataloğu bir gün yapılacak elbet. Ama biliyorum ki 
belgelerim ve arşivlerim güvenli ellerde. 

8 Mart 2021
Covid-19 virüs salgınının küresel olarak tüm dünyayı ve Türkiye’yi et-

kilediği bir dönemden geçiyoruz.  İlk, orta ve yüksek öğrenimde online 
eğitime geçildi. Karantina başladığı için bu seneki 8 Mart etkinliklerine 
de katılamadım. Zaten iki yıldır yürüyüşlere izin verilmiyor. Dolayısıyla 

1 Serpil Çakır, Erkek Kulübünde Siyaset, İstanbul: Sel Yayınları, ikinci baskı, 2019.
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bu sene 8 Mart’a ilişkin belgelerim çok az. Oysa biz bu gün için kentlerde, 
fakültelerde nerdeyse iki  haftaya yayılan etkinlikler yapardık.  Fakültemde 
düzenlenen 8 Mart etkinliklerinin afişlerini buldum evdeki dolabımdan, 
gittim eski günlere. Bol bol, internetteki fotoğrafları toplamaya çalıştım. 
Özellikle de basılı yayın eksikliğini telafi etmek için ayrı bir özen göster-
dim. Bunları dijital arşiv olarak kaydettim.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlediğimiz  
8 Mart etkinlik duyurusu

20 Mart 2021 
Bu sabah Resmî Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı ka-

rarı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstan-
bul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karar verildiği haberi ile karşılaştık.1 
Epeydir bazı çevrelerin Sözleşme aleyhindeki çabalarını görsek de Türki-
ye’nin Sözleşme’den çıkabileceğine, benim gibi, kimse inanmak istemiyor-
du. Bu Sözleşme’nin kabul edilmesi için çok uğraşmıştık. On sene önce 11 
Mayıs 2011’de Sözleşme İstanbul’da imzalandığında ne çok sevinmiştik. 
Sözleşme 1 Ağustos 2014’te Türkiye’de de yürürlüğe girdi.  Süreç boyunca 
topladığım belgeleri gözden geçirdim. Sözleşme’den çekileceğine dair tar-
tışmaların başladığı bir sene boyunca ne çok eylem yaptı kadınlar. Duvar-
lardan, banklardan ne çok belge kazıdım. O sabah yaşadığım yer olan Ka-
dıköy/Moda’da, elimde spatula ile belge aramaya çıkmış, bulduklarımı boş 

1 1 Temmuz 2021’de Türkiye, kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan, imza-
cısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıktı. 
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kâğıtlara yapıştırmıştım. Arşivimdeki en son belge, pandemi koşullarını 
anlatan, mahalle fırınında bir kadının yüzünde gördüğüm üzeri İstanbul 
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!” yazılı sentetik kumaştan yapılmış mor 
bir maske. Pandemi koşulları yüzünden maskesiz dışarı çıkmak yasaktı. 
Maskeyi nereden edindiğine, “Çevre kafelerden birinden,” yanıtını alın-
ca, tüm kafeleri kolaçan ettikten sonra bir kafede maskeye ulaşabildim. 
Üstelik bir tane değil, bir torba alarak döndüm eve. İki tanesini arşivime 
ayırdım, 5 tanesini isteyen öğrencilerime vereceğimi online derslerimde 
duyurdum; eşe ve dosta da dağıttım elbette. 

“İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula”. Salgından koruyucu maskeler

 

10 Nisan 2021
Bugün Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin kuruluşunun 30. yıl etkinliği 

olarak Beykoz Üniversitesi ile birlikte düzenlenen, “Türkiye’de Arşivcili-
ğin Dünü, Bugünü, Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu”n-
da, “Nasıl Belge Aktivisti Oldum, Arşiv Belgeleri Bize Ne Anlatır” isimli 
bir online sunum yaptım. Tüm dünyayı 2020 Mart ayından beri olumsuz 
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etkileyen, ara ara karantinalı günlere sevk eden Covid-19 virüsünün yol 
açtığı pandemi yüzünden sempozyum bu yıla ertelense de, koşullar de-
ğişmediği için bulunan online çözüm tercih edilmişti. Genel Arşivcilik 
ve Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik olarak iki ana konu altında toplanan 
arşivlerin iktidar ve güçle olan ilişkisi, sansürlenen arşivler, sürgün arşiv-
leri, belge okuma teknikleri, Osmanlı arşivi ve kadınlar, yeni geliştirilen 
metodolojiler ve yöntemler, belge aktivisti olmak ne demek, ses kayıtla-
rının arşivlenmesi, dijital doğan belgelerin arşivlenmesi, sınıflandırılması 
türünden 29 konu başlığı vardı.1

Sunumumu, 1913 yılında, kadınlar için bir kütüphane oluşturma ni-
yetiyle harekete geçen Cazibe Hakkı Hanım’a ve 1990’da bunu gerçeğe 
dönüştüren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucula-
rına adadım. Bu günü tarihe kaydetmek için, 2013’te lisans öğrencilerim 
için açtığım, sonrasında herkese açılan “Toplumsal Cinsiyet ve Feminist 
Politika/ Gender and Feminist Politics” isimli 11 bin üyeli, 2019’da ar-
şive kaldırdığımız facebok grubumuzu2 kısa süreyle aktive ederek bu ta-
rihî toplantı bilgisini paylaştım. Arşivlediğimiz facebook sayfasının, kadın 
tarihine ilişkin önemli bir kaynak olarak keşfedilmeyi beklediği notunu 
hemen eklemeliyim. Sunumumda Kütüphane’deki  benim arşivim dâhil 
olmak üzere özel arşivleri tanıtan “Arşivim Nerede” isimli Kütüphane’nin 
2020 Ajandası’ndan da bahsettim.

Sonuç:

Arşiv belgeleri, özellikle de kadın özel arşivleri, kadınların kendilerini 
gerçekleştirme ve hayatlarını değiştirme öyküsünü bize ilk elden veren bel-
gelere odaklandığı için kadın tarihi açısından hayati kaynaklardır. Kadın 
tarihinin, bellek kazandırma, kadınların geçmişleriyle bugünü arasında 
süreklilik kurma, bunu yaparken kadınları baskılayan patriarkayı sarsma 
olarak tanımladığımız varlık amaçlarına hizmet eder. Kadınların yaşam 
öykülerini kendi tuttukları belgeler üzerinden ortaya koyar. Kadınların 
kendi hayatlarını değiştirmede verdikleri mücadeleyi ve özgüveni örnekler. 

1 “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal 
sempozyum, http://kadineserleri.org/sempozyum-bildiri-cagrisi-10-11-nisan-2021/ 

2 “Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika/ Gender and Feminist Politics”, https://www.
facebook.com/groups/735271493166390
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Bu öyküyü okuyan biz kadınlar ise aynı gücü hisseder, bize aktarılan özgü-
veni yaşarız.1

Son 50 yıldır kamu ve devlet arşivlerinin dışında kalan gruplar, özellik-
le de kadınlar, kendi belgelerini de kendileri topluyorlar. Kadın özel arşiv-
leri, kadın deneyimlerinin değerlendirildiği,  korunduğu fiziksel ve sem-
bolik mekânlardır. Feminist tarihin işaret ettiği tarih yazımındaki, resmî 
kayıtlardaki eksikliği telafi etmeye yönelik bir girişimdir. Zira kadınlara ait 
belgelerin yokluğu, kadınların ve erkeklerin ilişkilerine/varlıklarına yön 
veren ataerkil yapının sonucudur. Belge toplama, arşiv oluşturma işi, sa-
dece koleksiyoncu olma itkisi ile yapılmıyor; tarih yazımı ile belge arasın-
daki nedensel ilişkinin farkına varıldığını da gösteriyor. 

Birkaç haftadır zekâsına, bilgisine, motivasyon ve insani özelliklerine 
hayran olduğum, Türkiye’de kadın çalışmalarının önünü açan isimlerden 
biri olan siyaset bilimci ve aktivist bir kadının, dostum Şirin Tekeli’nin (28 
Şubat 1944-13 Haziran 2017) biyografisini,2 bir proje kapsamında yazmaya 
çalışırken, tam da bu ilişkiye tanık oluyorum. Akademik yazıları, çevirile-
ri, dernek kurma süreçleri, yazışmalarının olduğu arşivini kurucularından 
biri olduğu kuruma, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na 
bağışlayan Şirin Tekeli, içinde yaşadığı dönemin önemli olaylarının gazete 
kupürlerini de kesmiş ve saklamış.  Türkiye’de kadın çalışmalarının yolu-
nu açanlardan biri olan Şirin Tekeli’nin bu çabasında Harem ve Kuzenler 
isimli kitabını Türkçeye kazandırdığı Germaine Tillion’un  (1907- 2008) 
arşivinin başına gelenlere dair sahip olduğu bilgi büyük olsa gerek. Şöyle 
ki, genç bir kadın etnolog olarak ilk kez 1934’te, Fransız kolonisi olan Ceza-
yir’in Aurès bölgesine giden Tillion, Kuzey Afrika’nın Sahra Çölü’ne bakan 
yamaçlarına yerleşir. Burada Berberi kabilelerinin dilini öğrenerek, dostlu-
ğunu kazanarak, birkaç yüzyıla uzanan sözlü tarihlerinin çetelesini çıkarta-

1 Serpil Çakır, “Önsöz: Feminist Tarihin Açtığı Yolda Özel Arşiv Kataloglamasına 
Önemli Bir Örnek Çalışma: Açıklamalı Necile Tevfik Arşiv Kataloğu”, Aslı Davaz, Bir 
Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Ne cile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954), 
İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.

2 Bu biyografiyi,  Şirin Tekeli’nin Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne bağışladığı arşivinden 
hareketle yazıyorum. Şirin Tekeli biyografisi için bkz: Serpil Çakır, “Şirin Tekeli (1944-
2017) Akademiden Feminist Harekete İflah Olmaz Bir Optimist”, 40 Kadın Özel Arşivi, 
40 Kadın Biyografisi: İstanbul Arşiv Kurumlarında Kadın Özel Arşivleri, derleyen Ay-
şegül Üşümezay,  Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye’sinin ortak yayını, İstanbul 2022. Yayım aşamasında.
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rak altı yıl geçirir. 1940’ta araştırmasını tamamlayıp doktora tezini yazmak 
ve savunmak üzere Fransa’ya döndüğünde Avrupa’da savaş devam etmek-
tedir. 1942’de, Nazilere karşı direniş hareketine katıldığı için hapse atılır. 
Kadın direnişçilerin toplandığı bir temerküz kampı olan Ravensbrück’e  
sürgün edildiğinde, Cezayir’de yaptığı doktora tezine ait tüm belgeleri ya-
nında getirmiştir. Ancak savaş sonrasında Almanya ikiye bölününce, kam-
pın olduğu bu bölge Sovyetler’in eline geçtiği için arşivi de Rusya’ya gider. 
Harem ve Kuzenler’i aklındakilerle kaleme alır.1 101 yaşındayken gelen ölü-
müne kadar bu arşivin geri gelmesini bekledi Tillion. Arşivine ulaşabilsey-
di kitabı yeniden yazacaktı ama bu gerçekleşemedi. Gelin Şirin Tekeli’nin 
bizleri belge biriktirmeye davet eden çağrısına kulak verelim:2 “Kütüphane-
nin kurucularından biri olarak, bütün kadınlara seslenmek isterim. Size ne 
kadar önemsiz görünürse görünsün, elinizde bulunan, annelere, anneanne-
lere, teyzelere ait bütün belgeleri arşivleyin ve tercihen İstanbul’daki Kadın 
Eserleri Kütüphanesi’nin arşivine aktarın...”

1 Germaine Tillion, Harem ve Kuzenler, Metis Yayınları, İstanbul, 2006, Çev: Şirin Tekeli 
ve Nüket Sirman kitabına Sunuş, s. 11-20. 2017’de kaybettiğimiz Şirin Tekeli, aynı yıl, 
yazılarından oluşan derlemeyi kitaplaştırdı, kitabında Tillion hakkında daha önce yaz-
dığı yazıya da yer verdi. bkz. Şirin Tekeli, “Geçen Yüzyılın Büyük Hanımefendisi: Ger-
maine Tillion”, Feminizmi Düşünmek, derleyen Şirin Tekeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2017, s. 343- 351. 

2 Kitap hakkında Şirin Tekeli ile yapılmış söyleşi için bkz: Serpil Çakır, “Şirin Tekeli’den 
Feminizmi Düşünmek”, Cumhuriyet gazetesi, 10 Mart 2017. https://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/sirin-tekeliden-feminizmi-dusunmek-695764 Erişim tarihi: Aralık 2021.



585

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

SELÇUK BARAN’IN ARŞİVLERDE UNUTULAN OYUNU: 
TÜRKÂN HANIM’IN ÖLÜMÜ

Bahanur Garan Gökşen1

Edebiyatımızda roman ve öyküleri ile tanınmış olan Selçuk Baran’ın 
bilinmeyen bir yönü de tiyatro yazarlığıdır. Türkân Hanım’ın Ölümü 
adıyla 3 perdelik bir oyun kaleme alan Selçuk Baran’ın bu oyunu Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Başdramaturgluk Oyun Arşivi’nde (di-
ğer adıyla Sevgi Sanlı Oyun Arşivi’nde) 2 Şubat 1989 tarihli, 36 numaralı, 
daktilo edilmiş bir dosya halinde kalmış, kitaplaştırılmamıştır. Bu oyun 
Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde 27 Mart 1990 tarihinden iti-
baren o sezon boyunca “Türkân Hanım” adıyla oynanmıştır.

Selçuk Baran Türkân Hanım’ın Ölümü adıyla bir öykü de kaleme 
almıştır. Başdramaturgluk Oyun Arşivi’nde bulunan aynı adlı oyun, bu 
öykünün tiyatroya uyarlanmış biçimidir. Dolayısıyla önce öykü yazıl-
mış, oyun metni bu öyküden uyarlanmıştır. Tan Yayınları tarafından 
1984 yılında basılan Kış Yolculuğu adlı kitabında yer alan bu öykü, Yapı 
Kredi Yayınları tarafından Eylül 2008 tarihinde Ceviz Ağacına Kar Yağ-
dı – Selçuk Baran’ın Bütün Öyküleri adıyla basılan kitaba da alınmıştır. 
Aynı kitap Şubat 2012’de Yapı Kredi Yayınları tarafından ikinci kez ba-
sılmıştır.

2019 yılında bu oyunu daktilo edilmiş hâliyle ele alıp aynı adlı öyküyle 
birlikte hazırlayarak tek kitap olarak Yapı Kredi Yayınları’ndan basılma-
sını sağladım. Bu çalışmada da metnin arşivde bulunma sürecine, ardın-
dan kitap olarak hazırlanma aşamasına değineceğim. Öncelikle, kadın 
yazarların kitap olarak yayımlanmamış, kütüphanelerin tozlu rafları ara-
sında unutulmuş metinleri üzerine araştırmalar yaparken Selçuk Baran’ın 
Türkân Hanım adlı oyunuyla nasıl karşılaştığımı anlatacağım. Bu yazarın 
kültür dünyamızda hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak ve tiyatro yazarlığı 
gibi pek bilinmeyen bir yönüne ışık tutmak adına arşivlerde geçen yorucu 

1 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü, bahanurgarangoksen@arel.edu.tr
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çalışma sürecini aktaracağım. Ve kitabın hangi aşamalardan geçerek nasıl 
hazırlandığına, editörlük safhasında nelere dikkat edildiğine ve okuyucu-
ya nasıl sunulduğuna yer vereceğim.

Anahtar Kelimeler: kadın, tiyatro, öykü, arşiv, edebiyat
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THE PLAY OF SELÇUK BARAN FORGOTTEN IN THE 
ARCHIVES: 

TÜRKÂN HANIM’IN ÖLÜMÜ

Selçuk Baran known for her novels and stories in Turkish literature is 
also a playwright, which is not known by many people. Selçuk Baran has 
written a three -act play named Türkân Hanım’ın Ölümü and this play was 
registered in the Head Dramaturgy Archives of National Theatre General 
Directorate (in other words Sevgi Sanlı Dramaturgy Archives) dated Feb-
ruary 2, 1989 with the number 36 as a typed script in a file; and thus it was 
not published into a book. It was played in Ankara National Theatre Şinasi 
Stage starting from 27 March 1990 through that season with the name 
“Türkân Hanım”.

Selçuk Baran also wrote a story named Türkân Hanım’ın Ölümü. The 
same play script that is found in the Head Dramaturgy Achieves is the play 
script form that was adapted from the story. Therefore, firstly the story was 
written then the play script was adapted from this story. This story was 
included in the book named Kış Yolculuğu which was published in 1984 by 
Tan Publications. Moreover, it was also included in the book named Ceviz 
Ağacına Kar Yağdı – Selçuk Baran’ın Bütün Öyküleri published in 2008 by 
Yapı Kredi Publications. The same book was published a second time in 
2012 by Yapı Kredi Publications.

In 2019 I reviewed the typed version of the play along with the short 
story with the same name and I had it published as one book by Yapı Kredi 
Publications. In this study, I will touch upon the process of the text being 
found in the achieve and then being published into a book. I will explain 
how I encountered the script Türkân Hanım’ın Ölümü written by Selçuk 
Baran, while I was doing research and looking through literary history on 
unpublished texts that were not turned into books and that were forgotten 
in the dusty shelves of libraries. I will explain the exhausting study process 
I went through in the archives   in order for this writer to gain the recog-
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nition that she deserves in our cultural world and highlight on her being 
a playwright which is an unknown side of her. I will also include how 
the book was prepared, by presenting what stages it passed through, what 
aspects were paid attention to during the editing process and how it was 
presented to the reader. 

Key Words: women, theatre, story, archieve, literature
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Giriş

Kütüphanelerin tozlu arşivleri meraklı edebiyat araştırmacıları için 
zengin bir kaynak, geçmişe doğru zaman yolculuğuna çıkabileceğiniz bü-
yülü bir dünyadır. Benim de arşivlerle olan maceram da 4-5 Nisan 2013 
tarihinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından düzenlenen “3. Ka-
dın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı” adlı bilimsel toplantı 
için hazırladığım bildiri metninin yazılma sürecine kadar götürülebilir. 
Erol Gökşen ile birlikte söz konusu sempozyum için o yıllarda şimdiki ka-
dar tanınmayan Suat Derviş üzerine araştırma yapmaya Liz Behmoaras’ın 
Suat Derviş/ Efsane Bir Kadın ve Dönemi adlı kitabından başlayınca Suat 
Derviş’in uzun yıllar gazetelerde yazdığı bilgisine ulaştık ve Millî Kütüp-
hane’nin o dönemki Mikrofilm-CD/DVD Arşivi’nde yer alan 1930’ların 
gazetelerini temel alarak onlarca tefrika romanı, öyküsü, röportajı, çevirisi 
gazete sayfalarında unutulmuş olan Suat Derviş için kapsamlı bir araş-
tırmaya giriştik. “3. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiya-
tı” adını taşıyan söz konusu sempozyum için ben, yazarın 1936 yılında 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni izlemek üzere İsviçre’ye yaptığı geziye dair 
Son Posta’da yayımladığı yazılarını ve 1937 yılında Tan gazetesi için Sovyet 
Rusya’ya, Azerbaycan’a, İran’a yaptığı geziyi konu alan yazılarını derledim. 
Bu derleme neticesinde de “‘Seyahat Notları’ Çerçevesinde Suat Derviş’in 
Yurt Dışı İzlenimleri” adıyla bir bildiri yazdım. Erol Gökşen de yazarın 
1935-1938 yıllarında Tan, Cumhuriyet, Son Posta gazetelerinde yayım-
ladığı röportajlarını derlerken Prof. Dr. Âbide Doğan ile bu sempozyum 
için bir yazı kaleme aldı.1 Dolayısıyla kütüphane arşivlerinin sürprizlerle 

1 Bu bildiriler daha sonra Suat Derviş’in külliyatını basma işini üstlenerek yazarın kül-
tür dünyasına tanıtılmasında önemli bir rol oynamış olan İthaki Yayınları tarafından 
ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ndeki sempozyumu düzenleyen Prof. Dr. Günseli 
Sönmez İşçi’nin editörlüğüyle Yıldızları Seyreden Kadın Suat Derviş Edebiyatı adıyla 
kitaplaştırıldı: Garan, B. (2015). “‘Seyahat Notları’ Çerçevesinde Suat Derviş’in Yurt 
Dışı İzlenimleri”. Günseli Sönmez İşçi (Der.). Yıldızları Seyreden Kadın Suat Derviş 
Edebiyatı içinde (s. 255-296). İstanbul: İthaki. Doğan, Â. ve Gökşen, E. (2015). “Suat 
Derviş’in Cumhuriyet (1935), Tan (1937), Son Posta (1937/1938) gazetelerinde Yayım-
lanan Röportaj ve Söyleşileri”. Günseli Sönmez İşçi (Der.). Yıldızları Seyreden Kadın: 
Suat Derviş Edebiyatı içinde (s. 297-322). İstanbul: İthaki.
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dolu dünyasını yüksek lisans öğrencisi iken keşfetme imkânını Suat Der-
viş sayesinde bulduk. Yaklaşık olarak bir yıl sonra Kültürel Mirasın İzinde: 
Ankara adlı kitap için hocamız Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan’ın biz-
den istediği Ankara dergilerini konu alan yazıyı hazırlamak üzere yeniden 
kütüphanelerin arşivlerinde çalışmaya başladık ve iki yıla yakın bir süre 
Millî Kütüphane başta olmak üzere İBB Atatürk Kitaplığı, İstanbul Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesi, Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde çalışarak ve dergi-
lerin eksik sayılarını bu kütüphanelerden yararlanıp toplayarak Ankara’da 
çıkan 122 dergiyi inceledik.1 Yayın taraması sırasında özellikle Millî Kü-
tüphane’de dergi koleksiyonlarına erişmekte ciddi sıkıntılar yaşadık. Bazı 
dergilerin kayıtlarda gözüktüğü hâlde kütüphanede bulunmadığı ya da sa-
yılarının eksik olduğunu gördük. Millî Kütüphane’de okuyucuya her gün 
sınırlı sayıda süreli yayın verilmesi de araştırmacılar olarak bizlerin işini 
zorlaştıran bir uygulamaydı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin sistemiyse 
(araştırmacının herhangi bir sınırlama ile karşılaşmadan elindeki dergi-
leri bitirip başka dergiler isteme hakkının olması) araştırmacılara kolaylık 
sağlamaktaydı, nitekim artık o uygulamanın da değiştiğini ve okuyucunun 
aynı Millî Kütüphane’de olduğu gibi sınırlı sayıda yayını tarayabildiğini 
öğrendim. Bununla birlikte Atatürk Kitaplığı’nın yedi gün yirmi dört saat 
açık olarak hizmet vermesi ise araştırmacılar açısından olumlu gelişmeler 
arasında yer alıyor. Kütüphane arşivlerinde yaşadığım bu deneyimler beni 
Selçuk Baran ile tanışmaya götüren sürecin de başlangıcını oluşturdu. Bu 
deneyimlerimi aktardıktan sonra artık Selçuk Baran’ın Türkân Hanım’ın 
Ölümü adlı oyun metniyle nasıl karşılaştığıma geçebilirim. Bunun için de 
Sevgi Sanlı Oyun Arşivi’ndeki çalışmalarımdan bahsetmem gerekiyor.

Süreli yayınlar üzerine yukarıda bahsettiğim araştırmaları yaparken 
yararlandığım önemli bir arşiv de Ankara Ulus’ta bulunan Sevgi San-
lı Oyun Arşivi adıyla bilinen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 
Başdramaturgluk Oyun Arşivi’ydi. Bu arşivde yoğun bir şekilde çalışma-
ya başlamam 2016 yılının Temmuz-Ağustos aylarına kadar götürülebilir. 
Özellikle tiyatroya emek vererek oyun yazan kadın yazarlar konusu önce-

1 Bu çalışmanın kitap içerisinde yayımlanmış hali için bakınız: Gökşen Garan, B. ve 
GÖKŞEN, E. (2016). “1923-1960 Ankara’da Yayımlanan Kültür, Sanat ve Edebiyat 
Dergileri Üzerine Tanıtıcı Bir Kaynakça Denemesi”. Gonca Gökalp Alpaslan ve Pelin 
Şahin Tekinalp (Der.). Kültürel Mirasın İzinde: Ankara içinde (s. 121-218). Ankara: 
Hacettepe Üniversitesi.
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den beri ilgimi çeken bir konuydu. Hatta bu araştırmaların birkaç ay önce-
sinde 5-6 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafın-
dan düzenlenen “Edebiyatımızda Kadın Yazarlar Sempozyumu 4: Gülten 
Akın Edebiyatı” adlı bilimsel etkinliğe “Varoluşun Dayanılmaz Ağırlığı: 
Gülten Akın’ın Oyunlarında Kadının Temsili” adlı bir bildiriyle katılmam 
ve Gülten Akın’ın tiyatrolarını incelemem de bu ilginin bir neticesiydi. 
Bu sebeple daktilo olarak kalmış tiyatro metinlerini keşfetmek amacıyla 
Devlet Tiyatroları’nın 2016 yazında Sevgi Sanlı Oyun Arşivi’nde başladı-
ğım araştırmada ilk olarak Tomris Uyar’ın tiyatro çevirileriyle karşılaştım 
ve bu çevirileri yayımlamayı düşünerek harekete geçince metinlerin pek 
çoğunun dönemin yayınevleri tarafından basıldığını gördüm. Bu çalışma-
larım esnasında Selçuk Baran’ın “Tarih: 2. 2. 1989” ve “No: 36” şeklinde 
kaydedilmiş olan ve daktilo edilmiş bir dosya halinde kalan Türkân Ha-
nım’ın Ölümü adlı oyununu yine 2016 yazında buldum. Ve 2019 yılında 
Yapı Kredi Yayınları’nın Selçuk Baran’ın baskısı tükenen eserlerini yeni-
den basacağı haberini alınca harekete geçerek bulduğum metni yayımlama 
isteğimi yayınevine sundum. Ancak yayımlanma sürecine yer vermeden 
önce bu metnin arşivlerde bulunma sürecini arşivlerde çalışmak isteyen 
araştırmacılara yardımcı olabilmesi için detaylı bir şekilde anlatmalıyım. 
Sevgi Sanlı Oyun Arşivi’nde yaptığım mesai de diğer kütüphane arşivle-
rinde olduğu gibi uzun ve yorucu bir deneyimdi. Arşivin depoları hafta içi 
saat 10.00-12.00 ile 13.30-15.00 saatleri arasında hizmet verdiği için kısa 
bir zaman diliminde ödünç aldığınız metni inceleyip vermeniz gerekiyor. 
Üstelik arşivde fotokopi makinesi olmadığı için size verilen bu kısacık sü-
rede sayfalarca fotoğraf çekme gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyor-
sunuz. Ben de ödünç olarak istediğim ve uzun uzun incelemem gereken 
oyunları sayfa sayfa telefonla fotoğraf çekerek edinebilmiştim. Ayrıca ar-
şivde metni teslim ettikten sonra metni incelediğinize ve başka yerde pay-
laşmayacağınıza dair size imzalatılan belgeleri de doldurmanız isteniyor. 
Yine birkaç dakika sürecek olan metni arşivden çıkarma ve araştırmacıya 
getirme işi için saatlerce beklemeniz gerekebiliyor. Metinler numaralan-
dırılmış olduğu için ve yeri bilgisayarda bulunduğu için arşivden çıkma 
süresi çok daha kısa olabilecekken çok uzun sürebiliyor. Dolayısıyla ar-
şiv kapanmadan aldığınız metni vermeniz gerektiği için araştırma süreniz 
çok kısa, bu yüzden de zamanla yarışarak ancak bir ya da iki oyun metnini 
inceleyebiliyorsunuz. Arşivde yaşadığım deneyimleri bu şekilde aktardık-



592

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

tan sonra şimdi de Selçuk Baran’a ve metnin sahnelenme aşamasına ayrı 
bir alt başlık altında değineceğim.

Selçuk Baran ve Türkân Hanım’ın Ölümü

Edebiyatımızda roman ve öyküleri ile tanınmış olan Selçuk Baran’ın 
(1933-1999) tiyatro yazarlığı pek bilinmeyen bir yönüdür. Öyküden rad-
yo oyununa, romandan çeviriye edebiyatın çeşitli alanlarında eser vermiş 
velut bir yazar olarak ilk öykü kitabı Haziran’ın 1972 yılında yayımlan-
masıyla edebiyat dünyasına adım atan Selçuk Baran’ın Anaların Hakkı, 
Kış Yolculuğu, Yelkovan Yokuşu adlı öykü türündeki eserleri dışında Bir 
Solgun Adam ve  Bozkır Çiçekleri adıyla yayımlanmış romanları da vardır. 
Eserlerinde yalnızlık, yabancılaşma, taşra-kent çatışması, aile içi problem-
ler gibi temalar üzerinden kadın karakterlere ağırlık veren yazar, Türkân 
Hanım’ın Ölümü adıyla 3 perdelik bir oyun da kaleme almış ve bu oyu-
nu yukarıda da bahsettiğim gibi daktilo edilmiş bir metin halinde kalmış, 
dolayısıyla kitaplaştırılmamıştır. Söz konusu oyun Ankara Devlet Tiyat-
rosu Şinasi Sahnesi’nde 27 Mart 1990 tarihinden itibaren o sezon boyun-
ca “Türkân Hanım” adıyla da oynanmıştır (Solak, 2014: 100). Ama sonra 
maalesef unutulmuş ve bir daha Devlet Tiyatroları tarafından sahnelen-
memiştir. Bu bağlamda ben de oyun metnini kitap olarak yayımlamak için 
hazırlanırken oyunun ne zaman, nerede sahnelendiğine dair bilgiye Ömer 
Solak’ın Selçuk Baran Öykücülüğü adlı çalışmasından ulaşmış, Ankara 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nü arayarak da bu bilginin doğrulu-
ğunu teyit etmiş ve kitaba yazdığım önsözde de bu bilgiyi kullanmıştım. 

Yazının asıl konusu olan Türkân Hanım’ın Ölümü’ne geçecek olursam 
Baran, Türkân Hanım’ın Ölümü adıyla yayımlanan tiyatro eseri ve aynı 
ada sahip olan öyküsünde Türkân Hanım’ın intiharının öncesi ile sonra-
sını ele alırken bu karakterin geçmişiyle hesaplaşmasına, hayal kırıklıkla-
rına, pişmanlıklarına odaklanır. Türkân Hanım, 1970’lerin başında Anka-
ra’da yaşayan, gelir düzeyi yüksek bir erkekle evlenen, çevresinde ilgi ve 
saygınlık uyandıran, sık sık evinde dostlarına ziyafetler veren, eğlenceli bir 
hayat sürdüğü düşünülen ama içten içe bunalan, yalnızlıkla boğuşan, as-
lında tek eğlencesi antikalarının tozunu almaktan ibaret olan bir kadındır. 
Yazar; Türkân Hanım karakterinin yasak aşkını ve intiharını anlatırken 
büyükşehrin kültürlü, zengin sınıfını merkeze alarak alt sınıftan zengin 
bir erkekle evlenip üst sınıfa yükselmiş olan bu güzel kadının açmazlarını, 
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yoksulluk içinde geçen geçmişiyle yüzleşmesini de konu edinir. Dolayı-
sıyla Türkân Hanım; sınıf çatışmasını çocukluktan itibaren yaşadığı halde 
dik başlı tavrıyla her zaman ait olduğu sınıfa meydan okumuş ve sonunda 
zengin bir erkekle evlenerek sınıf atlamayı başarmış ama bir türlü mutlu-
luğu yakalayamamış, güzel ve değerli olan her şeye sahip olmak isteyen 
fakat sahip olsa da huzur bulamayıp sadece ölümü konu edinen öyküleri 
dinlemekten haz alan bir karakterdir. Nitekim Türkân Hanım’ın kendisini 
zenginliğe ulaştıran eşini, lise aşkına benzeyen genç bir erkekle aldatarak 
terk etmesi de onun asıl arzusunun lüks bir hayat yaşamak olmadığını, sı-
nıf atlayarak geçmişteki yoksul hayatından bir tür intikam almak amacını 
taşıdığını ortaya koyar. Zengin bir kızla evlenerek kendisini yüzüstü bıra-
kan lise aşkı Tarık’a benzetilen Altuğ adlı gençle kurduğu yasak ilişki de bu 
intikamla ilintilidir. Ancak eserin Türkân Hanım’ın intiharıyla sonlanma-
sı intikamın dahi kendisini tatmin etmediğini gösterir; zira o ne aşkla ne 
parayla mutlu olmuş, ancak ölümle huzur bulabilmiştir. Nitekim Türkân 
Hanım’ın Ölümü adlı oyunun da öykünün de konusu Türkân Hanım’ın 
beklenmedik intiharıdır. 

Selçuk Baran’ın Türkân Hanım’ın Ölümü adıyla aynı karakterleri farklı 
bir olay örgüsüyle ele aldığı öykü bağlamında yorum yapmak gerekirse ka-
naatime göre yazar; önce öyküyü yazmış, oyun metnini bu öyküden uyar-
lamış olmalıdır. Bu noktada Ülkü Uluırmak’ın Selçuk Baran’dan Kalanlar 
Günlükler, Mektuplar, Yayımlanmamış Yazılar/Haziran’dan Kasım’a1 
adlı çalışmasındaki tespiti önemlidir:

Yazar bu oyunu Kış Yolculuğu adlı kitabının öyküsü olan ‘Türkân Ha-
nım’ın Ölümü’nden sahneye uyarlamıştı. Daha doğrusu, bir anlamda, ye-
niden yazmıştı. Çünkü öyküyle sahne oyunu arasında bir hayli fark vardı. 
Öyküde, ölümünden sonra tanıklar aracılığıyla tanıtılan Türkân Hanım, 
oyuna oranla daha kapalı, daha ‘mağmum’ bir tip... Oyunda ise canlı, ha-
reketli, kendini ele veren bir karakter... (Uluırmak, 2007: 137).

Oyunun arşive ne zaman kaydedildiği bellidir, 2 Şubat 1989 tarihi met-
nin üstünde yazılıdır ama oyunun ne zaman kaleme alındığı bilgisi metnin 
üzerinde yoktur. “Türkân Hanım’ın Ölümü” öyküsü ise ilk olarak Tan Ya-
yınları tarafından 1984 yılında Kış Yolculuğu adlı kitabın içerisinde yayım-

1 Ayrıca oyunla ilgili detaylı bilgi için bakınız: Sav, A. (1990). “Türkân Hanım”. Milliyet 
Sanat, 239: 45.



594

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

lanmıştır. Dolayısıyla Uluırmak’ın da dediği gibi öykünün, oyundan daha 
önce yazılma ihtimali güçlüdür. Bu öykü Yapı Kredi Yayınları tarafından 
Eylül 2008 tarihinde Ceviz Ağacına Kar Yağdı – Selçuk Baran’ın Bütün 
Öyküleri adıyla basılan kitaba da alınmıştır ve aynı kitap Şubat 2012’de 
Yapı Kredi Yayınları tarafından ikinci kez basılmıştır. 

Metinleri nasıl hazırladığım konusuna değinecek olursam, 2016 yı-
lında bulduğum oyunun 2019 yılında daktilo edilmiş hâlini bilgisayara 
aktararak yazarın aynı adlı öyküsüyle birlikte hazırlayıp tek kitap olarak 
basabilmek için Yapı Kredi Yayınları’na teklif sunduğumda, yayınevinin 
yayın koordinatörü Aslıhan Dinç’in onayını almış ve editörüm Murat Yal-
çın’ın iş birliğiyle metni hazırlama sürecine girişmiştim. Bu süreçte daktilo 
olarak kalan tiyatro metnini okurken yer yer zorlandığımı da söylemem 
gerekiyor. Metnin üzerine alınan notları, üzeri karalanmış sözcükleri ve 
harflerin okunamayacak derecede silik çıkmasını bu duruma gerekçe 
olarak gösterebilirim. Yine de metni eksiksiz olarak okuyucuya sunmayı 
başarabildiğimi düşünüyorum. Sadece metnin üçüncü perdesinde küçük 
bir bölümde Türkân Hanım’a ait bir cümle tamamen silik çıktığından bu 
cümleyi dipnotla gösterdim. Söz konusu eksik cümlenin yer aldığı bölüm 
de şu şekildedir:

TÜRKÂN: (Biraz alaylı) Sevgi hakkında ne çok şey biliyorsun. (Ciddi-
leşir) Sevmek şart mı sence?

ALTUĞ: Şart.
TÜRKÂN: Peki sen sevmeyi biliyor musun, ......... kadar?
ALTUĞ: Sevmenin gerekli olduğunu biliyorum. Sevgisiz olmaz. Sevgi 

her şeyden önemlidir. Benim sorunum da buydu. Bu yüzden hastalandım. 
Yani doktorum bunu hiçbir zaman açıkça söylemedi ama ben anladım. 
Sevgiye çok önem veriyordum ama... (Baran, 2020: 44).

Bu çalışmaların ardından 2020 yılının Şubat ayında Türkân Hanım’ın 
Ölümü adıyla oyun metni ve aynı adlı öykü tek kitap halinde Yapı Kre-
di Yayınları tarafından yayımlandı. Oyun ile öykünün bir arada yayım-
lanması önemliydi, çünkü iki metin karşılaştırıldığında oyunun öyküyle 
tamamlandığı ve iki metnin bazı noktalarda birbirinden farklı olduğu gö-
rülecektir. Bilhassa şahıs kadrosu ve intiharın gerçekleşme şekli açısından 
oyun ile öykü birbirinden ayrılmaktadır. Öyküde Türkân Hanım; Sapanca 
Gölü’nün kenarında iki kutu hap yutarak intihar ederken oyunda Türkân 
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Hanım’ın, kendi evinde antika bir hançerle hayatına son verdiği bilgisi ve-
rilir. Bununla birlikte Türkân Hanım’ın Ölümü öyküsü -oyundan önce ya-
zılmış olmasına karşın- aynı adı taşıyan bu oyununun devamı niteliğinde-
dir. Zira oyunda Türkân Hanım’ın düştüğü bunalımın sebepleri üzerinde 
durularak Altuğ ile yaşadığı yasak aşkı ve adım adım intihara sürüklenişi 
anlatılır. Öyküdeyse intihar olayı gerçekleşmiş ve Türkân Hanım’ın yakın 
çevresi sorgulanmaktadır. Konuyu araştıran yazar-anlatıcıyla bu intiha-
rın olası sebepleri üzerine konuşulmakta, yazar-anlatıcı Türkân Hanım’ı 
bize tanıtmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla oyunun başkişisi Türkân Hanım 
öyküde yoktur. O, sadece çevresindeki kişilerin hakkında konuştuğu, inti-
harı üzerine fikir yürüttüğü kişidir. Bu sebeple de öykü ile oyunun birlikte 
okunması Türkân Hanım karakterinin detaylı bir şekilde incelenebilmesi 
ve intiharının anlaşılabilmesi için elzemdir. 

Son olarak Türkân Hanım’ın Ölümü’nün öykü metni Aralık 2020’den 
Mart 2021’e kadar İstanbul’da Tiyatro Hemhâl tarafından Ayşe Draz’ın 
yönetmenliğini ve Özlem Hemiş’in dramaturgluğunu üstlenmesiyle Kay-
han Açıkgöz, Ekremcan Aslandağ, Nezaket Erden, Pınar Güntürkün 
ve Hakan Emre Ünal’ın oyunculuğuyla sahnelenmiştir. Ayrıca 7 Mart 
2021’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” için özel olarak YKY Loca’da 
da izleyiciyle buluşmuş ve pandeminin araya girmesiyle bu gösterimler 
sekteye uğramıştır. 90 dakikalık “Teatral Bir Öykü Okuması” olarak sah-
nelenen bu öyküyle Türkân Hanım karakterinin yıllar sonra perdeye ta-
şınmasına ve Selçuk Baran’ın adının sahnelerde yeniden anılmasına vesile 
olmak bana tarifi imkânsız bir mutluluk ve gurur yaşattı. Bu öykü gibi 
Türkân Hanım’ın Ölümü oyununun da 92 yıl sonra yeniden sahnelendi-
ğine şahit olmayı çok isterim, çünkü hem öykünün hem oyunun art arda 
sahnelendiği zaman iki metnin birbirini tamamlayacağını ve Türkân Ha-
nım karakterinin izleyicinin zihninde esas bu şekilde anlam kazanacağını 
düşünüyorum. Bu vesileyle araştırmacılara naçizane tavsiyem; arşivlere 
girmeleri ve unutulan metinlerin peşine düşmeleridir. Arşivlerde çalış-
mak zordur, yorucudur ama zevklidir ve verimlidir. Bilhassa kadınların 
edebiyat tarihinde edindiği yeri tespit edebilmek için arşivlerden daha çok 
yararlanmamız, kütüphanelerin tozlu raflarını uzun uzun karıştırmamız 
gerekiyor. Bu oyunun arşivlerde bulunma, hazırlanma ve basılma süre-
ciyle ilgili deneyimlerimi paylaşmam konusunda bana fırsat veren değerli 
sempozyum düzenleme kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 
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Ve arşivlerde çalışan araştırmacılara paylaştığım bu deneyimlerin yardım-
cı olmasını temenni ediyorum.
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GÖRSEL VE YAZILI ARŞİVİNDEN BİR CUMHURİYET 
KADINININA BAKIŞ; SERVET AYTEN EKLER GÖYÜNÇ

Ayşin Şişman1

Cumhuriyet’in birinci kuşak kadınları aile içi ve dışında yaşanan iki 
devlet-iki kültürün izlerini gösteren yazıları ve fotoğrafları ile Türkiye Ka-
dın Tarihi Çalışmaları için ufuk açıcı portreler oluşturmaktadır. Özellikle 
modern Cumhuriyet’in öğretmen anneleri ve devlet görevinde bulunan 
babaları tarafından yetiştirilmişler ise okulları,  ev yaşantıları ile toplumsal 
dönüşümün canlı örnekleridir. Onlardan geriye kalan mektuplar, anılar, 
fotoğraflar ve başka görsel unsurlar kişisel hafızanın bugüne taşınmasında 
önemli rol oynamaktadır. 

1928 yılında İstanbul’da Balkan göçmeni altı çocuklu ailenin dört kı-
zından biri olarak dünyaya gelen Servet Ayten Ekler Göyünç’ün mektup-
ları, yazılı hale getirdiği anıları, röportajları, bazı dergilerde yayımlanan 
makaleleri, fotoğrafları ve diğer görsel belgelerini değerlendirmek çalış-
manın çıkış noktası olmuştur.  Aile hayatındaki dönüşümler, anneanne-
ler-anneler-kızları, kızlar ve kız kardeşler arasındaki güçlü sevgi ve daya-
nışma barındıran ilişkiler bu kişisel arşivde dikkat çekicidir. Öğretmen 
anne, İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden mezun abla, öğretmen okullarından 
mezun kız kardeşler ve Erenköy Kız Ortaokulu’ndan sonra Kadıköy Kız 
Enstitü sü’nde okuyan Servet Ayten Ekler Göyünç özelinde aile ve deği-
şen toplumsal hayat,  yazılı ve görsel arşivi çerçevesinde incelenecektir. 
Osmanlı modernleşmesinin ilk yaşandığı topraklardan gelen ailede gele-
neksel aile yapısı dışında güçlü, dışa dönük ve toplumsal hayatın içinde 
kadınlar çalışmanın ilgi çeken kısmıdır.

1954 yılında yine İstanbul’lu bir ailenin önce öğretmen, daha sonra 
akademisyen olan oğlu ile yapılan evlilik, eşinin görev yerleri nedeniyle 
Mardin, Almanya, İstanbul, Ankara ve geri kalan ömrünün büyük bir kıs-
mı İstanbul’da geçen hayatın, kadın gözüyle anlatımı ve fotoğrafları,  Er-

1 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, aysin.sis-
man@gedik.edu.tr
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ken Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu’yu, büyük şehirleri ve hatta İkinci 
Dünya Savaşı sonrası Almanya’yı mukayese etme imkânı vermektedir. 

Geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişi temsil eden Cumhuri-
yet’in ilanı sonrası toplumsal hayatta kadının varlığı Servet Ayten Ekler 
Göyünç’ün, 60’ı aşkın mektubu, kendi el yazısı ile 2013-2014 yıllarında 
kaleme aldığı 70 sayfalık anıları, farklı boyutlarda 10’a yakın albümü ve 
bazı makaleleri gözden geçirilerek, araştırmanın amacına uygun bir çalış-
ma ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: kadın tarihi, kadın arşivleri, Servet Ayten Ekler 
Göyünç, Erken Cumhuriyet, Türk modernleşmesi
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VIEW OF A REPUBLIC WOMAN THROUGH VISUAL 
AND WRITTEN ARCHIVES; SERVET AYTEN  

EKLER GÖYÜNÇ

First generation women of the republic, with writings and pictures ref-
lecting both government and culture experienced in the family and so-
ciety, forms a positive and a stimulating picture for the studies of the his-
tory of Turkish women. Especially the women raised by the teacher moms 
of the Modern Republic and fathers working for the government, are live 
examples of social transformation combined with schools and daily life at 
home. Letters, memories, pictures, and other visual elements left, plays a 
crucial role to transform the personal memory up to day.

Letters, written memories, interviews, published articles, photograp-
hs and other visual documents of Servet Ayten Ekler Göyünç, who was 
born in 1928 in İstanbul to a Balkan immigrant family of six children as 
one of the four girls, have formed the starting point of this study. Trans-
formations in family life, relationships with strong bond and solidarity 
between girls and sisters, grandmothers – mother – daughters are remar-
kable in this personal archive. The fact that Göyünç’s teacher mom and  
elder sister graduated from İsmet Paşa Girls’ Institute while her other 
sisters graduation from teacher’s training school and Servet Ayten Ekler 
Göyünç’s studentship at  Erenköy Girls’ Middle School, then at  Kadıköy 
Girls’ Institute  are analyzed in terms of changing family and society wit-
hin the scope of written and visual archive. Traditional family structure 
where first Ottoman modernization is experienced, as well as women, 
who are strong, extraversive and inside social life are the interesting parts 
of this study.

Göyünç’s life experience following her marriage in 1954 to a man from 
a İstanbul based family, who initially worked as a teacher then become 
an academic served in Mardin, Germany, Ankara and İstanbul as well as 
her photographs provide an opportunity to compare the early stages of 
Republican period in Anatolia with the big cities and post-World War 2 
Germany from a woman’s eyes.
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Following the proclamation of the Republic, symbolizing the transfor-
mation from traditional to modern life, existence of women in social life 
will be analyzed in this study through over 60 letters,  70 page- memoirs 
she  autographed herself dated back to  2013 and 2014, around 10 albums 
in different dimensions and few articles of Göyünç corresponding to the 
purpose of this research.

Key Words: History of women, Women archives, Servet Ayten Ekler 
Göyünç, Early Republic, Turkish modernization
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GÖRSEL VE YAZILI ARŞİVİNDEN BİR CUMHURİYET 
KADINININA BAKIŞ; SERVET AYTEN  

EKLER GÖYÜNÇ

Ayşin Şişman1

Kadın kendini yazmalıdır. Kadınlar hakkında yazmalıdır ve yazıya ka-
dını geri getirmelidir. Çünkü kadınlar bedenlerinden nasıl şiddetle kovul-
dularsa yazıdan da aynı şiddetle dışlandılar –aynı nedenlerle, aynı yasalarla 
ve aynı ölümcül amaçlarla. Kadının kendini metin içine koyması gerek-
mektedir –aynı dünyanın içine ve tarihin içine koyması gerektiği gibi. 

Hélène Cixious
(Şimşek, 2012: s. 33)

Türkiye Kadın Tarihi Çalışmaları, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yak-
laşırken değişen yerel ve küresel dinamiklerle hız kazanmıştır. Tarihin ya-
zıya geçmesi ile sözlü edebiyat ve anlatımda başarılı olan kadınların on 
dokuzuncu yüzyıldan sonra gazete ve dergi yazıları ile bu anlatıları basılı 
kaynaklarda gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda kadınlara ait 
mektup, anı ve biyografi anlatılarının çoğalması kadın tarihi ve toplumsal 
tarih çalışmalarına önemli bir katkı sunmaktadır.

Otobiyografi kişinin kendi hayatı üzerine düşünerek yaşam öyküsünü 
anıları ile birlikte kaleme almasıdır. Bu yazım tarzı kişinin algısı üzerinden 
tarihsel, siyasal ve toplumsal süreçlere bakışını ve bu süreçlerin bireyin 
üzerindeki etkisini ortaya koyar.  Kadınlar otobiyografi yazmaya başlayın-
ca hem düşünce dünyasına hem toplumsal alana adım atarlar. Yazmasının 
nedeni hem kendi üzerine düşünmeye başlaması hem de başkalarıyla ilişki 
kurmak istemesidir (Saygılıgil, 2014: s. 230). Bu nedenle Cumhuriyet’in 
ilk yıllarına tanık bir insanın yaşam öyküsü üzerinden bir dönemi anla-

1 Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, aysin.sis-
man@gedik.edu.tr
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mak, fikir haritasını çıkarmak büyük önem taşımakta, Erken Cumhuriyet 
Dönemi’ni yeniden düşünmemiz için ipuçları sunmaktadır.

Bu çalışmanın çıkış noktası, Servet Ayten Ekler Göyünç’ün kendi öz 
yaşam öyküsünü 84 yaşında kaleme almaya başlamasıdır. Çünkü öz yaşam 
öyküsü/otobiyografi, kişinin kendisini ele alıp bunu “yazıya dökmesi”, ya-
şadıklarını kayda geçirme ve belgeleme çabası içinde kendisine ait olan her 
şeyi metnin içine koyması demektir. Servet Ayten Hanım yaşadığı işitme 
sorunu nedeniyle yazarak içini dökmeyi hep öncelikli tutmuştur. Anıları-
nı yazmaya başladığı zaman, “Ağır işitmenin nimeti diye yazımın sonuna 
eklerim” ifadesiyle bu hususu belirtmiştir.

Servet Ayten Hanım’a ait yazılı ve görsel arşivden tespit edebildiğimiz 
kadarıyla ailesi, ülke ve dünya gündemi ile ilgili mevzuları,  hissettiği duy-
gularını ve düşüncelerini açık yüreklilikle bu arşive not ettiğini görmekte-
yiz. Servet Ayten Hanım “Prof. Dr. Nejat Göyünç’ün Ardından” adlı yazı-
sında (Göyünç, 2003), eşinin ölümü sonrası hakkında söylenenleri, çıkan 
yazı, anı ve kitapları kendi akıcı üslubu ile eşiyle sohbet eder gibi aktarmış-
tır. Yazı ve mektupları dışında büyük bir intizam içinde kronolojik olarak 
hazırladığı kişisel ve aile albümleri birer film karesi gibi yaşantısının görsel 
belgeleri olmuştur. 

Servet Ayten Hanım’dan bahsedilen yazılarda (Karakoç, 2001; Ortaylı, 
2001); eşinin meslektaşları olan, dünyada ve Türkiye’de tarih camiasının 
saygın isimlerinin; örneğin Suraiya Faroqhi’den Heath Ward Lowry’e, 
İlber Ortaylı’dan Anadolu’da yetişen tarihçilere kadar herkes “Üsküdar 
sırtlarındaki (Sultantepe) boğaz manzaralı, kitaplarla dolu muhteşem 
evde kurulan sofralara, birbirinden leziz yemeklere yer vermiştir. Eşinin 
Anadolu’dan gelen öğrencileri için burası İstanbul kültürü ve adabını gör-
meleri bakımından bir eğitim yeri olarak kabul edilmekte, asistanından 
profesörüne tüm ziyaretçilerle aynı ihtimam ve sevgiyle sıcak sohbetlerin 
yapıldığı,  müzikler dinlenen bir aile ortamı olarak dile getirilmektedir (Z. 
Arıkan; 2001: M. Arıkan, 2003: Faroqhi, 2002; A. Şişman, 2019: s. 260 ).

Okumakta olduğunuz çalışmanın alt başlıkları Servet Ayten Hanım’ın 
kaleme aldığı ancak yayımlanmamış otobiyografisi doğrultusunda ilerle-
yecektir. Kendi el yazısı ile kaleme aldığı kısmen otobiyografi, kısmen anı 
olarak değerlendirilebilecek notları oğlu tarafından yetmiş sayfalık bilgi-
sayar çıktısı haline getirilmiştir. Bunun yanı sıra yaptığımız görüşmelerde 
gölgede kalmış bazı konuları açıklığa kavuşturan kızı Nihal Güres ve oğlu 
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Armağan Ekrem Göyünç’ün aile arşivleri ve anlatıları da araştırmama 
önemli bir destek olmuştur. Kendilerine buradan özel bir teşekkür etmek 
isterim.

Aile Öyküsü 

Cumhuriyet’in ilanından altı yıl sonra İstanbul’da dünyaya gelen Ser-
vet Ayten Hanım’ın,  baba tarafından dedeleri Bulgaristan Hasköy’den ge-
lip Beşiktaş Vişnezade’ye yerleşmişlerdir.  Babasının babası Emin Efendi 
ve annesi Hürmüz Hanım’dır. Anne tarafından dedeleri Üsküp Kalkan-
dere’den gelerek Tophane’ye yerleşmiş olup, annesinin babası Süleyman 
Efendi ve annesi de Fatma Hanım’dır. Servet Ayten Hanım yazdığı otobi-
yografik anı metninde bu durumu, “Osmanlı coğrafyasının her yerinden 
gelen insanlar; Avrupa’dan, Orta Asya’dan gelmişler ve her tarafa yayıl-
mışlar, onun için hepimiz Türk’üz” şeklinde ifade etmektedir. 

Servet Ayten Hanım’ın babası Salih Ekler,  Devlet Demiryolları çalışanı 
olduğu için istasyonlarda görev yapmıştır. Evlendiği zaman Sirkeci İstas-
yonu’nda çalışmaktadır. Hemen sonrasında Konya’ya gitmişlerdir. Servet 
Ayten Hanım’ın erken çocukluk dönemi farklı istasyonlardaki Devlet De-
miryolları lojmanlarında geçmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde tüm 
ulaşım ve iletişimin trenler vasıtasıyla sağlandığını düşündüğümüz zaman 
ülke ve dünya gündemine erken yaşlarda aşina olmaya başlamasını bu du-
ruma bağlayabiliriz. 

Servet Ayten Hanım’ın otobiyografisinde annesi Hikmet Hanım, akıl-
lı, çalışkan, gezmeyi seven, becerikli, kafasını koyduğunu yapan bir kadın 
olarak tanıtılmaktadır. Anılarında Sümerbank’tan goblen kumaş aldıkla-
rından ve beş metreden fazla satılmadığı için annesinin müdüre çıkıp bir 
metre daha fazla kumaş aldığından gururla bahsetmektedir. Anne ve baba 
ilk evlendikleri zaman Beşiktaş Akaretler’de oturmuşlar, sonrasında görev 
gereği Anadolu’nun farklı il ve ilçelerini dolaşıp nihayetinde İstanbul’da 
yaşamışlardır. Servet Ayten Hanım çocukluk anılarında, Hikmet Hanım’ın 
akşamdan hazırladığı yiyecek sepetleriyle, trene binilip Ankara Gazi Çift-
liği’ne  (Atatürk Orman Çiftliği’nden bahsedilmektedir) geziye gidildiği-
ni, oradaki Karadeniz ve Marmara Havuzları etrafında piknik yapıldığı-
nı anlatmaktadır. Babanın demiryolu çalışanı olması onları tüm ülkeye 
erişebilme, Cumhuriyet’le değişen hayatları gözlemleme ve yaşama fırsatı 
sunmaktadır. Ankara’nın sahilleri olarak adlandırılan Marmara ve Kara-
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deniz Havuzları, Marmara Köşkü ve Gazinosu ile Atatürk Orman Çiftli-
ği, bu dönemde sadece Ankaralıların değil, ülkenin farklı illerinden gelen 
herkesin sosyalleşme alanı olmuştur. Türkiye’nin çağdaşlaşma projesinin 
bir parçası olan çiftlikte yüzme, güneşlenme gibi Ankara’nın ya da Anado-
lu’nun alışık olmadığı eğlence aktiviteleri bu mekânlar aracılığıyla kazan-
dırılmış ve söz konusu yeni eğlence mekânları toplumu sosyalleştirmenin 
yanı sıra modern yaşantı kalıplarını Ankara’ya yerleştirmiştir (Aycı, 2020: 
s. 5-6). Servet Ayten Hanım da güneşlenmeyi ve yüzmeyi sevdiğini sıklıkla 
dile getirmektedir. Demiryolu çalışanları ve ailelerine tanınan “Permi” adı 
verilen yüzde yüz indirimli (ücretsiz) kart ile tüm Anadolu’yu gezdikleri 
özlemle anlatılır. Çocukluk ve ilk gençlik döneminde İstanbul’da geçen 
zamanlarda Çamlıca ve Göksu dereleriyle Adalar’a pikniklere gidildiği, 
topluca alınan biletlerle tiyatro, sinema ve Türk müziği konserlerinde aile 
olarak hoş zamanlar geçirildiği anılarda yerini almaktadır. 

Hikmet Hanım ve Salih Bey’in dördü kız ikisi erkek altı çocukları ol-
muştur. Sacide, Melek  Melahat, Servet Ayten, Gülten, Turgut ve Sacit... 
Çocukların doğumundan sonra Salih Bey eşine “Ya ben çalışayım sen evde 
otur ya da sen çalış ben evde oturayım çocuklara bakayım” der. Hikmet 
Hanım çalışma hayatından vazgeçmez ve her ikisi de büyük özveri ile ev-
latlarını büyütürler. 

 Hikmet Hanım, öğretmenlik yapmakla birlikte tatil dönemlerinde 
emlakçıda da çalışmıştır. Bir-iki arsa alır ve sonrasında alınan arsalardan 
biri olan Suadiye’deki araziye ailenin uzun yıllar oturdukları iki katlı evi 
yaptırır. Aile, Anadolu yakası Suadiye Emin Ali Paşa Caddesi ve civarında 
kızlarına da arsalar aldırarak yapılan evlerde uzun yıllar oturmuşlardır.  
Servet Ayten Hanım da yeni evlendikleri zaman birikmiş parası ile Kava-
cık’ta bir arsa almıştır. 

Servet Ayten Hanım’ın ablası Sacide Hanım o dönemde Türkiye’nin 
en iyi okulu olarak tanımladığı Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü mezunu-
dur. Kız meslek liselerinde öğretmenlik yapmıştır. Diğer Abla Melahat ve 
küçük kardeş Gülten ilkokul öğretmeni olmuşlardır. Erkek kardeşi Turgut 
yarbaydır, en küçük kardeş Sacit Yüksek Ticaret Akademisi mezunudur; 
yurt dışı ve yurt içinde tersanelerde çalışmıştır. Servet Ayten Hanım’ın 
anılarının her sayfasında Cumhuriyet’in kuruluş dönemi ruhunu yakın-
dan hissettiğimiz cümlelerle karşılaşmaktayız. Öyle ki devlet işlerinde ça-
lışmak hep yararlı ve kutsal olarak görülmektedir. Otobiyografide bugün 
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ülke olarak elde edilen zenginlik kuruluş döneminde yaşayan insanların 
fedakârlığı, tutumluluğu ve çalışkanlığına bağlanmaktadır. Yer yer satılan, 
özelleştirilen fabrikalara tepkisini de bunlara vurgu yaparak göstermekte-
dir. 

Çocukluk Dönemi  
Akhisar (Pamukova)-Sapanca

Servet Ayten Hanım otobiyografisine “Çocukluk Günlerim ve Pamu-
kova” olarak adlandırdığı bir başlıkla giriş yapar, 10 Mart 1928 İstanbul 
doğumlu olduğunu ifade eder. Salih Bey’in istasyon şefi olduğu Pamuko-
va’nın eski ismi “Akhisar” olarak geçmektir. Pamukova ve Sapanca bol-
lukla özdeşleşmiş, verimli güzel bir yer olarak hatırlanır. En güzel meyve-
ler, taze sebzeler ile Allah’ın oraya cömert davrandığı ifade edilir. Cevizin 
bol olduğu bu bölgede aile ceviz ağacından bir oda takımı, koltuk takımı 
ve gardırop yaptırır. Servet Ayten Hanım 1935 yılında ilkokula burada 
başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’e dair ilk anıları da Sapanca/Akhisar 
(Pamukova) İstasyonu’na aittir. Atatürk’ün kendisine tahsis edilen Be-
yaz Tren’le geçerken istasyonda bulunanların tümünün dışarı çıktığını ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de cama çıkarak onlara el salladığını anlatır. 

Göztepe İstasyonu

Servet Ayten Hanım Atatürk’ün öldüğü 1938 yılında kendisi 10 yaşın-
da iken İstanbul Göztepe’ye geldiklerini anılarında yazar, ancak bu tarihin 
1939 olması muhtemeldir. İstasyon lojmanına yerleşirler. Lojmanı iki tara-
fına kollarını açmış bir kuş gibi tarif eder. Ortada büyük bir oda, iki tarafta 
iki balkon bulunur. Erkek kardeşlerin sünneti ve büyük ablasının düğünü 
bu lojmanda yapılır. Servet Ayten Hanım ilkokulun devamını Kadıköy 
5. İlkokulu adını verdiği ve albümlerinde bu okulda o dönem çalışmakta 
olan öğretmenlerin bir fotoğrafının da yer aldığı kurumda tamamlamış-
tır. Sonrasında Göztepe Erenköy Orta Mektebi’nde ortaöğretime geçmiştir. 
Servet Ayten Hanım’ın diplomasında Göztepe Kız Ortaokulu olarak geçen 
okul, Kadıköy’ün en köklü okullarından biri olup, okulun kuruluş tarihi 
1911’dir. O yıl Numune Mektebi adıyla Rıdvan Paşa Köşkü’nde açılan okul 
1916 yılında Erenköy İnas Sultanisi yani kız lisesi olarak öğrenime başla-
mıştır. Erenköy, Çamlıca ve Kandilli’deki okulların birer kız lisesine dö-



606

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

nüştürülmesinden sonra, Erenköy okul binası son mülk sahibi olan Ma-
beyinci Faik Bey’den satın alınarak Maarif Vekâleti’ne devredilir (Dünden 
Bugüne, 2021). Servet Ayten Hanım Fransızca ve tarih derslerini severek 
çalışır. Kazım Karabekir’in kızları Hayat Karabekir Feyzioğlu ve Emel Ka-
rabekir Özerengin ile iki sene okul arkadaşlığı yapar. Anılarında bahsettiği 
üzere Türkçülük akımının öncülerinden Nihal Atsız’ın eşi Bedriye Atsız 
Servet Ayten Hanım’ın tarih öğretmenidir. Kendisini çok sevdiğini ve öğ-
retmeni trenle geçerken el salladığını anlatır, 1944 yılındaki tutuklanma 
ve sonrası dönemde Bedriye Atsız Hanım’a kendisini zor durumda bırak-
mamak için el sallamaması ve bu konuda yaşadığı burukluk da çocukluk 
anıları içinde yer alır. 

İkinci Dünya Savaşı Yılları

1940’lı yıllar, dünyada ve Avrupa’da ekonomik ve toplumsal alanda 
sorunlar yaşanan “İkinci Büyük Savaş” yıllarıdır. Savaşın türlü etkilerinin 
yoğunlukla hissedildiği Türkiye, bu savaşta tarafsızlığını ve hassas ulusla-
rarası politik dengeleri, büyük siyasi çabalarla korumaya çalışmıştır. Ay-
ten Hanım için İkinci Dünya Savaşı zamanları Göztepe’de geçer. Anıları-
nın bütününde savaş yıllarının zor ekonomik koşulları çeşitli örnekler ile 
anlatılır; ekmeğin büyüklere yarım, çocuklara ¼ olarak verildiğini,  Kadı-
köy Kız Enstitüsü’nde okurken malzeme olmadığı için dört saatlik moda 
dersinde boş oturduklarını, toplu iğnenin bile olmadığını ifade eder. Tüp, 
ekmek, yağ, şeker gibi temel maddelerin tüketiminin vesikaya bağlanması-
nın, ev ekonomisi ile doğrudan ilgili aktörler olan kadınları çok etkilediği, 
döneme ilişkin kaynaklarda da yaygınlıkla ifade edilmektedir. 1940 yılında 
çıkarılan Millî Korunma Kanunu (18 Haziran 1940) kararları ile dönemin 
ekonomik yaşamı belirlenmiştir. Kadın Gazetesi yazarı İffet Halim Oruz 
1956 tarihli yazısında (Oruz, 1956: s. 1-2);  “Millî korunmanın da korun-
ması vardır. Bunu ancak halk yapar. Bilhassa alışveriş işlerinde en kuvvetli 
amil olan kadın, millî korunmanın en kuvvetli koruyucusudur...” diyerek 
hem kadınlara ekonomi konusunda yüklenen sorumlulukları, hem de bu 
konuda o devrin yöneticileriyle hemfikir olduğunu belirtmiştir. 

Servet Ayten Hanım, İsmet İnönü’nün savaşın bir felaket olduğu bilin-
ci ile harbe girmemek için uğraş verdiğini, Churchill’in katıldığı “Adana 
Görüşmesi” diye bilinen Yenice İstasyonu’nda tren vagonunda (Beyaz Va-
gon) yapılan görüşmeden bahseder ve “Annecim o kadar insanı nasıl do-
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yurdu” biçimindeki ifadesiyle o güne dair duygularını yazar. Bu zor yılla-
rın  “Herkeste millî bir heyecan vardı, birliktelik vardı” diyerek altını çizer.

Kadıköy Kız Sanat Enstitüsü ve Enstitülerin Hayatındaki Önemi

1943 yılında ortaokuldan mezun olarak Kadıköy Kız Enstitüsü’nde lise 
eğitimine başlar. Abla Sacide Hanım, İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nden yeni 
mezun olmuştur.  Ankara’da açılan İsmet Paşa Kız Enstitüsü, 1928 yılında 
Ankara’da kızlar için açılan ilk eğitim kurumlarından biridir. Kadın eğiti-
mine verilen önemin bir göstergesi olan bu okul, kurulacak yeni enstitüle-
re örnek olması bakımından da dikkate değerdir. Okul sayesinde kızların 
hem giyim, terzilik ve sanat eğitimi ile meslek edinmeleri sağlanmış, hem 
de bu alandaki faaliyetlerle Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni devletin baş-
kenti olan Ankara’da kadın giyiminde yenileşmeye öncülük edilmiştir. Si-
yasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim alanındaki inkılaplar ile modern 
bir toplum oluşturulmaya çalışılmıştır. Bütün bu gelişmeler ile toplumun 
yarısını oluşturan kadınının toplumdaki yeri de değişmeye başlamıştır. 
Özellikle eğitim ve öğretimdeki gelişmeler Anadolu’da yaşayan kadının 
değişiminde önemli bir rol oynamıştır. Zira inkılapların yerleşmesi için 
eğitilmiş insan sayısının arttırılması ve özellikle erkeklere oranla okuma 
yazma oranı çok düşük olan kadınların (1927 yılında okur-yazar kadın 
oranı %4’tür) eğitilmesi gerekiyordu. Türkiye’nin kısa sürede kalkınma-
sını sağlamak için eğitimde teknik ve mesleki alana ağırlık verilmiş ve bu 
alanda açılan sanat okulları ile hem kızların iyi bir meslek edinmesi, hem 
de onların iyi yetişmiş, bilgili, kültürlü hale gelmeleri istenmiştir.  Ekler 
ailesi de bu düşüncelerin tezahürü olarak iki kızını kız enstitülerine yön-
lendirmiştir. 1927-28 öğretim yılında ilköğretim eğitimini takiben beş yıl 
eğitim verilmek üzere açılan Cumhuriyet döneminin ilk kız enstitüsün-
de ilk üç yıl içeriği diğer ortaöğretim kurumları ile aynı olan genel kül-
tür dersleri, son iki yılda ise ev idaresi, nakış ve beyaz iş, biçki-dikiş ile 
modanın öğretildiği meslek dersleri verilmiştir. Dolayısıyla hem teknik 
derslerden faydalanması ve hem de kısa zamanda yetiştirilmesi amacıyla 
ortaokul mezunlarının devam ettiği iki yıllık eğitimi bitirenlere “Enstitü” 
diploması verilmiştir. 1940’lı yıllarda Kız Sanat Enstitülerinin sayısı 31’e 
ulaşmıştır (Arığ, 2014: s. 193-215). Servet Ayten Hanım 1936 yılında Ka-
dıköy Moda’da 6 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, bir zamanlar Notre 
Dame Sion Kız Lisesi olarak kullanılan ve Fransızlardan satın alınan (Giz, 
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1988: s. 18-19; Bursa, 2001: s. 125-131) binada Kız Sanat Enstitüsü olarak 
açılan okulda, 1943-1946 yılları arasında eğitim görmüştür. 

İki yıllık enstitü eğitimi sırasında moda, yemek, resim ve nakış olmak 
üzere tüm temel sanatlarda eğitim almıştır. Burada aldığı eğitimle ileriki 
yıllarda tüm ailenin kıyafetlerini dikmiş,  pasta ve yemeklerinden herkes 
övgüyle bahsetmiştir.  Evde herkesin gelinliğini, nikâh kıyafetini kardeşle-
ri ile birlikte dikmişlerdir. Cumhuriyet ilkelerini aile içerisinde sürdürmek 
ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek, çağdaşlaşmanın temellerinin aile 
içerisinde atılması, iyi bir ev idaresi ve ayakları üzerinde durabilen güçlü 
bir anne olmak, Kız Enstitülerinde kadınlara verilen eğitimin ve kadının 
kültürel değişiminin sembolü olarak önem teşkil ettiği vurgulanan özellik-
lerdir (Akşit, 2005: s. 156). Servet Ayten Hanım’ın anılarında İsmet Paşa 
Kız Enstitüsü’nden mezun abladan Cağaloğlu Kız Enstitüsü mezunu teyze 
Fahriye Hanım’a kadar Kız Enstitülülerin başarılı çalışmalarından sıklıkla 
bahsedilmektedir.

1946 yılını “Kız Enstitüsü’ne giderken toplu iğne yoktu, Amerikan bezi-
ne kanaviçe yapardık” diye anlatır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan 
millî iktisat politikası gereği, yerli sanayinin kalkındırılması ve getirilen 
ihracat yasakları nedeniyle insanlar giysilerini kendileri dikmekteydiler. 
Kumaş ihtiyacını karşılamak için Sümerbank kurulmuş ve dokuma sek-
töründe pek çok yeni fabrika açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
kalan kapitülasyonların kaldırılmasıyla ithalat yasakları getirilerek,  yerli 
ürünlerin kullanılması teşvik edilmiştir. Yeni kurulan bir ülkenin yaşadığı 
ekonomik zorluklar kadar, 1929 dünya ekonomik krizinin de etkisiyle uy-
gulanan tasarruf programları toplumu kendi ihtiyaçlarını üretmeye teşvik 
etmiştir. Sümerbank Servet Ayten Hanım’ın anı ve mektuplarında sıklıkla 
yer alır. İkinci Dünya Savaşı sırasında birtakım hammadde ve doğal lifle-
rin ordu kullanımına ayrılması giyim endüstrisini oldukça etkilemiştir. Bu 
altı yıllık süreçte, askeri ihtiyaçların dışındaki her şeyin kısıtlı olduğu ve 
tüm kaynakların idareli olarak kullanıldığı bir dönem yaşanmıştır. Elde-
ki ürünleri farklı şekilde değerlendirmek savaş dönemi içerisinde oldukça 
sıradan bir eylem halini almıştır. Kumaş arzındaki kıtlık sebebiyle kumaş 
alımına sınırlandırmalar getirilmiştir. Kumaş sıkıntısından dolayı kadın-
lar endüstriyel atık kumaşlardan paraşüt kumaşına kadar bulabildikleri 
tüm malzemeleri kullanmıştır. Eminönü’nden alınan paraşüt kumaşların-
dan Servet Ayten Hanım da kıyafet dikmiştir. 
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Evliliği ve Çocukları 

1953 yılında kız kardeşi Melahat’ın arkadaşı Celile’nin kardeşi olan Ne-
jat Bey ile tanışırlar. Mardin’de tarih öğretmeni olan Nejat Bey ile 1953 
yılı Ramazan Bayramı’nda (13-15 Haziran)  nişanlanırlar.  Bir yıldan fazla 
devam eden nişanlılık sürecinde İstanbul/ Bostancı-Mardin hattında gidip 
gelen mektuplar vasıtasıyla Servet Ayten Hanım’ın duygularına tanıklık 
ediyoruz. İstanbul’da yaşayan bir kadın olarak Anadolu’yu az çok tanıdığı-
nı, muhitine uymaya çalışacağını ve bilhassa Nejat’la birlikte daha çok seve-
ceğini anlatmaktadır. 3 Mayıs 1954/ Suadiye tarihli bir mektupta, Türkiye 
genel seçimlerinin (2 Mayıs 1954 tarihinde TBMM’de görev yapacak 10. 
dönem milletvekilleri için yapılan seçimlerdir) kazasız belasız geçirildiğini, 
bundan duyduğu mutluluğu ve “Seninle aynı sandıkta oy kullanmayı tercih 
ederdim” diyerek sevgisini yazmıştır.  16 Ağustos 1954 tarihinde evlenirler. 
Evlilik yıldönümü yıllar boyu coşkuyla kutlanacaktır. Anılarında çok gü-
zel bir gelin olduğunu, gelinliğini ve nikâh kıyafetini ablasının yardımı ile 
evde diktiklerini anlatır. Eminönü’nden yapılan düğün alışverişi sırasında 
Kapalıçarşı’da Pandeli’de yenilen yemek de hatıraları arasındadır.  Pande-
li Lokantası Niğdeli Rum Pandeli Çobanoğlu tarafından Mısır Çarşısı’nın 
arkasındaki Mercan Yokuşu’nda açılmıştır.  Birinci Dünya Savaşı sırasında 
dönemin yazar, şair ve politikacılarının sık geldiği bir yerdir (Ünsal, 2010: 
s. 403, 414). Atatürk olmak üzere Cumhuriyet Dönemi yöneticilerinin de 
beğendiği lokanta günümüzde halen varlığını sürdürmektedir. Nikâh son-
rası akşam Kadıköy’de Ayten Gazinosu’na giderler ve birkaç gün Moda 
Burnu’nda bulunan Apergi Pansiyon’da kalırlar. Moda’daki pansiyonların 
en güzeli olarak kaynaklarda geçen pansiyonun Rum Apargis ailesine ait 
olduğu ve 1955 yılında yandığı bilinir (Ekdal, 1996; s. 63). Üç gün süren 
tren yolculuğu sonrası Mardin’e giderler. Fakat bir hafta sonra Nejat Bey’e 
Amerika bursu çıktığından ve Ankara’daki birkaç aylık İngilizce kursunu 
takiben Amerika’ya gittiğinden, kendisi de İstanbul’a ailesinin yanına dö-
ner. Nejat Bey, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ford Foundation’dan aldığı burs 
ile ABD’de ortaöğretim kurumlarını incelemek üzere 23 Ocak 1955’te 15 
kişilik bir öğretmen grubu ile gitmiştir. Bu dönemde geride bıraktığı mek-
tuplarda eşinin Amerika izlenimlerini ve döndükten sonra kuracakları eve 
dair hayallerini öğrenmek mümkündür. Nejat Bey’in sekiz ay sonra, 20-21 
Ağustos tarihinde Amerika dönüşü Ankara’da Deneme Lisesi’nde göreve 
başlaması ile 1,5 yılı orada geçirmişlerdir.  
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Nejat Bey, ABD’den eşi Ayten Hanım’a 60’a yakın mektup yazmıştır 
(Konuyla ilgili olarak bkz. Baltaoğlu, 2003: s. 183-196). 1950’li yıllara ait 
ABD’deki gündelik hayata, eğitime, ırkçılığa dair izlenimlerini mektup-
larında uzun uzun aktarır. Nejat Bey ve Servet Ayten Hanım’ın mektup-
larında duygu ve düşünceleri yanında, yeni alınacak arsa, kuracakları ev 
için alınacak buzdolabı, radyo ve benzeri eşyaların Türkiye ve ABD’deki 
fiyatlarını kıyaslamaları konusunda da bilgi mevcuttur. Bu süreçte ilk ha-
mileliğini yaşayan Servet Ayten Hanım’ın çocuk sahibi olma heyecanına 
da tanıklık ederiz: 

(...) Annem bana mektubunda, “Eğer oğlun olursa ismini Armağan, 
göbek adını da Rıza koy” diye -istersen diyor- yazmış. Rıza babamın ikinci 
adıydı. Numan Rıza. “Celile Numan’ı kullandı, sen de Rıza’sını al” diyor. 
Uygun bulursan kabul, Armağan’ı da rüyasında görmüş. Bir oğlan çocu-
ğunu sevmiş, ismi Armağan’mış. Ben yeni isimleri hem sevmiyorum, hem 
de oğlumuz olursa koyacağımız ismi evvelden tayin etmiştik. Onun için 
buna razı olmadım. Anneme yazacağım. Sen de gittiğin zaman anlatırsan 
iyi olur. Kızımız olursa isim koyması sana ait. Ben sevdiğim birisini evvel-
ce söylemiştim. Lakin hak senin... (s. 23)

1955 yılında eşi Amerika’dan dönmek üzereyken oğlu Armağan Ek-
rem İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi’nde dünyaya gelir. Daima biri kız 
diğeri erkek iki çocuğu olması için dua eden Servet Ayten Hanım’ın kısa 
bir zaman sonra kızı Nihal de Ankara’da doğar.  Hikmet Hanım torunu-
na Şükûfe Nihal adının konulmasını ister. O dönem edebiyat dünyasında 
Şükûfe Nihal (Başar) (1896-1973) Hanım rüzgârı esmekte, şairliği, yazar-
lığı ve kadın hakları savunuculuğu ile tanınmaktadır. Kadın hareketinin 
önemli isimlerinden Şükûfe Nihal Hanım, 1918-1919 eğitim yılının orta-
sında İnas Darülfünûnu’nun kapatılarak zamanla karma eğitime geçilme-
si, kızların edebiyat, fen ve matematik şubelerinin dışında farklı fakülte-
lere ve özellikle tıp fakültesine kabul edilmeleri gibi önemli gelişmelerde 
“öğrenci temsilcisi” olarak işin başını çekmiştir. Darülfünun’dan mezun 
ilk kadındır ve Kadınlar Halk Fırkası’nın kurucularındandır. Servet Ayten 
Hanım’ın edebiyat sevgisinde, müstesna şiirleri ve tatlı sohbeti ile unuta-
madığı ve etkilendiği iki önemli kadın vardır; Halide Nusret Zorlutuna 
Hanım (1901-1984) ve Şükûfe Nihal Hanım... Şair, yazar ve öğretmen olan 
Halide Nusret Hanım, Nejat Bey’in yatılı okulda hocasıdır. Daha sonraki 
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yıllarda ailenin İstanbul Kadıköy’de yakın komşuluk ilişkileri olduğu gö-
rülür. Şükûfe Nihal ve Halide Nusret Hanımların ebedî dostluğu da Ayten 
Hanım’ın bu kadınlara ilgisini ve hayranlığını artırmıştır.

Almanya Yılları (1958-1962)

Servet Ayten Hanım, eşinin Almanya’da doktora programına kabul 
edilmesi üzerine Ankara’ya gelişlerinden bir buçuk yıl sonra çocuklarıyla 
birlikte Sirkeci’den trenle Almanya yolculuğuna çıkacaktır. Edirne’de ço-
cukların pasaporta işlenmediği uyarısı ile trenden indirilip, yeniden bilet 
düzenlemesi yapılırken iki küçük çocukla Edirne’yi keyifle gezdiklerini ve 
Selimiye Camisi’nin minaresine kadar çıktıklarını anılarına o günkü he-
yecanla aktarmıştır. Belgrad ve sonrasında Münih’te tren yolculuğu sona 
erer,  karayolu ile Göttingen’e gelerek evlerine yerleşirler.

Servet Ayten Hanım otobiyografisinde “Almanya’da Geçen Zaman, 
Çalışmam ve Dönüşümüz” başlığı altında Almanya’daki yaşantıları hak-
kında ayrıntılar vermektedir. 100 mark kira verdikleri eve önce daktilo, di-
kiş makinesi ve radyo alırlar. Çocukları,  Almanca öğrenmeleri için kreşe 
gönderirler. Göyünç ailesi biri yetişkin, diğer ikisi delikanlı kiracılar, dört 
kişilik ev sahibi ve ailesiyle, mutfağın ortak kullanıldığı bir evde yaşarlar.   
Söz konusu ev iki buçuk katlı ve bahçelidir. Ev sahipleri bahçede domuz 
besiciliği yapmaktadırlar. Ev sahiplerinin mensubu oldukları Yehova Şa-
hitliği dinini yaymak üzere başka köylere gitmeleriyle ev el değiştirir. Yeni 
ev sahiplerinin kızı Almanya’nın en büyük mağazalar zinciri olan Karsta-
dt’ta  (Günümüzde Galeria Karstadt Kaufhof) çalışmaktadır. Mağazanın el 
işleri bölümünde Servet Ayten Hanım’a da bir iş bulunur. Yine kadınların 
işledikleri goblen yastıkların kadifeden kenar biyelerini yaparak satışa ha-
zır hale getirecektir. Servet Ayten Hanım sabah 04.00’te uyanarak çamaşır, 
yemek ve diğer ev işlerini yapıp daha sonra mağazaya gider, kışın 16.30, 
yazın 17.00’ye kadar fabrikada çalışır. 11 yıl aradan sonra 1973 yılında 
Göttingen’e üç aylığına gittikleri zaman mağazayı tekrar ziyaret etmiş ve 
çalışanların kendisini unutmadığını görünce sevinmiştir. Çalışmaktan ar-
takalan boş vakitlerinde de hırka, kazak gibi yün işleri ile uğraşır.  Dört yıl 
çalıştığı bu işte 9.000 mark para biriktirir. Ailece biriktirdikleri para ile bir 
araba alırlar. Asıl amaç Türkiye’ye dönüldüğü zaman bir ev alabilmektir. 
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İstanbul (1962-1972)

Almanya dönüşü Nejat Bey’in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde göreve başlaması ile birlikte Göztepe’ye Ekler ailesinin yaşadığı yere 
gelirler, birkaç ay sonra Suadiye’de kardeşi Melahat Hanım’ın evinin bi-
rinci katına yerleşirler. 

9 Mayıs 1965 tarihinde pek çok yazarın, sanatçının ve tarihçinin mi-
safir edildiği Üsküdar Sultantepe’de İmam Hüsnü Çıkmazı’ndaki iki katlı 
evi satın alarak taşınırlar. Kendi ifadesi ile “Rumeli Hisar’ından Saray-
burnu’na kadar tüm boğazı gören” bu ev banka kredileri ve birikimler ile 
72.000 liraya satın alınmıştır. Yıllar sonra anılarını kaleme aldığı bir sabah 
“Geçmişte kalan hangi günlere dönmek isterim?” diye düşünürken, hiçbi-
rine dönmek istemediğini, hepsinin dolu dolu ve faydalı geçtiğini ama “bu 
evin balkonunda oturup bir çay içmeyi isteyeceğini” yazacaktır. 

Ankara’da İkinci Dönem (1973-1978)

1970 yılında Nejat Bey, Hacettepe Üniversitesi kadrosuna geçmiş ve ilk 
üç yılı yalnız yaşamıştır. 1973 yılında Ankara’da üniversiteyi kazanan Ek-
rem ve Nihal ile birlikte ailenin tamamı Bahçelievler’de kiralık bir daireye 
taşınırlar. Daha sonra da Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Hanım’ın dai-
resini satın alarak oraya yerleşirler. Bu sıralar Hacettepe Üniversitesi yeni 
kurulmuş olup İstanbul’dan farklı olarak üniversite kampüsünde samimi, 
ailelerin de dâhil olduğu ilişkiler kurulmuştur. Öğretim üyeleri pazar gün-
leri çocukları ile beraber üniversite lokalinde hoş zamanlar geçirmiştir. 
1977 yılı sonunda Nejat Bey’in İstanbul Üniversitesi’nden teklif alması ile 
yeniden İstanbul’a döneceklerdir.

Bazı Yurt Dışı Gezileri 

Ayten Hanım, Nejat Bey’in Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü 
(1979-1980) görevini ifa ettiği sırada dönemin Yugoslavya Hükümeti da-
vetlisi olarak eşi ile birlikte 10 gün Belgrad, Üsküp, Sarajevo (Saraybosna) 
ve Dubrovnik’i gezmiştir. Mostar Köprüsü’nün yanındaki camiyi onlar 
için açmışlar, Servet Ayten Hanım bir taraftan ay-güneş doğumu,  bir ta-
raftan da gelen ezan sesinden çok etkilenmiştir. Otobiyografisine bu kent-
lerdeki Osmanlı ev ve camilerinin mimarisini çok beğendiğini yazmıştır. 
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Yugoslavya’daki resmî arşivlerdeki fermanlar ve Osmanlı Devleti’ne ait 
belgeler de onu oldukça heyecanlandırmıştır. Bu gezide Kalkandere’ye gi-
derek annesinin anayurdunu görmek de kendisine kısmet olur. 

Gezmeyi çocukluk çağlarından beri çok seven Servet Ayten Hanım’ın 
2010 yılında kızı Nihal ile Yunan Adaları gezisi, oğlu Ekrem ile Çin, Şan-
gay-Pekin, daha sonra Dubai gezileri unutamadıklarındandır. Budapeşte 
ve Prag’ı da turlarla gittiği gezilerde görmüştür. Viyana gezisi sonrası ora-
larda tüm güzel binaların muhafaza edildiğini söylerken, “Göztepe, Eren-
köy ve Feneryolu’nda güzelim köşklerin hepsi gitti” diyerek üzüntüsünü 
de satırlara aktarmıştır.

Servet Ayten Hanım’ın sinema, tiyatro ve müzik olmak üzere sanatla 
da çok ilgili olduğunu görmekteyiz. İstanbul’da yaşadıkları zamanlarda 
Üsküdar Şehir Tiyatrosu’nda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Ata-
türk Kültür Merkezi’nde Münir Nurettin Selçuk konserlerine gidildiğini 
anılarında ifade etmektedir. Besteci, ses sanatçısı ve yazar Cinuçen Tanrı-
korur (1938-2000) ile samimi ilişkileri de aileye yakın herkesin malumu-
dur. Hatıratının ilk sayfasına en sevdiği şarkı olan Zeki Müren’e ait Bekle-
nen Şarkı’nın (Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin) sözlerini yazarak 
başlaması da sanat müziğine olan ilgisini göstermektedir.

Servet Ayten Hanım’ın gündelik hayatına dair rutinlere bakıldığında, 
yemek, pasta, ikram ve misafir ağırlama konularında iddialıdır. Evde başta 
eşinin öğrencileri olmak üzere üst düzey yöneticiler, ünlü tarihçiler, yerli 
yabancı misafirler hiç eksik olmaz. Ailede Ramazan aylarında iftar yemeği 
davetleri de gelenek olarak devam etmiştir. Ülke sevgileri her zaman her 
şeyin önünde gelen bir ailenin üyesi olarak Servet Ayten Hanım, herkesin 
borçlanma usulüyle BAĞKUR’dan emeklilik hakkı kazanarak aldığı maa-
şı, “Devlet zarara girmesin” diye istememiştir.

Nejat Bey’in Vefatı Sonrası ve 2012 Arası Dönem 

1 Temmuz 2001 günü Nejat Bey evde geçirdiği kalp krizi sonucu ha-
yatını kaybeder. Beklenmedik anda gelen bu kayıp Servet Ayten Hanım’a 
büyük bir üzüntüyle beraber, onun hatırasını yaşatmak ve mirasını ko-
rumak konusunda bir sorumluluk getirmiştir. Osmanlı Araştırmaları’nda 
yayımlanan yazısında da bunu ifade etmiştir. Nejat Göyünç’ün vefatını 
takip eden on bir yıl kadar süre kızı, oğlu ve ailedeki kalabalık kadın gru-
buyla yapılan geziler, organizasyonlar ile geçmiştir. Servet Ayten Hanım, 
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maalesef 8 Ekim 2012 Pazartesi günü sabaha karşı evinde düşerek kalça 
kemiğini kırar. Uzun bir sürece yayılan ameliyat,  hastane ve nekahet son-
rasında günlerini bol bol okuyarak, yazarak ve bulmaca çözerek geçire-
cektir. Ancak eski günlerde en çok yaptığı yün örmek ve dikiş dikmek gibi 
işleri artık yapamadığını üzüntüyle aktarır. 

Servet Ayten Hanım 16 Mayıs 2018 tarihinde çok sevdiği babasının ölüm 
yıldönümünde bu dünyaya veda etmiştir. Anılarının son cümleleri şöyledir: 

(...) ben 85 yaşında Atatürk Cumhuriyeti’nde yetiştim ve bundan do-
layı kendimi çok mutlu hissediyorum. Mahrumiyeti de gördüm, gittiğim 
yerlerde göğsümü kabartarak her zaman Türk olduğumu söyleyerek gurur 
da duydum, Avrupa’da yüzyıllar süren toplumsal değişim, Türkiye’de bir 
kuşağa sığdı, bu da benim ömür sürecime denk geldi. (s. 40)

Servet Ayten Hanım’ın otobiyografisi ya da anıları olarak değerlendi-
rebileceğimiz yazılarından, aileye ait mektuplardan ve görsel arşivinden 
edindiğimiz kanaate göre; Osmanlı modernleşmesi ve modern reformla-
rın başladığı ilk bölge olan Balkanlar’dan gelen ailesinde geleneksel aile 
yapısı dışında güçlü, dışa dönük ve toplumsal hayatın içinde kadınlar ol-
ması metnin diğer ilgi çeken kısmıdır. Anne ve baba başta olmak üzere 
tüm aile eğitimli, özgürlükçü ve kadın erkek konusunda eşitlikçi bir tutum 
içinde yaşamışlardır. Servet Ayten Hanım bu durumu şöyle ifade etmiştir:

(...) Ben hiçbir zaman karşımdaki insanın hangi milletten, cinsten ol-
duğuna bakmam; insan olduğuna bakarım! Her zaman Anadolu’yu gez-
dim, insanları ile yakın ilişkide bulundum. İstanbul’da yaşanarak Türki-
ye’nin diğer yerleri hakkında konuşulmaz. (s. 20)

Servet Ayten Hanım ülkede yaşanan siyasi gelişmelerle her zaman il-
gilidir. 1940’larda yükselen Turancılık-Türkçülük akımlarına, Nihal Atsız 
ile ilintili kovuşturmaya öğretmeni Bedriye Atsız vasıtasıyla vakıf olacak 
ve Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam kitabına atıf yaparak 
Turancılık hevesinin bir hayal olduğunu, yıllar sonra bu duruma dair dü-
şüncelerini not düşecektir. İkinci Dünya Savaşı dönemi siyasi ve ekonomi 
politikaları, kadınların eğitimi, 1980’ler sonrası yaşanan özelleştirme ve 
Avrupa’da Türkiye’ye dair izlenimleri hatıratının satır aralarında sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Servet Ayten Hanım’ın anılarının son sayfasının 
içeriği tüm hayatını özetleyen bir sesleniştir:
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(...) Aşağıdan mı nereden geliyor bu ses bir türlü anlayamadım. Ben 
gayet net duyuyorum, şu anda devam ediyor. Harbiye Marşı çalıyor, 10. 
Yıl Marşı, Dumlupınar Marşı, bazen sevdiğim, bazen bilmediğim şarkı-
lar... Bazen la ilahe illallah, arkadan Fatiha, bazen gece bazen sabah. (s. 70)

Sonuç olarak, kendisini bir Cumhuriyet kadını olarak tanımlayan Ser-
vet Ayten Hanım’a ait yazılı ve görsel arşiv 1935-2014 yılları arasını ihti-
va etmektedir. Öncelikle yetiştiği aile ortamı, güçlü kadın rol modeller ve 
eğitim hayatı kişiliğinin oluşmasında etkili olmuştur. Kız Enstitülerinde 
alınan eğitimden övgüyle bahsederek kendisi ve ailedeki diğer kadınla-
rın hayatı boyunca yaptıkları işlerde belirleyici olduğunun altını çizmiş-
tir. Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını tren yolculukları 
ile yaptığı Anadolu gezilerinde görme fırsatı yakalamıştır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Almanya’da geçen beş yıl ve sonrası gezileri ile Avrupa’yı 
yakından tanımış, farklı kültürleri değerlendirirken zihinlerdeki ön yargı-
lardan kurtulmanın önemini vurgulamıştır. Hayatının her dönemine ait 
fotoğrafların kronolojik olarak albümlere aktarılması ve başta mektuplar 
olmak üzere yazılı dokümanların toplanması titiz, bilinçli ve çağdaş ki-
şiliğini ortaya koymaktadır. Elbette bu arşive atıflar yaparak 84 yaşında 
anılarını kaleme alması Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ait toplumsal dö-
nüşümün heyecanına bizleri de ortak etmiş ve bu paha biçilmez tanıklık 
ile şahsında bir dönemin ruhunu hissetme imkânı sunmuştur. 
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EVELINE’NİN TÜKENMEZ KALEMİ: 
SCOTT AİLE KOLEKSİYONU’NDA SAKLI BİR KADIN 

HİKÂYESİ

Nurçin İleri1

Özet

Scott Ailesi Koleksiyonu, hayatlarının büyük bir kısmını İstanbul’da-
ki Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji gibi eğitim kurumlarına vakfet-
miş olan Eveline Thomson ve Harold L. Scott’a ve onların oğlu David A. 
Scott’a ait ve günümüzde Boğaziçi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’n-
de muhafaza ediliyor. Arşiv merkezi çalışanları olarak, meslektaşlarım ve 
ben, Scott ailesinin bir zamanlar yaşadığı evde bulunan küçük bir odada, 
özel evraklar, günlükler, mektuplar, albümler, seyahat notları, ders notları, 
aile albümleri, fotoğraflar ve kartpostallar içeren, Eveline’nin unutulmuş 
hazinesi ile karşılaştığımızda oldukça heyecan duymuştuk. Bu koleksiyon 
sadece yüz yıldan fazla bir süredir İstanbul’da yaşayan bir Anglo-Ameri-
kan ailenin günlük hayatı hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zaman-
da Yakın Doğu’daki Amerikan eğitim kurumları hakkında değerli bilgi-
ler sunan evrakı da içeriyor. Ayrıca Jön Türk Devrimi, Balkan Savaşları, 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve Kemalist rejimin politik ve kültürel 
dönüşümleri gibi geç Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in erken yıllarına 
dair renkli bir tablo da sunuyor. Bu olayları Anglo-Amerikan bir ailenin 
ve daha da önemlisi İstanbul doğumlu bir İngiliz kadının bakış açısından 
izleme fırsatı buluyoruz. Çünkü bu koleksiyon, bir aile koleksiyonu ol-
masına rağmen, koleksiyon içeriğinin çoğunun ailenin en üretken, aynı 
zamanda en uzun süre yaşayan üyesi Eveline T. Scott tarafından üretildiği 
veya özenle muhafaza edildiği anlaşılıyor. 

Bu sunumun amacı, karanlık bir odada, çekmecelerde, kutularda ses-
sizleştirilmiş ve sükûnet içinde bizim cömert ilgimizi bekleyen Eveline’nin 

1 Dr. Nurçin İleri.
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unutulmuş hazinesini bu ilgisizlikten kurtarmak. Scott oldukça üretken 
bir yazardı. Ardında binlerce mektup, onlarca günlük ve seyahat defter-
leri ve bu defterler arasına serpiştirilmiş elliye yakın şiir ve deneme bırak-
mıştı. Ancak yazılarını genel olarak yayınlamayı amaçlayıp amaçlamadığı 
bilinmiyor. Üniversite yıllarında ve özellikle savaş dönemlerinde Asia and 
America ve London Times gibi bazı gazetelerde denemeleri yayınlanmış. 
Yine de yazdığı birçok şey kapalı kapılar ardında kalmış. Peki yazdıkları-
nın sınırlı bir şekilde yayınlanmış olması, Eveline’nin ürettiklerini değer-
siz mi kılıyor? Hayır, tam tersine. Eveline, çok seyahat etse de hayatının 
çoğunu İstanbul’da geçirmiş, İngiliz kökenli bir aileye mensup sıradan bir 
öğretmendi. Her zaman yazmaya ilgisi vardı. Satırları bazen otobiyografik, 
bazen anekdotvari, bazen etnografik içerikler arasında gidip gelmişti, do-
layısıyla anlatıları kendi dönüşümlerini ve duygu dünyasını aktaran çoğul 
seslerden ve deneyimlerden oluşuyordu. Onun bu türler arası anlatımı, 
Eveline’nin hem Öteki (Orient) hem de Ev (Home) olarak isimlendirdiği 
bir coğrafyada, cinsiyet, etnisite ve sınıfsal kimliklerinin etkisi altında kal-
mış ve bu kimliklere göre şekillenmişti. Bu çalışma, Eveline’nin yazdıkla-
rından yola çıkarak, kadınların alternatif tarihini veya sıradan bir kadının 
perspektifinden başka bir gündelik hayat tarihini yazmanın mümkün olup 
olmadığını sorgulamayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler: Eveline Thomson Scott, Günlük, Seyahat Notları, 
İstanbul, Gündelik Hayat, Aile Arşivi
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EVELINE’S BALLPEN:  
THE HIDDEN STORY OF A WOMAN IN SCOTT FAMILY 

COLLECTION 

Abstract

The Scott Family Collection, which is now stored at the Boğaziçi Uni-
versity Archives and Documentation Center, belongs to Eveline Thomson 
and Harold Lorain Scott, a couple who devoted most of their lives to im-
portant educational institutions such as Robert College and the American 
College for Girls in Istanbul, and to their son, David Alexander Scott. We, 
my colleagues and I, were fortunate enough to come across Eveline’s for-
gotten treasure including private papers, diaries and letters, scrapbooks, 
travel notes, lecture notes, family albums, vernacular photographs, post-
cards, etc., in a little room, located in the house the Scott family had once 
lived. This collection not only informs us of the everyday practices of an 
Anglo-American family that dwelled in Istanbul for more than a hundred 
years, but also provides us with important documents that offer valuable 
insights into American educational institutions in the Near East. More-
over, it delivers a colorful picture which helps us understand the crucial 
events of the late Ottoman period and early modern Turkey such as the 
Young Turk Revolution, the Balkan Wars, the First and Second World 
Wars, the political and cultural revolution of Kemalist Regime, etc. We 
encounter these events from the perspective of an Anglo-American fa-
mily, and more specifically from the perspective of an Istanbul-born Eng-
lish woman. This is because even though the Scott Papers is a family col-
lection, it pertains most of all to Eveline T. Scott, the most prolific family 
member who lived the longest. 

This paper aims to rescue from oblivion the forgotten treasure the Eve-
line T. Scott which have been stilled in a dark room, drawers, or boxes and 
passively await our generous attentions. Scott was quite a prolific writer. 
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She left thousands of letters, dozens of diaries, and travel books, and ne-
arly fifty poems and essays scattered among these artifacts. But whether 
she generally intended to publish her writings is unknown. She had some 
essays published in college publications or in some newspapers such as 
Asia and America and The Times of London, especially during the periods 
of wars. Yet, what she wrote in general remained behind closed doors. 
Does the limited quantity of her published works diminish the value of her 
writings? No, on the contrary. Eveline, even though she traveled a lot, had 
spent most of her life in Istanbul. She was a part of an English family and 
an ordinary teacher. She had always been interested in writing. At times, 
her lines blurred between the autobiographical, the anecdotal, and the et-
hnographic, and her narrative has the plurality of voices and experiences, 
manifesting her shifts and changes in sensibilities. Her cross-genre narra-
tives are conditioned and determined by her gender, ethnicity, and class 
in a land that became both the ‘Orient’ and her ‘Home.’ Based on Eveline’s 
writing, this study aims to question whether writing an alternative history 
of women or an-other history of everyday life through the perspective of 
an ordinary woman is possible or not.

Key Words: Eveline Thomson Scott, Diary, Travel Notes, Istanbul, 
Everyday Life, Family Archive
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Giriş

Türkiye’de yirmi yılı aşkın bir süredir kültürel miras, arşiv ve dijitalleş-
me alanında birçok yeni gelişme yaşanıyor. Devlet arşivlerinin dışında içe-
rik sunan –günlük, hatırat, aile koleksiyonları, fotoğraf gibi– malzemelere 
yönelik ilgi kurumsal çevrelerde olduğu gibi popüler düzeyde de yaygın 
durumda. Bu tarz arşiv içeriklerine duyulan ilginin motivasyon ve amaçları 
hiç şüphesiz çeşitleniyor. Kimi arşiv projeleri yeni araştırma gündemleri 
teşvik etme amacı taşırken, kimileri kurumsal hafızanın yeniden inşasını 
hedefliyor, kimileri ise sanatsal ve estetik platformlar oluşturma çabası 
içinde arşivlerin gelişimine ve kamuyla paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumun 150. yılı vesilesiyle ger-
çekleştirdiği çalışmalar, bu çabanın kurumsal düzeydeki bir örneği olarak 
değerlendirilebilir. Üniversite yönetimi ve bileşenlerinin, 2013’te başlattığı 
kurumsal hafıza inşa çalışmaları, günümüz Boğaziçi Üniversitesi ama aynı 
zamanda üniversiteyi önceleyen ve kökleri on dokuzuncu yüzyılın ikinci ya-
rısına uzanan Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji gibi kurumların tarihini 
kapsayacak bir biçimde düşünülmüştü. Amaç bu kurumlara ait yazılı, basılı, 
görsel kaynakları bir arşiv veri tabanında bir araya getirmek ve bu veri taba-
nını araştırmacılara ve kamuya sunmaktı (Uysal, 2015; Kırlı ve İleri, 2015).

Üniversite ve onu önceleyen kurumlara dair dünyanın ve Türkiye’nin 
farklı arşivlerine dağılmış kaynakları derleme çalışması, üniversitenin 
farklı birimlerinde muhafaza edilen birkaç özel arşiv ve koleksiyonun 
keşfiyle devam etti. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantas-
yon Merkezi’nde bulunan ve çoğu, bilim insanlarına ve yazarlara ait bu 
koleksiyonlar tarih, mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi, edebiyat, siyaset, dış 
politika ve fen bilimleri alanlarında oldukça değerli yazılı ve görsel mal-
zemeyi içeriyor.1 Bu koleksiyonların ortak noktası, miras, bağış veya satın 

1 Makaleyi okuyup eleştiri ve önerilerde bulunan Çiğdem Oğuz, Özge B. Calafato ve 
Yonca Güneş Yücel’e teşekkür ederim.

 Dr. Forum Transregionale Studien, EUME Programı ve Humboldt Üniversitesi Re-
work Merkezi, nurcinileri@gmail.com 

 Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde bulunan koleksiyonla-
ra dair ayrıntılı bilgi almak için bkz. http://arsivmerkezi.boun.edu.tr/collections.php 
(Erişim tarihi, 10.02.2021). Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı finansal desteğiyle, “Ki-
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alma gibi çeşitli vesilelerle aynı üniversitenin çatısı altında bir araya gel-
miş olması. Meltem Ahıska’nın tarih, hafıza ve hakikat temaları ekseninde 
Türkiye’de arşiv siyasetini ele aldığı makalesinde belirttiği üzere seçici bir 
zihniyetin ürünü olan ve ideolojik bir meşruiyet kaygısı taşıyarak oluştu-
rulmuş devlet arşivlerine kıyasla (2006, s. 11), özel arşiv veya koleksiyonla-
rın, içerik yönünden çok daha zengin ve çok sesli bir yapıya sahip olduğu 
söylenebilir. Çoğu kamusal veya sıradan kişiliklere ait bu özel arşiv ve ko-
leksiyonlarla çalışmanın bir avantajı da söz konusu şahıslar veya onların 
yakınları tarafından oluşturulmuş olması ve bu şahısların hayatlarına dair 
bütünlüklü bir anlatı sunmasıdır. Bu özelliği ile özel arşiv ve koleksiyonlar 
sahaflarda karşımıza çıkan ve izinin sürülmesi güç olan müteferrik, bulun-
tu malzemelerden da farklılaşır (Özel, 2020).

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi çatısı altında 
bir araya gelen arşiv ve koleksiyonlar arasında meslektaşlarım ve benim 
özellikle ilgimizi çeken Scott Ailesi Koleksiyonu oldu.1 Bu koleksiyon, 
hayatlarının çoğunu İstanbul’da bulunan Robert Kolej ve Amerikan Kız 
Koleji gibi eğitim kurumlarına adamış olan iki öğretmen Eveline Thom-
son Scott (1889-1976), Harold Lorain Scott (1889-1958) ve oğulları David 
Alexander Scott’a (1924-1944) ait evrakı ve malzemeleri içerir. Günümüz-
de üniversitenin Tarih Bölümü’nün faaliyetlerini sürdürdüğü, eskiden ise 
Kültürel Miras Müzesi olarak hizmet sunmuş olan binada -İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süheyla Artemel’in 
çabalarıyla- uzun yıllar boyunca muhafaza edilen bu koleksiyonun büyük 
bir kısmı, Eveline T. Scott’ın yazdığı mektup, tuttuğu günlükler, seyahat 
notları, Rumelihisarı ve İstanbul genelinde yaşayan Anglo-Amerikan ai-
lelerin sosyal ve entelektüel yaşamlarını anlatan fotoğraflar, albümler ve 
efemeralardan oluşur. Yine İstanbul ve seyahat edilen şehirlerin gündelik 
hayatına ilişkin fotoğraflar ve kartpostallar bu arşivin bir parçasıdır.

Koleksiyon üzerine daha ayrıntılı çalışmaya başladığımızda Eveline’nin 
emeği ve titiz çalışmalarının bu malzemenin organize bir şekilde günü-

şisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projesi kapsamında oluş-
turulan merkez dijital arşiv için bkz. http://digitalarchive.boun.edu.tr/ (Erişim tarihi: 
10.02.2021).

1 2013 yılında Prof. Cengiz Kırlı koordinatörlüğünde araştırmacı asistan olarak çalıştı-
ğım bu projeyi 2016 yılında geliştirme fırsatı bulmuş ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
finansal desteğiyle yeni bir ekip oluşturmuştuk, bkz. http://arsivmerkezi.boun.edu.tr/
about.php#personal (Erişim tarihi: 10.02.2021).
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müze ulaşmasında önemli olduğunu gördük. Aile arşivleri üzerine yapılan 
bazı araştırmalar, arşiv oluşturma, muhafaza etme ve günümüze aktarma 
sürecinde, ailedeki kadın bireylerin daha fazla inisiyatif aldığını iddia eder 
(Bogadóttir, 2013). Aynı zamanda kadınların otoriteleriyle oluşmuş olan 
bu arşivlerin, ailelerdeki erkek bireylerin oluşturduğu arşivlere kıyasla, do-
ğum, ölüm, hastalık, aşk ve boşanma, mali sorunlar, ev idaresi, kıtlıklar gibi 
gündelik yaşamın birçok yönü hakkında çok daha ayrıntılı aktarımda bu-
lunabileceğini belirtir (Schwartz ve Cook, 2002). Bu yüzden kadınlar tara-
fından oluşturulan arşivler sundukları çeşitlilik ve renklilik açısından farklı 
sosyal disiplinlerden birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve çalışmalarına 
konu olmuştur (Beattie, 2009). Bu bağlamda Scott Ailesi Koleksiyonu’nun 
yapı taşını oluşturan ve bir koleksiyoner zihniyetiyle hareket eden Eveli-
ne’nin çabası tekil bir örnek değildir. Nitekim, 1944’te İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın sonlarına doğru bir cephede oğlu David’i, 1958’de ise eşi Harold’ı 
kaybeden Eveline, bu mirasın muhafızlığını ailenin en uzun yaşayan bireyi 
olarak üstlenmiş olabilir. İlk etapta Scott Ailesi Koleksiyonu içeriğinin çe-
şitliliği ile bizi büyülerken, koleksiyon üzerine çalışmaya başladığımızda, 
merkezde bulunan diğer arşiv ve koleksiyonlara kıyasla, Osmanlı veya Tür-
kiye kamuoyunda pek de kamusal olmayan bu figürlerin tarihsel birikimle-
rinin gündelik hayatın izlerini taşıyan farklı bir estetiği yansıttığını gördük. 
Bu çeşitlilik ve renklilikte Eveline’nin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.

Bu yazı, Scott Aile Koleksiyonu’nun oluşmasında Eveline T. Scott’ın ey-
leyiciliğinin altını çizerek, günümüze ulaşan bu mirasın Osmanlı ve Türki-
ye tarih yazımına ne tür bir katkı sunabileceğini tartışmayı amaçlıyor. Geç 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern Türkiye’ye, yüz yılı aşkın bir siyasi, 
sosyal ve kültürel tarihe ışık tutan bu koleksiyon; üniversitenin kurumsal 
hafızasının ötesinde kadın, aile hayatı, eğitim, bilim, savaş, aidiyet gibi alan-
larda bir ülkenin kolektif hafızasına dair güçlü bir anlatı barındırıyor. Uzun 
yıllar çeşitli odalarda, kutularda, çekmecelerde saklı kalan bu koleksiyonun, 
on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Yakın Doğu’da var olan Amerikan eğitim 
kurumlarının toplumsal ve kültürel tarihine dair veriler sunarken, İstan-
bul’daki Anglo-Amerikan cemaatinin gündelik hayatlarına dair bizlere kapı 
araladığını söylemek mümkün. Aynı zamanda Jön Türk Devrimi, Balkan 
Savaşları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları gibi dönemin siyasi olaylarını 
Anglo-Amerikan bir ailenin veya daha özel olarak İstanbul doğumlu bir İn-
giliz kadının bakış açısıyla görebilmemiz için de bir alan sunuyor. Bu yazıda 
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Scott ailesi fertlerinin kısa bir tanıtımının ardından, Eveline’nin günlükleri 
ve seyahat notlarından bazı kesitler sunarak, Eveline’nin kişisel deneyimi-
nin ve tanıklıklarının, dönemin toplumsal hayatından bağımsız düşünüle-
meyeceğini vurguluyorum. Aynı zamanda Eveline’nin bu türler aracılığıyla 
oluşturduğu dilin Batı ve Doğu arasında diyalojik bir ilişki açığa çıkardığını 
bunun da alternatif tarih yazımları için önemli olduğunu iddia ediyorum. 

Scott Ailesinin Hayatına Kısa Bir Yolculuk

1889’da İstanbul’un Boğaz köylerinden biri olan Rumelihisarı’nda dün-
yaya gelen Eveline A. Thomson, Kırım Savaşı öncesinde ve sonrasında İs-
tanbul’a yerleşen ve çoğu tüccar veya İngiltere’deki firmalara çalışan mü-
messillerden oluşan küçük bir Anglo-Amerikan topluluğun içinde büyüdü. 
Eveline’nin annesi Olivia Anne Seager, Osmanlı topraklarında çeşitli işlet-
melere sahip olan Binns ve Seager ailelerinin bir üyesiydi. Eveline’nin babası 
Alexander Thomson ise Osmanlı hükümeti tarafından görevlendirilen İs-
koçyalı bir gemi inşa mühendisiydi. Alexander Thomson’ın Seager ailesine 
ait bir şirkette çalışmaya başlamasıyla Olivia A. ile yolları kesişti ve evlen-
diler. Bu evliliğin ardından, Eveline dünyaya geldi. Olivia A. ve Alexander 
Thomson çifti evliliklerinden bir süre sonra Amerika’ya yerleşmiş ancak 
Alexander Thomson’ın erken yaşta vefatı üzerine, Olivia çocuklarını da ala-
rak birçok akrabasının bulunduğu İstanbul’a geri dönmüştü. Olivia A., kız 
öğrencilere eğitim veren Üsküdar Amerikan Koleji’nde çalışırken, Eveline 
de aynı okulda eğitimine devam etti ve 1909 yılında buradan mezun oldu. 

Fotoğraf 1. Eveline Thomson’ın mezuniyeti, 1909.  
Sol baştan itibaren resimdekiler Luba Yencheva

Larouluc Demirdyan, Dafinka Economova, Eveline Thomson, Arpine Sevrekian, Columbia 
Üniversitesi Robert ve Amerikan Kız Koleji Nadir Eserler Koleksiyonu
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Mezuniyetinin ardından öğretmenlik eğitimi almak için İngiltere’de 
Cambridge Üniversitesi’ne giden Eveline, öğretmenlik sertifikasını aldık-
tan sonra İstanbul’a geri döndü ve ilk olarak bir İngiliz cemaat okulun-
da, daha sonra Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde (1912-1914) ede-
biyat dersleri verdi. Öğretmenlik alanında yüksek lisans derecesi almak 
için 1914 yılında Columbia Üniversitesi’ne giden Eveline, tüm dünyanın 
üzerine bir karabasan gibi çökecek olan Birinci Dünya Savaşı’ndan henüz 
habersizdi. Savaşın çıkması üzerine, İngiliz kimliğinden ötürü sorun yaşa-
yabileceğini düşünerek Amerika’da kalmaya karar verdi. Savaş süresince 
Amerikan Kız Koleji’nin New York Ofisi’nde çalıştı. Bu görevde bulundu-
ğu müddetçe savaşın Orta Doğu’daki etkilerini azaltmak için insani yar-
dım aktivitelerinde bulundu ve yine aynı coğrafyada bulunan Amerikan 
kolejleri için finansal destek toplamaya çalıştı. Savaşın sona ermesinin 
ardından 1919 yılında İstanbul’a döndü ve döndükten çok kısa bir sonra 
Robert Kolej’de çalışan Harold L. Scott ile tanıştı ve evlendi. 

Harold L. Scott 1889 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde Bedford’ta dün-
yaya gelmişti. İlk eğitim yıllarını babasının misyoner olarak bulunduğu Ja-
ponya, Osaka’da geçirmiş ve 1911 yılında Denison Üniversitesi’nden me-
zun olduktan sonra Robert Kolej’de çalışmaya başlamıştı. Robert Kolej’de 
yaklaşık 41 sene görev yapan Harold L. Scott tarih dersleri vermesinin yanı 
sıra Robert Akademisi Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Robert 
Kolej Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1958 yılında hayata gözlerini yumdu. 
Robert Kolej’de öğrenci olmuş pek çok kişi için bir eğitimciden çok daha 
fazlasını ifade eden Scott adeta Robert Kolej’in kendisiyle özdeşleşmişti. 

1920 yılında evlenen Eveline ve Harold’ın, 1924 yılında tek çocukla-
rı David Alexander dünyaya geldi. Hayatının ilk on beş yılını Türkiye’de 
geçiren David, eğitimine Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Deerfield 
Akademisi’nde devam etti. Ardından başladığı Princeton Üniversitesi’n-
deki eğitimini ikinci yılında yarıda bırakarak Amerikan ordusuna katıl-
mak zorunda kaldı ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa’ya savaşa 
gönderilen birçok erkek öğrenciden biri oldu. Cephede bulunduğu süre 
boyunca ailesiyle yazışmaya devam eden David, 1 Aralık 1944 tarihli bir 
mektubunda savaşın bitmesine dair arzusunu şu şekilde dile getirmişti: 
“Doğal olarak savaşın bitmesini bekliyoruz. Bu çok da uzak görünmüyor, 
siz ne düşünüyorsunuz? Umarım bu kış tüm bu karmaşa sona erer. He-
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pinize kucak dolusu sevgiler.”1 Bu mektuptan kısa bir süre sonra David, 
Aralık 1944’te Fransa’da bir cephede hayatını kaybetti. 

Fotoğraf 2. Harolf L., David A. ve Eveline T. Scott, yaklaşık 1930’lar.

1944’te oğlu David’i, 1958’de ise eşi Harold’a kaybeden Eveline, Ame-
rika ve İngiltere’deki bağlantılarına rağmen vefat ettiği 1976 yılına kadar 
İstanbul’da yaşamaya devam etti. Ardında bıraktığı kısa otobiyografisinde 
“Robert Kolej’de bulunan Huntington Evi’nde güzel dostlarla çevrili ama 
yalnız bir hayat yaşadım. Geçmişe baktığımda büyük mutluluklarla ve bü-
yük acılarla dolu bir hayat...” diye yazmıştı.2 Eveline’nin Rumelihisarı’nda 
başlayan yaşam yolculuğu aynı noktada sona ermiş ve ardında asrın izleri-
ni sunan renkli bir hazine bırakmıştı. 

Eveline T. Scott’ın Günlüklerinden Bize Kalan

Eveline Thomson, on dokuz yaşındayken 23 Şubat 1908 tarihinde kale-
me aldığı günlüğüne şu notları düşer:

[...] Bugün kütüphaneden E. B. Browning’in mektuplarını aldım, beni 
o kadar etkiledi ki anlatamam, hele şiirleri [...] onun hakkında durmadan 
okuyorum. Başka hiçbir şey düşünemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. 

1 Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi [BUADM], Scott Ailesi Kolek-
siyonu, “David’in ailesine son mektubu, 1 Aralık 1944” (henüz kataloglanmamış evrak).

2 BUADM, Scott Ailesi Koleksiyonu, SCT.ETS.03.022.04.DC., “Eveline T. Scott’ın Kısa 
otobiyografisi” (tarihsiz), s. 11.



631

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Şair olmak ne harika ne kutsanmış bir şey! Alelade insanların sahip olma-
dığı büyük bir kudretle görmek, duymak, hissetmek. Hakikati aramak ve 
bulmak, ahh! Ne asil ne büyüleyici bir vazife.1

Viktorya döneminin önemli yazarlarından Elizabeth B. Browning (1806-
1861)’in yazıları ve hayatı Eveline’i oldukça etkilemişti. Eveline’nin asil bir 
misyon olarak gördüğü yazmaya dair tutkusu, genç yaşta oluşmaya başla-
mış ve annesi, eşi ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği uzun süreli mektuplaş-
malarda kendini göstermişti. Eveline, 14 Mayıs 1906 tarihinde günlüğüne 
not aldığı satırlarda yazmaktan çok zevk aldığını ve yazar olma arzusunu 
açıkça dile getiriyordu.2 Eveline’nin imzasını taşıyan, mektup ve günlükle-
rin arasına serpiştirilmiş denemeler ve şiirler de bu tutkunun habercisiydi. 
Eveline’nin, Charlotte Brönte’ye olan hayranlığı, Anadolu ve İstanbul’dan 
esinler taşıyan çoğunlukla melankolik ve santimantal karakterli şiirlerine de 
yansımıştı. Ancak koleksiyon içerisinde Eveline’nin günlükleri ve seyahat 
notları niceliksel ve niteliksel açıdan çok daha fazla merak uyandırıyordu.

Eveline T. Scott’ın, henüz on beş yaşındayken yani 1905 yılından itiba-
ren tutmaya başladığı günlükler 1976 yılında ölümüne kadar devam etti. 
Yaklaşık 70 yıl boyunca tuttuğu günlükler farklı içeriklere ve biçimlere 
sahipti. 1905 ve 1912 arası gençlik yıllarında tuttuğu günlükler daha çok 
Amerikan Kız Koleji’ndeki gündelik deneyimleri, cemaat ilişkilerinden 
kaynaklı mutluluk anlarını, hayal kırıklıklarını ve korkularını dile getir-
diği içeriklerden oluşuyordu. Günlük sayfalarına o günün hatırası çizim-
ler, fotoğraflar veya küçük efemeralar eşlik ediyordu. 1912’den itibarense 
Eveline’nin gündelik hayata dair ayrıntılar sunduğu günlüklerinin yerini 
deneyimlerini iki üç satırla ifade edilebileceği “A Line A Day” (Bir Satır 
Bir Gün) veya “Five Year Diary” (Beş Yıl Günlüğü) defterleri almıştı. Bu 
defterlere yapılan girişler, hava durumu, arkadaş ziyaretleri, alışveriş gibi 
gündelik hayatın rutin akışına dair kısa notları içerir. Zaman zaman küçük 
süslemelerin eşlik ettiği bu notlar, önceki günlük girişlerinden farklı ola-
rak bir hikâye akışına sahip değildir. Bir rutini barındıran anlatısıyla duy-
gusal bir içeriğe sahip olmayan bu günlükler gelecekte ihtiyaç duyulması 
halinde başvurulacak kayıtları andırırlar.

1 BUADC, Scott Aile Koleksiyonu, SCT.ETS.03.003.01. NB., “Eveline Thom-
son’a Ait Günlük 1907-1908” 23 Şubat 1908.

2 BUADM, Scott Aile Koleksiyonu, SCT.ETS.03.002.01.NB., “Eveline Thomson’a Ait 
Günlük, 1905-1906,” 14 Mayıs 1906.
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Fotoğraf 3. Eveline Thomson’ın Amerikan Kız Koleji’nde öğrenciyken tuttuğu günlüklere 
bir örnek, 18 Şubat 1905

Fotoğraf 4. Eveline T. Scott’ın günlüklerine tuttuğu kısa notlara örnek bir sayfa,  
1938-1942 arası
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Kadın günlük yazarları üzerine yapılan çalışmalar günlüklerdeki anlatı 
tarzı değişkenliğinin yaygın bir deneyim olduğunu belirtir (Beattie, 2009; 
Paperno, 2004). Eveline’nin günlük yazma formatındaki değişimin de 
birçok sebebi olabilir. Yaş aldıkça sorumluluklarının artması onu günlük 
bazda daha kısa notlar almaya itmiş olabilir. Veya değişen yaşam koşulları, 
mekânlar ve uzaklıklar, Eveline’nin günlük yazma deneyimini de dönüş-
türmüş, günlüklerinin yerini ailesiyle, eşiyle, arkadaşlarıyla yaptığı mek-
tuplaşmalar veya seyahat günlükleri almış olabilir. Burada önemli olan 
Eveline’nin farklı türlerde veya anlatı tarzlarıyla günlük tutma ve yazma 
eylemine devam etmiş olmasıdır. 

On dokuzuncu yüzyıl öncesinde daha çok eril sesin hâkim olduğu gün-
lükler, bu yüzyılla birlikte kadınların da kendilerini ifade etme aracına 
dönüşür (Aksoy 2009; Delafield, 2009). Hüsniye Koç’un da Catherine De-
lafield’dan (2009, s. 38) aktardığına göre günlük yazma pratiğinin on do-
kuzuncu yüzyılda yaygınlaşmasında iki önemli faktörü öne çıkarır. Bunlar-
dan ilki Romantik geleneğin “kendini ifade etme” ve “kendini tanımlama” 
çabasına verdiği önemdir. “Ben” kavramının kullanılmasına imkân tanı-
yan, dolayısıyla kişisel deneyimin “öznellik ve otoritesine” önem veren bir 
duyarlılık gelişmesi günlük tutma isteğini pekiştirmiştir. İkinci neden ise 
matbaanın gelişmesi, kâğıdın ucuzlaması, basılan malzemenin dağıtım ko-
şullarının geliştirilmesi gibi maddi nedenlerin yanı sıra, okuryazarlık ora-
nının artmasıdır (Koç, 2020, s. 682). Kadınların eğitim hakkına kavuştuğu 
bu dönemde kadınlar tarafından yazılan ve basılan günlüklerin sayılarında 
artış görülür. Günlük yazınındaki bu gelişmeleri Osmanlı toplumunda da 
gözlemlemek mümkün. Koç (2020), Şair Nigâr Hanım’ın günlüklerinden 
yola çıkarak Osmanlı toplumunda günlük tutma geleneğinin farklı teza-
hürlerini inceler. Koç’a göre “günlük türünü, ‘deneyim’, ‘benlik’, ‘hafıza’, 
‘bireyselleşme’, ‘bireysel farkındalık’ ve ‘öznelliği kayda geçirme ve belgele-
me’ kavramlarıyla birlikte düşünmek gerekir” (2020, s. 678). 

Batı eğitim ve kültür gelenekleri çerçevesinde bir Doğu coğrafyasında 
yetişmiş olan Eveline, muhtemelen Batı ve Doğu yazın dünyasında yaşa-
nan bu gelişmelerden haberdardı. Genç yaşlarından itibaren günlük tutma 
pratiği, Eveline için de duygularını yargılanmadan ifade edebileceği, ya-
ratıcı fikirler geliştirebileceği ve en önemlisi benliğini oluşturabileceği bir 
alan sunmuş olabilir (Beattie, 2009: 88). Eveline’nin günlük tutma neden-
lerinden biri de yalnızlık duygusundan kaçınmaktır. Her ne kadar varsıl 
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bir sınıfa mensup eğitimli bir kadın olsa da yaşamının büyük kısmını Ang-
lo-Amerikan cemaatinin belirlediği sınırlar çerçevesinde geçirir. Önce 
öğrenci ve sonra öğretmen olarak Amerikan Kız Koleji’nin oluşturduğu 
kamusal hayatın bir parçasıdır. Aldığı eğitim neticesinde toplumsal hayata 
dair bir gelecek ve ilerleme vizyonu olmasına rağmen Anglo-Amerikan 
cemaatinin paylaştığı ahlaki ve dinî değerlere kayıtsız değildir. Bu değer-
ler, Osmanlı ve Türkiye toplumunun sürekli değişken siyasi ve kültürel 
atmosferi içerisinde kırılgandır. Örneğin Amerikan kolejlerinin Osmanlı 
eğitim hayatına ve ilerleme vizyonuna sahip öğrencilerin yetiştirilmesine 
yaptığı katkı kimi zaman takdir görürken, özellikle savaş dönemlerinde 
ve ulus-devlet inşa sürecinde Amerikan finansal desteğini alan ve teme-
linde Hristiyan ahlakına dayalı unsurların bulunduğu bu kolejler çok da 
hoş karşılanmamıştır. Cemaat üyeleri, kendilerine tanınan haklar doğrul-
tusunda korunaklı alanlarında yaşamayı tercih etmişlerdir. Bu bağlamda, 
yazmak Eveline’nin bu tür kaygı ve korkularından, yalnızlığından uzakla-
şabileceği bir sığınak işlevi görür. 

Dahası yaşamı boyunca verdiği kayıpları da düşündüğümüzde -küçük 
yaşta babasını, yirmili yaşlarında kardeşini, daha sonra oğlu ve eşini kay-
betmiştir- Eveline’nin günlük tutma pratiğinin kendi yaşamı üzerinde bir 
düzen ve kontrol duygusu sağlama, ruhsal dengesini koruma çabasına yar-
dımcı olduğunu iddia edebiliriz. Judy Simon’un diğer birçok kadın günlük 
yazarı için ifade ettiği gibi, ölümler ve savaşlarla dolu hayatında, yetmiş 
yılı aşkın süre tuttuğu günlükler, Eveline’nin “kendi devamlılığının veya 
devamsızlığının eş zamanlı bir gösterimi” (1990, s. 12) haline gelmiştir. 

Üniversite yıllarında ve özellikle savaş dönemlerinde Asia and America 
ve London Times gibi bazı gazetelerde ve Amerikan Kız Koleji dergile-
rinde Eveline’nin denemeleri yayınlandı. Eveline’nin günlüklerini bir dış 
okuyucu gözeterek yazıp yazmadığını ise bilemiyoruz. Ancak koleksiyo-
nun içeriğinin zenginliğini düşündüğümüzde Eveline’nin bir iz bırakma 
kaygısı olduğunu söyleyebiliriz. Adrian Cunningham (1996, s. 133-134) 
günlük benzeri kayıtların, belki de hemen ortaya çıkmayacak olan bir dış 
okuyucu gözeterek yazıldığını iddia eder. En basitinden, Eveline kendini 
önemli hissetmek ve bir şekilde hatırlanmak için de tutkuyla yazmaya de-
vam etmiş olabilir. 

Eveline’nin günlükleriyle ve genel olarak yazı ile kurduğu ilişkinin ne-
denleri çeşitlenebilir. Yazdıklarının içeriğinin bugün tarih yazımına na-
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sıl bir katkı sunabileceği ise önemli bir sorudur. Eveline’nin günlüklerine 
baktığımızda üst orta sınıfa ait bir kadının kendi kişisel deneyimlerinin 
aktarıldığı anlatıyla karşılaşıyoruz. Her ne kadar toplumsal meseleler Eve-
line’nin günlüklerinde geri planda kalsa da, Eveline’nin günlükleri yaşadı-
ğı döneme dair bir temsil gücüne sahiptir. Koç’un (2020, s. 669) belirttiği 
gibi günlüklerde yer alan kişisel bilgiler “hafıza”, “deneyim”, “tanıklık” 
kavramları üzerinden tartışılmaya açılabilir. Eveline’nin gündelik hayatın 
sadece sıra dışı anlarını değil, sıradan yönlerini de tarif eden günlük giriş-
lerinden yola çıkarak birkaç kesit sunmak istiyorum.

İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla, Sultan II. Abdülhamid’in iktidarının ilk 
yıllarında askıya alınan anayasa yeniden yürürlüğe konmuş, Osmanlı 
meclisi yeniden teşkil edilmişti. Hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet söyle-
miyle yola çıkan İttihat ve Terakki yönetimi sadece idari ve hukuki alanda 
değil sosyal hayatta da değişimlerin kapısını aralamak istiyordu. Özellikle 
on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme kazanmış olan ka-
dın hareketi de bu devrimde önemli rol oynamış, devrim sonrası ise kadın 
meselesine ve kadınların hak taleplerine dair tartışmalar, basın üzerindeki 
sansür mekanizmasının kalkmasıyla daha da görünür hale gelmişti (Ay-
kut, 2020; Çakır 1993; Zihnioğlu 2003). Devrimin vaat ettiği değişimler, 
toplumun farklı kesimlerinde yeni beklentiler yarattı. Eveline’nin de öğ-
rencisi olduğu Amerikan Kız Koleji’ndeki kadın öğrenciler yeni anayasaya 
dair heyecanlarını dile getiren bir kitapçık hazırlamışlardı. Bulgar, Erme-
ni, Arnavut ve Türk kadın öğrencilerin seslerini işittiğimiz bu kitapçık-
ta devrimin kadınlar için eşitlik, özgürlük ve adalet getireceğine duyulan 
inanç oldukça görünürdü.1 Eveline Thomson bu kitapçıkta yer alan isim-
lerden biri değildi, ancak Osmanlı’daki gelişmeleri yakından takip eden, 
farklı din ve milletten kişilerle aynı sosyal ortamı paylaşan ve bu kitapçığı 
kaleme alan kadınlarla bir duygudaşlık içindeydi.

Devrimden bir yıl ve Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden 
ise birkaç ay sonra 12 Ağustos 1909 günü Eveline ve arkadaşlarının, Bay 
Ferguson’un himayesinde meclise yaptığı ziyaret günlüğüne şu şekilde 
yansır:

1 “Echoes of the New Ottoman Constitution” From Students of the American College 
for Girls, 1908, Columbia Üniversitesi Robert ve Amerikan Kız Koleji Nadir Eserler 
Koleksiyonu.
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[...] Öğle yemeğinden sonra bir an önce Meclis’e gitmek için arabaya 
bindik. Meclis Ayasofya Kilisesi’nin yanında. Oldukça görkemli sarı bir 
bina. Meclis’in her iki yanında omuzlarında tüfekleriyle iki nöbetçi bek-
liyordu. Bir grup Selanik bölüğünü gördüğümüz yerde, davetiyemizi gös-
terip taş salona girdik ve yürüdük. Meclis’in çok iyi korunması gerekiyor! 
Binaya girdik ve hiç beklemeden sürekli gelip giden bir kalabalığın oldu-
ğu bir lobiye doğru geniş merdivenleri çıktık... Bay Ferguson, doğrusu-
nu söylemek gerekirse, bizi kendimizi oldukça ayrıcalıklı hissedeceğimiz 
diplomatik bir locaya götürdü! Bu locadan Meclis salonunu en iyi şekilde 
görebiliyorduk. Burası bir idari merkezden çok tiyatroya benziyordu. Fa-
kat beklediğimden daha iyi döşenmişti. Her şey kırmızıydı, salonun bütün 
perdeleri, vekillerin oturduğu koltukların yastıkları... Kürsüde (Avam Ka-
marası’ndaki konuşmacımız ile yazışan) Meclis Başkanı Ahmet Rıza otu-
ruyordu...1

Eveline, Ahmet Rıza’ya olan hayranlığını dile getirdikten sonra, oda-
nın büyük bir kısmını dolduran diğer vekilleri incelemeye başlar. Vekiller 
arasında çok az genç milletvekili olması dikkatini çeker. Özellikle Arabis-
tan’dan gelen üç vekil, çiçekli ipek kaftanları ve kafaları etrafında birkaç 
kez dolanan ve aşağı sarkan geniş sarı türbanlarıyla Eveline’yi büyüler. 
“Delici gözlere ve siyah ve küçük yüzlere sahip” bu adamlar Eveline’e göre 
bir “çölden gelmiş” olmalıydılar. Gizemli ifadeleriyle oturuyor ve tartışı-
lan sorulara pek de dikkatlerini vermiyor gibiydiler. Meclise girdiği anı 
tüm fiziksel ayrıntılarıyla tarif eden Eveline için bu ziyaret bir müze veya 
bir sergi ziyaretini andırır. Timothy Mitchell’in (1991) Batılı seyyahların 
Doğu’yu ziyaret ettiklerinde yaşadıkları ilk izlenimlere benzer bir şekilde 
Eveline de bu kalabalık içerisinde kendisine en egzotik gelen Arap vekilleri 
seçmiş ve bu vekillere dair genel geçer oryantalist tanımlamaları yeniden 
üreterek günlüğüne not etmişti. Egzotik ve gizemli olana duyduğu ilginin 
yerini kısa bir süre içinde bir rahatsızlık almıştı. Vekiller hep bir ağızdan 
konuşuyor ve birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu kaos, disiplin ve 
düzenin önemli olduğu bir cemaat kültüründe yetişmiş olan Eveline için 
rahatsız edici olsa da meclisi görebilme imkânı olduğu için kendini şanslı 
hissediyordu. Hatta günlüğüne o anın ufak bir eskizini de çizer:

1  BUADM, Scott Aile Koleksiyonu, SCT.ETS.03.003.02.NB., “Eveline Thomson’a Ait 
Günlük, 1909,” 12 Ağustos 1909. 
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[...] İşte [Meclis’in] neye benzediğine dair kaba bir plan, çarpının oldu-
ğu yere oturduk. En ilginç olanı tartışma sürecini izlemekti ve bunu hiçbir 
zaman unutmayacağım. İngiliz Avam Kamarası’na girebilmek ne muh-
teşem olurdu. Bay Ferguson oy hakkı ile ilgili yaptıkları korkunç haber-
lerden dolayı kesinlikle kadınların girmesine izin vermediklerini söyledi. 
Ancak bu sadece geçici bir süre için...1

Bu meclis ziyareti aynı zamanda Eveline’ye Birleşik Krallık’taki süfrajet 
hareketini ve oy hakkı mücadelesini hatırlatmıştı. Birleşik Krallık’ta kadın 
hareketinin oy hakkı talebinin reddedilmesi neticesinde kadın hareketi 
protestoları militan bir niteliğe bürünmüş ve bu da Britanya siyasi otori-
teleri ve toplumu tarafından çok hoş karşılanmamıştı (Smith 2014). Tüm 
yaşanan gerginliklerden dolayı kadınların meclise dahi girmesinin yasak 
olduğu bir dönemde Eveline, Osmanlı topraklarında hasıl olmuş yeni yö-
netimin ilerlemeci söylemi ve politikalarıyla gurur duyuyor ve Osmanlı 
toplumunun bir parçası olduğu için kendini şanslı hissediyordu. Batı’da 
olduğu gibi Osmanlı’da da kadınlar on dokuzuncu yüzyılda eğitim hak-
kını elde etmişlerdi. Eveline’nin mensup olduğu Amerikan Kız Koleji de 
kadınların eğitiminde öncü bir rol oynamıştı. Eveline’nin bu deneyimi, 
Senem Timuroğlu’nun belirttiği gibi, “Batı’nın Doğu’dan her zaman daha 
eşitlikçi ve adil olduğu düşüncesinin kadın meselesi söz konusu olduğun-
da geçerli olmadığını” (2011, s. 28) doğrular niteliktedir. 

Osmanlı kadın hareketinin güçlü olduğu bu dönemde Eveline’nin ka-
dın hareketine dair düşüncelerini dile getirdiği veya kadın hareketiyle kur-
duğu aktif bir bağ olup olmadığını henüz tespit edemedim. Bunun için ko-
leksiyonun çok daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerek. Ancak yıllar 
sonra 1940 yılında Amerikan Kız Koleji’nin imtiyaz yıl dönümü (Charter 
Day) için hazırladığı konuşmasında Eveline, 1909 Anayasası’ndan özgür-
lükçü ve ilerlemeci bir gelişme olarak bahsedecek ve anayasanın kabu-
lünün ardından mezun olan ilk öğrenciler içinde yer aldığı için ne denli 
gurur duyduğunu yazacaktı. Bu meclis ziyaretinde Eveline’nin Arap vekil-
leri gördüğü anda hissettikleri, ziyaretin ona bir an için İngiltere süfrajet 
hareketini çağrıştırması ve hemen sonrasında kendini şanslı hissetmesi, 
onun Batı ve Doğu kültürleri içinde sıçrayışlar yapan çoklu kimliklerinin 
tezahürleridir.

1 A.g.e.
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Osmanlı toplumu için 1908 Devrimi’nin ardından idari, hukuki alan-
larda ve toplumsal hayatta oluşan umut verici atmosfer, Trablusgarp, 
Balkan, Birinci Dünya Savaşlarının yarattığı iktisadi ve siyasi çöküşler ne-
deniyle çok da uzun soluklu olamamıştı. Osmanlı Devleti ve toplumunu 
büyük ölçüde sarsacak bu savaşların etkileri Eveline’nin günlüklerine de 
yansımıştı. 1 Kasım 1912 tarihli günlük kaydına Eveline, kolej öğretmen-
leri ve öğrencilerinin korkunç bir endişe içinde olduklarını yazar:

[...] Dr. Patrick şehirden yeni döndü, beraberinde Bulgarların hızla 
kazandığına dair kötü haberleri de getirdi. Birkaç gün içerisinde orduları 
burada bile olabilir. Bu ihtimalin düşüncesi bile korkunç. Bunun üzerine 
düşünmek bile istemiyorum, ama yine de bu gerçekle yüzleşmeliyim. Ken-
dimi umutsuz bir korkak gibi hissediyorum. Tanrım, neden bütün felaket-
ler bizim başımıza geliyor...1

Eveline’nin burada sözünü ettiği Balkan Savaşı, Bulgarlar ve Türkler 
dâhil olmak üzere birçok milletten öğrencinin bulunduğu kolej için hiç 
şüphesiz korku yaratmıştı. Eveline, belki de bu topraklara duyduğu ai-
diyet hissiyle savaşın kazananının Türkiye’nin olmasını istiyordu, ancak 
1908 yılında bağımsızlıklarını kazanan Bulgarların da taleplerinde hak-
lı olduğunu günlüğünde dile getirmişti. Bir yandan da çalıştığı Ameri-
kan Koleji’nin ayrıcalıklı statüsünden dolayı ne Bulgar ne de Türk as-
kerlerinin okullarına zarar vermeyeceğini düşünüyordu. Ancak yine de 
Eveline kolejin yer aldığı Üsküdar’da kendini güvencesiz hissetmişti ve 
kendi cemaatinin yaşadığı Bebek’te olsa daha da güvende olabileceğini 
düşünmüştü. Eveline’nin bu kaygısının kaynağı Üsküdar’ın nüfusunun 
“Asyalılar”dan (Asiatics) müteşekkil olmasıydı. Eveline, belki de farklı et-
nik gruplardan öğrencileri, öğretmenleri barındıran, yabancı kökenli bir 
okula “Asyalılar” olarak adlandırdığı Müslüman ahali tarafından zarar 
verilebileceğini düşünüyordu. Cephedeki savaşın etkileri gündelik hayat-
ta çok daha görünür hale gelmeye başlamıştı ve bu ister istemez onları da 
etkileyebilirdi. Ancak büyük bir korku ve çaresizlik anında dilen gelen bu 
ötekileştirici bakışından rahatsız olmuş olsa gerek ki bir süre sonra, “Kuş-
kusuz burada her yerde olabileceğimiz kadar güvendeyiz” diye yazmıştı. 
Eveline’nin, Doğu coğrafyasında bir Batılı olduğunu hatırlatan ötekileş-

1 BUADM, Scott Ailesi Koleksiyonu, SCT.ETS.03.004.02.NB., “Eveline Thomson’a Ait 
Günlük 1911-1912,” 1 November 1912. 
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tirici dili zaman zaman yeniden ürettiğini, ancak yazıları ve düşünceleri 
arasındaki geçişlerin bu kolonyalist dili sorgulayıcı bir tona sahip oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Balkan Savaşları sırasında Eveline’nin hissettiği bu korku, çok uzun 
süre kolejin yöneticiliğini yapmış kolej müdürü Mary Mills Partick’in yıl-
lar sonra 1930 yılında kaleme aldığı anılarında da dile getirilir. Patrick, 
savaş sırasında Bulgar ve Türk öğrenciler arasında gerginlik yaşandığını 
ve bir grup Türk öğrencinin olaylar yatışana kadar geçici süreliğine oku-
lu terk ettiğini belirtir (1930, s. 245). Bu süreçte Bulgar ordusu İstanbul’a 
daha da fazla yakınlaştıkça, dönemin İstanbul’daki Amerikan elçisi Willi-
am Woodville Rockhill’in talebi üzerine Üsküdar’da bulunan öğretmenler 
ve öğrenciler, Boğaz kıyısında daha güvenli olduğunu düşündükleri Arna-
vutköy’de yeni inşa edilmekte olan kampüse taşınmak zorunda kalmışlar-
dı (s. 246). Yabancı orduların İstanbul’a girme tehdidinin tamamen orta-
dan kalkmasının ardından Üsküdar’a geri döndüler (s. 247). 

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, günlükler bireysel hafızanın, de-
neyimlerin ve tanıklıkların kayıt altına alınması açısından oldukça önemli. 
Günlüklere yansıyan kişisel deneyimler, üretildikleri toplumsallıktan ba-
ğımsız düşünülemeyeceği gibi, onları üreten kişilerin cinsiyeti, sınıfı, mil-
liyeti ve dini gibi etkenlerden de bağımsız düşünülemez. Eveline’nin Batı 
ve Doğu’nun kültürlerinin izlerini taşıyan, İstanbul’da doğup büyümüş 
bir kadın olması kolonyalist zihniyetin ürettiği dile temkinli yaklaşmasını 
sağlamıştır. Bu temkinli yaklaşım Eveline’nin seyahat yazılarında da mev-
cuttur. 

Eveline T. Scott’ın Seyahatlerinin İzinde

1930’lu yılların sonlarına doğru tutmaya başladığı seyahat günlükleri, 
Eveline’nin genç yaşlarda tuttuğu günlüklerini andırır. Seyahat etme kül-
türünün üst ve üst-orta sınıflar arasında yaygınlaşmaya başladığı bu dö-
nemde dünyanın dört bir yanına yaptığı bu seyahatler Eveline’nin sınıfsal 
statüsünü tesciller niteliktedir. Eveline, Paris, Strasbourg, Cenova, Basel, 
Napoli, Atina gibi Avrupa şehirlerine, New York, Ohio ve Washington 
gibi Amerikan şehirlerine, ayrıca Konya, Mersin, Adana, Eskişehir, İzmir 
ve Bursa gibi Anadolu’nun birçok şehrine gitme imkânına sahip olmuş ve 
bu deneyimlerini seyahat günlükleri aracılığıyla aktarmıştır.
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Fotoğraf 5. Eveline T. Scott’ın, 1949 yılında Avrupa ülkelerine yaptığı yaz seyahati 
notlarından bir sayfa

Hiç şüphesiz seyahat etme ve ziyaret edilen yerleri kayda alma gele-
neği çok eskilere gider. Daha çok eril sesin hâkim olduğu bu türde de, 
günlüklere benzer bir şekilde, zaman içinde kadınların sesleri daha du-
yulur hale gelmiştir. Osmanlı coğrafyasını ziyaret eden, çoğunlukla üst 
sınıf kadınların seyahatnameleri de ilgi görmüş ve basılmıştır. Bunun en 
bilinen erken örneği Lady Mary Wortley Montagu’nun kayıtları olmakla 
birlikte daha sonraki yüzyıllar için bu örnekler çoğaltılabilir (Elliot, 1893; 
Garnett, 1909, Jenkins 1911; Poytner, 1921). Bunun yanı sıra Avrupa’yı zi-
yaret eden Osmanlı kadınlarının izlenimlerini aktaran seyahatnameler de 
mevcuttur (Ezer, 2012). Batılı erkek seyyahların Doğu’ya dair çoğunlukla 
kendi imgelemlerindeki resmi aktardıkları, kadın seyyahların ise seyahat 
ettikleri yerlere dair daha gerçekçi bir anlatı sundukları, seyahatnamelere 
dair yapılan çalışmalar arasında yaygın bir kanıdır. Bu çalışmalar kadın 
seyyahların yazdıklarının oryantalist bakış açısına eleştirel bir boyut kat-
tıklarını iddia ederler (Akman 2011; İlya ve Uysal, 2015). Kadın seyahat-
name yazarlarının oryantalist bakış açısına eleştirel bir boyut kattığına ka-
tılmakla birlikte, kadın yazarların oryantalist söylemin tamamen dışında 
kaldığını söylemek özcü bir yaklaşım olacaktır. Bu tartışmalar bağlamın-
da, 1930’ların Türkiye’sinde, Eveline’nin Anadolu şehirlerine dair tuttuğu 
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seyahat günlüklerinden ve notlarından yola çıkarak Eveline’nin bu seya-
hatler sırasında nasıl bir dil kurduğunu anlamaya çalışacağım. 

Çoğunlukla ailesi ve kadın arkadaşlarıyla seyahat eden Eveline’nin ge-
zileri farklı şehir veya ülkelerdeki Amerikan kurumlarını ziyaret amaçlı 
olduğu gibi, kimi zaman da filantropik veya kültürel aktivitelerin bir par-
çasıdır. Eveline’nin seyahat günlüklerinin bazıları, yolculuklarına dair tek-
nik detayların yanında -hangi aracın tercih edildiği, yolculuğun kaç saat 
sürdüğü gibi- ziyaret edilecek yerlere ilişkin notlar ve anekdot niteliğinde-
ki kısa bilgilerden oluşan anlatılardır. Örneğin, 25 Nisan 1939 tarihli bir 
girişinde Konya’da bir günü hakkında kısaca şunları yazar:

[...] Saat 8.30’da aşağı inip oldukça tuhaf bir kahvaltı yaptık: Çok yoğun 
bir Türk kahvesi içtik, reçel, peynir ve tereyağlı ekmek yedik. Saat 9:00’da 
gezmeye başladık ve Mevlevi dervişlerinin tekkesine doğru yürüdük. Bu 
tekke şu anda bir müze. Çok harika bir rehberimiz var. Kendisi eski bir 
semazen derviş ve kendini bize adadı. Güzel tekkenin tamamını ve onun 
kurucusu Selahaddin’in Selçuklu dönemine ait türbesini ve Osmanlılar ta-
rafından yapılan eklemeleri gördük...1

Bu tarz bilgilerin yer aldığı günlüklerin yanı sıra üzerine çalışılmış, 
kurgusu olan, Eveline’nin karşılaştığı insanlar, mekânlar, doğal ve kültü-
rel güzelliklere dair izlenimlerini anlayabileceğimiz, bir yandan da seyahat 
edilen şehre dair ayrıntılı bilgi edineceğimiz seyahat notları da mevcut-
tur. Biletler, yolculuk programları, fotoğraflar, kartpostallar ise bu seyahat 
günlüklerinin ve notlarının vazgeçilmez eşlikçileridir. Örneğin, Konya ge-
zisi sırasında arkadaşı Phoebe’nin ziyaret sırasında karşılaştıkları ihtiyar-
lar ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafı da günlüğe iliştirilmiş şekilde 
yer alır. Eveline’nin gidip gezdiği yerleri, buradaki yerel halkı kayda alma 
çabası, fotoğrafla kurduğu ilişkiyi de akla getirir. Koleksiyon içerisinde 
Anglo-Amerikan topluluğuna ait dönemin en ünlü fotoğrafçıları tarafın-
dan çekilmiş fotoğraflar olduğu gibi on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren gündelik hayatı yansıtan fotoğraflar da mevcuttur. Eveli-
ne’nin gezileri sırasında çektiği bu fotoğraflar da bu geleneğin bir uzantısı 
niteliğindedir. Eveline’nin farklı amaçlar doğrultusunda gittiği bu geziler-
de çektiği veya çektirdiği fotoğraflar, onun gezip gördüğü yerleri sadece 

1 BUADM, Scot Ailesi Koleksiyonu, SCT.ETS.04.001.01.NB., “Eveline T. Scott’ın Konya 
Gezisi, 1939.”
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seyreylemek amaçlı olmadığını, o yerelliğin bir parçası olma ve kayıt altına 
alma/alınma arzusunu da dillendiriyor gibidir.

Fotoğraf 6. Eveline’nin arkadaşı Phoebe’nin iki ihtiyarla fotoğrafı, Konya, 1939

Eveline, bu gezinin ardından Adana, Tarsus ve Mersin illerine gider. 
Bu gezi notları arasında sakladığı kartpostallardan biri, hareket halindeki 
bir treni ve demiryolu istikametine doğru yürüyen bir adam ve ona eşlik 
eden yük hayvanlarını resmeder. Kartpostalın arkasında Eveline’nin el ya-
zısı ile “Adana-Mersin Demiryolunda Doğu ve Batı” yazmaktadır. Büyük 
bir boşluğun hâkim olduğu bu karede, Eveline’nin Batı olarak tanımladığı 
hareket halindeki bir trendir. Doğu’dan kasıt ise seyahat ve taşıma için 
halen hayvan gücüne, yani eşek ve atlara ihtiyaç duyan adamdır. Eveli-
ne’nin bu kareyi kendisinin çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ancak bu kart-
postalı saklamaya değer bulması ve ardına düştüğü kısa not, Eveline’nin 
oryantalist söylemin zıtlıkları pekiştiren dilini yeniden ürettiğinin bir gös-
tergesidir (Said, 1979, s. 5). Ancak böylesi kısa bir notta, Eveline’nin Batı 
ve Doğu üzerine ne düşündüğünü anlayabilmek, Batı’nın teknolojisi kar-
şısında geleneksel veya Doğulu olanı olumsuzladığı sonucunu çıkarmak 
mümkün değil. Bu geziden birkaç yıl sonra kaleme aldığı Bursa gezisi, bu 
karşılaşma anlarına dair Eveline’nin neler hissettiği konusunda daha fazla 
fikir verebilir.
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Fotoğraf 7. Kartpostal arkası: Eveline’nin el yazısıyla  
“Adana-Mersin Tren Yolu, Doğu ve Batı”

Eveline’nin 1940 Bursa gezisi en kapsamlı kayıtlarından birini oluşturur. 
İstanbul’dan Bursa’ya yolculuğa çıkış anıyla başlayan ve Eveline’nin Bur-
sa’daki izlenimlerini aktaran gezi notlarındaki renkli ve akıcı üslup, yazının 
belirli bir okuyucu kitlesi için mi yazıldığı sorusunu akıllara getirir: 

[...] Nisan ayının sonlarına doğru ferah bir sabah, şalvarları ve kırmızı 
fesleriyle şen şakrak köylülerle İstanbul’da Galata rıhtımında kıyı boyunca 
uzanan yıkık dökük yandan çarklı bir vapura binersiniz. Beyaz eşarpla-
rıyla Türk kadınları, çığırtkan Yunan seyyar satıcılar ve sessizce bekleyen 
Kürt hamallar -bir şark vapuru için daha da ilginci olamazdı sanırım- 
Anadolu’ya açılmak için bindiğimiz güvertedeki her bir karışı doldurur. 
İstanbul’dan güneye doğru 60 mil ötede, sıradan bir seyyahın gözlerinden 
kaçmaya meyilli gizemli tepelerin ardında arzuladığınız şehrin uzandığını 
bilirsiniz. Arşınladığınız bu yoldan bir an bile sapsanız içinizi özel bir ma-
cera ruhu kaplar...1 

Muhtemelen daha önce de ziyaret ettiği Bursa’yı arzu şehri olarak ta-
nımlayan Eveline, bu şehre doğru yelken açmanın heyecanı içinde, ken-

1 BUADM, Scott Ailesi Koleksiyonu, kataloglanmamış belge. Eveline T. Scott’ın Bursa 
Notları, 10 Ocak 1940.
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dince Doğu’ya has etnik çeşitliliği bize tarif eder. Fiziken bu “şark vapu-
runun” parçası olan Eveline, zihinsel olarak kendini vapurun bir parçası 
olarak düşünmez, izleyen bir göz olarak diğer yolcularla arasına mesafeyi 
çoktan koymuştur. Ancak Eveline, “şark vapuru”nun bir parçası olarak 
adlandırdığı bu güruhu hor görmek veya aşağılamak için bu tanımlamayı 
yapmaz, aksine şarkın barındırdığı bu çeşitliliğe açıkça zikredemediği gizli 
bir hayranlık duyar gibidir. 

Kente vardıktan sonra dikkatini ilk çeken kentin fiziksel yapısı olur. 
Parke taşlı sokaklar hıncahınç bir kalabalıkla doludur. Sokaklar boyunca 
intizamlı boyasız grimsi evler dizilir. Evlerin alelade açık kalmış kapıların-
dan temiz ve serin avlular görünür. Türkiye’nin diğer şehirlerine kıyasla 
hiç de fena döşenmemiş Bursa sokakları ve alışılmadık bir biçimde iyi olan 
caddeleri komşu köylere uzanır. Bir müze veya sergiyi gezermiş gibi Bursa 
sokaklarını anlattıktan hemen sonrasında şehrin insanları, doğası ve ge-
çim kaynaklarına sıra gelir:

[...] Bursa’nın insanları zengin sayılırlar. Başka türlüsü bu bereketli 
vadi üzerinde nasıl olurdu ki? Yalnızca toprak değil, kendi ilkel usullerince 
kurdukları büyük işletmeler de onlara zenginlik sunar. Olympos dağının 
eteklerinde dut ağaçları yetişir, yaprakları milyonlarca ipek böceğini bes-
ler. Burada üretilen ipek, yumuşak ve uzun ömürlüdür ve 30.000’e yakın 
kişi üretiminde ve dokumasında çalışır. Türk havluları Bursa’da yapılır. 
Birkaç kuruşa bir rehber sizi, yoksul derme çatma evlerden birinin kapı-
sına götürür ve içeride loş bir odada, tüm aileyi toprak zemine çömelmiş 
hantal el tezgâhlarının önünde ne kadar kullanılırsa kullanılsın eskimeyen 
havluları dokurken görürsünüz. Hububat, haşhaş, tütün, zeytinyağı ve lüle 
taşı hep Bursa yöresinden ihraç edilir.1

Bursa’ya dair bu genel bilgileri verdikten hemen sonra “Eğer bir şe-
kilde İstanbul’da bulunduysanız Doğu’da, ait olmadığınız bir yerde oldu-
ğunuzu unutamıyorsunuz,” yazarak bu sefer İstanbul ve Bursa üzerinden 
Batı-Doğu ikilemini yeniden üretir. Burada önemli olan, Eveline’nin bu 
kavramları kültürler veya coğrafyalar arasında daha önceden üretilmiş hi-
yerarşileri yeniden üretip üretmediği sorusudur. Bursa’ya dair son notları 
Eveline’nin Batı ve Doğu arasında hiyerarşik değil, diyalojik bir ilişki kur-
duğunu açığa çıkarır. Eveline’nin anlatılarda kurduğu dil, Batı’nın üstün-

1 A.g.e
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lüğünü öne çıkartmak istemez, aksine teknolojinin zamanla aşındırdığı 
Doğulu olana nostaljik bir bakışı barındırır:

[...] Batı uygarlığının çirkin izleri burada kesinlikle yok. Tramvay yok, 
bacası tüten fabrikalar yok, sevimsiz makine mağazaları yok, imalathane-
ler yok, gaz tankları yok. Sevimli, küçük ve esnek at arabalarında seyahat 
ediyorsunuz. Veya biraz daha özenle hazırlanmış iki atlı faytonlarda. Veya 
bir eşek sırtında. Veya iki ayağınız üstünde seyahat ediyorsunuz ki bence 
çok kısa bir süre içinde, asansörlerimiz otomobillerimiz sayesinde, tüm 
bunlar kayıp bir zanaat haline gelecek. Kasabanın tüm ruhu basit tasasız... 
Sadece kasabanın ağırbaşlılığı ve anıtları geçmişin görkemini hatırlatıyor. 
Emperyal bir şehre özgü olan bilgelik çoktan denizi aşarak İstanbul’a geç-
miş bile ve ardında geçmiş günlerin zengin kalıntılarına naif bir saygıyla 
muhafızlık eden çocuk ruhlu bir halk bırakmış. 

Oryantalist söylemin Doğu’yu küçümseyici, mesafeli, otoriter bakışın-
dan farklı olarak Eveline’nin söyleminde Batı’ya karşı eleştirel bir örüntü 
olduğunu iddia edebiliriz. Zaman zaman oryantalist söylemin ürettiği ka-
tegoriler üzerinden düşünse de Eveline’nin Batısı ve doğusu arasında daha 
çok karşılıklı birbirleriyle konuşan bir ilişki var gibidir. Eveline, günlük-
lerinde olduğu gibi seyahat notlarında da kolonyalist zihniyetin ürettiği 
toplumlar arası hiyerarşileri üreten ötekileştirici dile mesafelidir.

Sonuç

On sekizinci yüzyıl Fransız adli ve polis kayıtları üzerine çalışan ve top-
lumun marjinal kesimlerinin hikâyelerine odaklanan tarihçi Arlette Farge, 
Allure of the Archives (Arşivlerin Cazibesi) adlı kitabında, yaşarken geriye 
tek bir not bile bırakamayan hayatları unutulmaktan kurtarmanın önemi-
ni dile getirir. Farge’a (2013) göre tarihçinin görevi bir kurtarma operasyo-
nudur. Her ne kadar arşivlerin tozlu belgelerinde “kıyıya vurmuş olanları 
hayata geri döndüremesek de bu onları ikinci bir ölüme terk etmemizin 
nedeni olmamalı” der. Anlatacağımız hikâyenin çok kısıtlı olabileceğini 
ama mutlaka tarihin kıyıya vurmuş bu aktörlerinin gizemli varlığının baş-
kalarının da dikkatini çekeceğini ve buradan yeni hikâyeler türeyeceğini 
savunur (s. 121-122). Son yirmi yıldır kadın arşivleri üzerine çok değer-
li ve özverili çalışmalar yapılmakta ve müteferrik olarak bulunan kadın 
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arşivleri tanıtılmaya çalışılmaktadır. Ancak Türkiye’de kadın arşivi oluş-
turma geleneğinin çok yaygın olmadığını düşünürsek (Türe ve Keşoğlu, 
2011), ömrünün büyük bir bölümünü Türkiye’de geçirmiş ve nice önemli 
siyasi ve toplumsal dönüşümlere tanıklık etmiş Eveline T. Scott’ın tarihsel 
mirası ve bu mirasın içeriği daha da önem kazanır. 

Bu yazı karanlık bir odada, çekmecelerde, kutularda sessizleştirilmiş 
ve sükûnet içinde bizim cömert ilgimizi bekleyen Eveline’nin unutulmuş 
hazinesini bu ilgisizlikten kurtarmayı hedefledi. Scott oldukça üretken bir 
yazardı. Ardında binlerce mektup, onlarca günlük ve seyahat defterleri 
ve bu defterler arasına serpiştirilmiş elliye yakın şiir ve deneme bıraktı. 
Eveline’nin bazen otobiyografik, bazen anekdotvari, bazen etnografik içe-
rikler arasında gidip gelen anlatıları, geç Osmanlı döneminin ve modern 
Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dönemeçlerinde, kendi dönüşümlerini ve 
duygu dünyasını aktaran çoğul seslerden ve deneyimlerden oluşuyordu. 
Onun bu türler arası anlatımı, hem Öteki (Orient) hem de Ev (Home) ola-
rak isimlendirdiği bir coğrafyada, cinsiyet, etnisite ve sınıfsal kimlikleriyle 
şekillenerek toplumsal aidiyet, gündelik hayat ve seyahat kültürüne dair 
izlenimler sundu.
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UNUTULMUŞ KADINLARIN  
YAŞAMLARINI AKTARMAK

Gökhan Akçura1

Özet

Bugüne kadar yaptığım araştırmalarla, bence kadın tarihi ve aslında 
genel tarihimiz açısından önemli birçok kadının yaşam öyküsünü aktar-
maya çalıştım. Hemen akla gelecek isimler olarak şunları sayabilirim: Se-
vinç Tevs, Bedia Muvahhit, Melek Kobra, Neveser Kökdeş, Feriha Tevfik, 
Deniz Kızı Eftalya, Nuvart Suat, Suzan Lütfullah, İclal Ar, Sevim İşgüder, 
Ayla Algan, Zehra Eren...

Bu isimlerden araştırmayı yaptığım sırada yaşamakta olanlar, elbette 
gerek anlatımlarıyla, gerek ellerindeki belge ve fotoğraflarla işimi kolay-
laştırıyorlardı. Örneğin Bedia Muvahhit kitabını hazırlarken, Bedia Ha-
nım’ın oyunculuğa başladığı ilk yıllardan itibaren biriktirdiği kupürler çok 
işime yaradı. Ama ne yazık ki kesilerek saklanmış bu kupürlerin üstünde 
kaynak ve tarih bulunmamaktaydı. Öte yandan eski fotoğraflarını elden 
geçirirken, bazı fotoğraflarını çirkin bulup yırtıyor, bu nedenle bazı gör-
sel belgelerin yok olmasına neden oluyordu. Feriha Tevfik ise hafızasında 
sadece güzellik yarışması anılarını muhafaza etmişti. Oysa uzun yıllar si-
nema ve tiyatroda oyunculuk yapmış, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sa-
nat faaliyetlerinde aktif olarak yer almıştı. Fotoğraf albümlerinin ise dışarı 
çıkmasına izin vermiyor, o günün ilkel koşullarında fotoğraf makinesiyle 
kopya almak zorunda kalıyordum.

Yaşamını yıllar önce yitirmiş olan isimlerin öykülerini yazmak ise tah-
min edileceği gibi çok daha zor bir süreçti. Sevinç Tevs’in biyografi sözlük-
lerindeki yeri üç beş satırdan fazla değildi. Melek Kobra’yı ise hatırlayan 
bile yoktu. Aynı şeyi Neveser Kökdeş, Nuvart Suat için de söyleyebiliriz. Bu 
tür yaşam öyküsü çalışmaları, yıllar süren biriktirme ve araştırmalara da-

1 Araştırmacı ve yazar. gakcura@gmail.com
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yanmak zorundaydı. Ailelerde genellikle pek bir malzeme bulunmamak-
taydı. Olsa olsa birkaç fotoğraf, bundan öte katkıları olduğunu söylemek 
zor. Belki Neveser Kökdeş açısından, o da yalnızca fotoğraflar bakımından 
doyurucu bir malzeme bulduğumu söyleyebilirim. Ama örneğin Sevinç 
Tevs’in yaşam öyküsü gazete ve dergi haberlerini taraya taraya, onu tanı-
yan ve halen yaşayan kişilerden bilgi toplaya toplaya yazılabildi. Özellikle 
kişi biyografilerinde, üçüncü şahısların “sözlü anlatım”larının pek de sağ-
lıklı olmadığını bildiğimiz için, hep belgelerin peşinde koşmayı yeğledim.

Bütün bu anlattıklarımdan farklı olarak Melek Kobra’nın yaşamını 
araştırma öyküsü çok farklı gelişti. Bildirimde özellikle bu deneyimi aktar-
mak istiyorum. Özetlemek istersek, çok genç yaşta vefat eden Melek Kob-
ra, ünlü operet emprezaryosu (ama onun yaşam öyküsü de pek bilinmez) 
Muhlis Sabahattin’in kızıdır. Yıllardır süren ve halen de tamamlamadığım 
bir Muhlis Sabahattin biyografi çalışmasından dolayı kızı Melek’in adını 
biliyordum elbette. Ama onun hakkında ayrıntılı bilgiler yoktu elimde. Bir 
gün fotoğrafçı ve araştırmacı arkadaşım Cengiz Kahraman, bir sahaftan 
aldığı “Melek Kobra hatırat defterleri”ni bana verince önümde yepyeni bir 
ufkun açıldığını farkettim. Ve araştırma işte bu noktadan itibaren başla-
mış oldu...

Anahtar Kelimeler: Kadın yaşam öyküleri, tiyatro, sinema, operet, Be-
dia Muvahhit, Melek Kobra
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TRANSFERRING THE LIVES  
OF FORGOTTEN WOMEN

Abstract

With the research I have done so far, I think I have tried to convey the 
life stories of many important women in terms of women’s history and in-
deed our general history. The names that will immediately come to mind 
are: Sevinç Tevs, Bedia Muvahhit, Melek Kobra, Neveser Kökdeş, Feriha 
Tevfik, Mermaid Eftalya, Nuvart Suat, Suzan Lütfullah, İclal Ar, Sevim İş-
güder, Ayla Algan, Zehra Eren...

Of these, those who were living at the time of my research were of 
course making my job easier with their narratives and the documents and 
photographs they had. For example, while I was preparing the book Bedia 
Muvahhit, the clippings that Bedia collected from the first years she started 
acting helped me a lot. But unfortunately, there was no source or date on 
these clippings, which were cut and preserved. On the other hand, while 
we were working  with her old photos as she found some of  them ugly and 
she tore them up; this caused the lose of these documents. Feriha Tevfik, 
on the other hand, kept only the beauty contest  in her memory. However, 
she acted in cinema and theater for many years and took an active part in 
art activities in the first years of the Republic. She did not allow her photo 
albums to be seen by others , but she accepted me to make copies of them. 
So, with the camera I duplicated them in difficult conditions. 

Writing the stories of these women who lost their lives years ago was 
a much more difficult process, as can be expected. Sevinç Tevs’s place in 
biography dictionaries was not more than three or five lines. No one even 
remembered Melek Kobra. The same can be said for Neveser Kökdeş and 
Nuvart Suat. Such life history studies had to be based on years of accumu-
lation and research. Families generally did not have much material. It’s 
hard to say that they contributed more than just a few photographs. I can 
say that I found satisfactory material for Neveser Kökdeş, perhaps only in 
terms of photographs. But, for example, Sevinç Tevs’s life story could be 
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written by scanning newspaper and magazine news, gathering informati-
on from people who knew her and are still alive. Since we know that the 
“oral narratives” of third parties, especially in personal biographies, are 
not very reliable, I have always preferred to pursue documents.

Unlike all these I have told, the story of Melek Kobra’s research on her 
life developed very differently. I would like to convey this experience in 
my paper. To summarize, Melek Kobra, who died at a very young age, is 
the daughter of the famous operetta impresario (but her life story is not 
well known) Muhlis Sabahattin. Of course, I knew the name of his dau-
ghter Melek because of a Muhlis Sabahattin biography work that has been 
going on for years and I still haven’t completed. But I did not have detailed 
information about him. One day, when the researcher and photographer a 
friend of mine, Cengiz Kahraman gave me the “Melek Kobra memoirs” he 
bought from a second-hand bookseller, I realized that a new horizon has 
opened for me. And this is where the research started...

Key Words: Women’s life stories, theatre, cinema, operetta, Bedia Mu-
vahhit, Melek Kobra
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Giriş

Yaptığım araştırmalarla, kadın tarihi ve aslında genel tarihimiz açısın-
dan da bence önemli olan birçok kadının yaşam öyküsünü aktarmaya ça-
lıştım. Hemen akla gelecek isimler olarak şunları sayabilirim: Sevinç Tevs, 
Bedia Muvahhit, Melek Kobra, Neveser Kökdeş, Feriha Tevfik, Semiha 
Berksoy, Deniz Kızı Eftalya, Nuvart Suat, Suzan Lütfullah, İclal Ar, Sevim 
İşgüder, Ayla Algan, Zehra Eren, İnci İpekçi, Sabiha Tansuğ...

Bu isimlerden, araştırmayı yaptığım sırada yaşamakta olanlar, el-
bette gerek anlatımlarıyla, gerek ellerindeki belge ve fotoğraflarla işimi 
kolaylaştırdılar. Örneğin Bedia Muvahhit kitabını hazırlarken, Bedia 
Hanım’ın oyunculuğa başladığı ilk yıllardan itibaren biriktirdiği kupür-
ler çok işime yaradı. Ama ne yazık ki kesilerek saklanmış bu kupürlerin 
üstünde kaynak ve tarih bulunmuyordu. Feriha Tevfik ise hafızasında 
sadece güzellik yarışması anılarını muhafaza etmişti. Oysa uzun yıllar 
sinema ve tiyatroda oyunculuk yapmış, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
sanat faaliyetlerinde aktif olarak yer almıştı. Fotoğraf albümlerinin ise 
dışarı çıkmasına izin vermiyor, o günün ilkel koşullarında fotoğraf ma-
kinesiyle kopya almak zorunda kalıyordum. Tanıştığım sırada oldukça 
unutulmuş olan Semiha Berksoy ise, büyük bir sandığın içinde yer alan 
belgeler, mektuplar, fotoğrafları sadece gösteriyor; büyük ısrarlar sonu-
cu sadece bunlar arasından seçtiği bir tanesi kullanmama izin veriyor-
du. Uzun yıllar İstanbul Korosu’nda çalışmış olan İclal Ar ise İpek Film 
Stüdyosu’nda çalışmaya başlamış, Nâzım Hikmet, Namık İsmail gibi bir 
dönemin başat isimleriyle arkadaşlık yapmıştı. Fotoğrafları ise büyük 
oranda kaybolmuştu. İnci İpekçi ise aynı stüdyoda çocuk yaşında dublaj 
yapmıştı, hem de Nâzım Hikmet’in yönetmenliğinde. O dönemde çekil-
miş sınırlı sayıda fotoğraf ve hafızasında kalan bölük pörçük anıları ak-
tarmıştı bana. Zehra Eren’i ise yaşamının son demlerinde yakaladım, yüz 
yüze bile görüşemedik, telefonla aktardığı bilgiler benim hareket noktam 
oldu. Gazete ve dergi taramalarına onun yönlendirdiği biçimde başla-
dım. Yaşamlarını aktarmaya çalıştığım bu kadınların büyük çoğunluğu 
unutulmuş olmaktan şikâyet ediyor, hatırlanmaktan doğal olarak büyük 
sevinç duyuyorlardı. 
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Yaşamını yıllar önce yitirmiş olan isimlerin öykülerini yazmak ise tah-
min edileceği gibi çok daha zor bir süreçti. Bir dönem “Türk cazının ana-
sı” diye anılan Sevinç Tevs’in biyografi sözlüklerindeki yeri üç beş satırdan 
fazla değildi. Operet bestecisi Muhlis Sabahattin’in kızı Melek Kobra’yı ise 
hatırlayan bile yoktu. Aynı şeyi besteci Neveser Kökdeş, operet oyuncusu 
Nuvart Suat için de söyleyebiliriz. Bu tür yaşam öyküsü çalışmaları, yıllar 
süren biriktirme ve araştırmalara dayanmak zorundaydı. Ailelerde genel-
likle pek bir malzeme bulunmuyordu. Olsa olsa birkaç fotoğraf, bir iki anı; 
bundan öte katkıları olduğunu söylemek zordu. Belki Neveser Kökdeş açı-
sından, o da yalnızca fotoğraflar bakımından doyurucu bir malzeme bul-
duğumu söyleyebilirim. Ama örneğin Sevinç Tevs’in yaşam öyküsü gazete 
ve dergi haberlerini taraya taraya, onu tanıyan ve halen yaşayan kişilerden 
bilgi toplaya toplaya yazılabildi. Özellikle kişi biyografilerinde, üçüncü şa-
hısların “sözlü anlatım”larının pek de sağlıklı olmadığını bildiğimiz için, 
hep belgelerin peşinde koşmayı yeğledim. Kütüphane ve arşiv çalışması 
hiç vazgeçmediğim unsurlar oldu. Bu araştırma çalışmalarımdan birkaçı-
nın öyküsünü paylaşmak istiyorum.

Bedia Muvahhit Kitabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı 1993 yı-
lında Bedia Muvahhit’in “70. Sanat Yılı” kutlamaları çerçevesinde bir kitap 
hazırlamamı istedi. 1923 yılında sahneyle çıkan Bedia Muvahhit’in sanat 
yaşamıyla Cumhuriyet’in 70. yılı aynı günlerde kutlanıyordu. Bu nedenle 
hazırlayacağım kitabın adı, daha işe başlamadan konmuş oldu: Bedia Mu-
vahhit. Bir Cumhuriyet Sanatçısı.

Bedia Muvahhit bu kitabı hazırlamaya başladığımız sıralarda artık 
sahneye çıkmadığı için, yeni nesiller tarafından pek tanınmıyordu. Biraz 
unutulmaktan, biraz da yaşlanmanın getirdiği sorunlardan dolayı oldukça 
kızgındı. Çalışmaya onu evinde ziyaret ederek başladık. Önce bana sorular 
sordu, konuya ne kadar vakıf olduğumu anlamaya çalıştı. Sonunda tatmin 
olmuş olmalı ki fotoğrafların bulunduğu zarfları getirdi. Sonra arka taraf-
taki küçük bir odaya çağırdı beni. Burada raflarda yine zarf ve dosyaların 
içinde yüzlerce gazete ve dergi kupürü duruyordu. Heyecanla bunları el-
den geçirdim. Bedia Muvahhit’in ilk sahneye çıktığı döneme kadar uzanı-
yordu bu kupürler. Ama bir kusurları vardı; hiçbirinin tarihi ve kaynağı 
belirtilmemişti. Kitap için bana (her zaman olduğu gibi) çok geç gelindiği 
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için bu kupürlerin nerelerden alındığını belirlemek için pek vakit yoktu. 
Yani önümde çok zengin bir arşiv olmasına rağmen, işe yine de sıfırdan 
başlamak zorundaydım.

Bedia Muvahhit doksan yaşını geçmiş olmasına rağmen (tabii bunu 
hiç dile getirmiyorduk), düşünce gücünden ve hafızasından hemen he-
men hiçbir şey kaybetmemişti. Geçmişi karıştırırken, yanılıp da “Hatırlar 
mısınız acaba?” diye sormaya kalkıştığımda, büyük bir öfkeyle “Neden 
hatırlamayayım ki!” diyerek başlardı anlatmaya. Kitabı hazırlarken, Bedia 
Muvahhit’i daha yakından tanımak şansını da elde ettim elbette. Onun 
zekâ ve mizah konusunda kazandığı ünün ne kadar haklı olduğunu anla-
mak fırsatıydı bu aynı zamanda. Hazırcevaplığı olağanüstüydü. Kullana-
cağınız kelimeleri iyi seçmek zorundaydınız. Soru sorarken de dersinizi iyi 
çalışmamışsanız, yerden yere vurulmayı hak ederdiniz. Bedia Muvahhit 
kendisi gibi, zeki ve bilgili insanları severdi.

Bedia Muvahhit’e yaşamını anlattırmak kolaydı. Ama her sözlü tarih 
çalışmasında olduğu gibi, anılara ne denli güvenebileceğiniz konusu ol-
dukça sorun taşıyordu. Belleğin hatırladıkları yanısıra hatırlamadıkları da 
vardır. Ayrıca kişi yıllar içinde bu hatıraları yeniden biçimlendirir, bir süre 
sonra da bunları gerçek olarak kabul etmeye başlar. Ayrıca tarihler karışır, 
olaylar birbirinin içine geçer vb. Bu nedenle Bedia Hanım’la sohbetlere 
devam etmekle birlikte, araştırmanın ağırlığını kütüphane çalışmasına 
verdim. Belediye’nin yönetimindeki Atatürk Kütüphanesi temel çalışma 
mekânım oldu. Dönemin gazete ve dergileri hızla tarandı. Anı kitaplarına 
bakıldı. Bedia Muvahhit’in ömür boyu sahnesine çıktığı İstanbul Şehir Ti-
yatrosu’nun kütüphanesine girildi, tiyatronun dergi koleksiyonu ve fotoğ-
raf arşivi tarandı. Fotoğraflar için bir diğer adres de Ara Güler’di. Güler, 
arşivini elden geçirdi ve Bedia Hanım’ın bile hatırlamadığı birçok fotoğra-
fı basıp önümüze koydu (bu fotoğraflar içinde Bedia Muvahhit’i yaşlı gös-
terenler de vardı, bunlar Bedia Hanım tarafından hemen yırtıldı elbette!).

Bedia Muvahhit’in kişisel arşivi söz ettiğim gibi tarih ve kaynaklar açı-
sından zaaflar taşıyordu. Ama yine de bazı dergiler üstünde basılı ad ve 
tarih bilgileri vardı. Bunlar arasında eski Türkçe olanlar uzmanlara iletildi, 
çevirisi yapıldı. Arşivde bazı program broşürleri de yer alıyordu, bunlar da 
içerdikleri oyunların oynandığı yıllar saptanarak kitaba eklendi. Arşivde 
içinde Yunanca kupürlerin olduğu bir dosya özellikle ilgimi çekti. Bedia 
Muvahhit’in fotoğraf ve karikatürleri bulunan kupürlerdi bunlar. Bunun 



656

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

ne anlama geldiğini araştırmaya başladım. Özetle öyküsü şöyle: Bedia Mu-
vahhit, 1930 yılında Gavrilidis’in başkanlığında İstanbul’a gelen bir Yunan 
tiyatro heyetinin Odeon Tiyatrosu’nda (daha sonra Lüks Sineması, yıkıla-
rak Demirören AVM’sine katıldı) sahnelenen Othello oyununda konuk 
sanatçı olarak rol alır. Desdemona’yı Yunanca oynayışı o denli başarılı 
olur ki, ünü Yunanistan’a kadar gider. Bu nedenle ertesi yıl, Başvekil İs-
met İnönü başkanlığında Yunanistan’a giden heyete katılması için çağ-
rı alır. Bedia Muvahhit, Atina’dan döndükten sonra izlenimlerini Artist 
dergisine yazar. Bu makaleden öğrendiğimize göre, Yunanistan Başvekili 
Venezilos, yemekte sanatçıya şunları söylemiştir:

Sizinle görüştükten sonra karar verdim ki Türkün kadını diğer millet-
lerin kadınlarından daha zeki ve daha okumaya, malûmat toplamaya ha-
hişker [istekli]... Meselâ siz Giritli, Kıbrıslı yahut herhangi bir adalı olma-
manıza rağmen Yunancayı okuyup yazacak, edebiyatını takip edebilecek 
kadar öğrenmişsiniz. (Yemek yiyemiyor, büyük bir dikkatle dinliyordum. 
-Bedia Muvahhit’in notu-). Fransızcayı öğrenmenizi o kadar şaşılacak bir 
hareket gibi karşılamam. Fakat Yunancayı muhitinin mecburiyeti değil 
sırf bilgi olsun diye öğrenişiniz Türk kadınına karşı beni hayran bıraktı. 

Bu olayı aktaran Yunan gazete ve dergi kupürlerini, üzerinde tarih ve 
kaynak yayının adı olmamasına rağmen kullanmayı uygun gördüm ve Be-
dia Muvahhit’in Yunanistan seyahati görsel açıdan da zenginleşmiş oldu.

Bedia Muvahhit’in oyunculuğu yanısıra oyun yazarlığı ve oyun çevir-
menliği de vardı. İstanbul Şehir Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda onlarca oyu-
nu sahnelenmişti. Bu oyunların bazıları Şehir Tiyatrosu arşivinde vardı, 
ama zaman yetersizliği nedeniyle konunun bu yanına giremedik. Öte yan-
dan tiyatro yanısıra sinemada da oyuncu olarak karşımıza sık sık çıktığını 
gördük. Bedia Muvahhit, Ateşten Gömlek’ten başlayarak birçok filmde 
rol almıştı. Oynadığı başlıca filmler şunlardı: Ateşten Gömlek (1923), İs-
tanbul Sokaklarında (1929), Karım Beni Aldatırsa (1933), Söz Bir Allah 
Bir (1933), Beklenen Şarkı (1953), Paydos (1954), Son Beste (1955), Bo-
zuk Düzen (1965), Hep O Şarkı (1965), Son mektup (1969), Lekeli Melek 
(1969), Ateşli Çingene (1969).

Birçok filmde rol almasına rağmen sinema olayına hiçbir zaman ısına-
mamış olan Bedia Muvahhit, bu konuda şunları söylemişti: 
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Sinema olayını ise hiç sevmedim. Çünkü devamlı bir olay değil. Birkaç 
film çevirdim bu yüzden. Zeki Müren’i çok severim. Kendisi ile birlikte 
birkaç filmde oynadım. [En son] “Ateşli Çingene” adlı bir filmde oynadım. 
Türkan Şoray genç kadını oynuyordu. Film çevrilirken Metin Erksan oyu-
numu beğenmişti. Daha sonra Beyoğlu’nda film afişlerine bakarken, her-
kesin isminin olduğunu ama benim ismimin yazılmadığını gördüm. İnan-
madım. Lüks Sineması’nda film oynuyordu. Film başladı, bütün gençlerin 
ismi yazıldı. En son iki tane küçük isim, biri Bedia Muvahhit idi. Bunun 
üzerine kendi kendime ‘Onların ne parasına ne de ününe ihtiyacım var’ 
diyerek sinema olayını kapadım.

Bedia Muvahhit kitabını hazırlarken, kendisiyle evinde sık sık buluş-
tuk. Art direktör arkadaşım Cem Günübek ve benim için yemekler pişirdi, 
kahveler hazırladı. Onun ilginç kişisel öykülerini de dinledik bu arada. Ki-
taba girmese de basına yansımış “Bedia Muvahhit fıkraları”nı, daha sonra 
bir gazetede yayınladım. 1993 yılında “70. Sanat Yılı” kutlanan Bedia Mu-
vahhit’i, ne yazık ki aradan bir yıl bile geçmeden kaybettik. Onu, en sev-
diği arkadaşı Vasfi Rıza Zobu’nun sözlerini aktararak anmak istiyorum. 

Bedia! Biliyorsun, Gazi demiş ki Muvahhit ile Behzat’a; ‘Türk kadını 
Türk sahnesinin aranan bir çiçeğidir’. Nadide bir çiçek olarak İzmir’de sa-
nat gülistanına Atatürk seni kendi eliyle dikti. Sen büyüdün. Filiz verdin. 
Tohumlarını saçtın. Bugün Türk sahnelerini kaplayan bütün Müslüman 
Türk kadınları senden alınan aşı ile yetişip çoğaldılar... Sağol...

Operet Primadonnalarının Peşinde

Türkiye operet tarihinin primadonnalarının peşine Gülriz Sururi’yle 
tanıştıktan sonra düştüm. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar ile arkadaşlığımı-
zın başlangıcı sanırım Ses Tiyatrosu’nun yeniden İstanbul’a kazandırıldığı 
günlere kadar uzanıyor. Onlarla bu tiyatronun fuayesinde tanışmıştım. 
Otuz yıl kadar öncesinden söz ediyorum elbette. 

Bir araya gelmemizi sağlayan yaptıkları bir öneri oldu. Gülriz Sururi 
annesinin yaşamını konu edinen bir TV dizisi yazdırmak istiyordu. Uzun 
uzun çalıştık, ama bu çapta bir diziyi finanse edecek bir kanal yoktu o 
zamanlar. Annesi herhalde bilirsiniz, bir dönemin en güzel operetlerinin 
primadonnası, çok genç yaşta kaybettiğimiz Suzan Lütfullah’tı... Proje ya-
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rım kaldı ama ben Gülriz ile Engin’in dünyasına bir daha ayrılmamak üze-
re dâhil olmak şansını yakalamıştım bir kere!

Bu proje gerçekleşmedi ama, Suzan Lütfullah’ın primadonnası olduğu 
Süreyya Opereti üzerine çalışmalara başlamama vesile oldu. Süreyya Ope-
reti’ne adını veren Süreyya (İlmen) Paşa’dır. Kadıköylülerin, yaptırdığı 
sinema salonu ve plaj nedeniyle sık sık adını andıkları Süreyya Paşa, 1900 
yılında Viyana’ya gider. Operada gördüğü bir sahne hafızasına nakşolur. 
Yıllar sonra anılarında bu olayı şöyle anlatacaktır: 

O akşam Viyana operasının sahnesi açıldığı zaman bulutlar arasında 
görülen güzel bir mehtapla karşılaşmış idik. Bulutlar üzerinde birçok me-
lekler uçuşuyordu ve bazıları da süzülerek yere iniyorlar ve tekrar uçuşarak 
bulutlara çıkıyorlardı. Şu manzarayı en evvel İstanbul’da benim tiyatrom-
da halka göstermek hevesine, o zamanlardan beri düşmüş idim; işte onun 
için Süreyya Tiyatrosu ve Sinemasının sahnesini büyük yaptırtmışsam da 
o makinelerle bahusus o gibi artistleri tedarik etmek ve yetiştirmek müm-
kün olamıyacağını son zamanlarda anlamış idim.

Süreyya Opereti’nin öyküsünü uzun uzadıya buraya aktarmanın ge-
reği yok. Ama araştırma yaparken, o yıllarda yaşayan birçok eski operet 
sanatçısıyla konuşma, anıları kaydetme imkânını buldum. Toto Karaca, 
Reşit Gürzap, Semiha Berksoy, Ali Sururi bunların başında gelir. Önce 
söz ettiğim dizinin yapısı gereği, Gülriz Sururi’nin annesi Suzan Lütful-
lah üzerine yoğunlaştım. 1925 yılında henüz 17 yaşındayken sahneye 
adımını atan Suzan Lütfullah, asıl büyük ününe Süreyya Opereti’nde ka-
vuşur. Bu topluluğun 15 Haziran 1928 tarihinde oynadığı ilk operet olan 
“Asaletmeap”tan başlayarak, 1932 yılındaki ölümüne kadar topluluğun 
vazgeçilmez primadonnası Suzan Lütfullah olmuştur. Suzan Hanım, dö-
neminin eleştirmenleri tarafından da çok beğenilen bir sanatçıdır. Örne-
ğin, Servetifünun dergisinin 9 Ağustos 1928 tarihli sayısında Halit Fahri 
[Ozansoy] “La Maskot” operetinde seyrettiği Suzan Lütfullah için şunları 
yazıyor: 

La Maskot rolünde Suzan Hanım zarif, mevzun ve şuh hareketleriyle 
daha sahneye girdiği andan bütün salonu ve locaları teshir etti, sahneye 
sanki senelerden beri çıkan bir sanatkâr gibi serbest ve mükemmel oynu-
yordu. Sesi de tatlı ve yumuşaklıkla bazan alçalıp bazan yükselerek musi-
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kiye refakat edebiliyordu.

Ama ne yazık ki, bu çok gelecek vaad eden primadonna, genç yaşta 
ölecektir. 1931 yılının sonunda yapılan turne sırasında Suzan Lütfullah 
hastalanır. Kızı Gülriz Sururi, çok küçük olduğu için hatırlayamadığı, ama 
daha sonra aileden dinleyerek bilgi sahibi olduğu bu üzücü olayı, anıların-
da şöyle anlatıyor: 

İnmeyen ateşine teşhis konulamaz bir türlü. Sahneye çıkamaz olur, 
kalkamaz yataklardan. Heyet İstanbul’a dönmek zorunda kalır. Fakat Su-
zan’ın hastalığını İstanbul’daki doktorlar da pek kolay teşhis edemezler. 
Kimisi, zehirli sinek sokmuş olacak, derken, kimisi, çok zayıf, zafiyet ge-
çiriyor, der. Bir başkası derhal ameliyat etmek gerek, safra kesesi iltihabı, 
der demez acele Alman Hastanesine yatırılan Suzan’a ameliyatı yapacak 
olan devrin ünlü bir operatörü: ‘Yarın arife, alışveriş yapmam lazım. Öbür 
gün mübarek Ramazan-ı Şerifin ilk günü, Allahın izniyle ramazanın ikinci 
günü ameliyat ederiz Suzan hanım kızımızı’ der. Ama Suzancık ameliyat 
gününü bekleyemeden mübarek ramazanın ilk günü, sabaha karşı septi-
semiden, safra kesesinin patlaması sonucu iltihabın kana karışmasından, 
hayata kapar gözlerini, yirmi üç yaşına basmamış henüz. Soğuk bir kânu-
nisâni sabahının alacakaranlığında sevgili Lütfullah’ının kollarında.

Suzan Lütfullah üzerine çalışırken, Süreyya Opereti’nin yaşayan ta-
nıkları dışında, topluluğun emprezaryosu Muhlis Sabahattin’in ailesinin 
(yeğeni Adnan Kökdeş) bilgilerinden de yararlandım. Ama en büyük te-
şekkürü Burhan Arpad’a borçlu olduğumu söylemeliyim. Çünkü bana ta-
mamıyla açtığı arşivinde, mucizevi şekilde korunmuş Süreyya Opereti’nin 
programları da vardı. Bu sayede topluluğun oynadığı oyunlar konusunda 
daha ayrıntılı bilgiler edinme şansım oldu.

Suzan Lütfullah’ın yaşamını incelerken 1929 yılında Polydor firması 
için plaklar doldurduğunu farkettim. Gazetelere yansıyan haberlere göre 
Suzan Hanım 20 Temmuz 1929 günü Polydor plak fabrikasının davetiyle 
Sirkeci’den kalkan Orient Ekspres ile Berlin’e gider. Beraberinde eşi Lüt-
fullah Sururi ve Süreyya Opereti’nin müzik yöneticisi Mösyö Kapoçelli 
vardır. Bir süre sonra yine gazetelerden Suzan Lütfullah’ın Berlin’de “otuz 
kadar gramofon plağı” doldurduğunu öğreniriz. 

Bu bilginin peşine düştüm. Sağolsun, araştırmacı ve arşivci arkadaşım 
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Cemal Ünlü’nün sayesinde plakların çoğuna ulaştık. Suzan Lütfullah bu 
plaklarda tango, vals, fokstrot gibi, aslı Almanca olan şarkıları Türkçe söz-
lerle seslendiriyordu. Birkaçını sıralayalım bu şarkıların: İstanbul hatıra-
sı/ Aşk bir muamma/ Çingene/ Memleketim/ Ah erkekler! Plaklar Suzan 
Lütfullah’ın 1929 yılından bize kadar ulaşan sesini taşıyordu. Gülriz Suru-
ri’nin bu plakları dinlediği zaman ne kadar duygulandığını anlatmak zor...

Süreyya Opereti’ni incelerken, Suzan Lütfullah ve eşi Lütfullah Suru-
ri’nin bir ara topluluktan ayrıldıklarını gördüm. Bunun gerçekleştiği 1928 
yılı Ağustos ayı içinde kadroya ünlü operet sanatçısı Cemal Sahir ve onun-
la birlikte gelen Nuvart Suat Hanım da dâhil oluyorlardı. Cemal Sahir, yıl-
lar sonra (birbiri peşi sıra düzenlediği) bir jübilesi dolayısıyla yayınladığı 
broşürde konuyla ilgili şu bilgileri verir: 

Bir tiyatrosever olan Süreyya Paşa, Kadıköy’deki binasını yaptırmış, 
henüz sahne kısmı tamamlanmadığı için kurduğu Süreyya Opereti, Hale 
Tiyatrosunda temsillere başlamıştı. Umumiyetle Muhlis Sabahattin beyin 
eserleri Asaletmeap, Ayşe, Kalamış Pansiyonu [Sahir yanılıyor, bu eser 
Yusuf Sururi tarafından yazılıp, Muhittin Feyzi tarafından bestelenmiştir] 
gibi operetler oynanıyordu. Bir aralık artistlerin çekilmesi üzerine operet 
bir sarsıntı geçirdi. Operetin edebî heyeti olan Halit Fahri Ozansoy, Em-
rullah Lütfü, Bon Sadi ve tiyatronun müdürü Hikmet bey (Nâzım Hik-
met’in babası), aralarında müzakere ederek benim operete alınmamı ka-
rarlaştırmışlar. (Çünkü benden ayrılan arkadaşların hemen hemen hepsi 
Süreyya Opereti’ndeydi.)

Bir sabah Bon Sadi fayton arabası ile çıkageldi. Elinde bir de Paşanın 
yazdığı mektup vardı. Beni davet ediyordu. Böylece Kadıköy’ün yolunu 
tuttum. Halit Fahri, Emrullah Lütfü Almanya’dan gelmiş bale şefi ile ilk 
konuşmayı yaptık. Paşa ile Hikmet bey odaya girince mesele anlaşıldı. Ben 
vasi selâhiyetle rejisör, aynı zamanda operetin tenoru olacaktım. Ve ope-
ret yeniden ihya edilecekti. Bir Batı opereti ile hemen işe başlayabileceği-
mizi söyledim. İlk eser Kontes Mariça olacaktır, deyince bale şefi kalktı 
elimi sıktı. Yalnız hemen işe başlamak için eşsiz primadonna Nuvart Suat 
Hanımı davet edip mukavele yapabilirsek perdemizi eksiksiz açabilirdik. 
Kabul edildi. Mariça, Çardaş, Lüksenburg Kontu gibi operetler başarıyla 
oynandı. 

Peki bu Nuvart Suat kimdi? Süreyya Opereti’nin ikinci bir primodan-
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nası çıkmıştı karşıma ve onun da kim olduğunu incelemem gerekiyordu. 
Sözlüklere başvurunca tiyatro tarihimizde iki Nuvart olduğunu anladım. 
Birincisi Mınakyan Tiyatrosu’nun ve Güllü Agop’un kadrosunda yer alan 
Mari Nıvart (1853- 1885); ikincisi ise benim ilgilendiğim operet sanatçısı 
Nuvart Suat (1895- 1973). Hâfi Kadri Alpman’ın 1972 yılında kendisiyle 
görüşerek aktardığı bilgilere göre Nuvart Hanım 1895 yılında İstanbul’da 
doğmuş. Babası Mınakyan Efendi’nin muhasebecisi Aleksan Efendi, an-
nesi ise Hayganoş Hanım’dı. İlk öğrenimini Bomonti’deki Fransız Sörler 
Mektebinde yapan Nuvart, babasıyla sık sık Mınakyan Tiyatrosu’na git-
mesi sonucu tiyatrocu olmayı aklına koymuş. Mınakyan’ın gelini Aznif 
Hanım da ateşin üstüne ateşle gidince, kısa sürede bu rüyası gerçek olmuş. 
İlk kez 1912 senesi yazında Kadıköy’de Zamboğlu Bahçesinde İbnürrefik 
Ahmed Nuri Beyin “Gelin Kaynana” vodvilinde evlatlık rolüyle sahneye 
çıkan Nuvart ve ailesi Şehzadebaşı’ndaki Millet Tiyatrosu’nun üstündeki 
dairede oturmaktaydılar. 

Beş altı yıl Mınakyan topluluğunda oynayan Nuvart’ın bu dönemine 
ait hiçbir belge yoktu. Bir sahaf dükkânında eskileri karıştırırken dört say-
falık bir dergi elime geçti (Beni Okuyunuz, Yıl 1, No. 14, 16 Nisan 1914). 
Bu derginin neredeyse tamamını dolduran bir ilanda Nuvart Suat’ın genç-
lik resmi vardı. İlandan öğrendiğimize göre: Şark Dram Kumpanyası; 
Şehzadebaşı’ndaki Ferah Tiyatrosu’nda 17 Nisan 1914 Perşembe günü, 
“Osmanlı Dram Kumpanyası aktristlerinden Nuvart Hanım’ın menfaati-
ne” (o yıllarda zaman zaman, bu tür “menfaatine” temsilleri düzenlenir ve 
geliri sanatçıya devredilirdi) “Güzel Prenses yahut Saray Entrikaları” adlı 
oyunun ilk temsilini sunacaktı. Oyun “gündüz hanımlara, akşam beye-
fendilere” oynanmakta; ilanda temsilin bütünü “tiyatro, incesaz, sinema, 
piyano vesaire” tanımlamasıyla sunulmaktaydı. 

İlanda Nuvart Hanım şöyle tanıtılmaktadır: 

Sahibei menfaat hakkında birkaç söz: Nuvart Hanım Manakyan Efen-
dinin en güzide şakirdelerinden [öğrencilerinden] olup rollerinin icra-
sındaki yapmış olduğu muvaffakiyet ile hakikaten mehrei [büyük] sa-
natkâranımız denilmeye layik olduğu bütün tiyatro ve maarifperveranın 
kendilerine göstermiş olduğu rağbetten anlaşıldığı üzere arzı methe meca-
seret ettiğimizden dolayı kesbi şeref eyleriz. 

O dönemde forma forma yayınlanan bir romandan adapte edilen “Gü-
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zel Prenses” oyunu “13 perde 2 tablo” olarak sunulmaktaydı. Oyunda Şark 
Dram Kumpanyası’ndan 44 aktör ve 12 aktrist rol almaktadırlar. Nuvart 
bu oyunda “Prenses Vera” rolünde sahneye çıkmaktadır. Nuvart Suat 
daha sonraki yıllarda İstanbul Opereti’nde, Sahir Opereti’nde görev almış 
ve döneminin en tanınan operet artistlerinden biri olmuştu.

Nuvart Suat üzerine çalıştıkça, çeşitli hatıra kitaplarında adının yer al-
dığını farkettim. Bir dönemin en çok âşık olunan kadınlarından biriydi 
Nuvart Suat. Örneğin Vedat Günyol anılarında çocukluk günlerini anla-
tırken, Nuvart Hanım’dan şöyle söz eder: 

‘Sahir Opereti’ başlı başına bir olaydı o günlerde [1923’ler]. Çardaş 
Fürstin operetinde aşka gelip bardakları yere atarak kıran o Nuvart güze-
linin peşinde evine apartmanına dek süren o takip günlerini anımsıyorum 
şimdi. Neydi o Nuvart denilen tanrısal varlık? Melek mi, şeytan mıydı? 
Körpecik bir çocuktum o günlerde. Yüzünü çevirip baksa bana, şaşırıp 
kalırdım. Ama Nuvart bir simge olmuştu benim için, bir aşk, bir özlem 
simgesi.

Nuvart Suat 1973 yılında ölmüştü. Ama kızı ve damadı operet sanatçısı 
Zafer Önen yaşıyordu. 

Ne yazık ki ellerinde fazla bir şey yoktu. Güzel bir sohbetle yetinmek 
zorunda kaldık. Nuvart Suat hakkında ne bulabiliriz diye düşünürken o 
zamanlar hâlâ çıkmakta olan Kulis dergisinin sahibi Hagop Ayvaz aklıma 
geldi. Hagop Bey, özellikle tiyatromuzdaki Ermeni sanatçılar konusunda 
çok zengin bir arşive sahipti. Nuvart Suat’ın en güzel fotoğraflarını onun 
sayesinde bulup çalışmama dâhil ettim. Burhan Arpad’ın arşivi de bu ko-
nudaki eksiklerimizi tamamladı. Nuvart Suat’ın sesini ise Necip Sarıcı’dan 
edindiğimiz plaklar sayesinde dinleyebildik. Cemal Ünlü ile ilk dinledi-
ğimizde çok dipten, çok derinden bir ses geliyordu ve hayal kırıklığına 
uğramıştık. Daha sonra bunun bir iğne sorunu olduğunu anladık, Pathe 
firmasının iğnelerini bulunca Nuvart Suat’ın muhteşem sesi duyulmaya 
başladı...

Süreyya Opereti’nde karşıma çıkan bir diğer primadonna ise Semiha 
Berksoy’du. 1932 yılında Süreyya Paşa ile Muhlis Sabahattin’in arası bozu-
lur. Muhlis Bey ayrı bir topluluk kurar: Muhlis’in Çocukları. Süreyya Paşa 
da operet hayallerinden vazgeçmez, kendi adını taşıyan yeni bir topluluk 
kurmak için çalışmaya başlar. Böyle yeni bir topluluğun en önemli sanat-
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çısı elbette primadonnası olacaktır. Akla o günlerde parlamaya başlayan 
Semiha Berksoy gelir. Ben araştırmaya başladığımda Semiha Hanım yaşı-
yordu ve tanışıyorduk. Hemen kapısını çaldım. Süreyya Opereti’ne dâhil 
oluşunu şöyle anlattı bana: 

Ben iki senelik tiyatro mektebinde okuyordum. O zaman da Necati 
isimli bir arkadaşım var. Bunu Güzel Sanatlar  Akademisi’nden tanıyo-
rum. Ben Namık İsmail atölyesindeyim, bu çocuk da mimarlıkta okuyor. 
Zengin, züppe bir genç. Akademi balolarında çıkar şarkı söyler, gayet mo-
dern biri. Bu da imtihanı kazanıp; tiyatro okuluna girdi. Benimle nişan-
lanmak istedi. Muhsin Ertuğrul evliliğe karşı olduğu için çok kızdı. Ondan 
gizli nişanlandım. Bu Necati çok kıskanç bir adam. Tiyatroda oynamamı 
istemiyor. Ama onu dinlemiyorum tabii. Muhsin Bey de kızdığı için beni 
çağırdı, yanında da Nâzım Hikmet var. “Kadroda şimdi yer yok, olunca 
sana haber veririm,” dedi. Anladım tabii durumu. Darülbedayi’de oyna-
mam mümkün değil artık.

Evde oturuyorum sadece. Kadıköy vapurunda bir gün Lütfullah Su-
ruri’ye rastladım. O sıralarda Suzan (Lütfullah) ölmüş. Yanıma geldi, “Siz 
oynar mısınız Süreyya Opereti’nde primadonna olarak? Duyduğuma göre 
Şehir Tiyatrosu’ndan ayrılmışınız,” dedi. Ben de, içimde ateş var tabii, peki 
dedim. “Sizi Süreyya Paşa’ya götüreyim,” dedi. Bir gün Lütfullah ve Ömer 
Aydın beni aldı. Suzan Lütfullah’ın büstü daha içerde yok. Paşa sinemaya 
girince sağ kolda kendine bir oda yaptırmış, oraya girdik. Beni tanıttılar. 
“Ben size opera aryaları söyleyeyim diyorum.” Orada Madame Butterfly’ı 
söylüyorum. Odaya Kapoçelli geldi, piyano var, bana eşlik etti. Arkasından 
da La Bohem’den bir arya. Paşa bayıldı. “Hemen Süreyya Opereti’ni yeni-
den açalım,” dedi. Yusuf Sururi “Emir” diye bir operet yazmış. Müziklerini 
Kapoçelli yapıyor. İşte ben orada Asuman rolüne çıkıyorum. Bu toplulukla 
Şen Dul, Çardaş Fürstin, Maskot, Leblebici Horhor’da oynadım. Süreyya 
Sineması’nda, Ferah Tiyatrosu’nda, Fransız Tiyatrosu’nda oy nadık. Eski-
şehir’e gittik, Tayyare Sineması’nda  oynadık.

Süreyya Opereti’nde oynarken sesimin gücüyle çok meşhur oldum. Ri-
vayete göre vali Muhsin Ertuğrul’a, “Bu kız bizim elemanımız değil miydi, 
ne oldu?” diye sormuş. Muhsin Ertuğrul da, “Kadro şimdi açıldı, onu geri 
alacağım,” demiş. Muhsin Ertuğrul beni tekrar Şehir Tiyatrosu’na çağırın-
ca tereddüt etmeden geri döndüm.
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Semiha Berksoy’un hafızası oldukça güçlüydü. Ayrıca her dönem ken-
diyle ilgili notlar tutmuştu, belgeleri saklamıştı. Bu nedenle onun Sürey-
ya Opereti’nde oynadığı dönemle ilgili ayrıntılı bilgilere kavuştuk. Ayrıca 
elinde bulunan fotoğraflar da yazımıza renk kattı.

Melek Kobra’nın Hatıratı

Bütün bu anlattıklarım dışında, Melek Kobra’nın yaşamını araştır-
mamın öyküsü çok farklı gelişti. Bildirimde özellikle bu deneyimi de ak-
tarmak istiyorum. Özetlemek istersek, çok genç yaşta vefat eden Melek 
Kobra, Muhlis Sabahattin’in kızıdır. Yıllardır süren ve halen de tamam-
layamadığım bir Muhlis Sabahattin biyografi çalışmasından dolayı kızı 
Melek’in adını biliyordum elbette. Ama onun hakkında ayrıntılı bilgiler 
yoktu elimde. Bir gün fotoğrafçı ve araştırmacı arkadaşım Cengiz Kahra-
man, bir sahaftan aldığı “Melek Kobra hatırat defterleri”ni bana verince 
önümde yepyeni bir ufkun açıldığını farkettim. Ve araştırma işte bu nok-
tadan itibaren başlamış oldu...

Cengiz Kahraman defterleri buluş öyküsünü şöyle anlattı: 

Sanırım 2004 yılı ilkbaharıydı. Kadıköy’de her cumartesi öğleden son-
rası olduğu gibi sahaflarda dolaşıp, fotoğraflara bakıyordum. Çok sık uğra-
madığım Mehmet ve Deniz’in dükkânına uğradım. Sohbet edip fotoğraf-
lara bakarken, Deniz ‘eski bir artiste’ ait günlükler ve fotoğraflar olduğunu 
söyledi. Açıkçası başta görmek istemedim, bir ölüye dokunacakmışım his-
siyle, bu geçmiş zaman hatıraları ve görüntülerinden uzun zamandır uzak 
duruyordum. Deniz daha önce albüm ve fotoğraflara bakan birinin, Afife 
Jale’nin fotoğrafının aralarında olduğunu sözlerine ekleyince merak ağır 
bastı ve kendimi bir poşetin içindeki yüzlerce fotoğrafa bakarken buldum. 
Afife Jale yoktu ama, ilk bakışta Vasfi Rıza (Zobu), Hazım (Körmükçü), 
Ferdi Tayfur’un de rol aldığı bazı sinema ve tiyatro fotoğrafları dikkatimi 
çekti. Bir de hastanede ara sıra hemşireleriyle şakalaşıp, sanki bir tiyatro 
sahnesindeymiş gibi rol yapan güzel bir genç kadın! Albümün neredey-
se tamamı, sanatoryum olduğunu tahmin ettiğim bir hastanede çekilmiş 
fotoğraflarla doluydu. Bu birkaç sayfası kopmuş yıpranmış albümde, Tür-
kiye’nin ilk dünya güzellik kraliçesi Keriman Halis’in de (Ece) fotoğrafı 
vardı. En azından benim tanıyabildiğim yüzler bunlardı...
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Cengiz Kahraman’ın baktığı poşette eski yazı Türkçe ile yazılmış 4-5 
defter, 2-3 küçük ajanda, bir sürü yine eski Türkçe evrak bulunuyordu. Tek 
okuyabildiği defterlerin başında yeni Türkçeyle yazılmış ‘Melek Kobranın 
hatıra defteridir’ başlığı olmuştu... Defterlerde tiyatro tarihi ile ilgili ilginç 
şeyler olduğunu umut ederek, bir tanesini okutmak üzere ödünç aldı. Ti-
yatro Ansiklopedisi’ne baktığında Melek Kobra hakkında üç dört satırlık 
bir bilgi olduğunu gördü; Muhlis Sabahattin’in kızı, Ferdi Tayfur’la olan 
evliliğinden dolayı Melek Tayfur olarak da biliniyor, operetlerde ve film-
lerde rol almış ve 1939 yılında çok genç bir yaşta ölmüş... Hepsi bu kadar...

Cengiz Kahraman ödünç aldığı defteri okuttuktan sonra günlüğün 
yani ‘Melek Kobranın hatıra defteri’nin hastanede yazıldığını anladı. Şöyle 
anlatıyor sonrasını: 

İrkiltici bir durumdu aslında... Ölmekte olan birine ait defterler... Ya-
şadığı anlara tanıklık etmiş fotoğraflar... Ve seneler sonra bu duruma ta-
nıklık etmek... İçimden bir ses bunları alıp saklamam gerektiğini söyledi... 
Dükkâna gittim, defterleri, evrakları, cep ajandalarını, fotoğrafları, yani 
Melek’ten kalmış hatıraları satın alarak eve getirdim.

Melek’in anıları ve fotoğraflarının evde saklanışı, Cengiz Kahraman’la 
karşılaştığımız güne kadar sürdü, sonra bütün bu malzemeler bana tes-
lim edildi. Bunlardan belki bir kitap yapabileceğimi söylemiştim çünkü, 
Cengiz de hiçbir karşılık beklemeden tümünü bana emanet etti. Melek’in 
anılarının hem tiyatro tarihine, hem de hazırlamakta olduğum Muhlis Sa-
bahattin biyografisine önemli katkılar sağlayacağını düşündüm. Defterler 
ve belgeleri eski Türkçe bilen uzmanlarla birlikte hızlıca elden geçtik. An-
laşıldığı kadarıyla, Melek’in annesi Seniye Hanım’ın evrakı metrukesiydi 
bunlar. 1950’lı yıllara ait ajandalara da notlar düşüldüğüne göre, kızının 
ölümünden sonra uzun süre yaşamıştı. Herhalde yakın çevreden tanıdık 
ellere geçmiş, daha sonraki yıllarda da, bu tür malzemelerin ortak kaderi 
olan eskicilere terk edilmişti.

Melek Kobra’nın hatıratını okuyunca beklediklerimi bulamadım. Me-
lek’in ne kendisinin, ne de ailesinin geçmişi yoktu bunlarda. Tiyatro tari-
hine ışık tutacak bilgiler de bulunmuyordu. Hatırattan çok günlüktü bu 
defterler... Hastalığı boyunca tuttuğu ve merkezinde o günlerdeki duygu-
larının yer aldığı notlar... Ama sonra, benim beklentilerimi bir yana koya-
rak baktığımda, hatıratın kendi içindeki değeri ve önemini görmeye başla-
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dım. İçine tam olarak giremesek de, söz ettiği kişilerin çoğunu tanımasak 
da Melek Kobra Hatıratı ilginç bir metindi. 

Melek Kobra Kimdir?

Hemen bir kitap çalışmasına başladım. Hatıraların önüne Melek’le 
ilgili bir biyografi koymak gerekliydi. Bu araştırma gazete ve dergi tara-
malarıyla bir noktaya geldi. Kısaca özetlersek Melek Kobra (önce Melek 
Muhlis, sonra Melek Tayfur ve Melek Ezgi adlarıyla bilinir)1915 yılında 
İstanbul’da doğdu. Daha 15 yaşındayken Cumhuriyet gazetesinin düzen-
lediği güzellik yarışmasına katılmış, ama ancak 13. olmuştu. Sinema ve 
tiyatro çevrelerinin içinde büyüyen Melek bir yıl sonra, 5 Ağustos 1931 
tarihinde (Süreyya Opereti’nin ardından kurulan) “Muhlis’in Çocukları” 
topluluğuyla birlikte sahneye çıkmaya başladı. Babasının topluluğunda ge-
nellikle onun yazdığı oyunlarda, önemli kadın karakterleri canlandırıyor-
du. Melek, 1933 yılından itibaren de Muhsin Ertuğrul’un yönettiği operet 
filmlerinde de baş kadın oyuncu olarak rol aldı. İlk olarak senaryosunu 
Nâzım Hikmet’in yazdığı, müziklerini Muhlis Sabahattin’in yaptığı “Söz 
Bir Allah Bir” filminde Ayten rolünü üstlendi. Ardından “Milyon Avcıla-
rı” filminde baş kadın rollerini Feriha Tevfik’le paylaştı. Filmin baş erkek 
oyuncusu olan Ferdi Tayfur’la tanıştı ve bir süre sonra evlendiler. Ama ne 
yazık ki Ferdi Tayfur, Beyaz Rus kadınlarla ilişkileri sonucu uyuşturucuya 
alışmış, bağımlı olmuştu. Tayfur ile beraberliği sırasında Melek de eşi gibi 
uyuşturucu tutkunu oldu. Evlilikleri sürerken, Ferdi Tayfur Melek ile bir-
likte Muhlis Sabahattin’in turnelerine oyuncu olarak katıldı.. 

Melek 1936 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosuna girdi. O yıl İz-
mir turnesinde rol aldığı oyunlar şunlardı: Deli Dolu (Pervin), Lüküs Ha-
yat (Nesrin), Saz-Caz (Meri), Üç Saat (Saadet), Mırnav (Nebahat). İstan-
bul’a döndükten sonra da yeni sezonun oyunlarında görev almaya devam 
etti. 20 Mart 1937 gecesi Shakespeare’in Kral Lear’inin ilk oynanışında 
Lear rolündeki Muhsin Ertuğrul’un kızlarını Neyire, Melek ve Cahide 
canlandırıyorlardı. Bu ilk temsilde Melek’in ağzından kanlar geldi. Verem 
olduğu ilk kez o gece anlaşıldı.

Melek defterleri hastalığının anlaşılıp tedavi edilme aşamasına gelin-
diğinde yazmaya başlamıştı. İlk not tuttuğu gün 25 Mayıs 1938’di. Yani 
hastalığından yaklaşık 10 ay sonra. Bu arada kocası Ferdi Tayfur’dan ayrıl-
mıştı. Defterlerde ona olan aşkı ve kızgınlığı yoğun biçimde yer alıyordu. 
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Hatıratın tutulduğu üç defter, sanatoryumda, hastanede ve ameliyatlarda 
geçen toplam 1,5 yılın olaylarını kapsamaktaydı. 

Hatıraların kapağındaki Melek Kobra adı da ilgimi çekmişti. Melek’in 
adının Ferdi Tayfur’dan ayrıldıktan sonra 1937 yılında Şehir Tiyatrosu der-
gilerinde Melek Ezgi olarak geçtiği görülüyordu, yani babasının aldığı so-
yadı ile... İstanbul Şehir Tiyatrosu belgelerinde daha sonra adı Melek Kobra 
olarak yer alıyordu. Kobra soyadı hukuki olarak kayıtlara geçti mi bilmi-
yorum. Elimizdeki defterlerin başında da “Melek Kobra, hatıratım” ibaresi 
bulunmakta. Birinci defterde bu adın sonunda bir soru işareti, ikincisinde 
ise ünlem işareti yer almakta! Kobralığın bir tepki olduğu çok açık...

Defterleri eski Türkçeden çevirttirdim. Ama tek başına bu hatıratı ya-
yınlamak, bir kitap olarak oldukça zayıf kalacaktı. Bu nedenle önce Melek 
hakkındaki bildiğim her şeyi hatıratın önüne koydum. Ardından üç uz-
manın görüşlerini aldım. Defterlerin ‘verem hastalığının seyri’ ile ilgili bil-
gilerle dolu olduğunu düşünerek, bu hastalığın tarihiyle ilgilenen profesör 
doktor Zeki Kılıçaslan’a başvurdum. Ardından Melek’in ruh hezeyanları-
nın sık sık karşımıza çıkmasından hareket ederek yazar ve psikoterapist 
(ne yazık ki çok genç yaşta yitirdiğimiz) İskender Savaşır’ın ve bu gün-
lüklere edebiyat diyebilir miyiz sorusuna cevap aramasını isteyerek şair ve 
araştırmacı Serhan Ada’nın da okumasını istedim. Hepsi birer makale ile 
kitaba katkıda bulundular.

Araştırmanın Yan Ürünleri

Cengiz Kahraman’dan gelen hatırat defterlerinin yanısıra poşette 2-3 
ajanda bulunduğundan daha önce söz etmiştim. Eski Türkçe ile not tutuldu-
ğundan bunları da çevirttirdim. Dikkatle okuyunca bunların Melek’in annesi 
Seniye Hanım’ın günlükleri olduğunu anladım. Günlük sadece kısa notlar-
dan oluşuyordu. Örneğin birinci sayfada notlar şu şekilde yer alıyordu:

22 Şubat 1334 Cumartesi
Erken kalktım. Ev işine baktım. Akşamüstü Behiye Hanım’a gittik. 

Gece orada kaldık.

23 Şubat 1334 Pazar
Erken kalktık. Behiye Hanım’da Melek’e çamaşır ve entari diktik. Ak-

şam üstü biraz Behiye Hanım’a gittim. Gece onlar Behiye’ye geldiler.
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24 Şubat 1334 Pazartesi
Erken kalktık. Biraz Behiye Hanım’a uğrayıp eve geldim. Soyundum. 

Tekrar sokağa çıkıp maaşım için maliyeye gittim.

7 Mart 1334
Behiye Hanım’ın hemşiresinin bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Gece 

orada kaldık. Çok güzel eğlendik. (...)

7 Mayıs 1334 Yevm-i Çarşamba
Erken kalktım. Hayatımda bir keşmekeştir gidiyor. Neticesiz amansız 

bir hayat. Öğle yemeğini yedim. Çocukları sinemaya gönderdim.

Bu şekilde kısa notlar halinde giden bir günlükten bilgi kotarmak ol-
dukça zor bir iştir. Hem ne olduğunu doğru dürüst anlayamazsınız; çün-
kü sizin anlamanız için değil yazanın hatırlaması için tutulmuş notlardır 
bunlar; hem de tanımadığınız birçok isim, ayrıntısı olmayan birçok olay 
vardır içinde. Yine de bazı çıkarsamalar yapmak mümkündü bu notlar-
dan. 1919 yılında Muhlis Sabahattin ve eşinin ayrı yaşadıklarını, Muhlis 
Bey’in Tokatlıyan Oteli’nde kaldığını ama zaman zaman eve geldiğini, 
birçok kadınla eşini aldattığını öğreniyoruz. Muhlis Sabahattin kazandığı 
paraları genellikle kumarda yitirdiği için evine de pek yardım etmediğini, 
hatta bu nedenle evdeki piyanonun da satıldığını görüyoruz.

Ajandanın bir yerinde kızı Melek’e şöyle bir not düşmüş Seniye Ha-
nım: 

Yavrum Melek, Muhlis’in zehirli tırnaklarıyla kanayan sızlayan kalbi-
min safiyet ve sadakatinden başka riya beslemeyen fikrimin bir tercüman-ı 
hakikati olan bu yazılar bir gün eline geçerse oku ve babana lanet et.

Önce Melek bu defterleri okumuş mudur diye düşünüyordum. Ama 
arka sayfalarda Melek’in düştüğü bir not bu konudaki tereddütümü gi-
derdi. “Annemin çok kıymet verdiğim hayat defteri” diye yazmıştı Melek. 
Seniye Hanım’ın bu defterleri ne zaman Melek’e verdiği ise şu son sayfada 
yer alan notlarından açıkça anlaşılıyor: 

Melek’in annesinin son hatırasıdır. Yavrum Melek! Şu yazacağım sahi-
felerden ibret alınacak şeylerden ibret al! İyilik gördüğün insanlara dikkat 
et! Fenalık gördüğün şeylerden sakın çocuğum. Yavrum Melek; ey hayalin 
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gözlerimden gitmeyen Melek. Karardı gözlerim seni mesut görmeyerek. 
Annen (İmza) 15 Mart 1936 Pazar.

Melek 1936 yılı Mart ayında babasının topluluğunda çalışmaktadır, ge-
nellikle Ayşe Opereti’nde Ayşe rolünü üstlenmektedir. Seniye Hanım’ın 
defterleri kızına getirmesini ve satırlara yansıyan yoğun kederini; Melek’in 
Ferdi Tayfur’dan ayrılması ile özdeşleştiriyorum. Çünkü daha ortada has-
talığı yok. Bu not olsa olsa, söz konusu ayrılığın işaretidir diye düşünüyo-
rum.

Seniye Hanım’ın günlükleri, benim yeniden Muhlis Sabahattin çalış-
masına dönmemi de sağladı. Muhlis Sabahattin ile ilgilenmem 1990’ların 
başına kadar uzanır. O yıllarda, Muhlis Bey’in kız kardeşi Neveser Kök-
deş’in oğlu Adnan Kökdeş’le konuşmuş, ilginç bilgiler edinmiştim. Ad-
nan Bey’in öldüğünü biliyordum, ama onun bir de kızı vardı: Zuhal Öcal. 
Onun peşine düştüm; ziyaretine gittiğimde hem Melek Kobra’nın hatıra-
tını yayınlayacağımızı anlattım, bunun için izin vermesini rica ettim, hem 
de elinde bu kitaba yarayacak belge, fotoğraf vb. olup olmadığını sordum. 
Zuhal Hanım (artık o da yaşamıyor ne yazık ki), Melek’le ilgili bir şey ol-
madığını, ama kendisinde babasından kalan bazı defterlerin, fotoğrafların 
bulunduğunu söyledi. İçerdeki bir dolaptan kucak dolusu malzeme geldi 
önüme. Yine çoğunlukla eski Türkçe defterler ve eski fotoğraflardan olu-
şan bir malzeme... İzin isteyip, hepsini çantama doldurup yola çıktım.

Melek Kobra için yeni bir bilgi yoktu ama bu eski Türkçe defterler, 
Muhlis Sabahattin’in adı bilinen ama haklarında hiçbir bilgimiz olmayan 
bazı oyunlarının el yazması metinleriydi. “Ali Asgar’ın Spor Kulübü”, 
“Çaresaz”, “Deniz Kızları” oyunları, bazı bölümleri eksik de olsa elimdey-
di artık. Gelen malzemeler içinde Muhlis Sabahattin’in daha önce görme-
diğim fotoğrafları da vardı.

Zuhal Hanım’dan aldığım malzemelerin bir yararı daha oldu. Onun 
babaannesi, yani Neveser Kökdeş’in yaşamını yazmaya bu noktadan itiba-
ren başladım. Çok zengin bir fotoğraf albümü yanısıra, kupür ve notalar 
da bulunuyordu belgeler arasında. Gazete ve dergi taramasıyla Neveser 
Kökdeş hakkında ayrıntılı bilgiler edindikten sonra “Aşkı fısıldayan ses: 
Neveser Kökdeş” adlı makalemi yazdım. Bu yazı Neveser Kökdeş hakkın-
da daha önce ortaya çıkmayan birçok bilgi içeriyordu. Fotoğraflar da bilgi 
dağarını arttırmaya yardımcı olmuştu. Daha önce gördüğüm ve Adnan 
Kökdeş’ten yazarken bilgi aldığım bir fotoğraf ise Neveser Kökdeş ve ko-
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casının birlikte göründüğü bir fotoğraftı. Ama ilginç olan bu fotoğrafın 
fotomontaj oluşuydu. Fotoğraftaki genç kadın Neveser Kökdeş, yanında-
ki ise eşi topçu teğmeni Mehmet Ali Bey’di. Fotoğrafa dikkatlice baktığı-
mızda, Mehmet Ali Bey’in başının bir fotomontajla resme yerleştirildiğini 
hemen anlaşılıyordu. Çünkü, Mehmet Ali Bey cephede şehit olmuş, Neve-
ser’in elinde ise birlikte çekilmiş tek bir fotoğrafları bile kalmamıştı. Çare-
yi bu fotomontajı yaptırmakta bulmuştu besbelli. Neveser Kökdeş’in şarkı 
sözlerinin büyük bölümü bu hüzünlü öykünün izlerini taşır belki de: “Bir 
derin uykudadır şimdi gönlüm./ Bilmem nasıl geçecek böylece ömrüm.” 

Unutulmuş kadınların öyküleri beni her zaman çok ilgilendirmiştir. 
Onları araştırmak, yaşamlarıyla ilgili yazı ve kitaplar oluşturmak, onlara 
karşı yerine getirilmesi gereken bir görev, bir borç gibi gelmiştir hep bana. 
Hak ettikleri itibarı, ancak onları tanırsak verebiliriz. Bunun için de araş-
tırmak ve yeni bilgiler toplamak gerekiyor. Unutulmuş kadınları araştır-
maya devam ediyorum.
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ELISA ZONARO AİLE ARŞİVİ REHBERLİĞİNDE 
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE FOTOĞRAFIN SEYYAR 

DOĞASI

Alev Berberoğlu1

Özet

Elisa Pante Zonaro (1863-1946), 1891’de geldiği İstanbul’da yaklaşık 
yirmi yıl yaşamış bir İtalyan fotoğrafçıdır. Sultan II. Abdülhamid’in taht-
tan indirilmesinin ardından, 1910 yılında, Osmanlı saray ressamı olan eşi 
Fausto Zonaro ve çocuklarıyla birlikte Osmanlı topraklarını terk etmek 
zorunda kalarak ülkesi İtalya’ya geri dönmüştür. Elisa Zonaro, İstanbul’da 
kaldığı süre içerisinde çok çeşitli fotoğraflar çekmiş ve geride yaşadığı dö-
neme tanıklık eden önemli bir görsel birikim bırakmıştır. Bu imajlar aile 
fotoğraflarını içerdiği gibi dönemin başkentinde ikamet eden kimi seçkin 
simaların portrelerini ve İstanbul sokaklarının canlı sosyal hayatından ya-
kalanmış kareleri de kapsar. Kadın üretiminin yok sayıldığı erkek egemen 
Osmanlı fotoğraf tarihine bakıldığında literatüre göre 1890-1910 tarihleri 
arasında İstanbul’da çalışan ve ismen bilinen yerli veya yabancı başka bir 
kadın fotoğrafçı bulunmuyor. Naciye Hanım, Muzaffer Hanım gibi Os-
manlı İstanbul’undaki kadın fotoğrafçılar kendisinden yaklaşık on sene 
sonra faaliyet göstermeye başlamıştı. Elisa Zonaro’nun bu ünik konumu, 
başarılı fotoğraf çalışmaları nedeniyle Sultan II. Abdülhamid’in Şefkat Ni-
şanı ve Sanayi Madalyası ile ödüllendirmiş olmasıyla da güçleniyor. Tüm 
bunlara rağmen, her ne kadar muhtelif yayınlarda Zonaro’nun fotoğraf-
çılığına kısaca değinilmiş olsa da hakkında yapılmış detaylı bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu durumun muhtemel sebepleri arasında fotoğraf-
larının dünyanın çeşitli yerlerindeki özel ve kamusal koleksiyonlarla ar-
şivlere dağılmış olması ve çektiği fotoğraflarda adını nadiren kullanmış 
olması sayılabilir. Ayrıca, Osmanlı sanat tarihi yazımı pratiğinin, parlak 

1 
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bir kariyeri olan eşi ressam Fausto Zonaro’ya öncelik vermesinin de Elisa 
Zonaro’nun geri planda kalmasına etki ettiği savunulabilir. Zonaro’nun 
fotoğrafçılığı hakkındaki bu araştırma ise günümüzde Floransa, İtalya’da 
korunan aile arşivindeki fotoğrafların yerinde incelenmesiyle başladı.1 
Elde edilen ipuçları Zonaro ailesinin on dokuzuncu yüzyıl İstanbul’unda 
dâhil olduğu sosyal ağların ve kültürel çevrenin araştırılmasıyla gelişerek 
yeni fotoğraflara ve yeni bilgilere ulaşılmasını da sağlamaktadır. Bu çalış-
manın amacı, fotoğrafçı Elisa Zonaro’nun üretimini haritalandırmak ve 
analiz etmek üzere girişilen doktora araştırmasının yurt içi ve yurt dışı 
arşivlerde süregiden seyrine dair saptamalar yaparak kadın tarihi araştır-
manın arşiv kaynaklı güçlüğünü vurgulamak, fotoğrafların seyyar doğası-
nın araştırmaya etkisini incelemek ve izlenen metodolojiyi çözüm önerisi 
olarak sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zonaro, fotoğraf, Osmanlı İmparatorluğu, II. Ab-
dülhamid, 19. yüzyıl

1 Doktora adayı, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, aberberoglu16@
ku.edu.tr.

 Floransa, İtalya’da Zonaro Aile Arşivi’nde 13-14 Temmuz 2019’da yapılan araştırma 
Koç Üniversitesi GSSSH seyahat desteğiyle gerçekleşmiştir. 

 Zonaro ailesinden sayın Cesare Mario Trevigne’ye aile arşivlerini bu çalışma için açma 
nezaketlerinden ve sayın Erol Makzume’ye çok kıymetli desteği ve yardımlarından do-
layı teşekkür ederim.
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ELISA ZONARO FAMILY ARCHIVE: TRAVELLING  
NATURE OF PHOTOGRAPHS FROM  
THE OTTOMAN EMPIRE TO TODAY

Abstract

Elisa Pante Zonaro (1863-1946) was an Italian photographer who 
came to Istanbul in 1891 and lived there for approximately two decades. 
After the dethronement of Sultan Abdülhamid II, she had to leave the 
Ottoman lands along with her husband, also the Ottoman court painter, 
Fausto Zonaro, and their children to return to her native country, Italy. 
During her time in Istanbul, she took a variety of photographs, and she 
left behind a significant visual collection that bears witness to the period 
in which she lived. These images include not only family photographs, but 
also portraits of distinguished people who were residing in the Ottoman 
capital, and scenes captured from the vibrant social life in the streets of 
Istanbul. According to the current scholarship on the history of Ottoman 
photography, which is male-dominated and disregards the production by 
women, there was no other local or foreign woman photographer in Is-
tanbul between 1890-1910, whose name we know today. Such Ottoman 
women photographers as Naciye Hanım and Muzaffer Hanım began their 
work around a decade later than her. This unique position of Elisa Zonaro 
is reinforced by the fact that Sultan Abdülhamid II bestowed on her the 
Order of Charity (Şefkat Nişanı) and the Fine Arts Medal (Sanayi Ma-
dalyası) thanks to her successful photographs. Despite all these, although 
several publications mention Zonaro’s photography briefly, there is not an 
in-depth study on the subject. Possible reasons for this situation include 
the fact that her photographs are scattered in private and public collecti-
ons and archives in various parts of the world and that she rarely wrote her 
name on the photographs she took. Moreover, it can be argued that having 
given priority to her husband Fausto Zonaro, who had a brilliant career in 
painting, the practice of Ottoman art historiography had a role in leaving 
Elisa Zonaro in the background. This study on Zonaro’s photography be-
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gan with the examination of photographs in the family archive, which is 
kept today in Florence, Italy.1 The clues obtained from the archive expand 
owing to further research into the social network and cultural environ-
ment that the Zonaro family was a part of in the nineteenth-century Istan-
bul, and consequently new photographs and new pieces of information 
are being uncovered. By drawing inferences from the ongoing course of 
my doctoral research in national and foreign archives to map and analyse 
the photographer Elisa Zonaro’s production, this study aims to underline 
the archive related difficulties of conducting research in women’s history, 
investigate the effects of photographs’ travelling nature on the research, 
and propose the chosen methodology as a solution.

Key Words: Zonaro, photography, the Ottoman Empire, Abdülhamid 
II, the 19th century

1 The research conducted in Zonaro Family Archives in Florence, Italy on 13-14 July 
2019 was realised with the travel grant of Koç University GSSSH. 

 I would like to thank Cesare Mario Trevigne of the Zonaro family for kindly opening 
the family archives for this study, and Erol Makzume for his invaluable support and 
help.
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Giriş

Elisa Zonaro (1863-1946),1 tam adıyla Elisabetta Pante Zonaro, Os-
manlı fotoğraf tarihi içinde satır aralarında kalmış bir isimdir. Oysa, geri-
de bıraktığı fotoğraflar farklı temaları çalışırken ortaya koyduğu cesaretini, 
görsel pratiğinin çok yönlülüğünü ve kamerasına poz veren kişilerle kur-
duğu samimi iletişimi canlı bir şekilde yansıtıyor. Diğer taraftan, 1890’lı 
yılların İstanbul’unda başladığı kariyerini bu şehirden ayrılıp İtalya’ya geri 
dönmek zorunda kaldığı 1910 yılına kadar çok sayıda fotoğraf çekmiş olan 
Elisa Zonaro’nun tüm eserlerinin tespiti kimi zorlukları da beraberinde 
getiriyor. Zira çektiği fotoğraflarda çoğunlukla isim veya damga gibi ta-
nımlayıcı özellikler bulunmuyor. Böyle bir durumda en güvenilir kaynak 
aile arşivi olarak belirginlik kazanıyor. İtalya’nın Floransa şehrinde koru-
nan Zonaro Aile Arşivi, yalnızca fotoğrafçı Elisa Zonaro’nun çalışmalarını 
değil aynı zamanda eşi ve son Osmanlı saray ressamı olan Fausto Zona-
ro’nun da eserlerini ve belgelerini de özenle saklamaktadır. Günümüze 
gelen zengin arşiv malzemeleri Fausto Zonaro konulu çeşitli kitapların 
çıkış noktası olurken bu kitapların hazırlanışı sırasında Elisa Zonaro’nun 
fotoğraflarından çokça faydalanılmasını da mümkün kılmıştır. Bu yazı-
da, Zonaro Aile Arşivi’nde gerçekleştirdiğim araştırmalardan yola çıkarak 
Elisa Zonaro’nun fotoğrafçı kimliğini yaşadığı tarihsel dönem bağlamında 
ele alacağım, fotoğraflarının farklı coğrafyalardaki seyahatlerine değine-
ceğim ve aile arşivinden edindiğim verilerin çalışmayı derinleştirmede ne 
denli etkili olduğunu tartışacağım. Elisa Zonaro’nun Osmanlı fotoğraf ta-
rihi içindeki yerini inceleyen bir çalışma kuşkusuz kadın tarihi araştırma-
nın arşiv kaynaklı güçlüğünün sorgulandığı ve tarihin her alanında olduğu 
gibi fotoğraf tarihinde de kadınların hâkim anlatıya dâhil olma süreçleri-
nin feminist pratiklerle ivme kazandığı bir seyir izleyecektir. 

1 Elisa Zonaro’nun doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklarda farklı şekilde verilmiştir. 
Buradaki tarihler Floransa’da Le Gallerie degli Uffizi’de 2019 yılında gerçekleşen “Les-
sico Femmile: Le Donne tra Impegno e Talento 1861-1926” adlı sergi kapsamında ha-
zırlanan katalogda yer alan ve İtalya’da Elisa Pante Zonaro hakkında yapılmış en güncel 
çalışma olan Arianna Borga’nın “Elisa Pante, Photographer and Traveller” yazısında 
belirtilen tarihlerdir.
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Fotoğrafya: “Hoş ve Müfit Sanat”

Osmanlı İmparatorluğu’nda –hatta daha geniş bir coğrafyayı ele alır-
sak Orta Doğu’da– fotoğrafın tarihine dair Gilbert Beaugé, Engin Özen-
des, Bahattin Öztuncay, Catherine Pinguet gibi önemli araştırmacı ya-
zarların çeşitli kapsamlı ve bilgilendirici yayınları bulunmakla birlikte bu 
çalışmalara bazı yapıcı eleştiriler de yöneltilmiştir. Örneğin, alanın ünlü 
isimlerine, saray fotoğrafçılarına literatürde verilen ağırlık daha az bilinen 
fotoğrafçıların ister istemez geri plana itilmesine sebep olmuştur. Ayrı-
ca, Edhem Eldem’in altını çizdiği gibi özel koleksiyonlar arşiv değildir ve 
koleksiyonerin beğenisini, ilgi alanlarını ve tercihlerini yansıtır (2018, s. 
30). Bu nedenle, özel koleksiyonlardan yola çıkılarak yapılan çalışmalar 
Osmanlı fotoğraf tarihinin sadece dar bir alanını gösterir, oysa fotoğraf 
pratikleri çok çeşitlidir ve geniş bir yelpazeye yayılır. Bir diğer eleştirel 
perspektif ise erken dönem Osmanlı ve Orta Doğu fotoğraflarından olu-
şan arşivlerin 1980’lerde gündeme gelmesiyle bu imajların sanat tarihsel 
yaklaşımlarla, estetik ve biçimsel özellikleriyle ele alınmasına yöneliktir 
(Behdad, 2017, s. 362). Abigail Solomon-Godeau’nun ifade ettiği gibi er-
ken dönem fotoğrafların sadece sanat yapıtları olarak değerlendirilmeleri 
bu imajları incelemek için sorulması gerekli olan niyet, bağlam ve üretim 
gibi önemli soruların ihmal edilmesine sebep olmuştur (1981, s. 92). Bu 
tartışmaların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu bağlamında incelenen fo-
toğraf tarihi eril isimlerin yoğunluğuyla dikkati çekmekle birlikte bu yö-
nüyle hiç eleştiri konusu olmamış, kadın fotoğrafçıların yokluğu sessizce 
kabul edilmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İstanbul’unda faaliyet gös-
termiş Avrupalı bir kadın fotoğrafçı olan Elisa Zonaro’nun konumunu ve 
çalışmalarını daha iyi değerlendirebilmek için bu kentin fotoğraf tarihine 
toplumsal cinsiyet özelinde eğilmenin ve kadınların fotoğraf alanındaki 
çalışmalarına değinmenin fayda sağlayacağı düşüncesindeyim. 

Fotoğrafın icadının 1839’da dünyaya duyurulmasını izleyen yıllarda 
Osmanlı İstanbul’unda yerli veya yabancı kadın fotoğrafçılar var mıydı? 
Bu konudaki bilgilerimiz çok kısıtlı. Bahattin Öztuncay İstanbul’un bili-
nen ilk kadın fotoğrafçısı olarak Loran Astras’ı öne sürer. Ocak 1847’de 
Ceride-i Havadis’te yayınlanan habere göre dagerotip sanatında uzman 
olan Madam Astras’ın stüdyoda veya evlerinde Müslüman kadınların fo-
toğraflarını çekebileceğine dair bir ilan bulunmaktadır (Öztuncay, 2015, s. 
72-73). Michèle Hannoosh ise 1860’ların sonlarında Pera’da kendi fotoğraf 
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stüdyosunu işleten Anna Guichard hakkında bilgi vermekte ve günümüz-
de Atina’da ELIA’da1 bulunan bir çocuk fotoğrafını göstermektedir (2016, 
s. 9, 12). Hakkında kısıtlı bilgi sahibi olduğumuz bir diğer isim, sonradan 
Suman soyadını alacak olan Naciye Hanım’dır2 (1881-1973). 1919 yılında 
“Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi: Naciye” ismiyle stüdyosunu açan bu fo-
toğrafçıyı Engin Özendes “Osmanlı dönemi fotoğrafında bir stüdyo açıp 
profesyonel olarak çekimlere başlayan ilk kadın fotoğrafçı” olarak tanım-
lar (1995, s. 303). İsmen bilinen diğer kadın fotoğrafçının çalışmalarına 
başlaması ise Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlar, Muzaffer Hanım seyyar 
fotoğrafçı olarak 1923’te profesyonel hayatına başlar ki bu bilgileri de Süs 
dergisindeki ilanlarından elde ediyoruz (Karakışla, 2006, s. 37-38).

Osmanlı’nın kadın fotoğrafçılarıyla ilgili bilinenlerin bu denli sınırlı 
olmasından Osmanlı’da kadınların fotoğrafla uğraşmadığı sonucunu çı-
karmak doğru olmaz, zira dönemin süreli yayınları bu durumun aksini 
kanıtlar nitelikte bilgiler içerir. Örneğin, Ali Efendi gazetesi Basîret’teki 
“Şehir Mektupları” köşesinde Beyoğlu’ndaki bir fotoğraf stüdyosunun ca-
mında sergilenen fotoğrafları anlatır. Müslüman kadınların fotoğraflarda 
görülmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtir. Kendisi gibi vitrine bakan 
biri asker diğeri ise kâtip olan iki kişiyle konuyla ilgili sohbete başlarlar. 
Basîretçi Ali Efendi şöyle der: “Canım, hanımlar resimlerini aldırmasın 
denilemez, mademki aldırıyorlar fotoğrafın ‘klişe’ denilen camından lüzu-
mu kadar istinsah edildikten sonra camı sildirseler fena mı olur?” Asker-
den önce kâtip söze karışarak şöyle der:

Efendi birader, bu sizin dediğiniz şey bundan on sene mukaddem ya-
pılır idi ve o zaman hanımlar resimlerini kadın fotoğrafçılara aldırırlar idi. 
Şimdi âlem başkalaştı. Hanımlar gelip fotoğrafçı dükkânında feracelerini 
atarak resimlerini alenen aldırıyorlar. Artık camı kırmaya veyahut sildir-
meğe hacet kalır mı? (Sağlam, 2017, s. 52-53)

1 Τhe Hellenic Literary and Historical Archive [Yunan Edebiyat ve Tarih Arşivleri], 
(Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) E.L.I.A.

2 Naciye Hanım hakkında en güncel araştırmayı Gülderen Bölük yapmaktadır. Mart 
2021’deki Milliyet Sanat dergisindeki röportajında şu bilgileri vermiştir: “Naciye Ha-
nım ile ilgili bir kitap ve sergi projem var. İkisinin eş zamanlı olmasını istiyorum. Na-
ciye Hanım’ın şu âna kadar hiçbir eserine ulaşılamamıştı. Ben iz sürerek silik damgalar 
üzerinden eserlerini bulup stüdyo fotoğraflarını çoğalttım. Sergi açabilecek sayıya ulaş-
tım” (Akıncı, s. 81).
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Ali Efendi’nin bu yazısını Eylül 1871’de yayınladığını düşündüğümüz-
de on sene öncesinde yani 1860’larda İstanbul’da profesyonel kadın fo-
toğrafçıların çalışmakta olduğu anlaşılır. Bir başka veri ise 14 Aralık 1899 
tarihli Servet-i Fünûn’da bulunuyor. Ahmet Tevfik Bey’in fotoğrafçılığın 
esaslarını sade bir dille anlattığı yeni rehber kitabı Amelî ve Nazarî Reh-
ber-i Fotoğrafya okurlara tanıtılırken Osmanlıların fotoğrafa karşı duydu-
ğu ilgiden bahsedilir: “Bizde de fotoğrafya meraklıları var ve günden güne 
ziyadeleşiyor; kadınlarımızın bile bu hoş ve müfit sanatla iştigal ettikleri 
ve muvaffak oldukları görülüyor” (“Yeni Kitaplar”). Böylelikle yüzyıl dö-
nümünde Osmanlı kadınlarının da başarılı fotoğraflar meydana getirdiği 
ifade edilirken tanıtımı yapılan bu tarz bir fotoğraf kılavuzu için de potan-
siyel okuyucu oldukları ima edilir.

Osmanlı kadınlarının fotoğraf çekmekle yalnızca profesyonel açıdan 
değil aynı zamanda amatör olarak da ilgilendikleri yerel ve dış basındaki 
bazı haberlerden anlaşılıyor. Örneğin, Amerikan gazetesi The Baltimore 
Sun, 3 Mayıs 1901’de yayınladığı “Invasion of the Turkish Harem by the 
Camera” [Fotoğraf Makinesinin Türk Haremini İstilası] başlıklı habere 
göre “fotoğraf makinesi Türk haremlerini işgal etmiş” durumda. Kadın-
ların eve kapalı hayatlarından bunaldıkları ve fotoğraf makinesinin yeni 
bir eğlence aracı haline geldiği anlatılıyor, Türk kadınlarının etraftaki her 
şeyin fotoğrafını çektikleri ifade ediliyor. Aynı haber “Victory of the Ca-
mera” [Fotoğraf Makinesinin Zaferi] başlığı ile bir başka Amerikan gaze-
tesi olan haftalık The Griggs Courier’de 1 Ağustos 1901’de de yayınlanmış, 
diğer bir deyişle konu güncelliğini kaybetmemiş. 

Osmanlı kadınlarının fotoğrafa duyduğu ilginin ipuçlarına yerel basın-
da da rastlamak mümkün. Doğrudan Osmanlı kadınlarına hitap eden Ha-
nımlara Mahsûs Gazete 5 Eylül 1901’de Sigmund Weinberg’e1 ait “Büyük 
Fotoğraf Makineleri Mağazaları” başlıklı şu ilanı yayınlamıştır: 

Fotoğrafçılığa ait bilcümle ihtirâat ve inhisarat-ı cedîdesi şehrimizce 
mâruf bulunan Mösyö  Vaymberg’in [Weinberg’in] bâlâdaki mağazaların-
da mevcuddur. Fotoğrafçılar ve fotoğraf meraklıları Mösyö Vaymberg’in 
[Weinberg’in] işbu mağazalarında sanat ve merakın icâb ve arzu ettirdiği 
her nevi âlât ve edevât ve müstahzarât-ı hülâsa fotoğrafçılığa ait her tür-

1 “Vaymberg” ismi bu reklamda hatalı verilmiş, doğrusu 1901 yılının Annuaire Orien-
tal’inde “Weinberg” olarak görülür (s. 714). 
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lü levâzımatı sühûlet ve ehveniyetle tedârik edebilirler. İşbu mağazalarda 
istîmân Kodak Fabrikası îmâlâtından her türlü fotoğraf makineleri ehven 
fiyatla füruht olunur. Vilâyât için sipârişler de kabul olunur (s. 7).

İlan, gazete okuyucusu, üst sınıfa mensup, eğitimli, kültürlü ve son Avru-
pa modalarını takip eden Osmanlı kadınlarının ilgisini çekecek niteliktedir. 
Mağazaya İstanbul dışından da sipariş verilebilmesi fotoğraf çekmeye duyu-
lan ilginin yalnızca başkentle sınırlı olmadığını ve vilayetlere de yayıldığını 
göstermektedir. Ayrıca, pek çok diğer marka yerine Kodak firmasının ilan-
da özellikle belirtilmiş olması George Eastman’ın 1888 ve 1900 yıllarında 
piyasaya sürdüğü fotoğraf makinesi modelleriyle fotoğraf çekimini çok ko-
laylaştırmış olmasıyla da ilişkilidir. Bu sayede karmaşık kimyasal işlemlerle 
uğraşmaktan kurtulan fotoğraf meraklıları için amatör fotoğrafçılığın önü 
açılmış oldu. Osmanlı kadınlarının bahsi geçen fotoğraf makinelerinden kaç 
adet satın aldıklarına, alınan makinelerle ne tür fotoğraflar çektiklerine ve 
bu fotoğrafların akıbetine dair bilgi sahibi değiliz. Bununla birlikte, fotoğraf 
makineleri ve malzemelerine dair Osmanlı dönemindeki reklamların de-
taylı araştırılması kuşkusuz başka bilgiler de ortaya çıkaracak ve kadınların 
fotoğraf alanında aktif özneler olarak faaliyet göstermelerine ışık tutacaktır. 

Osmanlı fotoğraf tarihinde yukarıda özet olarak bahsedilen fotoğrafçı 
kadınlara ve çalışmalarına dair bilinenlerin sınırlılığı analiz imkânlarını 
daraltıyor. Günümüze kalan, tespit edilebilmiş fotoğraflarının çok az sa-
yıda olması ve farklı koleksiyonlara dağılmış olması sebebiyle bütünlüklü 
bir yaklaşımla fotoğraflara bakılamadığından bu görsel malzeme toplumsal 
cinsiyet açısından analize pek imkân vermiyor. Bu durum da Osmanlı fo-
toğraf tarihine fotoğrafçı kadınların görünmezliği şeklinde yansımaktadır. 
Serpil Çakır’ın Osmanlı Kadın Hareketi kitabında belirttiği gibi “Görün-
mezlik kadın tarihinde üzerinde önemle durulan bir konudur. Kadınlar ve 
onların yaşamı kayıtlara geçirilmemiştir. Kadınların ‘görünmezliği’ prob-
lemi kaynaklarla ilişkilidir” (2016, s. 44). Çakır kritiğini patriarkal ideoloji-
ye yönelterek şu tespitleri yapar: “Tarihi yazan erkekler, kendi yaptıklarını 
kayda geçirmiş; bunları önemli kılmış; önemli-önemsiz hiyerarşisini yapı-
landırmışlardır: Erkek egemen bir dünyanın ürettiği bilgi, egemenliğe sahip 
olmayan diğer kitlenin (kadınların) deneyimlerini önemsememiş, kayda 
geçirilmesini önlemiştir” (2016, s. 44). Bu bağlamda Elisa Zonaro’nun aile 
arşivinde saklanan ve bir bütünlük oluşturan fotoğrafları Osmanlı fotoğraf 
tarihi içinde kadın katılımına ışık tutması açısından büyük önem taşıyor. 
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Elisa Pante Zonaro: Fotoğrafçının Paris-İstanbul Hattında 
Formasyonu ve Girişimciliği

Elisa Zonaro’nun fotoğrafçı kimliğini etraflıca yorumlayabilmek için 
eğitimi ve seyahatleri gibi hakkında bilinen kimi yaşam deneyimlerini 
özetlemekte fayda vardır. Elisabetta Pante 13 Eylül 1863’te İtalya’nın Bel-
luno bölgesinde Santo Stefano del Comelico’da (günümüzde Santo Stefa-
no di Cadore) doğmuştur (Costa, 2010, s. 98). Babası mühendis Antonio 
Pante ve annesi Luisa Jarosch’tur.1 20 Temmuz 1881’de eğitimini başarıyla 
tamamlayarak ilkokul öğretmenliği diploması (“Patente di Maestra Nor-
male per l’Insegnamento Elementare di Grado Superiore”) almıştır. Bu 
diploma sayesinde okuma ve yazma, İtalyanca, şiir, kompozisyon, kalig-
rafi, matematik, coğrafya, tarih ve din bilgisi gibi konularda ders verme-
si mümkündür (Costa, 2010, s. 98). İtalya’da öğrendiği bu bilgiler daha 
sonra İstanbul’da işine yarayacak ve özel öğretmenlik yaparak hayatını 
kazanmasına yardımcı olacaktır. Elisa Zonaro’nun biyografisini araştıran 
Dania Florino, 19. yüzyıl sonunda İtalyan kadınlarının okula devamlılık 
oranlarının çok düşük olduğunu belirtirken Pante’nin aldığı eğitimin hiç 
de azımsanır nitelikte olmadığını savunur ve iş hayatına katılmasını kadın 
özgürleşmesinin bir ifadesi olarak değerlendirir (2004, s. 102). Pante, Bel-
luno’da aldığı eğitimle yetinmez. Erkek kardeşleri babalarının yolundan 
giderek mühendislik okurken Elisa Pante ve iki kız kardeşi sosyal bilim-
ler alanında eğitimlerine devam etmek için 1886’da Venedik’e yerleşirler 
(Costa, 2010, s. 98). Burada dikkati çeken husus ailenin çocuklarının eğiti-
mini cinsiyet farkı gözetmeden desteklemesi ve seçtikleri kariyer yolunda 
engel çıkarmamasıdır. Ayrıca, üç kız kardeşin Santo Stefano del Comelico 
gibi küçük bir kasabadan Venedik gibi girift, canlı ve çok hareketli bir şeh-
re eğitimleri için gitmeleri ailelerinin desteğinin yanı sıra kendi cesaret-
lerini ve öz güvenlerini de göstermektedir. Elisa Pante’nin hayatında ve 
fotoğraf kariyerinde bu şekilde inisiyatif alması ve girişimci yönü çok kez 
kendini gösterir. 

Elisa Pante’nin İtalya’daki hayatını değiştiren olay Fausto Zonaro’yla 
tanışmasıdır. Biyografisi hakkında araştırma yapan bir diğer yazar olan 
Chiara Costa’ya göre Elisa Pante ve Fausto Zonaro’nun tanışmaları 1888 

1 Chiara Costa, Elisa Pante’nin annesinin adını “Elisabetta” olarak verir, ancak aynı ma-
kalede yayınlanan pasaportunda isim açıkça “Luisa”dır (2010, s. 98, 104). 
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yılında gerçekleşmiş olabilir (2010, s. 98). Bu dönemde Elisa Pante, Ve-
nedik’teki Palazzo Pesaro’da Fausto Zonaro’nun resim öğrencisidir (Zo-
naro, 2011, s. 35). Bu dönemde yaptığı resimlerden bazıları günümüze 
ulaşmıştır ve aile arşivinde korunmaktadır. Elisa Pante ve Fausto Zonaro 
arasındaki yakınlık 1891’de İtalya’dan ayrılarak İstanbul’da birlikte yeni 
bir hayata başlamalarına ve evlenmelerine kadar ilerleyecektir.

Elisa Zonaro’nun girişimci, cesur ve kendine güveni yüksek bir karak-
terde olduğu İtalya’dan ayrılış hikâyesinden anlaşılır. İlişkileri başladığın-
da Fausto Zonaro ekonomik zorluklar yaşayan genç bir ressamdır ve çö-
zümü uzak coğrafyalara gitmekte arar. O günleri anılarında şöyle anlatır: 

Venedik’te sanatçılar o yıl, öyle büyük sıkıntılar içinde yaşıyorlardı ki, 
bu beni de kaygılandırıyordu. Zihnimde hep bırakıp uzaklara gitme dü-
şüncesi vardı. Güçlü ve kararlı halimle hayat üzerine kafa yorup daha za-
yıf olanları ezmeye katlanamıyorum. Bu arada, yaklaşan kışta artık soba 
yakmamaya, yılın bu dört beş ayının çaresizliğini savuşturmaya kararlı 
Venedik’te dolaşıp duruyordum. Mısır’a mı gidecektim, İstanbul’a mı gi-
decektim? Yoksa yine Napoli’ye mi dönecektim? Uluslararası Barselona 
Sergisi’ne ve Palermo Ulusal Sergisi’ne dörder tablo, Milano’daki Brera 
sergisine de iki tablo gönderdim. Böylece, kendimi biraz hafiflemiş hisset-
tim, ama kaygılarım sürüp gidiyordu ve tasarladığım yolculuğumdan çev-
reme söz ettim. İstanbul’u iyi bilen bir dost; orada resimlerini Pera Cadde-
si’nde bir duvarda sergileyen Ermeni bir ressam bulunduğunu söyleyerek 
beni bu büyük şehre gitmekten caydırmaya çalışıyordu. Yine de, “İstanbul 
oldukça güzeldir,” diye ekliyordu. Théophile Gautier’nin, De Amicis’in 
göz kamaştıran sayfalarında anlattıklarını yeterince okumuştum (Zonaro, 
2008, s. 37).

İstanbul, Mısır ve Napoli arasında kalırken İstanbul’u çarpıcı bir dille 
tasvir eden Gautier ve De Amicis’in kitaplarının etkisinde kalarak bu şe-
hirde karar kılar. Ancak yola Fausto Zonaro’dan önce çıkan Elisa Pante 
olur. Eylül 1891’de Elisa Pante tek başına Osmanlı başkentine gelir, Yüksek 
Kaldırım’da bir oda kiralar ve kendisi için özel öğretmen olarak iş bulur 
(Öndeş&Makzume, 2003a, s. 29; Zonaro, 2011, s. 35). Dilini ve kültürü-
nü bilmediği Osmanlı şehrinde iki ay gibi çok kısa bir zamanda düzenini 
kurmayı başarır. Fausto Zonaro’nun İstanbul’a gelişinde Elisa Pante’nin 
rolü çok büyüktür, öyle ki Fausto Zonaro anılarında şu sözleri yazmıştır: 
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“Elisa, sevgili eşim, İstanbul’da yaşama gücümü senin sayende kazandım. 
Eğer sen gelip, bir çevre edinmeseydin ve bana cesaret vermeseydin, belki 
de İstanbul, Edmondo de Amicis’in kitabında okuduğum gizemli renkle-
riyle bir düş olmaya devam edecekti” (Öndeş&Makzume, 2003b, s. 29). 
Elisa Pante ve Fausto Zonaro 1892’de Saint Esprit Kilisesi’nde evlenirler 
(Öndeş&Makzume, 2003b, s. 31). Çiftin beş çocuğu olur: Faustone (1892), 
Faustino, Jolanda, Mafalda ve küçük yaşta vefat eden Maria.

İstanbul’daki hayatlarını kazanmak için farklı işler yaparlar. Fausto 
Zonaro resimler yapıp satarak kendi çevresini oluşturduğu sırada Elisa 
Zonaro resim ve İtalyanca dersleri vermektedir, fotoğraf çalışmaları henüz 
başlamamıştır (Zonaro, 2011, s. 47). İstanbul’a gelmelerinin ikinci yılında 
bazı mesleki kararlar alırlar. Fausto Zonaro, İtalya’ya giderek birkaç ese-
rini sergilemek ister, Elisa Zonaro ise Fransa’ya giderek fotoğrafçılık ala-
nında eğitimine başlamayı planlar. Fausto Zonaro anılarında şöyle yazar: 

Bu arada oğlum, ilk adımlarını atmaya başlamıştı; bu günlerde birkaç 
aylığına İstanbul’dan ayrılma fikri ortaya çıktı. Ben bütün dağınık eşya-
mın bir araya toplandığı Padova’ya gidecek ve Brera trienal yarışmasına 
katılacaktım. Bütün resimlerimi de sergileyecektim. İşler istediğimiz gibi 
gitmezse, yine güven içinde yaşadığımız İstanbul’a dönecektim. Eşim de, 
özel bir fotoğraf kursu dolayısıyla Paris’e gidecekti. Dönüşümüzde, Türk-
lerin başşehrinde, küçük bir fotoğraf atölyesi açmayı düşünüyorduk. 1893 
Ağustos ayı sonunda, ben Padova’daydım, eşim ve oğlum Paris’teydiler 
(Zonaro, 2008, s. 93).

Fotoğraf atölyesi açma konusuna yazının ilerleyen kısımlarında tekrar 
değinilecektir. 

Elisa Zonaro’nun fotoğraf eğitimi hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır, 
yine de aile arşivi ışığında pratiğini incelerken fikir vermektedir. Hocası, 
çektiği portre fotoğraflarıyla büyük ün kazanmış, Paris’in önemli fotoğraf-
çılarından Eugène Pirou’dur1 (1841-1909). Fotoğrafa dostu Félix Nadar’ın 
tavsiyesiyle başlayan Pirou, ilk stüdyosunu 1864’te açar, ancak kariyerinin 
bu erken dönemiyle ilgili pek fazla bilgiye sahip değiliz, zira Pirou’nun 
tanınırlığının artması 1880’li yılları bulacaktır (Blot-Wellens, 2015, s. 87). 
Bu dönemde Boulevard Saint-Germain 3 ve 5 numaralarda iki stüdyosu 
vardır. Dönemin Fransız gazete ve dergilerinde sıklıkla çektiği fotoğraf-

1 Pirou hakkında detaylı bilgi için ayrıca bkz. Jacquot, 2017.
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lar ve stüdyosunun ilanları yayınlanır. Elisa Zonaro’ya makale ve kitap-
larında değinen araştırmacılar onun, Pirou’nun atölyesinde on sekiz ay 
boyunca eğitim aldığı konusunda fikir birliğine varmış gibidirler (Borga, 
2019, s. 60; Bölük, 2014, s. 224; Costa, 2010, s. 104-105; Florino, 2004, s. 
105; Germaner&İnankur, 2002, s. 291; Hitzel, 2002, s. 278; Juler, 1992, 
s. 278). Bununla birlikte, Fatma Ürekli Sarayın Son Başressamı Fausto 
Zonaro: İkbâlden İdbâra adlı kitabında Elisa Zonaro’nun “altı ay süreyle 
fotoğrafçılık kursuna” gittiğini yazar (2017, s. 140). Ancak, Fausto Zona-
ro’nun anıları farklı bir zaman dilimine işaret etmektedir. Yurt dışına çıkış 
tarihleri Ağustos 1893’tür ve Fausto Zonaro’nun İtalya’daki çalışmalarını 
tamamlayıp İstanbul’a döndüğü gün 10 Temmuz 1894’te gerçekleşen bü-
yük İstanbul depreminin ertesi gününe denk gelir. Her şeyden habersiz 
doğrudan Ayaspaşa’daki evlerine gittiğinde eşini ve çocuklarını evde bu-
lamadığını, çevreye sorduğunda ise artçı sarsıntılar nedeniyle yakındaki 
mezarlıkta (“Grand-Champs des Morts” veya Büyük Mezarlık) bir çadırda 
kaldıklarını öğrenir (Zonaro, 2011, s. 92-93). Dolayısıyla, Elisa Zonaro en 
geç Temmuz 1894’te, Fausto’dan önce İstanbul’a dönmüş olmalıdır. Bu 
nedenle fotoğraf eğitimi aldığı süre en fazla on bir ay olabilir. Savı kuv-
vetlendiren bir diğer bilgi ise aile arşivinde korunan Elisa Zonaro’ya ait 
hesap defterinin Ağustos 1894’te başlamasıdır (Öndeş&Makzume, 2003a, 
s. 130). Yine de bu sürenin jelatin gümüş bromür ve platin baskı teknikle-
rini öğrenmek için yeterli olduğu görülür. Aile arşivinde bulunan çok az 
sayıdaki fotoğrafında “cyanotype” tekniğini de kullandığı gözleniyor.

Aile arşivinde Pirou tarafından çekilmiş üzerinde “5, Boulevard Sa-
int-Germain, 5” adresi bulunan iki adet fotoğraf vardır. Bunlardan birin-
de Elisa Zonaro beyaz, ince çizgili bir elbiseyle ayakta durarak kameraya 
bakar, diğerinde ise oğlu Faustone’yi oldukça özenli, dantelli bir kıyafet 
içinde dekoratif bir sehpanın üzerine otururken görürüz. Pirou’nun bu fo-
toğrafları fon kartonuna yapıştırılmıştır ve üzerlerinde stüdyosunun adre-
si dışında kazandığı ödüllerle de ilgili bilgiler bulunur: “10 Médailles d’Or, 
2 Diplômes d’Honneur, Médaille d’Or Exposition Universelle 1889” [10 
Altın Madalya, 2 Onur Diploması, 1889 Dünya Fuarı’nda Altın Madalya]. 
“La Société française de photographie” [Fransız Fotoğraf Derneği] gibi çe-
şitli önemli derneklere üyedir. Bu denli başarılı ve ünlü bir fotoğrafçıyı 
kendisine öğretmen olarak seçmiş olması Elisa Zonaro’nun yaptığı işi ne 
denli ciddiye aldığını da göstermektedir. 
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Elisa Zonaro’nun Pirou’nun yanında fotoğraf tekniklerinin incelikleri-
ni öğrendiği Fransa’da ne gibi fotoğraflar çektiği ve bu fotoğrafların nere-
lerde, ne şekilde kullanıldığı, kimlere gönderildiğiyle veya satıldığıyla ilgili 
henüz bilgi sahibi değiliz. Diğer taraftan 1894 yazında İstanbul’a döndüğü 
ve burada çok farklı türlerde fotoğraflar çekmiş olduğu aile arşivinde ko-
runan çalışmalarından anlaşılmaktadır. 

Yeni araştırmalar başka sonuçlara işaret edinceye dek Elisa Zonaro’nun 
fotoğraf kariyerinin Paris’teki formasyonun ardından İstanbul merkezli 
seyrettiğini söylemek mümkün. 1910 yılında Osmanlı İmparatorluğu’n-
dan ayrılarak İtalya’ya geri döndükleri tarihten sonra bazı aile fotoğrafları 
çekmiştir ve Fausto Zonaro bu fotoğraflardan resim yaparken yararlan-
mıştır. Dolayısıyla eldeki verilere ve kaynaklara bakıldığında Elisa Zona-
ro’yu bir İstanbul fotoğrafçısı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.

Bir Aile Arşivi Kazısı: Fotoğrafçı Elisa Zonaro’yu Aramak

Elisa Zonaro’yla ilgili belgelere ve çektiği fotoğraflara ulaşmak berabe-
rinde çeşitli güçlükleri de getirir. Bunları aşmak içinse alternatif çözümler 
ve metodolojiler tasarlamak gereklidir. En ciddi sorun Elisa Zonaro’nun 
çektiği fotoğraflarda çok nadir olarak ismini kullanmış olmasıdır. Ayrıca, 
onun çektiği fotoğrafları yayınlayan Osmanlı yerel basını ve Batı’da yayın-
lanan yabancı gazete ve dergiler fotoğrafı çeken kişi olarak ismini birkaç 
istisna dışında belirtmemiştir. Kadın tarihi araştırmanın güçlüğü kadını 
toplumda yaratıcı özne olarak kabul etmekte zorlanan, üretimini önemse-
meyen, dolayısıyla kayda geçirmekten kaçınan patriarkal kültürün ve sos-
yal yapının kemikleşmesinden ileri gelir.1 Dolayısıyla, kadın üretimlerini 
araştırırken her şeyden önce konuya ön yargısız ve açık fikirle yaklaşılma-
lı, tarih yazımında cinsiyetleri dolayısıyla ikincil addedilmiş isimleri peşin 
hükümle kabul etmek yerine üretimlerini sorgulamalı ve konunun ince-
lenmesinde kullanılan kaynak türleri çok geniş tutulmalıdır. Bu bağlamda 
Elisa Zonaro’nun fotoğrafçılığını incelemek için aile arşivinin merkez alın-
ması ve araştırmayı geliştirmek için buradan yola çıkılması çok önemlidir. 

Araştırmada yeni kapılar açan bir yaklaşım Elisa Zonaro’nun sosyal 
çevresinin araştırılmasıdır. Yalnızca eşi ressam Fausto Zonaro ile olan en-

1 Tarihyazımının sanat bağlamında kadınları sistematik olarak dışlamasını inceleyen Na-
nette Salomon’un “Sanat Tarihi Kanonu: Dışlama Günahları” yazısında ortaya koydu-
ğu fikirler buradaki tartışmayı derinleştirir (2007/2020). 
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telektüel ve sanatsal paylaşımı değil aynı zamanda 19. yüzyıl sonu ve 20. 
yüzyılın ilk on yılı boyunca etkileşimde olduğu sosyal ilişki ağının incelen-
mesi, ilgili anılar, özel arşivler ve Zonaro’larla ilgili basında çıkan haber-
ler pek çok başka bağlantı kurulmasına ve fotoğrafların seyyar doğasının 
izinin sürülmesine olanak verir. Bu konu araştırılırken aile arşivinde ko-
runan Elisa Zonaro’nun tuttuğu hesap defteri, Akaretler 50 numaradaki 
evlerinin bir parçası olan Galleria Zonaro’da tutulan ziyaretçi defteri ve 
Fausto Zonaro’nun otobiyografisi en önemli yazılı birincil kaynaklardır. 
Bunların dışında, Fausto Zonaro konulu araştırma yayınları, sergi kata-
logları, müzayede katalogları da Elisa Zonaro’nun kariyerinin izlerinin 
sürülebileceği kaynaklardır. 

Elisa Zonaro’nun çektiği fotoğraflar farklı kategoriler altında incelene-
bilir, örnek olarak şehir fotoğrafları, portreler, aile fotoğrafları, oryanta-
lizm temalı fotoğraflar ve Fausto Zonaro’nun tablolarının reprodüksiyonu 
olan fotoğraflar sayılabilir. Oldukça ilginç bir başka kategori ise kumaş 
üzerine baskı fotoğraflardır. Bu baskı fotoğrafları analiz ederken Fausto 
Zonaro’nun anılarına dönmek faydalı olacaktır. 19 Mayıs 1898 tarihli Ser-
vet-i Fünûn’da Mahmud Sadık’ın yazdığı “Ressam Şövalye Fausto Zona-
ro” başlıklı yazı her ne kadar Elisa Zonaro’ya odaklanmasa da onun hak-
kında da önemli bilgiler vermekte ve fotoğraf çektiğinden bahsetmektedir. 
Bu haber fotoğrafa büyük tutku duyan Sultan II. Abdülhamid’in ilgisini 
çeker. Hikâyenin devamını Fausto Zonaro anılarında şöyle anlatıyor:

(...) Türk eleştirmenin yazısında centilmence, eşimin erdemlerini be-
lirtişi de Padişah Hazretlerinin dikkatinden kaçmıyor ve Doğu civanmert-
liğinden bir incelik örneği vermek istiyor. Padişah Hazretlerinin, eşimin 
bir fotoğraf çalışmasını görmek istediği bildiriliyor; ancak çiçeklerden baş-
ka bir konu belirtilmiyor. Eşim iki çiçek grubundan iki fotoğraf alarak ipek 
üstüne bastı ve onlarla Haşmetmeaplarının haremlerine iki yastık hazırla-
dı. 20 Şubat 18981 tarihli iradeyle eşim ikinci sınıf yüksek Şefkat Nişanı’y-
la ödüllendirildi. Elmaslarla bezenmiş, yüksek değerde bir nişan. Böylece 
eşim Avrupalı büyükelçilerin eşleriyle aynı seviyeye getirilmişti (Zonaro, 
2008, s. 179).

1 “Mabeyn-i Hümayun-ı Mülukane ressamlarından Zonaro Efendi’nin zevcesine ikinci 
rütbeden Şefkat Nişanı ihsanı” başlıklı BOA, İ.TAL. 166/4 arşiv numaralı belge Hicrî 2 
Şevval 1316 tarihlidir, Miladî karşılığı ise 13 Şubat 1899’dur. 
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Fotoğrafın günlük kullanım objeleriyle buluşarak saray haremine gir-
mesi, Osmanlı padişahı tarafından bir kadın fotoğrafçıya tema olarak çi-
çek tasvirinin uygun bulunması, Şefkat Nişanı alınarak büyükelçi eşlerine 
denk statü elde edilmesi gibi üstünde durulması ve irdelenmesi gereken 
pek çok konu araştırmaya yeni sorular getirir ve düşünme alanları açar. 
Ayrıca, bu önemli başarısına ek olarak Elisa Zonaro 1901’de II. Abdülha-
mid tarafından Sanayi Madalyası1 ile de ödüllendirilmiştir. 

Burada değinilmesi gereken önemli bir konu da fotoğraf tarihi ince-
lemelerinde fotoğrafın maddeselliğinin taşıdığı önemdir. Fotoğrafın gös-
terdiği imaja odaklanarak sanat tarihsel analizlere girişmek bazı estetik 
yorumlara imkân verir, ancak fotoğrafın bir nesne olarak maddeselliğinin 
değerlendirmeye alınmaması önemli tarihsel ve teknik bilgilerin göz ardı 
edilmesine sebep olur. Zonaro Aile Arşivi’nde bulunan Elisa Zonaro tara-
fından çekilmiş fotoğrafların bu açıdan incelenmesi kullandığı tekniklerin 
tespit edilmesini sağlar. Fotoğrafların boyutları ve aile arşivinde muhafaza 
edilen bir cam negatif2 kullanmış olduğu fotoğraf makinelerinin türlerine 
dair bilgi verir. Ayrıca fotoğrafların üzerindeki yazılar ve çok nadir görü-
len “Atelier Elsa” damgası İstanbul’da bir fotoğraf stüdyosu açıp açmamış 
olması hakkında fikir yürütülmesine olanak sağlayacak ipuçları da barın-
dırır. “Atelier Elsa” konusu aşağıdaki bölümde detaylı ele alınacaktır.

19. Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Sıradışı Bir Fotoğraf Stüdyosu: 
Atelier Elsa

Elisa Zonaro hakkında yapılmış çalışmalarda İstanbul’da yaşadığı dö-
nemde fotoğraf stüdyosu açtığına dair bilgi bulunmuyor, ancak aile arşivin-
deki bir fotoğraftaki “Atelier Elsa” damgası başka bir olasılığa işaret ediyor 
olabilir. Fausto Zonaro hakkındaki kapsamlı monografik çalışmalarında 
Osman Öndeş ve Erol Makzume, Elisa Zonaro’nun fotoğrafçılığından 
da kısaca bahsederler. Elisa Zonaro’nun Fransa’daki fotoğraf eğitiminin 
ardından İstanbul’a döndüğünde bir fotoğraf stüdyosu açmak istediğini, 
ama bu hayalini gerçekleştiremediğini yazarlar (2003a, s. 119). Bununla 
birlikte Zonaro Aile Arşivi’nde bulunan ve Zonaro çiftinin 1892’de do-
ğan ilk çocukları Fausto’yu (Faustone) üstü kilimle örtülü bir taburede 

1 BOA, İ.TAL. 251/103.
2 Çok hassas nitelikte olduğu için bu cam negatif aile arşivindeki araştırma sırasında gö-

rülememiştir, ancak kaynaklarda tasvir edilir (Öndeş&Makzume, 2003a, s. 50).
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oturur şekilde gösteren bir fotoğrafın arkasına mavi mürekkeple “Atelier 
Elsa CONSTANTINOPLE” damgası basılmıştır. “Elsa” isminin “Elisa” ile 
yakınlığı akıllara bu adın bir mahlas olarak seçilmiş olabileceğini getirir. 
Bu savı güçlendiren bir başka veri daha vardır. Elisa Zonaro tarafından 
yapıldığı bilinen ve yine aile arşivinde bulunan kumaş üzerine baskı çi-
çek aranjmanı fotoğraflarından birinin üzerine el yazısı olarak “Elsa” ismi 
eklenmiştir. Konuyla ilgili olarak Zonaro ailesinden Cesare Mario Trevig-
ne ile yapılan görüşmede Trevigne, bu varsayıma olumlu baktığını ifade 
etmiştir (Cesare Mario Trevigne, kişisel görüşme, 13-14 Temmuz 2019).

Atelier Elsa hakkında veri tabanlarında, arşivlerde ve kütüphanelerde 
yapılan araştırmalar çok fazla sonuç getirmemekle birlikte iki fotoğrafa 
ulaşılmasını sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi İstanbul’da Taha Toros Ar-
şivi’nde korunmaktadır ve bir kadının profilden çekilmiş portre fotoğrafı-
dır. Fotoğrafın arkasındaki damga aile arşivindekinin tasarım bakımından 
aynısıdır, ancak bu defa siyah mürekkep kullanılmıştır. Atelier Elsa dam-
gası dışında muhtemelen vaktiyle Taha Toros’un eklediği kurşun kalemle 
yazılmış Osmanlıca notlar görülür: “Menemenci Mehmed Tahir Bey’in 
haremi, Necati Menemencioğlu’nun annesi, Sadullah Paşa veya Rauf Pa-
şa’nın kızı veya torunu (şecereye bakılacak) Sadullah Paşa’nın kızı Leman 
Hanım”.1 Leman Hanım’ın ailesini araştırdığımızda eşinin şair, yazar ve 
öğretmen Mehmed Tâhir Menemenlizâde’nin (1862-1903), oğlunun ise 
İskenderun, Köln (eski adıyla Kolonya) ve Şam’da konsolosluk yapmış 
Ahmet Necati Menemencioğlu olduğunu öğreniriz (Karakoç&Turay, 
2020, s. 107, 117; Uçman, 2003). Menemencioğlu ailesinin geçmişini ve 
Türk bürokrasisindeki yerini inceleyen Ercan Karakoç ve Turay Yayla’ya 
göre Leman Hanım Mehmet Rauf Paşa’nın kızıdır (2020, s. 107). Leman 
Hanım hakkında daha detaylı bilgilere henüz ulaşılamamış olsa da bu fo-
toğrafı bağlamında değerlendirilecek olursa bazı önemli sonuçlara varıla-
bilir. Osmanlı İstanbul’unda bir Müslüman kadının fotoğraf stüdyosuna 
giderek fotoğrafçıya poz vermesinin 1860’lar ve 1870’lerde yasak olmadığı 
yukarıda bahsi geçen Basîretçi Ali Efendi’nin haberinden açıkça anlaşılır. 
Ancak günümüze ulaşan Osmanlı Müslüman kadın fotoğrafı sayısı düşü-
nüldüğünde bunun çok yaygın rastlanan bir durum olmadığını varsayabi-
liriz.2 Günümüze gelen çok sayıda “Türk kadını” konulu –sıklıkla Femme 

1 Bu Osmanlıca yazının çevirisi için sayın hocam Yücel Demirel’e teşekkür ederim. 
2 Bu durumun çeşitli sebepleri olması mümkündür. Osmanlı Müslüman kadınlarının fo-
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Turque [Türk Kadın], Femme de Turquie [Türkiyeli Kadın], Dame Turque 
[Türk Kadını], Beauté Orientale [Doğulu Güzel] gibi başlıklar taşıyan –
kartpostallar aslında turistlere yönelik, yaşmaklı ve feraceli gayrimüslim 
kadın portrelerinden veya kurgusal oryantalist harem sahnelerinden olu-
şuyor. Bu imajlar dönemin Müslüman kadınının hayatında kendi fotoğ-
rafının yerini açıklamaktan çok uzaktır. Oysa, Atelier Elsa’nın bu portre 
fotoğrafında, Leman Hanım’ın kendini temsil edişine ve kimliğini ortaya 
koyuşuna tanıklık ediyoruz. Burada Leman Hanım, herhangi bir “Türk 
kadını” değildir, yüzüyle, kimliğiyle, kıyafetiyle, duruşuyla kendini gö-
rünür kılmaktadır. Bu ifade imkânını sağlayan koşullar, yani Leman Ha-
nım’ın yüzünü ve saçlarını açarak serbest bir şekilde poz verebilmiş olması 
fotoğrafçının kadın olma olasılığını gündeme getirir. Şayet bu kişi Elisa 
Zonaro idiyse İtalyan fotoğrafçının Osmanlı Müslüman kadınlarının gü-
venini kazanmış olduğu söylenebilir.

toğrafları geçen zamanın ve ihmalin etkisiyle çoğunlukla arşivlenmemiş ve günümüze 
ulaşamamış olabilir. Osmanlı Müslüman kadınları (özellikle II. Meşrutiyet öncesi dö-
nemde) nadiren fotoğraf çektirmiş olabilir veya çektirdikleri fotoğraflardan az sayıda 
üretildikten sonra negatifler imha edilmiş olabilir. Bu konu daha detaylı arşiv araştır-
masını ve kaynakların eleştirel olarak karşılaştırılmasını gerektirmektedir. Ulaşılan dö-
nem kaynaklarında Müslüman kadınların fotoğraf çektirmesiyle ilgili birbiriyle çelişen 
ifadelere rastlanmaktadır. Örneğin, 26 Nisan 1908’de bir Amerikan gazetesi olan The 
Omaha Sunday Bee’de “What the Women Are Doing” [Kadınlar Ne Yapıyor] bölümün-
de “Social Life of Turkish Women” [Türk Kadınlarının Sosyal Hayatı] başlıklı bir haber 
çıkar. Kendisiyle yapılan röportaj sırasında Amerika’da Osmanlı Büyükelçisi Mehmed 
Ali Bey’in eşi, bir Türk kızının evlenmeden önce kendisi için seçilen koca adayının fotoğ-
rafını görebileceğini, ancak genç adamın kızın fotoğrafını göremeyeceğini, çünkü Türk 
hanımlarının asla fotoğraflarının çekilmediğini söyler (“What the Women”, 1908, s. 24). 
Benzer dönemlerde 1881-1907 arasında 26 yıl boyunca İstanbul’da yaşamış olan İngiliz 
Dorina Neave ise anılarında bu sözde kuralın ne kadar kolaylıkla esnetilebildiğini şöyle 
anlatır: “İslâm dini insanın resmedilmesini yasakladığı halde, fotoğraf çektirmeyi de ba-
şarıyorlardı. Çocuklarını fotoğrafçıya götürebildiklerinden, onları tutmak zorundaymış 
gibi yapıyorlar ve fotoğrafta kendileri de çıkmışlarsa, hiçbir şekilde suçlanmıyorlardı. 
Fevkalâde kaçamaklar diye adlandırdıkları bu ufak tecrübelerden, çok hoşlanıyorlar ve 
pek akıl almaz buluşlarla çevirdikleri entrikalardan umud [sic] dolu zevk alıyorlardı. 
Bunların her biri, [sic] Türk kadınının haremin esaretinden kurtulmak yolundaki, pek 
acıklı mücadelesiydi!” (1978, s. 60). İki durumda da anlatıcının güvenilirliği sorgulan-
malı ve kimlikleri değerlendirmeye dâhil edilmelidir. İlk örnekte büyükelçi eşi ülkesinde 
görüp içselleştirdiği toplumun Osmanlı Müslüman kadınından beklentilerini yeniden 
üretir ve Amerikan toplumu önünde bu ideal beklentiyi sunar. İfadesinin gerçekliği sor-
gulanmaya çok açıktır. İkinci örnekte ise Neave’in yıllarca Osmanlı başkentinde yaşamış 
olsa da Batılı kültürünün getirdiği oryantalist ön yargılarından sıyrılamadığı küçümseyi-
ci tavrından anlaşılır. Özetle iki anlatıcı da güvenilir ve nesnel değildir.
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“Atelier Elsa” damgasını taşıyan diğer fotoğraf Amerika’nın Los Ange-
les şehrindeki Getty Araştırma Enstitüsü’nde Pierre de Gigord Koleksiyo-
nu’nda bulunuyor. Fransız iş adamı Pierre de Gigord’un 1970’li yıllardan 
itibaren Doğu’ya yaptığı çeşitli seyahatler sırasında başladığı Osmanlı İm-
paratorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti konulu resim, baskı ve seyahat ede-
biyatı koleksiyonu 1980’lerde fotoğrafa yoğunlaşmıştır (“Gigord (Pierre 
de)”). Bu fotoğraf koleksiyonu 1996’da Getty Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan satın alınmıştır. Koleksiyondaki Atelier Elsa tarafından çekilen fotoğ-
raf “Cleric Standing Next to Table with Small Globe and Other Objects” 
[Üzerinde Küçük Bir Yerküre ve Başka Objeler Bulunan Masanın Yanında 
Ayakta Duran Din Adamı] ifadesiyle tanımlanmış ve çekildiği yıl olarak 
1870’ler yazılmış. Bu defa “Atelier Elsa CONSTANTINOPLE” damgası 
fotoğrafın ön yüzünde sağ alt köşede ve siyah renktedir. Pierre de Gigord 
Koleksiyonu’nda kimliği belirtilmeyen kişi aslında Cemaleddin Efganî’dir. 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin “İslâmî uyanışı etkileyen 
XIX. yüzyıl fikir ve siyaset adamlarından” biri olarak tanıttığı Cemaled-
din Efganî 1838’de doğmuş ve 1897’de vefat etmiştir (Karaman, 1994). 
Dolayısıyla, eğer bu fotoğrafı 1870’lerde çekilmiş olsaydı 30’lu yaşların-
da olmalıydı. Halbuki fotoğrafta saçlarında ve sakallarındaki beyazlıklar, 
gözlerindeki kırışıklıklar çok belirgindir ve onun daha ileri bir yaşta ol-
masını gerektirir. Şayet fotoğrafı Elisa Zonaro çektiyse bu fotoğraf Zona-
ro’nun Paris’ten İstanbul’a döndüğü 1894 yılı ile Cemaleddin Efganî’nin 
1897’deki vefatı arasında, yani Efganî 50’li yaşlarındayken çekilmiş olma-
lıdır. Böyle bir tarihlendirme hem Efganî’nin dış görünüşüyle hem de bi-
yografisiyle örtüşmektedir. Hayatı boyunca pek çok farklı ülkede yaşayan 
ve çalışan Efganî 1892 yılında Sultan II. Abdülhamid’in davetiyle İstan-
bul’a gelmiş ve vefatına kadar Osmanlı başkentinde ikamet etmiştir (Ked-
die, 2011). Dolayısıyla Pierre de Gigord Koleksiyonu’ndaki fotoğrafın ta-
rihlendirilmesinde yanlışlık yapılmış olması ihtimali kuvvetlenir, 1870’ler 
yerine 1894-1897 yılları arası daha olası görünmektedir. 

Atelier Elsa tarafından çekilen Cemaleddin Efganî fotoğrafı fon kar-
tonu üzerine yapıştırılmıştır ve arkasına stüdyoyla ilgili bazı önemli bil-
giler basılmıştır. Fotoğrafları incelerken yalnızca gösterdiği imgeyi ele al-
mak yerine maddeselliğini de analize dâhil etmek fotoğrafın ve çekildiği 
stüdyonun tarihsel bağlamına dair daha detaylı bilgi edinmeyi ve üretim 
koşullarını anlamlandırmayı mümkün kılar. Efganî’nin fotoğrafının ar-
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kasındaki bilgilerden Atelier Elsa’nın adresini öğreniyoruz: “29 Taxim 
Rue Mezarlık 29”. Bu adres ile Zonaro’lar arasında bir bağlantı var mıydı? 
Fausto Zonaro’nun saray ressamı olarak göreve başlamasını takip eden 
yıllarda 1898’de Beşiktaş Akaretler 50 numaradaki evlerine taşınırlar 
(Öndeş&Makzume, 2003a, 47). Önceki adreslerine dair iki bilgi kaynağı 
mevcuttur. Bunlardan biri 1894 yılının Annuaire Oriental’idir. Bu yıllık-
ta İstanbul sakinlerinin mesleklerine göre listelendiği bölümde “Peintres 
(Artistes)” [Ressamlar (Sanatçılar)] başlığı altında “Zonnaro [sic] (Faus-
to), au Taxim, P[lace]” adresi verilmiştir (s. 589). Diğer bilgi ise Fausto 
Zonaro’nun otobiyografisinde geçer. Zonaro (2008) kendi kelimeleriyle 
evlerini ve ev sahiplerini şöyle tarif eder: 

Ömer Efendi, Taksim Ayazpaşa’da, Mezarlık Sokağı’nda, Almanya 
Büyükelçiliği ile büyük kabristan arasında, küçük bir bahçesi olan güzel 
ahşap bir evin sahibi. Kendisi Osmanlı Ordusu’nda üst rütbeli bir İstih-
kâm subayı. Bana, sanki benim için yapılmış gibi gelen evini gezmiştim: 
Havadar; biri üstten ışık alan, çok odalı; Asya yakasında göz alabildiğince 
Üsküdar’a ve Adalar’la beraber Moda’ya kadar uzanan çok güzel manza-
ralı bir ev. Üstelik tam çalışma alanım diyebileceğim merkezî bir yerde 
bulunuyor (s. 68).

Buradaki yol tarifi Charles Edward Goad’ın 1905 sigorta haritalarıyla 
karşılaştırıldığında Atelier Elsa’nın adresiyle birebir örtüşmektedir (Goad, 
1905a): Alman Sefareti Ayaz Paşa Bulvarı’ndaydı (“Boulevard Ayaz-Pac-
ha, ou ancienne Rue Agatch-Dibi”). Mezarlık Sokak (“Rue Mézarlyk bis”) 
hemen yakınında, Ahir Sokak’ın (“Rue Agheour / Ahyr”) paralelinde yer 
alıyordu. Zonaro’nun büyük kabristan diye tarif ettiği yer “Grand-Champs 
des Morts” olarak da bilinen Büyük Mezarlık’tı. Bu mezarlık Taksim’den 
başlayıp Ayaspaşa Gümüşsuyu üzerinden Fındıklı tarafına inmekteydi 
(Akın 203). Galata ve Pera bölgesinde bu dönemde bulunan diğer mezarlık 
“Petit-Champs des Morts” yani Küçük Mezarlık’tı.1 Bu mezarlık ise “Ha-
liç kıyısından Şişhane ve Tepebaşı’na kadar uzanıyor, buradan da Tünel’in 
ucundan Tophane’ye doğru iniyordu” (Akın, 2011, s. 203). Atelier Elsa’nın 
sokağının tespitinde problem yaratan durum iki mezarlığa karşılık gele-
cek şekilde iki tane Rue Mezarlık olmasıdır (Goad, 1905b). Ancak 1890’lı 

1 Bu mezarlık alanlarının 19. yüzyıl ortalarından itibaren geçirdikleri değişlikler için bkz. 
Akın, 2011, s. 148-151.
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yılların Annuaire Oriental’lerinde sadece Tepebaşı ve Asmalımescit tara-
fındaki Rue Mezarlık (günümüzde Meşrutiyet Caddesi) ve üzerindeki bi-
nalar ile orada ikamet eden kişiler belirtilmiştir. 1905 yılının Goad haritası 
ve aynı yılın Annuaire Oriental’i Ayaspaşa’daki Rue Mezarlık’a Fransızca 
ve İngilizce “ikinci kez” anlamına gelen “bis” kelimesini ekleyerek, bu so-
kak isminin mükerrer olduğunu açıklığa kavuşturur.1 Bir başka ilginç bilgi 
ise 1905 Annuaire Oriental’inde Rue Mezarlık Bis adresinde 21 numarada 
“Appartem. Eumer Effendi” isminde bir bina bulunması ve buradaki altı 
dairede ikâmet eden kişilerin isimlerinin verilmesidir (s. 1133). “Eumer Ef-
fendi”, Ömer Efendi isminin Fransızca telaffuza göre yazılmış şeklidir ve 
Zonaro’ların ev sahibiyle aynı kişi olabilir. Ancak kapı numarası 29 değil 
21’dir, yalnız yıkıcı 1894 İstanbul depremi hatırlanacak olursa sokakta bu 
nedenle bazı yapısal değişiklikler gerçekleşmiş olabilir. Bunların dışında, 
Fausto Zonaro’nun anılarında evin yukarıdan ışık almasının belirtilmesi 
çok önemlidir, zira elektriğin henüz yaygınlaşmadığı dönemde fotoğraf 
çekmek için stüdyolarda bol gün ışığına ihtiyaç duyuluyordu. Zonaro çif-
tinin 1894 yılından Akaretler’deki evlerine taşınacakları 1898 yılına kadar 
kaldıkları adres kesin olarak bilinmemekle beraber Annuaire Oriental’deki 
Taksim Meydanı ifadesine ek olarak Fausto Zonaro’nun anılarındaki ev ta-
rifiyle Atelier Elsa’nın adresinin bu denli örtüşmesi Elisa Zonaro’nun evle-
rinin bir odasını fotoğraf stüdyosuna çevirdiğine işaret ediyor olabilir. 

Efganî’nin fotoğrafının arkasında Atelier Elsa adresi dışında başka bil-
giler de bulunur. “Photographie à domicile” açıklaması yazılmıştır, yani 
“evde fotoğraf”. Diğer bir deyişle her zaman müşterilerin stüdyoya gel-
melerine gerek yoktur, istendiği takdirde evlere gidilerek de fotoğraf çe-
kimi yapılabilir. Bir anlamda seyyar fotoğrafçılık hizmeti de sunuluyordu 
diyebiliriz. Bu seçeneğin özellikle kamusal alanda hareketleri sınırlı olan 
Müslüman kadınlar için büyük kolaylık sağladığı açıktır. Bundan başka, 
fotoğrafın arkasında Atelier Elsa’nın uzmanlık alanları belirtilmiştir “Spé-
cialité pour dames et enfants”, yani kadın ve çocuk fotoğrafı çekmek ko-
nusunda uzmanlığı olduğunu ifade eder. Benzer şekilde dönemin diğer 
fotoğraf stüdyoları da tanıtımları için aynı yola başvurur ve kendi özel-
liklerini ilanlarında vurgularlar. 19. yüzyıl sonu Şark Yıllıkları’nda çeşitli 

1 1905 sigorta haritasında mezarlıklarla ilişkili şu sokaklar bulunmaktadır: 37. bölgede 
Rue Mézarlyk (ou Petits-Champs), 36. bölgede Rue Kabristan, 40. bölgede Rue Roum 
Kabristan ve 41. bölgede Rue Mézarlyk (bis) (Goad, 1905b).
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örneklerini görmek mümkündür. Mesela 1891 yılının Annuaire Orien-
tal’inde G. Berggren uzmanlık alanının İstanbul panoramaları ve manza-
raları, Boğaz ve Bursa fotoğrafları olduğunu belirtir. 1893-1894 Annuaire 
Oriental’inde Nicolas Andrioménos grup fotoğraflarında yetkinliğini vur-
gularken, M. Iranian İstanbul manzaraları ve anıtları konularında uzman 
olduğunu ifade eder. 1896 Annuaire Oriental’indeki ilanlarında Abdul-
lah Biraderler, saray fotoğrafçısı olduklarını öne çıkarırlarken padişahın 
selamlık seremonisi fotoğraflarını satmaya yetkili tek stüdyo olduklarını 
yazarlar. Yine 1896 yıllığındaki ilanında Th. Vafiadis aile, evlilik, piknik, 
okul, anıtlar, binalar gibi konularda fotoğraf çektiğini belirtir. 19. yüzyıl 
sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda ve özellikle de İstanbul’da fotoğ-
rafa ilginin oldukça artması fotoğraf stüdyolarının da çoğalmasına sebep 
olmuştur.1 Bu yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için her stüdyo 
diğerlerinden farklı olan özelliklerini ve uzmanlık alanlarını reklamların-
da vurgulamaya çalışmıştır. Fark edileceği gibi ilanlarda bahsi geçen stüd-
yo fotoğrafçılarının tümü erkektir ve bunlardan hiçbiri kadın fotoğrafla-
rı konusunda uzman olduğunu yazmamıştır. Çünkü kadın fotoğrafları, 
daha doğrusu Müslüman kadınların fotoğrafları dinî kaygılar dolayısıyla 
hassas bir meseledir. Örneğin, fotoğrafçı Bahaettin Rahmi Bediz2 (1875-
1951) ve Arif Hikmet Koyunoğlu’nun3 (1888-1982) Müslüman kadınları 

1 Osmanlı coğrafyasındaki ve özellikle başkentte yoğunlaşan fotoğraf stüdyolarının liste-
leri için bkz. Bölük, 2014, s. 153-160; Özendes, 1995, s. 58-85; Öztuncay, 2015, s. 16-19. 

2 Seyit Ali Ak’ın aktardığı üzere Bediz, 1910’da İstanbul’da açtığı stüdyosu “Resne”nin 
vitrininde Osmanlı Müslüman kadınlarının fotoğraflarını sergilemeye başladığında 
çeşitli tepkiler, hatta tehditler almıştı. Çünkü muhafazakâr kimseler bu fotoğrafların 
teşhir edilmesini Müslüman kadınlara yönelik bir hakaret olarak algılamışlardı (Ak, 
2004, s. 86). Yazar aynı kitabında Bediz’in bir Müslüman kadının fotoğrafını çekebil-
mek için 1918’de İstanbul Polis Müdiriyet-i Umûmiyesi’nden aldığı bir izin belgesinin 
içeriğini şöyle aktarır: “Hamil-i vesika İkbal Hanım’ın mesture olarak fotoğrafının ah-
zına müsâ’de edilmiştir. Fî 12 Şubat sene [1]334” (Ak, 2004, s. 88).

3 Engin Özendes, Koyunoğlu’nun stüdyosu “Yeraltı Fotoğrafhanesi”ni 1915’te İstan-
bul’da açtığını ve 1920’ye kadar fotoğraf çekmeye devam ettiğini yazar (1995, s. 319). 
Seyit Ali Ak, fotoğrafçıyla gerçekleştirdiği bir röportajdan alıntı yapar, burada Koyu-
noğlu fotoğrafhanesinin vitrinine Müslüman kadınların fotoğraflarını koyduktan sonra 
karşılaştığı olumsuz tepkileri anlatmaktadır: “İlk defa Müslüman hanımların rızalarını 
alarak fotoğraflarını vitrine koydum. Tepki geldi. Vitrini kırdılar. Tehdit mektupları 
aldım. Bu konuda başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum: Recep Peker yeni ev-
lenmişti. Hanımıyla fotoğraf çektirmeye geldi. Eşinin yüzünü ısrarlarımıza rağmen aç-
tıramadık. Peçeyle resim alınmaz, dedim. Recep Bey, Hikmet bizim kardeşimiz, dedi. 
Güçlükle ikna ettik. Çıkarken Recep Bey resmi vitrine koyabilirsiniz, dedi. Aradan za-
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fotoğraflarken yaşadıkları sorunlar kaynaklarda geçmektedir. Oysa Atelier 
Elsa hiçbir çekincesi olmaksızın kadın fotoğraflarını uzmanlık alanı olarak 
belirtebilmiştir, bu nedenle de Atelier Elsa’nın bir kadın fotoğrafçı tara-
fından işletildiği savı kuvvetlenir. Bu noktada toplumsal cinsiyet meselesi 
günlük yaşam pratiklerinde belirleyici olarak tartışmanın odağına yerleşir. 

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Osmanlı fotoğraf tarihi içerisinde kadın fotoğrafçıların 
görünmezliği sorgulanmış, 19. yüzyıl sonunda Osmanlı İstanbul’unda ya-
şayan ve çalışan İtalyan fotoğrafçı Elisa Pante Zonaro’nun öncü kimliği 
tartışılmış ve fotoğrafçılığını araştırırken aile arşivinin rolü ve önemi vur-
gulanmıştır. Ayrıca Elisa Zonaro ile Atelier Elsa arasında güçlü bir bağ-
lantı olabileceği savlanmıştır. Kadın tarihi araştırmada yaşanan güçlüklere 
değinilerek özellikle fotoğraf tarihi bağlamında bazı çözüm önerileri su-
nulmuştur. Fotoğrafın gösterdiği imgeyle yetinilmeyip maddeselliğinin de 
değerlendirilmesi, fotoğrafçının sosyal çevresinin araştırılması, inceleme 
sırasında kaynak türlerinin çok geniş tutulması önemli sonuçlar getirmek-
tedir. Kuşkusuz farklı arşivlerde gerçekleştirilecek başka araştırmalarla 
Elisa Zonaro’nun fotoğrafçılığına dair yeni bilgilere ulaşılması muhtemel-
dir. Aynı şekilde, Osmanlı gazete ve dergilerinin taranmasıyla fotoğrafçı 
kadınlara dair başka bilgilerin de ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 

man geçiyor. Hiç unutmam ilk Cumhuriyet balosunu Ankara Palas’ta yapıyoruz. Peçe-
sini açmayan kadını açık bir elbiseyle görünce güldüm” (Ak, 2001, s. 87). 
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ÖZEL BİR ARŞİVDE KADININ YERİ  
VE DÜNÜN ARŞİVİNDEN BUGÜNÜN KADININA  

ULAŞMANIN İMKÂNI / SINIRLILIKLARI

Gülay Acar Göktepe1

Özet

Bu bildiride, 2020 SALT Araştırma CultureIst Fonu’yla yürüttüğüm, 
“İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu 
(1952-1957)” başlıklı çalışmanın araştırma sürecindeki deneyimini aktarı-
yorum. Göktepe ailesinde bulunan arşivden yola çıkarak; Göktepe Piyano 
Salonu’nun kurucusu olan Selâhattin Göktepe’nin (1910-1991) konser or-
ganizasyon süreçlerine, düzenlediği konserlere, piyano dersi verdiği öğ-
rencilere ilişkin tuttuğu arşivlerde kadının yerine odaklanıyorum. Arşivde 
yer alan kadınlar ve kız çocuklarıyla sözlü tarih çalışması yapmak üzere 
kendilerine ulaşabilme çabasında yaşadığım deneyimi sunuyor, dünün ar-
şivinden bugünün kadınına ulaşmanın imkânını ve sınırlılıklarını ortaya 
koyuyorum. 

Arşivin burada ele alınan kısmında fotoğraflar, konser programları, kon-
ser sonrası anı defterine yazılmış metinler ve mektuplar bulunmaktadır. Pi-
yano öğrencileri için ayrıca tutulmuş bir arşiv de değerlendirilmektedir.

1930’lu yıllardan başlayıp 1980’li yıllara kadar tutulan arşivin merke-
zinde, arşivi tutan Selâhattin Göktepe vardır. Hayatta olduğu süre boyun-
ca, bireysel yaşantısının arşivi olarak sakladığı belgeler, sonraki kuşakları 
için hatıra olarak sınırlı kalmıştır. Ancak arşivin sosyolojik boyutu da ol-
dukça güçlüdür. Selâhattin Göktepe, 1926 yılı itibariyle İstanbul Dârülel-
hanı’nda, Türk Beşleri olarak anılan gruptan Cemal Reşit Rey’in öğrencisi 
olup, İzmir’de felsefe öğretmenliğinin yanı sıra piyano dersleri veren ve 
uluslararası düzeyde Batı klasik müziği sanatçılarını, düzenlediği organi-

1 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, gulaycr@
gmail.com 
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zasyonlarla İzmir’de ağırlayan bir sanatçıdır. Bu biyografik geçmiş dola-
yısıyla arşiv, Cumhuriyet döneminin çok sesli müziğin yaygınlaştırılması 
politikasının unsuru olarak sosyolojik bir boyut kazanmaktadır. 

Söz konusu arşivde kadının yerinin, toplumsal yaşamdaki yeriyle pa-
ralel bir hat çizdiğini söylemek mümkün. Arşivde kadının yerine odak-
lanmak, kimi zaman bakışı olan üzerinden olmayana yönlendirmeye zor-
lamaktadır. Arşivler, olmayanın varlığını sorgulamayı gerektirmektedir. 

Arşive ilk bakışta Selâhattin Göktepe’nin konser organizasyonlarını tek 
başına üstlendiği fikri kolaylıkla edinilebilir. Ancak evinin bir bölümünü 
konser salonu yapması, dört çocuklu bir baba olması, öğretmenlik mesleği 
gibi toplumsal diğer rolleri de düşünüldüğünde eşi Müşerref Göktepe’nin 
arşivde görünmeyen varlığı, sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Müşerref 
Göktepe’nin organizasyonlardaki varlığı sözlü tarih görüşmeleriyle ortaya 
çıkmıştır. Gündelik yaşamın sürdürülmesinin yanı sıra konser için gelen 
sanatçıların karşılanmasından, kokteyl yemekleri hazırlanmasına, sanatçı-
ların evde yatılı olarak ağırlanmasına kadar organizasyonların vazgeçile-
mez kişisi olduğu görülmektedir.

1953 yılından 1980 yılına kadar düzenlenen 82 virtüöz konserinden 
35’inde, kadın sanatçılar, solist ya da eşlikçi olarak yer almıştır. Öğrenci 
arşivinde ise 1926 yılından 1987 yılına kadar 459 öğrenciye piyano der-
si verildiği, bunlardan 70 kadarının erkek, geri kalan çoğunluğun ise kız 
çocuklar ya da kadınlar olduğu görülmektedir. Kız çocuk ya da kadınlara 
ilişkin nicel veriler, modernleşmenin simgesel nesnelerinden olan piyano 
ve modern kadın imgesine ilişkin politikalarla tartışmaya açılmaktadır. 

Dünün arşivlerinden bugünün kadınlarına ulaşmak çok ve çeşitli kay-
nak kullanımını gerektirmektedir. Ancak karşılaşılan ilk ve en büyük engel 
kadınların soyadlarındaki değişimdir. Arşivde kız çocuklar ya da kadın-
lar, kendi isimlerinden sonra, baba adları ve soyadlarıyla kayda geçmiştir. 
İnternetin ve sosyal medyanın etkisiyle kolaylıkla ulaşabilen erkekler ya-
nında, kadınlara ulaşmanın en şaşırtıcı yolu babalarının ölüm ilanlarıdır. 
Nitekim değişmiş olan soyadları sebebiyle, dijital kaynaklar taranırken 
kadınlardan önce babaları ad ve soyadıyla aranmış, babaların ölümüyle 
verilen ilanda kadınlar bu kez sonraki / bugünkü soyadlarıyla yer almıştır. 

Anahtar Sözcükler: Özel arşiv, Göktepe Piyano Salonu, kadın, kız ço-
cuklar, piyano, müzik
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WOMEN’S STATUS IN A PRIVATE ARCHIVE 
AND THE POSSIBILITY/LIMITATIONS OF SEARCHING 

FOR THE WOMEN TODAY IN THE ARCHIVE OF  
YESTERDAY 

Gülay Acar Göktepe1

Abstract

In this paper, I am sharing my experiences throughout the study “‘A 
Gate of Heaven’ within the Social Life in İzmir: Göktepe Piano Hall (1952-
1957)”, conducted via the 2020 SALT Research CultureIst Foundation”. Ba-
sed upon the archive of the Göktepe Family, I focus on women’s status in 
the archive of Selâhattin Göktepe (1910-1991), founder of the Göktepe Pia-
no Hall, regarding the organizations and contents of the recitals and his pi-
ano students. Here, I want to present my experiences contacting the women 
and young girls in an effort to conduct oral history and the possibility and 
limitations of searching for the women today in the archives of yesterday. 

The archive mentioned here consists of photographs, recital programs, 
memoirs written after the recitals, and letters. There is also another archi-
ve of piano students, which will be addressed later.

The founder Selâhattin Göktepe is the main figure of the archive between 
the years of the 1930s and the 1980s. All the documents he kept as an archi-
ve of his whole life were mere memories for the next generations. However, 
the archive is of quite a sociological importance. Selâhattin Göktepe was 
the student of Cemal Reşit Rey, one of the members of a group called The 
Turkish Five in İstanbul Dârülelhanı (later known as İstanbul Municipal 
Conservatory) in 1926, and an important figure who was both a philosophy 
and a piano teacher and hosted internationally reputed Western Classical 
Music artists in the events he organized in İzmir. Due to this biographical 

1 Research Assistant Hacettepe University, Department of Communication Sciences, gu-
laycr@gmail.com 
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history, the archive has a sociological significance as an element of the poli-
cy of the popularization of polyphonic music in the Republic Period. 

It is possible to say that the women’s status in the archive is parallel to 
the status of women within social life. Focusing on women’s status in the 
archive sometimes leads the gaze from what is already there to what is not. 
And, the archives require questioning the existence of what is not there. 

A first glance at the archive might bring to mind that Selâhattin Gökte-
pe undertook the organization of the recitals alone. However, the fact that 
he turned one of the rooms in his house into a concert hall, that he was a 
father of four, and that he was a teacher and had social roles and respon-
sibilities points to the need to consider the invisible presence of his wife 
in the archives. The presence of Müşerref Göktepe in the organizations 
unfolds in the oral history interviews. She appears to be an indispensable 
figure in not only the maintenance of everyday life but also the organiza-
tion of the events from welcoming the artists that came for the recitals to 
preparing the cocktail dinners and having the guests at home.

Female artists participated in 35 of 82 virtuoso recitals organized 
between 1953 and 1980 as soloists or accompanists. Moreover, according 
to the archives of students, there were 459 piano students between the ye-
ars 1926 and 1987, and only 70 students were men and the rest were most-
ly young girls or women. The quantitative data regarding the young girls 
and women calls upon discussing the policies towards piano as a symbolic 
object of modernization and the image of the modern women. 

Searching for the women today in the archives of yesterday requires 
the use of multiple and various resources. However, the first and foremost 
obstacle is the change of women’s surnames. The young girls or women in 
the archive have been registered under the names and surnames of their 
fathers after their own names. It is quite striking that, contrary to men who 
are easily accessed through the internet and social media, women can only 
be found via the obituaries of their fathers. Therefore, as women’s surna-
mes changed in time, in this study, first the fathers and not the women 
have been searched by their names and surnames in digital resources, and 
then the women were found by their subsequent/current surnames. 

Key Words: private archive, Göktepe Piano Hall, women, young girls, 
piano, music
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Giriş

Bu bildiride, 2020 SALT Araştırma CultureIst Fonu’yla tamamladığım, 
“İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu 
(1952-1957)” başlıklı projenin1 araştırma sürecindeki deneyimini payla-
şacağım. Bu projenin odağında bir konser salonu vardı. Projede amacım, 
İzmir’in ilk konser salonu olma özelliğini taşıyan, 1952 yılında kurulmuş 
olan bu sanat mekânının varlığını mümkün kılan sosyolojik bağlamı an-
lamaya çalışmaktı. Araştırmayı konser salonunun kurucusu Selâhattin 
Göktepe’nin bu sürece ve genel olarak kendi yaşamına ilişkin tuttuğu özel 
arşivinden yola çıkarak tamamladım. Bugün ise konumuz bağlamında söz 
konusu arşivde kadının yerine odaklanacağım. Arşivde yer alan kadınlara 
ve kız çocuklarına, kendileriyle sözlü tarih çalışması yapmak üzere ulaş-
maya çalışırken yaşadığım deneyimi sunacağım. Böylelikle dünün arşivin-
den yola çıkarak bugünün kadınına ulaşmanın imkânını / sınırlılıklarını 
ortaya koyacağım. 

Okumakta olduğunuz yazının seyri şöyle ilerleyecek: Öncelikle arşive 
nasıl ulaştığımdan bahsedeceğim ve ikinci olarak da arşivin içeriğinden 
söz edeceğim. Bunları takiben, arşivden yola çıkarak mekâna ilişkin kur-
duğum tarihsel anlatıya ve sosyolojik bağlama değineceğim. Arşive ilişkin 
böyle bir arka plan bilgisi vermemin ardından kız çocuklarının ve kadın-
ların hangi bağlamlarda arşiv kapsamına dâhil edildiğine işaret edeceğim. 
Arşivden yola çıkarak, kendi deneyimim çerçevesinde, kadınlara ulaşma-
nın imkânını / sınırlılıklarını ortaya koyacağım.

Arşive Ulaşma Hikâyesi 

2009 yılında internet üzerinden, Sosyal Bilimler mezunu bir elemanın 
arandığına ilişkin bir iş ilanıyla karşılaştım ve bu ilana başvurdum. İlan 
savunma sanayisi alanında çalışan bir şirkete aitti. Bu ilanda işin türüy-
le ilgili bir bilgi yoktu. Görüşmeye gittiğimde şirketin sahibinin benden 
istediği şey, aile soyağacını hazırlamamdı. Daha önce, 1984 yılında hazır-

1 Proje 14 Ocak 2021 tarihinde SALT Araştırma YouTube kanalında sunulmuştur. htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=4FFSUNtTPFg 



703

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

lanmış ve 1700’lü yıllara kadar götürülmüş, kitaplaştırılmış bir soyağacı 
vardı. Aradan geçen yirmi beş yıllık zamanda bu soyağacının yazılı olarak 
eksik kalan kısmını tamamlamam bekleniyordu. Binlerce kollara ayrılmış, 
binlerce ismin yer aldığı bu şecere çalışması, hazırlandığı yıl ve kurumsal 
kaynaklarla değil de kişisel kaynaklarla yürütülmüş olduğu düşünüldü-
ğünde, Türkiye açısından oldukça özgün bir örnek. Ancak özgünlüğünü 
bir yana bırakırsak, sosyal bilimci gözünden bir şecere çalışması ne anlam 
ifade eder? Bir yığın isim, kısmen doğum-vefat tarihleri, kısmen meslek 
bilgileri ve kısmen de yerleşim adlarının olduğu bir kitap. Deneyimimden 
edindiğim kanaate göre eğer o aileden birisi değilseniz çok da fazla bir 
anlam ifade etmez. Soyağacında topluma mal olmuş isimlerin yer almış 
olması belki merakı celp edebilir. Bilindik bir şahsiyet üzerinden kurulan 
bağlamın bilgisi, salt isimleri bilmek açısından düşünüldüğünde dahi o 
kişinin akrabalık ilişkileri topluma, kültüre ilişkin veriler, yeni bağlamlar 
sağlayabilir. Netice itibariyle bir ailenin tarihine ilişkin olsa da şecere çalış-
ması bir aile tarihi çalışması değildir. Aileyi, tarihin ya da sosyolojinin ele 
aldığı gibi kurumsal bir perspektiften ele almaz. 

Söz konusu şecere çalışması ikinci baskısına hazırlanırken benim de 
bilgilerim doğrultusunda genişletildi. O süreçte sözlü tarih çalışmaları 
yaptım ve görüşme yaptığım kişilerden mümkün olduğunca fotoğraflar 
topladım. Kısaca, bir aile tarihi çalışması yapabilmek için çokça veri elde 
etmiştim. 2011 yılında bu şecere çalışması sözlü tarih anlatılarının ve fo-
toğraf albümünün de yer aldığı şekliyle bir kitap haline getirildi.1 Ancak 
bu çalışmayı, bir aile tarihi çalışması olarak adlandırmak doğru olmaz, 
zira anlatılar aile hatıraları olarak, kitap da bir veri yığını olarak basılmış 
oldu. Bu veriler kurumsal aile ile ilişkilendirilmedi. 

Okumakta olduğunuz yazıya konu olan arşivin sahibi Selâhattin Gök-
tepe’nin ismiyle şecere çalışması sırasında karşılaştım; Selâhattin Gökte-
pe şecerede yer alan kişilerden biridir. Dolayısıyla söz konusu arşivi tu-
tan kişiyle ilgili bilgilerim on yıldan daha öncesine dayanıyor. Araştırma 
sürecinde Selâhattin Göktepe’nin yakınları ve çocuklarıyla da sözlü tarih 
görüşmeleri yaptım. Burada, Selâhattin Göktepe’nin oğlu Mehmet Emin 
Göktepe’yle evli olduğumu belirtmeliyim. Selâhattin Göktepe’nin oluştur-
duğu arşivle de takip eden bu süreçte karşılaştım. Arşiv bir aile yadigârı, 
hatıra ve hafıza nesnesi olarak duruyordu. Arşivle karşılaştığımdan beri 

1 Uğur, H. (2011) Ailemiz. Ankara: UBY.
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ona yüklenmiş olan bu pasif rolün (elbette aile için aynı şey geçerli değil-
dir, dışarıdan bakan gözler için söylüyorum) dönüştürülmesi gerektiğini, 
malzemenin tabir-i caiz ise konuşturulması gerektiğini düşünüyordum. 
Zira bu arşiv yalnızca bir ailenin tarihine ilişkin değil, içeriğiyle Türki-
ye’nin kültür-sanat politikalarıyla, sanat ve özelinde müzik tarihiyle, mo-
dernleşme süreciyle de ilgili. Nitekim 2020 yılında SALT Araştırma benim 
uzun süredir yapmayı planladığım bu projeyi destekledi ve CultureIst Fo-
nu’yla arşiv çalışmasını gerçekleştirdim. Proje üzerinde çalışırken, tam da 
arşivde yer bulmuş olan kız çocuklarına ve kadınlara ulaşmaya çalıştığım 
sırada, “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerde-
ki Yeri” Sempozyumu bildiri çağrısı ile karşılaştım. Dolayısıyla okumakta 
olduğunuz yazı, sizlerle bu deneyimi paylaştığım bir anlatı içermektedir.

Özel Arşiv: Selâhattin Göktepe Arşivi İçeriği

Arşiv, bir öğretmen olan Selâhattin Göktepe’ye (1910-1991) aittir. 
Selâhattin Göktepe İstanbul Erkek Lisesi’nde lise öğrencisi olduğu yıllar-
da, aynı zamanda Darülelhân’a, sonradan alacağı adıyla İstanbul Belediye 
Konservatuvarı’na piyano öğrencisi olarak devam ediyor. İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okurken, 1930’lu yıllarda 
öğrenciliği döneminde, Rum ve Ermeni okullarında piyano ve tarih ders-
leri de veriyor. 1940’ların ilk yıllarından itibaren, İzmir Atatürk Lisesi’nde 
felsefe öğretmeniyken de okul dışı zamanlarında, genellikle çocuklara ve 
gençlere özel piyano dersleri vermeye devam ediyor. 1952 yılında evinin 
üst katına, İzmir’in ilk konser salonu olan Göktepe Piyano Salonu’nu ku-
ruyor ve konser organizasyonları gerçekleştiriyor. 1952 yılından 1980’li 
yıllara kadar, kurduğu konser salonunda ve İzmir’in çeşitli salonlarında 
düzenlediği konser organizasyonlarıyla, yurt içinden ve yurt dışından, pi-
yano solistleri başta olmak üzere, dünyaca ünlü klasik Batı müziği sanat-
çılarını ağırlıyor. 

Selâhattin Göktepe Arşivi’nin başlıca malzemesi düzenlediği konser 
organizasyonlarıyla ilgilidir. Arşivde, konserlere ilişkin el ilanları, konser 
programları, fotoğraflar, sanatçıların imzalı fotoğrafları, konser sonra-
sı anı defterine yazdıkları metinler, mektuplar, konser öncesi ve sonra-
sı konsere ilişkin İzmir’in yerel gazetelerinde çıkmış haberler ve benzeri 
materyal yer alıyor. Kendi içinde bir bütünlük oluşturan bu arşivde, 1952 
yılı öncesi dönemini de içeren benzer türde malzemelerle Selâhattin Gök-
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tepe’nin solist ya da eşlikçi olarak yer aldığı konserlere ilişkin arşiv malze-
meleri yer alıyor. 

Kendi içerisinde tutarlı bir diğer arşiv malzemesi de Selâhattin Gökte-
pe’nin ders verdiği piyano öğrencilerine ait kayıtlardan oluşuyor; kayıtlar 
öğrenci adlarına göre, alfabetik olarak tutulmuş. Bu kayıtlarda karşılaşılan 
en eski tarih 1926 yılı. Arşive göre Selâhattin Göktepe’nin 1987 yılına ka-
dar özel piyano dersi öğrencileri olmuş. Arşivin içeriğinde öğrencilerin 
adı, adresi, fotoğrafı, ders aldığı tarih aralığı yer almakla birlikte öğrenci-
nin üzerine çalıştığı eserler ve öğrencilere ilişkin durum değerlendirmesi 
notlarına yer vermiş. Kendi içinde bir bütünlüğü olan bir başka arşiv mal-
zemesi de kronolojik olarak hazırlanmış, sanatçı ve öğrenci konserleriyle 
ilgili fotoğraf albümü. 

Selâhattin Göktepe’nin arşivi kendisinin ciltler halinde hazırladığı 
haliyle korunmuş ve arşivi hâlihazırda ailesi muhafaza etmektedir. Arşiv 
içerdiği malzemeler açısından düşünüldüğünde hem görsel hem de ya-
zınsal olarak oldukça zengindir. Diğer taraftan, bir kişinin biyografisini 
ortaya koyabilecek nicelikte ve nitelikte belge ve fotoğraflar barındırdığı 
için, tutarlı bir anlatı kurma ve mikro düzeyi, yani kişisel ve biyografik 
olanı makro bağlama yerleştirme imkânı tanımaktadır.

Selâhattin Göktepe Arşivi konusunda bahsedilmesi gereken diğer bir 
arşiv malzemesi de Selâhattin Göktepe’nin çocukları için kaleme aldığı ha-
tıratlar ve günlüklerdir. Selâhattin Göktepe’nin oğlu için hazırladığı gün-
lük ve hatırat üzerine, aramızdaki yakınlık dolayısıyla çalıştım. Söz konu-
su hatırat ve günlükler iki cilttir ve tamamı daktiloyla yazılmış haldedir. 
Selâhattin Göktepe’nin bu iki cildi yer yer günlük halinde tuttuğu, zaman 
zaman da yazdığı tarihi not ederek geçmiş yaşamından söz ettiği anlatılar 
biçiminde organize ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle günlüğün hatırata 
doğru esnediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaptığım sözlü tarih görüşme-
lerinden öğrendiğime göre Selâhattin Göktepe benzer türden günlükler ve 
hatıratı iki kızı için de hazırlamıştır. Özel yaşamlarına ilişkin anlatı ve aile 
tarihine ilişkin hatıraların yer aldığı bu malzemeyi aile arşivi olarak tanım-
lamak mümkün. Söz konusu günlük ve hatırat diğer arşiv malzemelerinin 
yanında ailenin gündelik yaşamına, aile üyelerinin duygularına ve geçmiş 
yaşamına ilişkin eşsiz bir kaynaktır. 

Selâhattin Göktepe Arşivi’ndeki tüm malzemeyi bir arada değerlendir-
diğimizde, içeriği bakımından bir “aile arşivi” olarak tanımlamanın yine 
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de yetersiz kalacağı kanaatindeyim. Bunun nedeni arşivin salt Göktepe 
ailesine ilişkin değil, Selâhattin Göktepe’nin kamusal yaşamdaki pratik-
leri ve rollerine, maddi olarak çok daha geniş bir toplumsal alana temas 
ediyor olmasıdır. Örneğin, aile arşivinde yer alan kimi anlatılar, genel ola-
rak müzikle ilgili olduğunu söyleyebileceğimiz arşiv malzemesinin kimi 
noktalarına açıklık kazandırmaktadır. Selâhattin Göktepe’nin herhangi 
bir kurumsal yapıya dâhil olmaksızın bireysel olarak tuttuğu bilgi ve bel-
geler, hiç şüphesiz, bir arşivdir ve Oğuz İçimsoy’un belirttiği gibi “Arşivler 
hem bir mekân hem bir belge grubu hem de organizasyonu ifade eder. 
Bu üç unsurdan birinin eksikliği ise o yapının var olmaması anlamını 
taşımaktadır” (Tanatar Baruh, 2015, s. 372-373). Selâhattin Göktepe Ar-
şivi, kurumsal olarak değil ancak bireysel olarak bir araya getirilmesine 
koşut olarak fiziksel varlığıyla bir mekân, belge grubu ve organizasyonu 
barındırmaktadır. Arşivi, aile arşivlerini de kapsayan “özel arşiv” katego-
risi içinde ele almak daha doğru olacaktır. Lorans Tanatar Baruh (2015, 
s. 372), özel arşiv tanımları arasında farklılıklar olmasına karşın özel ar-
şivle “devlet kurumları dışında herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından 
üretilen ve kültür kurumlarının elinde bulunan arşiv malzemesi”ne işaret 
eder. Selâhattin Göktepe Arşivi’nin de, her ne kadar aile bireyleri tarafın-
dan korunuyor, herhangi bir kurumun elinde bulunmuyor olsa da, SALT 
Araştırma CultureIst Fonu desteğiyle belirli bir çerçevede ele alınıp üze-
rine çalışılması ile kısmi olarak kamusallaştığını söylemek mümkündür.

Aile arşivleri ve özel arşivler, öncelikle ait oldukları kişiler, topluluk-
lar için birer “hafıza mekânı”dır (Nora, 2006, s. 14). Nora’nın ifadesiyle 
hafıza mekânları, önemli buluşma yerleridir (2006, s. 10). Selâhattin Gök-
tepe Arşivi’yle ilgili belirtilmesi gereken önemli bir husus da arşivin bir 
hafıza mekânı olarak maddileştirilip çoğaltılmış olmasıdır. 2014 yılında 
Selâhattin Göktepe’nin oğlu müzikolog ve dilbilimci Mehmet Emin Gök-
tepe, bu arşivin konser organizasyonlarıyla ilgili kısmını dijitalleştirmiş, 
benim de kısmen katkımın olduğu bir derlemeyle yayımlamıştır.1 Arşiv 
malzemesinin tıpkıbasımı olan bu yayın, kişisel baskıdır; aile üyelerine ve 
sosyal çevreye dağıtılma yolu izlenmiştir. Buradaki amaç daha ziyade aile 
üyelerinin hafızalarını korumak, Selâhattin Göktepe’nin hatırlanmasını / 
unutulmamasını sağlamaktır. Bir anlamda arşiv, aile üyelerinin buluşma 
yerine dönüşmüştür, söz konusu yayınla arşiv için kamusallaşma adım-

1 Göktepe, M. E. (2014) Göktepe Kültür Etkinlikleri (1932-1988). Ankara: Kişisel baskı.
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larından ilkinin atılmış olduğunu söylemek de mümkündür. Tanatar Ba-
ruh’un ifade ettiği gibi “Özel belgeler, aile arşivleri ve diğer özel arşivler, 
bağışlar veya piyasa mekanizması yoluyla, kamusal alanda yer buldukça, 
özel alan ve kamusal alanın sınırları muğlaklaştıkça ve özel arşivler kül-
türel mirasın bir parçası haline geldikçe, topluma dair yeni bilgiler gün 
ışığına çıkar ve toplumsal yapıların nüansları dışında farklı yaşamları, du-
ruşları yakalamak mümkün olur” (2015, s. 372-373). Nitekim arşivden ve 
aile anlatılarından yola çıkıldığında Türkiye müzik tarihinde yerini alması 
gereken, ancak unutulmuş bir sanatkârla, sanat ve sanatçı organizatörüyle 
karşı karşıya kalıyoruz. Arşivin üzerine çalışılması Türkiye’nin modern-
leşme projesinin, kültür-sanat politikalarının kurumsallaşmamış, günde-
lik yaşam boyutundaki seyrini izlememize fırsat veriyor ve araştırmacıyı 
farklı bir yaşam pratiğiyle buluşturuyor. 

Türkiye’de Batı Müziği ve Çok Sesli Müziğin Yaygınlaştırılması 
Politikalarında Bir Uğrak: Piyano Sanatçısı-Öğretmen Selâhattin 
Göktepe ve Göktepe Piyano Salonu

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte, 
ulus-devletleşme sürecinde, modernleşme bir kopuştan çok sürekliliği 
yansıtmaktadır. Türkiye’de modernleşme, Batı’da olduğu gibi sanayi-
leşmeyle birlikte toplumsal yapı ve kurumların değiştiği, iş bölümünün 
ayrışmasıyla bu ayrışmayı bir arada tutacak ‘toplumsal seferberliğin’ 
iletişim ve ulaşım teknolojileriyle sağlandığı (Deutsch’dan akt. Mardin, 
2015, s. 26) bir modernleşme tecrübesi değildir. Kocabaşoğlu’nun ifa-
desiyle “sanayileşmeden modernleşme” tecrübesidir (2007, s. 14). Eko-
nomik reformlardan ziyade, üst yapıdaki düzenlemelerle modernleşme 
adımları atılmıştır. Osmanlı’da Batı’yı örnek alan askeri okulların kurul-
masıyla başlayan modernleşme seferberliği (Ahmad, 2015, s. 12), milli 
eğitim sisteminin, yargı mekanizması ve idari sistemin Batı kurumları 
referans alınarak düzenlenmesi suretiyle devam etmiştir. Modernleşme 
kurumsal yapılarda değişimle sınırlı kalmamış, giyim, ev eşyası ve tüke-
time ilişkin nesneler aracılığıyla Batı’dan ithal edilmiş gündelik yaşam 
kültürü de imparatorluğun modernleşme tecrübesinde yerini almıştır 
(Mardin, 2015, s. 13). Kısaca Osmanlı’da ve Türkiye’de modernleşme, 
Batılılaşma olarak yaşanmıştır. Batılılaşmanın gündelik yaşamın kılcal 
damarlarına kadar sirayet ettiği alanlardan biri de müziktir. Piyano ise 
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modern olmanın gündelik yaşamdaki en önemli göstergelerinden biri-
dir. 

Müzikte Batılılaşma, çok sesli müziğin yaygınlaşmasıyla karşılığını bu-
lur. Müzikte bu yöndeki çabalar Çuhadar’ın belirttiği gibi Tanzimat’la baş-
lamış, ancak Cumhuriyet’le birlikte akademik bir temele oturmuştur. 1828 
yılında Giuseppe Donizetti askeri saray bandosunu kurmuş, ilk kez Batı 
tekniğini uygulamıştır (Çuhadar, 2015, s. 19-20). Cumhuriyet’in ilanın-
dan önce dahi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulacak olan ulusa konserva-
tuvar gerektiğine ilişkin düşünceleri (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurulu, 2006, s. 168) müzikte modernleşme kadar modernleşmede eğitim 
kurumlarına yüklenecek misyonu da göstermektedir. Atatürk’ün verdiği 
şu demeçte müzik, diğer sanat dallarıyla birlikte, kazanılması gereken bir 
savaşın henüz elde edilmemiş ganimeti gibidir ve millet yaratma yolunda 
bir araçtır:

Ankara‘ya yürüyen mağrur Yunan ordusunu Sakarya Meydan Muha-
rebesinde mağlûp ve ricate mecbur etti. Nihayet tekmil Yunanı Asya-yı 
Suğra Ordusu Afyon Karahisar - Dumlupınar Meydan Muharebesinde 
tamamen boğdu ve bütün aksamiyle Anadolu topraklarına serdi, imha 
etti (Şiddetli alkışlar). Her safhası vatan için, ahfad-ı ensalimiz için şerefli 
hâdiselerle dolu büyük bir menkıbe-i celâdet teşkil eden Anadolu muhare-
belerinin heyecanbahş tafsilâtını lisan-ı tarihe terkediyorum. 

Fakat Efendiler! Millet; milletin ruh sanatı, musikisi, edebiyatı ve bü-
tün bediiyatı bu kudsî cidalin ilâhî teranelerini müebbet bir vatan aşkının 
vectleriyle daima terennüm etmelidir (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurulu, 2006, s. 179).

Nitekim Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra halk ezgileriyle Batı 
tekniği kullanılarak ulusal Türk müziğinin yaratılması, öğretilmesi ve 
yaygınlaştırılması çalışmalarına başlanmıştır. İlk kez 1924 yılında ve takip 
eden yıllarda aralarında Türk Beşleri1 olarak anılan gruptan kişilerin de 
yer aldığı sanatçılar Avrupa’ya müzik öğrenimine gönderilmiş, döndükle-

1 Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerinde halk ezgilerini klasik Batı müziği besteleriyle har-
manlayarak Türk müziğine katkı sağlayan bestecileri bir arada adlandırmak için kulla-
nılır. Türk Beşleri: Cemal Reşit Rey (1904-1985), Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), Hasan 
Ferit Alnar (1906-1978), Ahmet Adnan Saygun (1907-1991) ve Necil Kazım Akses’tir 
(1908-1999).
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rinde ise Ankara’daki Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenlik yapma-
ları beklenmiştir (Yücel’den akt. Çuhadar, 2015, s. 26). 

1910 doğumlu olan Selâhattin Göktepe bir imparatorluk çocuğu, an-
cak bir Cumhuriyet gencidir. 1924 yılı Selâhattin Göktepe’nin de müzik 
yaşamı için önemli bir yıldır, zira ilk piyano derslerini on dört yaşınday-
ken teyzesinin kızı Cavidan Yamut (1903-1993)’tan almaya başlayacaktır. 
1926 yılında lise öğrencisiyken Darülelhân’a başlayacak, konservatuvarda 
hocası Nezihe Hanım olacaktır. Bir yıl sonra 1927’de, 1916 yılında kurul-
muş olan Darülelhân’ın adı değişerek İstanbul Konservatuvarı olacaktır 
(Yücel’den akt. Çuhadar, 2015, s. 25). 1933 yılı Selâhattin Göktepe için 
hayatının kırılma noktası olarak görülebilir, çünkü konservatuvardaki ho-
cası bu tarihten itibaren Türk Beşleri’nden Cemal Reşit Rey olacaktır.

Türk Beşleri’nden Cemal Reşit Rey haricinde tümü eğitimlerini Tür-
kiye’de tamamlamış ve bestecilik eğitimi için Avrupa’ya gönderilmişken, 
Cemal Reşit Rey (1904), onlardan farklı olarak, müzik eğitiminin tamamı-
nı dokuz yaşından itibaren bulunduğu Paris ve Cenevre’de almıştır (Ali, 
1996, s. 11). Türk Beşleri’nin yaş olarak en büyüğüdür. Onlar 1924 yılı 
itibariyle Avrupa’ya giderken Cemal Reşit Rey, 1923 yılında Halit Ziya 
Uşaklıgil’den aldığı mektupla Darülelhân’a Batı Müziği bölümüne hoca 
olarak getirilmiştir (Ali, 1996, s. 26). Belki yaşam akışındaki bu farklılıktan 
kaynaklı olarak, diğerlerinden ayrıksı bir yanı vardır. Onlardan daha “Av-
rupalı”, daha “Batılıdır”. Selâhattin Göktepe için de Cemal Reşit Rey’in 
önemli bir figür olduğunu belirtmeliyiz. Rey’in yaşam biçimi, kullandığı 
dil, davranışları ve ilkeleri genellikle Batı’da uzun süre yaşamış olmasının 
etkilerini taşır. Her ne kadar büyük bir iddiaysa da kısmen sezgisel, kısmen 
de elimdeki bilgilere dayanarak Cemal Reşit Rey’in Selâhattin Göktepe 
için yalnızca piyano hocası değil, bir rol model olduğunu söyleyebilirim. 
Arşivde yalnızca kendisi için değil, ailesi adına da kurduğu şu cümle bu 
düşünceyi destekler niteliktedir: “Mutluluğumuzu müziğe, büyüklerimi-
ze, aziz hocam Cemal Reşit Rey’e borçluyuz.” Aldığı notlarda birden çok 
kez bu ifadeye yer vermiştir. Nitekim kurduğu Göktepe Piyano Salonu ve 
düzenlediği konser organizasyonlarının arkasında da Cemal Reşit Rey ve 
kurucuları arasında bizzat yer aldığı, çok sesli müziğin yaygınlaştırılması 
için 1945 yılında kurulan İstanbul Filarmoni Derneği’nin imzası vardır. 

Cemal Reşit Rey ve Selâhattin Göktepe arasındaki ilişki, Levent Can-
tek’in “Cumhuriyetin Büluğ Çağı” olarak adlandırdığı 1940’lı yılların gün-
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delik yaşamının siyasetle ilişkisini ele aldığı çalışmasında ortaya koyduğu 
denetleyici kuşak-yükselen kuşak kavramsallaştırmasıyla okunabilir. Can-
tek’e göre “Kırklı yılların entelektüelleri sürekli olarak yol/yön gösterici 
bir rol biçmişlerdir kendilerine. Toplumun eğitilmesi, kültürel kurumla-
rın çoğaltılması yaygınlaştırılması makro ölçekli önerilerdir. Lefebvre’in 
bahsettiği bütüncül insan [...] entelektüel öncü, sosyal mühendis oldukları 
söylenebilir” (2013, s. 19). Cemal Reşit Rey Filarmoni Derneği’nin kurul-
masıyla öncü ve sosyal mühendislik rolünü göstermiştir. Yol/yön gösterici 
rolü ise Selâhattin Göktepe’ye yazdığı 1953 tarihli mektupta geçen şu söz-
lerde görülebilir: “Henüz küçük olsa bile, İzmir’e bir konser salonu hediye 
etmiş olman, pek, cidden pek büyük bir muvaffakiyettir. Seni bütün kal-
bimle tebrik ederken ileride çok daha büyük ölçüde bir müzik müessesesi-
nin başında bulunmanı temenni ederim.” 

Göktepe ve Rey arasında yalnızca altı yaş fark olmasına rağmen arala-
rında kuşak farkı vardır. Kuşak farkını yaratan Kurtuluş Savaşı ve rejimin 
inşasında bulunmaktır (Cantek, 2013, s. 25). Cemal Reşit Rey Cumhuri-
yet’in ilanıyla birlikte Türkiye’ye getirilip Batı müziğini öğretme görevi-
ni üstlenerek, rejimin inşasında rol almışken, Selâhattin Göktepe savaş 
zamanlarında henüz bir çocuktur. 1890-1905 yılları aralığında doğanlar 
denetleyici kuşaktır; o dönemi çocuk ya da genç olarak yaşayanlar ise 
yükselen kuşaktır (Cantek, 2013, s. 26). 1950’li yıllara doğru yaklaşırken 
alaturka-alafranga müzik tartışmaları devam ederken, yükselen kuşaktan 
Selâhattin Göktepe, Cemal Reşit Rey’in “denetiminde” Göktepe Piyano 
Salonu’nu kurarak Türkiye’de çok sesli müziğin yaygınlaştırılması ve yüz-
lerce piyano öğrencisi yetiştirerek Batı müziğinin öğretilmesi ile ilgili po-
litikaların gündelik yaşamdaki tezahürü olarak tarihteki yerini alacaktır. 

Arşivde Görünmeyen ve Görünen Kız Çocukları ve Kadınlar

Türkiye’nin modernleşme tarihine ilişkin bu arşivde kadınların yeri 
nedir ve kadınlar Selâhattin Göktepe Arşivi’nde hangi bağlamlarda yer 
bulmuşlardır? Elbette bir arşiv malzemesine çok ve çeşitli yönlerden yak-
laşılabilir. Ancak Selâhattin Göktepe Arşivi’ndeki öz deneyimime göre, bu 
arşivin toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alınması gereken hatta bu 
perspektifin kullanılmasını zorunlu kılan bir arşiv olduğunu belirtmeli-
yim. Bu durum öncelikle arşivin belirli bir kısmında olması gerektiğini 
düşündüğüm, fakat görünür olmayan kadınlardan, diğeri ise arşivin belirli 
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bir kısmında somut olarak kız çocuklarının ve kadınların fazlaca görünür 
olmasından kaynaklı iki zıt temsilden ileri gelmektedir. Bu iki mefhum 
sırasıyla şu soruları sordurdu: Kız çocuklar ve kadınlar Selâhattin Göktepe 
Arşivi’nde niçin ya hiç görünmüyor ya da niçin bu kadar çok görünüyor-
lar? Kız çocuklarının ve kadınların görünürlüğü ve görünmezliğiyle ilgili 
soruların cevabı aslında aynı dinamiktir: Görünmezlik yahut fazlaca gö-
rünürlük kadın olmaktan kaynaklıdır. Totolojik bir mantık kurmuş gibi 
görünsem de, olgunun toplumsal bağlamı aslında bu durumun totolojik 
olmadığını gösterecektir. Bu bağlamlara geçmeden önce, başlangıçta söz 
ettiğim, kendi içinde bütünlük oluşturan arşiv malzemelerini ayrı ayrı ele 
alıp, kız çocuklarının ve kadınların Selâhattin Göktepe Arşivi’ndeki yerine 
işaret edeceğim. Arşivin her bir bölümünün kendi içinde görünen ve gö-
rünmeyenlerini vurgulayıp, bağlam bilgisine değineceğim.

Arşivde görünmenin de görünmemenin de sınıfsal temelini, en dikkat 
çekici nokta olarak vurgulamak gerekiyor. Klasik müzik orta ve üst sınıf-
larla ilişkilendirilir ve Batı’da da burjuvazinin ve aristokrasinin müziği 
olarak görülür. Yani klasik müziğin sınıfsal bir karakteri vardır (Makal, 
2020, s. 738). Klasik müzik odaklı Selâhattin Göktepe Arşivi’nde kadın-
ların görünmesinin ya da görünmemesinin sınıfsal bir temeli olduğunu 
kabulle başlamanın yerinde olduğunu düşünüyorum.

Selâhattin Göktepe Arşivi’nin konser organizasyonlarıyla ilgili bölü-
münde kadınlar, sanatçı kimliği ile yer alıyorlar; örneğin konser vermek 
üzere İzmir’de bulunan piyano, şan, keman vb. solist sanatçılar olarak. 
1940 yılından 1952 yılına kadar arşivde yer alan 38 konserden 15’inde 
kadın sanatçılar eşlikçi ya da solist olarak konserlere katılmıştır. 1953 yı-
lından 1980 yılına kadar düzenlenen 82 virtüöz konserinden 35’inde ka-
dın sanatçılar, solist ya da eşlikçi olarak yer almıştır. Sanatçılar arasında 
soprano Itala Petrini, piyanist Elizabeth Liles, arpist Giojola Paranti, pi-
yanistler Monique de la Bruchollerie, Jeanne Marie Darrè, Emma Contes-
tabile, Pnina Salzman gibi yurt dışından sanatçıların yanı sıra, viyolonist 
Marta Amati; Türkiye’nin ilk kadın konser piyanisti olarak kabul edilen 
Ferhunde Erkin; yine piyanistler İffet Evin, Suna Erel, Leyla Atak, Lale 
Önge, Ayşegül Sarıca; viyolonistler Ayla Erduran, Emine Erel, “Harika 
Çocuklar Yasası” olarak anılan yasayla yurt dışına eğitime gönderilen pi-
yanist Verda Erman, viyolonist Suna Kan gibi isimler vardır. Arşivde ka-
dın erkek fark gözetilmeksizin sanatçılar ilanlarda ve gazete yazılarında 
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“meşhur sanatkâr” sıfatıyla anılmışlar. Ancak yalnızca Türkiyeli kadın sa-
natçıların konser ilanı ya da haberlerinde ayrıksı bir durum göze çarpıyor, 
söylem içeren ifadeler kullanılıyor. Söz konusu ayrıksı durum “Harika”, 
“Harika kızımız”, “Kendi küçük sanatı büyük kızımız” gibi sıfatlardan ile-
ri gelmektedir. “Harika” ifadesiyle kurulan nitelemeler, “Harika Çocuklar 
Yasası”nı anımsatıyor ve dolayısıyla Türkiyeli kadın sanatçılar, çocukluk-
la, çocuk olmakla ilişkilendiriliyor. Söz konusu “harika çocuklar” Ayla Er-
duran, Lale Önge, Ayşegül Sarıca’dır. Bu kadın sanatçılar aidiyet ekiyle 
de Türklük, hatta birtakım yakınlık ifade eden sözcüklerle aile anlatısına 
da dâhil edilmiştir. Örneğin Ayşegül Sarıca “Harika kızımız” olarak bir 
haberde yer alırken 27 yaş civarındadır. 1962 yılında verdiği bir konserde 
tüm Amerika ve Avrupa’nın kendisine hayran kaldığı ifade edilmiş ve ar-
dından Times’ta, muhtemel ki yıllar önce çıkmış bir gazete haberine yer 
verilmiştir: “Göz kamaştıran bir teknik [...] İnanılmayacak yaştaki bir kız 
çocuğunda.” Daha sonraki konserlerinde de gazetelerde yer almış benzer 
ifadeler nedeniyle, Ayşegül Sarıca’nın neredeyse hiç büyümüyor olduğu-
nu düşünebiliriz. 

Selâhattin Göktepe Arşivi’ndeki konser programları incelendiğindeyse 
eserleri çalınan tek bir kadın besteciye rastlamıyoruz. Bu durum kuşkusuz 
kadınların görünmezlikleri üzerine bizi düşünmeye davet eden dinamik-
lerden birini oluşturuyor. Ahmet Makal’ın da belirttiği üzere, toplumsal 
yaşamda kadınların karşılaştıkları ayrımcılık biçimleri müzik alanında da 
geçerliliğini koruyor. Bu alanda da kadın olmaktan ötürü yaşanan pek çok 
sorun var. Besteci kadınların yetişmeleri için gerekli olanak ve eğitimin 
sağlanamaması sorunların en büyüğü. Beste yapabilme imkânını bulabil-
miş kadınların ise eserlerinin yayınlanma süreçlerinde karşılaştıkları hem 
müzikal hem de sosyal engeller, kadın müzisyenleri erkek egemen düze-
nin dışında tutuyor (Makal, 2020, s. 739). 

Selâhattin Göktepe Arşivi’nde karşılaştığım ilk arşiv malzemesi grubu 
olan konser organizasyonlarıyla ilgili belgeler “Tüm bu organizasyonlar 
gerçekleştirilirken Selâhattin Göktepe’nin eşi Müşerref Göktepe nerede?”, 
sorusunu sormama da vesile olmuştur. Kısaca arşivde görünmeyen üze-
rine düşünme sürecinin benim için başlangıcı Müşerref Göktepe olmuş-
tur. Müşerref Göktepe hakkında birtakım yüzeysel biyografik bilgilere 
sahiptim; buna göre Müşerref Göktepe, Olgunlaşma Enstitüsü mezunu 
bir çiçek öğretmeniydi. İzmir’de Kız Lisesi’ne öğretmen olarak atanmasını 
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takiben karşı okuldaki, İzmir Atatürk Lisesi öğretmenlerinden Selâhattin 
Göktepe’yle tanışıp evlenmiştir. Çiftin engelli bir çocukları dünyaya gel-
mesiyle –aile mektuplarında ifade edildiği biçimiyle– Selâhattin Göktepe 
eşinden “çalışmayı bırakmasını rica ediyor”. Müşerref Göktepe öğretmen-
liği bırakarak, ardından üç çocuk daha dünyaya getiriyor ve aile dört ço-
cuklu olarak yaşamına devam ediyor. Selâhattin-Müşerref Göktepe çifti, 
çocuklar çok küçük yaşlardayken, iki katlı evlerinin üst katına Göktepe 
Piyano Salonu’nu kuruyorlar. Yani konser salonuyla, organizasyonlarıyla 
ilgili her faaliyet aslında çiftin evlerinde gerçekleşiyor. Göktepelerin evin-
de genel olarak aileyi düşündüğümüzde dahi yapay kalan kamusal-özel 
alan ayrımının maddi gerçekliğinin var olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 
Müşerref Göktepe bu organizasyonlarda mutlak suretle bir rol üstlenmiş 
olmalı, ancak arşivde bu duruma dair bir bilgi bulamıyoruz. Müşerref 
Göktepe’nin müzikle ilgili olmadığı için bu arşivde yer almamış olduğu-
nu pekâlâ düşünebiliriz, ancak en azından konser fotoğraflarında görmeyi 
umut edebiliriz. Müşerref Göktepe arşivde tek bir fotoğrafta karşımıza çı-
kıyor; kokteyl masasının başında. Nitekim kızı Oya Ökmen’le gerçekleş-
tirdiğim sözlü tarih çalışmasında ortaya çıkmıştır ki Müşerref Göktepe’nin 
evde gündelik yaşamın sürdürülmesinin yanı sıra konser için gelen sanat-
çıların hava alanında karşılanmasından kokteyl yemekleri hazırlanması-
na, sanatçıların evde yatılı olarak ağırlanmasına kadar organizasyonların 
vazgeçilmez kişisi olduğu görülmektedir. Ayrıca çok sonra karşılaştığım 
günlük-hatırat arşivinin içinde bulunan bir el afişi, Göktepe Piyano Salo-
nu’nun hikâyesini başka türlü yazdırabilirdi. Göktepe Piyano Salonu’nun 
afişlerinden biri olan söz konusu afişin aslında konser organizasyonu arşi-
vinde olması beklenirdi. Afiş çok çarpıcıydı, zira matbu olarak basılmış bu 
afişte konser salonunun sahibi (müessisi) olarak Müşerref Göktepe görü-
nüyordu. Bu ironik durum şunu düşündürtüyor: Ev ve konser salonunun 
aynı çatı altında olmasıyla özel-kamusal alan ayrımı pratikte olmasa da 
arşivde yapılmış ve “kadın” (Müşerref Göktepe) aile yaşamından bahsedi-
len günlük-hatırat arşivine yerleştirilmiştir. 

Piyano öğrencileri arşivinden de 1926 yılından 1987 yılına kadar 459 
öğrenciye piyano dersi verildiği, bunlardan 70 kadarının erkek, geri kalan 
çoğunluğun ise kız çocukları ya da kadınlar olduğunu öğreniyoruz. Kadın 
ve kız çocuklarının nicel varlığı fotoğraf arşivinde de konsere gelen kadın 
sanatçılar ve piyano öğrencilerinin sayısıyla paralellik gösteriyor. Klasik mü-
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ziğin sınıfsal karakteri bu arşivde de yansımasını bulmakla birlikte, ayrıca 
modern olmanın da imgesi haline geliyor. Kadın ve kız çocuklarının varlı-
ğının müzik ve sınıf ilişkisini yansıtmanın yanı sıra bir çeşit kültürel serma-
ye nesnesi ve statü sembolü olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Piyano hem 
Osmanlı toplumunda saray ve çevresinde kullanılan bir enstrüman hem de 
Cumhuriyet döneminde bürokrat aydın tabaka için bir statü sembolü konu-
mundadır (Karakaya, 2018, s. 3). Modernleşmenin simgesel nesnelerinden 
olan piyano, modern kadın imgesinin önemli unsurlarından biri olmuştur. 
Gerçekleştirdiğim sözlü tarih görüşmelerinden birinde Selâhattin Gökte-
pe’nin erkek öğrencilerinden biri, “Herkes kız çocuklarını piyano öğrenmeye 
gönderiyordu. Benim kız kardeşim yoktu, bizim evden de beni gönderdiler,” 
ifadesiyle dönemin tanığı olarak Batı menşeli bir enstrüman olan piyanonun 
modern kadın imgesinin bir unsuru olduğu gerçeğini teyit etmiştir. Ancak 
kız çocuklarının ve kadınların piyanoyla macerası, karşılaştığım çoğu ör-
nekte, bu imgenin yaratılmasıyla sınırlı tutulmuş ve müzik alanında yüksek 
eğitime evrilmemiştir. Selâhattin Göktepe’nin öğrencilerinden Semin Fesci-
ler’in hikâyesinde bu durumu doğrudan izleyebiliyoruz. Kızı Yasemin Sav-
ranoğlu annesinin piyano çalmayı öğrendiği süreci şöyle anlatmıştır: 

Orta ve lise yıllarında gönlünde piyano var onun, Chopin’in filmini izle-
diğinden beri piyano en büyük aşkı. Evde, okulda sürekli çalışıyor, çalıştıkça 
daha da başarılı oluyor, konserlere çıkıyor. Piyano hocalarının göz bebeği o. 
[...] Selahattin Göktepe, çok tanınmış bir piyano hocası. Semin’in [...] kon-
servatuvara İstanbul’a gitmesini tavsiye ediyor, destekliyor ve hatta İstan-
bul’da kalacağı yurdu bile planlıyor. Günü geldiğinde ise o zamana kadar 
itiraz etmeyen anne babadan izin çıkmıyor ve Semin hayalleri kucağında, 
gözleri yaşlı piyanosunun tuşlarına bakakalıyor (Savranoğlu, 2019, s. 60).

Bu anlatıda piyano öğretmeni Selâhattin Göktepe’nin kız öğrencisinin 
konservatuvara gitmesini desteklediği çıkarımını yapabiliyorsak da ben-
zer bir başka örnekte farklı bir tavır aldığını görebiliyoruz. Bahsedeceğim 
örnekte kız çocukların ve kadınların piyano eğitmeni rolü almasına izin 
veriliyor, ancak piyano icracısı olması istenmiyor. Bugün üniversiteden 
emekli bir piyano öğretmeni geçmişe ilişkin bu süreci içinde ukde kalması 
olarak adlandırmış, Selâhattin Göktepe de dâhil olmak üzere babasının 
konservatuvara gitmesini desteklemediklerini; müzik ve piyano eğitimcisi 
olmak üzere bir okula gitmesine izin verildiğini dile getirmiştir. 
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Piyano öğrencileri arşivinde dikkati çeken bir başka nokta da Selâhattin 
Göktepe’nin tüm öğrencilerini babalarının isimleriyle kaydetmiş olması-
dır. Örneğin: Tomris Kemal Yalaz. Öğrencinin adından hemen sonra ba-
basının adı, bunun ardından da soyadları yazılmış. Soyadı Kanunu’ndan  
önce 24 yıl yaşamış ve eğitim hayatının büyük bir bölümünde eğitim dili 
olarak Osmanlı Türkçesini kullanarak geçirmiş bir kişinin geçmişteki bir-
takım alışkanlıklarını sürdürdüğünü düşünebiliriz. Örneğin, 1970’li yıl-
larda dahi Selâhattin Göktepe’nin bazı mektupları ve notlarını Osmanlı 
Türkçesiyle kaleme almış olduğunu görüyoruz. Selâhattin Göktepe’nin 
öğrencilerinin isimlerini kayıtlarda babalarının isimleriyle birlikte yazma-
sı sürdürdüğü alışkanlıklardan biri olabilir. Diğer taraftan bu uygulama-
nın çocukların velisinin adlarının kaydını tutmak gibi işlevsel bir nedeni 
de olabilir. Çocukların velisinin adlarını da yazmak için. Ancak öğrenci 
velilerinin isimlerini içeren bu kayıtlar arasında tek bir kadın ismiyle dahi 
karşılaşmadığımı da söylemeliyim. 

Sonuç Yerine: Dünün Arşivinden Bugünün Kadınına  
Ulaşmanın İmkânı / Sınırlılıkları 

Sonuç olarak kadınların toplumsal yaşamdaki konumlarına paralel bir 
çizgide arşivlerde yer aldığı söylenebilir. Böylece, bir arşivde kadının ye-
rinin tartışmaya açılabilmesi için kadının tarihteki ve toplumdaki yeri ile 
ilişkili olarak ele alınması gerekir. Kadınların arşivlerde görünür toplum-
sal aktörler olarak da niçin görünür olduklarını sorgulamak ve görünürlü-
ğün bağlamını ortaya koymak gerekiyor. Her şeyden önemlisi de arşivler-
de kadınların yerini tartışmaya açarken görünmek kadar görünmemenin 
de bir var olma biçimi olduğunu akılda tutmak gerekiyor.

Daha önce bahsettiğim üzere, SALT Araştırma Projesi’nin araştırma 
sürecinde Göktepe Piyano Salonu’nun tarihine ilişkin sözlü tarih çalışma-
sı yapmak üzere ilgili kişilere ulaşmaya çalışıyordum. İlgili kişilerin pek 
çoğu da kadınlardı. Kadınlarla sözlü tarih görüşmesi yapmak için onlara 
ulaşmaya çalışırken yaşadıklarım da imkân / sınırlılık mevzusunu doğru-
dan etkileyen faktörler olarak öne çıkmıştır.

Sözlü tarih çalışması gerçekleştirmek için elbette öncelikle ulaşmaya 
çalışılacak bir isim tespit etmeniz gerekiyor. Benim Göktepe Piyano Salo-
nu hakkında sözlü tarih çalışması gerçekleştirme sürecinde işimi kolaylaş-
tıran, arşiv sahibinin yakınlarına olan yakınlığımdı. Dolayısıyla bir kısım 
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kişiye çok kolaylıkla ulaşabildim ve onların bu arşivin parçası olması ar-
şivde yer alan başka kişilere onlar vesilesiyle ulaşmamı mümkün kıldı. Ar-
şivi koruyan aileye ilişkin geçmiş bilgisi arşivde yer alan kadınlara ulaşma 
imkânı verdi. Sözlü tarih görüşmeleri, hatırlamayı kolaylaştırıcı bir araç, 
dolayısıyla sözlü tarihin imkân olarak önemini de burada belirtmek gere-
kiyor.

2021 SALT Projelerinin araştırma süreci Covid-19 pandemisiyle bir-
likte başladı. Dolayısıyla yüz yüze sözlü tarih görüşmeleri yapmak ya da 
mekânsal hareketlilik bu dönemde çok da mümkün olamadı. Bu durum 
benim için araştırma sürecinde kullandığım yöntem ve teknikleri, pan-
demi koşullarına göre uyarlama zorunluluğu yarattı. Böylece benim Selâ-
hattin Göktepe Arşivi’nin oluşturulduğu şehir olan İzmir’e gidip, orada 
arşivde adı geçen kadınlara zincirleme olarak ulaşabileceğim, hatta odak 
grup görüşmeleri yapabileceğim düşüncesini bir kenara bırakmama sebep 
oldu. Bu nedenle araştırma sürecimi doğrudan etkileyen mekânsal sınırlı-
lıktan mutlaka söz etmem gerekiyor. 

Yukarıda kısaca bahsettiğim pandemiden kaynaklı mekânsal hareket 
sınırlılığı Selâhattin Göktepe Arşivi’nin farklı bölümlerinde adı geçen ka-
dınlara ulaşma mecrasını internete kaydırdı. Özellikle piyano salonunun 
öğrenci arşivinde yer alan kadınlara ulaşmanın internet üzerinden yolla-
rını aradım. Örneğin, sosyal medya hesapları bu süreçte bir imkân olarak 
belirdi. Piyano odağında bir araya gelmiş yüzlerce isme internet aracılığıy-
la ulaşabildiğimizi de böylelikle görmüş oldum. Bu aşamada sosyal medya 
dışında medya olarak güncel gazeteler ve gazete arşivleri en azından birta-
kım isimlere ulaşmama imkân sağladı. Piyanonun daha önce bahsettiğim 
sınıfsal karakteri benim arayışımda da yansımasını buldu. Sözlü tarih gö-
rüşmecilerime günlük gazeteler ve gazete arşivleri vasıtasıyla ulaşabilmem 
kişilerin toplumsal statüleriyle bağlantılıydı. Böyle bir bağlamda da bir ar-
şivde adı geçen kadınlara ulaşmanın imkânlarından biri başka arşivler ve 
bu arşivleri etkin biçimde kullanabilmektir.

Elbette bir arşivdeki arşiv malzemesinin değerlendirilmesi çok ve çeşit-
li kaynak kullanımını gerektiriyor. Araştırma projemde adı geçen kadınla-
rın izini sürerken şaşırtıcı biçimde sıklıkla vefat ilanlarına rastladım ve bu 
vefat ilanları önemli bir bilgi kaynağı oldu. Selâhattin Göktepe’nin öğren-
cisi olan, izini sürdüğüm kadınların babalarının vefat ilanları araştırmama 
kritik nitelikte bilgi sağladı. Kız çocukları ve genç kadınlar Selâhattin Gök-
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tepe Arşivi’nde daha önce de bahsettiğim gibi soy isimleri yanında babala-
rının isimleriyle birlikte yer alıyordu. Piyano öğrencisi kız çocuklarını ve 
genç kadınları, arşivde geçen isim ve (evlenmeden önceki) soy isimleriy-
le aradığımda, çok fazla kişiye ulaşamadım. Söz konusu kız çocukları ve 
genç kadınların baba adları arşivde kayıtlı olduğu için bu kez babalarının 
isimlerini internette aramaya başladığımda bu babaların vefat ilanlarıy-
la karşılaştım. Bilindiği üzere vefat ilanları klasik olarak merhumun ya-
kınlarının tam ve güncel isimlerini, akrabalık ilişkilerini de betimleyerek 
listeler. Arşivdeki kız çocukları ve kadınlar ilerleyen yıllarda evlenmiş ve 
eşlerinin soyadını almış olduklarından ilanlarda da güncel soyadlarıyla yer 
alıyorlar. Dolayısıyla babaların ölüm ilanları benim çalışmamda kadınlara 
ulaşmanın önemli bir araç ve imkânına dönüşmüştür ve bu imkân başka 
çalışmalar için de kullanılabilir. 
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BİR SAKLI ARŞİV ÖRNEĞİ: “DİPLOMAT EŞİ”  
AYŞE LEMAN KARAOSMANOĞLU VE ARŞİVİ

Birsen Talay Keşoğlu1

ÖZET

Özel arşivler hem kişisel hem de ulusal değer taşımaktadır ve bazı du-
rumlarda onların uluslararası değeri ve anlamı olduğunu da vurgulamak 
gerekir.  Arşivin değeri, toplanan materyalin belge niteliği taşıyıp taşı-
mamasına bağlıdır, biçiminde bir açıklama bazı eksikler doğurmaktadır. 
Eldeki belgelerin değerini kim, nasıl belirleyecek? Sadece resmî evraklar 
üzerinden tarih yazmanın bazı alanlarda yarattığı yetersizliği burada tar-
tışmayacağım. Özel arşivler ise araştırmacılar için bazı sorunlar yaratma-
sının yanı sıra tarih yazımına önemli katkı sağlamaktadır. Sadece kişileri 
ilgilendiren ve sahibine ait evraklar da özel arşiv olarak tanımlanabilir mi? 
Bir arşivin özel arşiv niteliği kazanması için topluma ya da devletlere ait 
bilgi mi içermesi gerekmektedir? Feminist tarih yazımı açısından bakıldı-
ğında bu sorular daha anlamlı hale gelmektedir. 

Bu bildiride bir özel arşiv olan ama uzun yıllar saklı kalmış Ayşe Le-
man Karaosmanoğlu’nun arşivinden yola çıkararak hem özel arşivlerin 
önemine hem de tarih yazımındaki rollerine değinmeye çalışacağım. 1998 
yılında İletişim Yayınları’nın çıkarttığı Tarih ve Toplum dergisinin yayın 
yönetmeni olduğumda, yayınevinin kurucularından Murat Belge’nin, Le-
man Karaosmanoğlu’nun yeğeni ve Leman Hanım’ın, ünlü yazar ve siya-
setçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eşi olduğunu biliyordum. Ancak 
Yakup Kadri’nin bir arşivi olup olmadığını ise hiç sormamıştım kendime. 
2000 yılının başlarında bir gün İletişim Yayınları’nın Sultanahmet’teki bi-
nasında Tarih ve Toplum dergisinin fazla sayılarının koyulduğu depoya 
inmek istedim. Depoda dergilere bakarken 2 büyük sandık gözüme çarptı. 

1 Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu, Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler Bölümü, birsentalay@gmail.com



720

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Acaba dergilerin bir bölümü oraya da koyulmuş mudur diyerek, kapağını 
açtım ve karşıma bir hazine çıktı. İlk önce Yakup Kadri’nin büyük boy fo-
toğrafını gördüm, biraz daha karıştırınca zarflar içinde mektuplar, gazete 
kupürleri, fotoğraflar, pasaportlar, notlar, not defterleri, kartvizitler, kart-
postallar gördüm. Zarfların üstünde belgelere ait bilgilerin not edildiğini 
fark ettim. Leman Hanım, arşiv ve tarih bilinci olan biriydi demek ki diye 
düşündüm. Yakup Kadri’nin vefatından sonra da toplanmış belgelerin 
çoğu kendine ve Belge ailesine aitti. Bu arşivi açmak gerektiğini ve mut-
laka bu belgelerin korunması gerektiğini düşündüğüm için, arşivin varisi 
Murat Belge ile görüştüm; sonuç olarak arşivin açılmasına karar verildi. 
Bu arada Tarih ve Toplum dergisine yazılarıyla katkıda bulunan Dr. Bah-
riye Çeri’ye durumu açtım ve birlikte bu arşivi tasnif etmeyi teklif ettim. 
Leman Hanım belgelerin bir kısmını zarflara koyarak kategorize etmiş-
ti ancak 2 büyük sandık dolusu tasnif edilmemiş çok değerli belgeler ile 
karşı karşıyaydık. Mektupların büyük çoğunluğu Osmanlıca olarak kale-
me alınmıştı. Tarih ve Toplum dergisinin bazı sayılarında bu mektupların 
içinden seçtiklerimizi ve bazı belgeleri yayınlamaya başladık. Ben özellikle 
bu arşivi oluşturmuş Leman Karaosmanoğlu ile ilgiliydim ve onunla ilgili 
yazılmış ilk makale yine Tarih ve Toplum dergisinde yayımlandı. Bu arşi-
vin hem ulusal tarihe hem diplomasi tarihine hem de bir diplomat eşi olan 
Leman Karaosmanoğlu’ndan yola çıkarak kadın tarihine katkı sunacağını 
düşünüyorum. 

Anahtar Kelimeler: Aile arşivi, Ayşe Leman Karaosmanoğlu, diploma-
si, siyaset, kadın tarihi 
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ABSTRACT

AN EXAMPLE OF A HIDDEN ARCHIVE:  
“DIPLOMAT’S WIFE” 

 AYŞE LEMAN KARAOSMANOĞLU AND HER ARCHIVE

It should be emphasized that private archives have both personal and 
national value, and in some cases, international value and meaning. An 
explanation that the value of the archive depends on whether the collected 
material has the quality of a document creates some deficiencies. Who will 
determine the value of the documents in hand and how? I will not discuss 
here the inadequacy of writing history by solely using official documents 
in some areas. Private archives, on the other hand, not only create some 
problems for researchers, but also make an important contribution to his-
toriography. Can documents that only concern individuals and belong to 
their owner be defined as private archives? In order for an archive to qu-
alify as a private archive, should it contain information belonging to the 
society or the states? From the perspective of feminist historiography, the-
se questions become more meaningful. In this paper, I will try to address 
both the importance of private archives and their importance in histori-
ography, based on the archive of Ayşe Leman Karaosmanoğlu, which is a 
private one but has been hidden for many years.

In this paper, I will try to address both the importance of private archi-
ves and their importance in historiography, by making use of the case of 
Ayşe Leman Karaosmanoğlu’s , which  has been hidden for many years. 
When I became the editor-in-chief of the History and Society magazine 
published by İletişim Publishing in 1998, I knew that Murat Belge, one of 
the founders of the publishing house, was the niece of Leman Karaosma-
noğlu and that Leman Hanım was the wife of a famous writer and politici-
an Yakup Kadri Karaosmanoğlu. However, I never asked myself if Yakup 
Kadri had an archive. One day in the early 2000, I wanted to go down to 
the warehouse where the extra issues of History and Society magazines 
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were kept in the building of İletişim Publishing in Sultanahmet. While 
I was looking through the magazines in the warehouse, two large chests 
caught my eye. I wondered if some of the magazines were put there as well, 
and I opened the cover and a treasure appeared before me. First I saw the 
large size photo of Yakup Kadri, when I mixed it a little more, I saw letters, 
newspaper clippings, photographs, passports, notes, notebooks, business 
cards, postcards in envelopes.

I noticed that the information about the documents was noted on the 
envelopes. I thought, Ms. Leman was someone who was conscious of ar-
chives and history. Most of the documents collected after Yakup Kadri’s 
death belonged to him and the Belge family. Since I thought that this ar-
chive should be opened and that these documents should be preserved, I 
met with Murat Belge, the heir of the archive; As a result, it was decided to 
open the archive. Meanwhile, contributing to the Journal of History and 
Society with his articles, I explained the situation to Dr Bahriye Çeri and 
offered to sort this archive together. Ms. Leman had categorized some of 
the documents by putting them in envelopes, but we were faced with two 
large chests of very valuable unsorted documents. Most of the letters were 
written in Ottoman Turkish. In some issues of the Journal of History and 
Society, we started to publish some of these letters and some documents. 
I was especially interested in Leman Karaosmanoğlu, who created this ar-
chive, and the first article written about her was published in the journal 
History and Society. I think with reference to Leman Karaosmanoğlu, the 
wife of a diplomat, this archive will contribute to both national history, the 
history of diplomacy, and the history of women. 

Key words: Family archive, Ayşe Leman Karaosmanoğlu, diplomacy, 
politics, women’s history
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BİR SAKLI ARŞİV ÖRNEĞİ:  
“DİPLOMAT EŞİ” AYŞE LEMAN KARAOSMANOĞLU  

VE ARŞİVİ

Birsen Talay Keşoğlu*

Özel Arşivler ve Aile Arşivleri 

Bu bildiride bir özel arşiv ve aynı zamanda aile arşivi özelliği taşıyan 
Ayşe Leman Karaosmanoğlu’nun arşivinden yola çıkararak özel arşivle-
rin, aile arşivlerinin önemine ve feminist tarih yazımına katkısına değin-
meye çalışacağım. Aslında bu arşiv ünlü yazar, siyasetçi ve diplomat Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu arşivi olarak adlandırılsa da bu arşivi toplayan, 
düzenleyen ve saklayanın Yakup Kadri’nin eşi Ayşe Leman Karaosma-
noğlu olduğuna hiç şüphe yoktur. Çalışmam bu nedenle, Cynthia Enlo-
e’nun (1990) ortaya attığı çok önemli bir sorudan yola çıkıyor: “Kadınlar 
nerede?” ve buna ek olarak bir aile arşivinden yaralanarak, “Diplomaside 
kadın ların konumu nedir?” sorusunu da soruyor.

Özel arşiv, “arşiv belgesi içeriğine sahip ancak devlet kurum ve kuru-
luşları bünyesinin haricinde bulunan kişi veya ailenin sahip olduğu belge-
lerden oluşan arşivdir. Aile, şahıs, sivil toplum ve hatta banka arşivleri de 
özel arşiv statüsündedir” (Binark, 1980; 10). Özel arşivler, arşivi oluşturan 
kişi/ kişilerin doğumundan itibaren farklı dönemlerde saklanan veya bizzat 
kişinin kendisinin sakladığı, ürettiği veya bir biçimde elde ettiği ya da başka 
kişi ve/veya kurumlara gönderdiği belgelerden meydana gelir. Bu belgeler 
o kişinin yaşamını anlamamızı ve aydınlatmamızı sağlar. Özel arşivlerin 
bir başka özelliği de daha insani verilere sahip olmasıdır ve bu belgeler 
resmî belgeleri destekleyebilir ya da tam tersine başka sonuçların ortaya 
çıkmasını sağlayabilir. Özel arşivin sahibinin toplumdaki yerine bağlı ola-
rak arşivin açılması, ulusal veya uluslararası tarih yazımını değiştirebile-
ceği gibi başka birçok alanda yeni çalışmalara yol açar. Arşivin sahibinin 
kişiliği, aile ilişkileri, aile dışındaki şahıslarla ilişkileri, bilinmeyen birçok 
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yönünün belgelerle ortaya koyulmasını da sağlar. Özel arşivler başta tarih 
olmak üzere siyaset, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, gastronomi, ekonomi, 
bilim ve hatta hukuk alanında bir yaklaşımın belirlenmesini de sağlar. Bir 
özel arşiv yahut aile arşivi, basılı ve yazılı olan belgelerden çok daha 
fazlasına karşılık gelir. Bir örnek vermek gerekirse, doğum, mezuniyet 
töreni, nikâh, düğün gibi etkinliklerin belgeleri kişinin kendisi, ailesi 
için çok anlamlı ve değerli olabilir ama aile dışındaki birine bir şey ifade 
etmeyebilir (Stevens ve diğerleri 2003; 211). Dolayısıyla bir aile arşivinin, 
özellikle yazılı olmayan parçalarının, başkaları için anlamlı olabilmesi için 
daha fazla araştırma ve yorum gerektirdiği aşikârdır. Arşiv, her zaman yo-
ruma açıktır ve farklı açılardan yorumlanabilir. Akademik literatürde “aile 
arşivi” terimi genellikle belirli ailelere ait yazılı, basılı belgelerin oluşturdu-
ğu arşivlere ilişkin çalışmalara karşılık gelmektedir. Bazı araştırmacılar bir 
ailenin geçmişine ilişkin kayıtları ortaya koyarken, mektuplar, fotoğraflar, 
giysiler, takılar gibi eşya dışında bitkiler, kurutulmuş bir çiçek, bir bilet gibi 
nesneleri de analizlerine dâhil ederler (bkz. Evans 2012; Pearce 1998b). Ne-
yin saklanıp, neyin saklanmadığı da bir başka değerlendirme ister. Özellik-
le üst düzey yönetici, siyasetçi ve bürokratların kendi arşivini oluştururken, 
bazı belgeleri yok etmesi ya da arşive dâhil etmemesi de sık rastlanan bir 
durumdur. Arşivcilik alanındaki araştırmalar, kamusal alanda, arşivle-
rin ve koleksiyonların yaratılmasının bir dizi farklı amaca hizmet ettiğini 
göstermiştir. Dolayısıyla arşiv koleksiyonları “sembolik değer yaratmaya, 
meşruiyet ve özgünlük kazandırmaya veya ‘gereksiz’ bulunanlara da kasıtlı 
olarak görünmezlik kazandırmaya da yarayabilir” (Kaplan, 2000; 149).   

Tarih yazımının değişmesi ve görünmez kılınanların görünür olmaya 
başlaması arşivcilik anlayışını da farklı bir boyuta taşımıştır. 1960’lardan 
bu yana toplumsal tarih çalışmalarıyla birlikte aile tarihine olan ilginin 
artması ve bu durumun yanı sıra sözlü tarih, sosyal tarih ve özellikle “aşa-
ğıdan tarih” yaklaşımı, kişisel aile öykülerine yeni bir bakış getirmiştir. Bir 
hafıza mekânı olan arşiv merkezleri, müzeler ve koleksiyonlarını kulla-
nıma açarak ve kenarda, köşede kalmış arşivlerin öneminin farkına va-
rılmasını sağlama konusunda rehberlik ve önderlik rolünü üstlenip daha 
geniş bir kitleye ulaşarak, arşivlere olan ilginin devam etmesini sağlamaya 
yardımcı olabilir. Bu gelişmeler aile arşivlerini saklama ve kataloglama 
uygulamalarının günümüz koşullarına uygun olarak çağdaş bir biçimde 
yapılması gerekliliğini de ortaya koymuştur. 
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Özel arşiv veya aile arşivleri bahsini, aile kavramının tanımlanması zor 
bir kavram olması ve Pearce’in ifadesiyle, ailenin “muazzam bir ideolojik 
güç” taşıdığının tespitiyle başlamak yerinde olacaktır (Pearce 1998a; 96). 
Bu nedenle kısaca ailenin yapısına ve ne içerdiğine bakılmalıdır. Ailenin 
toplumun en küçük birimi ve temel taşı olduğu yargısı ve bilgisine hemen 
herkes sahiptir ama aile aynı zamanda toplumdaki en karmaşık yapılardan 
biridir. Ailenin toplumsal, sınıfsal, kültürel, tarihsel ve dönemsel farklar 
gözetilerek değerlendirilmesi gereklidir ve bu nedenle tek bir tanım ile ai-
leyi anlamak ve anlatmak kolay değildir. Aile bir ortak yaşam alanı sunsa 
da aynı zamanda cinsellik, ekonomik faaliyetler, toplumsal cinsiyet rol-
leri, güç ve iktidar ilişkileri açısından farklılıklar ve eşitsizlikler de içerir. 
Aile kavramı ister arkadaş ister ev arkadaşı veya hısım-akraba olarak, aynı 
yerde veya coğrafi olarak dağınık halde yaşayan, ortak bir bağı veya kimli-
ği olan herhangi bir insan grubuna atıfta bulunmak için de kullanılabilir. 
(bkz. Davidoff ve Hall, 2002). Birbirinden farklı aile tipleri olsa da tüm 
ailelerin ortak özelliklerinin insanların, yalnız kalmak yerine birlikte yaşa-
mak üzere oluşturdukları alanlar ve bu alanları belirleyen sınırlar olduğu 
da söylenebilir. Bu alan ve sınırlar içinde oluşan arşive ilişkin olarak, Shore 
(2009; 95) “aile arşivi ve mülkiyeti, her bir aile üyesinin bireysel anılarını 
etkileyen ortak otobiyografik hafıza anlamına gelen aile anılarını içerir” 
ifadesini kullanır. Bir ailenin ayırt edici bir varlık olarak kalmasının nede-
ni, kısmen “ortak mülkiyet” yoluyla ifade edilen bu anılar yoluyla olur. Bu 
nedenle, aile arşivlerini resmî arşivlerin bir taklidi olarak görmeye yönelik 
“yukarıdan aşağıya” yaklaşıma karşı çıkılmaktadır. Toplumsal tarih anla-
yışı ve yöntemine ilişkin eleştiriler de “aşağıdan tarih yazımı” anlayışına 
yönelik eleştirilerdir. Oysa, aile arşivinin görünüşte rastgele ve yapılandı-
rılmamış doğasını kendi koşulları içinde anlayan ve değerlendiren “aşağı-
dan yukarıya” bir yaklaşımı benimsemek gerekmektedir. Bir aile birimi, 
zaman içinde ve nesiller arasında yarattığı, dönüştürdüğü ve aktardığı 
farklı geleneklere sahip bir mikro toplum olarak düşünülebilir. “Otobi-
yografik bellek, psikologlar tarafından bireysel belleğin bir özelliği olarak 
yaygın olarak incelenirken, antropologlar daha çok, anıların topluluklar 
içinde nasıl paylaşıldığı ve kolektif kimlik için nasıl kaynaklar sunduğu ile 
ilgilenir” (Shore, 2009; 96). Tarihçiler ise, çok daha geniş bir perspektiften 
değerlendirir arşivleri. Arşivler, tarih yazımına doğrudan katkı sunar an-
cak tarihin nerden yazılacağı sorusu asıl önemli ve büyük sorudur. 
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Aile tarihinin ve arşivlerinin birçok işlevi vardır. Aile arşivlerini de-
ğerlendirirken, aile şeceresi yoluyla geçmişe bağlanmanın da bireysel 
kimliğin inşası için etkileri olduğu düşünülmektedir. Bireyler ve ailelerin, 
kurumsal yapıların dışında kendi “özel arşivlerini” nasıl muhafaza ettik-
lerini ve bu arşivlerin hangi anlamlarla doldurulduğunu araştırmak çok 
değerli veriler sunar. Bu arşivlerin içeriği ve yaratılması veya aile birimi 
içinde ifade ettiği anlamlar da çok önemlidir ve her anlamda ve her alanda 
boşlukları doldurmaya yardımcı olur. Tüm arşivler için geçerli olan bilgi 
boşluğunun, kurumsal arşiv uygulamalarının yönetimi ve bireylerin tarihi 
nasıl yaşadığı, yarattığı ve kullandığı konusundaki anlayışımız açısından 
sonuçları olduğunu belirtmek gerekir.  Aile arşivlerinde tutulan nesneler, 
korunup nesilden nesile aktarıldıkça, aile devamlılığında da potansiyel 
olarak rol oynayabilir.

Bu noktada aile arşivlerini incelerken sorulması gereken bazı soruları 
aktarmak isterim. Bireyler kendileri, geniş aileleri için veya daha geniş-
letirsek ulusal tarih için neyi değerli görüyorlar? Aile arşivi, bireysel ve 
aile kimliğinin inşasında nasıl bir rol oynar? Ulusal ve yerel anlatılar, aile 
arşivinin belirli öykülerine nasıl entegre edilir? Bir aile arşivi fikri, bilinçli 
bir şekilde biriktirilmiş mi yoksa küratörlüğü yapılmış bir koleksiyon mu 
olduğu hakkında soruları da gündeme getirir. Ancak aile arşivinde yazıya 
dökülmüş olmayan (mektup, günlük vs. dışında) nesnelerin anlamlı kı-
lınabilmesi için daha farklı değerlendirme ve yoruma ihtiyaç vardır. Ör-
neğin bir bebek patiği, bir kol düğmesi, bir rozet gibi sembolik anlamlar 
taşıyan nesneler nasıl değerlendirilmelidir? Pearce, aileyi ve onun maddi 
kültürle olan ilişkisini, mirasın inşası için önemli bir alan olarak görür: 
“Maddi kimliğin yaratılması, bir ailenin refah duygusu için çok önemli-
dir” saptamasını yapar (Pearce, 998b; 86). Aile tarihini kullanarak, örne-
ğin yoksulluk ve özellikle savaş veya kıtlık karşısında kadınların çocuk-
larının hayatta kalmasının yollarını nasıl buldukları ve bunun pratik ve 
duygusal etkisini ayrıntılarıyla “sıradan” insanların güçlü tarihini anlat-
mak için kullanabiliriz. Bir başka önemli kavram ve tartışma aile tarihi-
nin ”insanlaştırılmasının” ne anlama geldiği üzerinedir. İnsanlaştırma, 
“düşman veya yabancı” imgelerini ortadan kaldırmaya veya klişeleri yok 
etmeye yarayabilir. Bir kişi “düşman” olarak gördüğü insanı, tehlikeli ve 
hatta yok edilmesi gereken bir varlık olarak değil, etik bir değer olarak de-
ğerlendirilmeyi hak eden varlık olarak gördüğünde, çatışma daha üretken 
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yollarla yeni bir anlayışa ve çerçeveye oturtulabilir. Bir diğer önemli başlık 
ise kişisel miras ile ortak miras arasında çok daha geniş sosyal ölçeklerde 
nasıl bir ilişki vardır sorusudur.  Aile tarihi araştırmalarında daha pek çok 
soru üretilebilir ve böylesi çalışmaları yaparken bu soruları mutlaka göz 
önünde bulundurmak ve araştırmanın yapısını buna göre planlamak ge-
rekmektedir. 

Kadınlar En Çok Hangi Nesneleri Toplayarak Arşivlerini 
Oluştururlar?

Evans’ın (2012) sömürge Avustralya’sındaki hafıza ve maddi kültür 
çalışması, aile tarihlerinin korunmasının maddi nesnelerin korunmasını 
içerdiği durumlarda, nesneyi saklayanın erkek mi yoksa kadın mı olduğu-
nun belirlenebildiğini şöyle saptamıştır:

Kadınlar genellikle, günlükler, anı defterleri ve mektuplar gibi aile ağa-
cının oluşturulması ve paylaşılmasıyla ilişkili nesnelerin ve daha belirgin 
olarak evde tutulan daha düşük ekonomik değere sahip nesnelerin saklan-
masıyla ilgilidir. Kadınlar tarafından şecere inşasının aksine, erkekler daha 
yüksek ekonomik değere sahip nesnelerle daha çok bağlantılı görünüyor 
(Evans 2012; 208). 

Pearce’e göre ise erkek ve kadınların nesnelerle ilişki kurma biçimleri 
ve aile bağlamındaki önemlerinde bir farklılık gözlemlenmektedir. Nesne-
lerin anlamını keşfederken, aileyi tanımlarken ve anıları saklarken, akta-
rırken, aile ve anı kavramlarının “erkekler için kadınlara kıyasla daha az 
duygusal öneme sahip olduğu açıktır” demektedir Pearce (1998b; 93) ve 
“erkekler için zamanın geçişinin önemli nesneler ürettiğini, ancak kadın-
lar için nesnelerin zamanın geçişi olduğunu” varsayarak, cinsiyetler ara-
sında aile hafızasının inşasına farklı yaklaşımlar önerir. Pearce, bir başka 
araştırmada ailede değerli eşyaların kadın soyundan geçtiğini görür ve so-
nuçta “maddi kültürün anasoylu olduğu” tespitini yapar. (Pearce, 1998b; 
95). Pearce’in bu saptamaları daha ileriki dönemlerde ve yeni çalışmalarda 
yeniden tartışılacaktır. 

Yine yakın zamanda yapılan aile tarihi çalışmalarına dönersek, Noa-
kes’ın (2018) özellikle Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, yaşlı kadınların mi-
rasın duygusal geçmişini ilişkilendirme ve sürdürmede özellikle önemli 
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bir rol üstlendiğini savunduğunu görürüz. Böylelikle kadınlar hem kişisel 
tarihlerinin hem de uluslararası bir çatışmanın şimdiki ve gelecek nesil-
ler için kullanılma ve şekillendirilme biçimini, bir “hafıza sonrası” olarak 
şekillendirmede daha aktif bir rol üstleniyorlar (bkz. Hirsch, 1997; 2008); 
(Pearce, 1998b). 

Kadınların tarihteki ve konumuz bağlamında aile içindeki rolü hakkın-
da daha fazla bilgi edinmenin ve kadınların konumunu, yaşamını keşfet-
menin bir yolu da kadınlar tarafından yaratılan birincil kaynakları araş-
tırmaktır. Kadınlar aile içinde, eş, anne, kardeş, kız çocuk veya besleme 
olarak yer almaktadır. Çoğu zaman kadınlar “aile tarihinin yaratıcısı ve 
taşıyıcısı” olarak tanımlanmıştır; bu nedenle tarihte kadınları keşfetmek 
için harika bir olanak sunar özel arşiv malzemeleri. Farklı tarihsel dönem-
ler boyunca kadınları kendi söz ve imgeleri ile keşfetmek kadınların konu-
munu, yaşamını anlamak için en iyi yoldur. Mektup, anı defteri, fotoğraf, 
faturalar dışında yemek tarifi notları, bir dantel örtü, bir broş, bir bilet, 
kurutulmuş çiçekler gibi eşyaya sahip ya da onları kullanan kadınlar hak-
kında muazzam miktarda bilgi sağlayabilirler.

Leman Karaosmanoğlu Arşivi

1999 yılının sonunda bir büyük özel arşivi keşfetme ve açma şansına 
sahip oldum. İletişim Yayınları’nın çıkarttığı Tarih ve Toplum dergisinin 
yayın yönetmeni olduğum dönemde (1998-2003), yayınevinin kurucula-
rından Murat Belge’nin, Leman Karaosmanoğlu’nun yeğeni, Leman Ha-
nım’ın ise ünlü yazar, siyasetçi ve diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu’nun (1889-1974) eşi olduğunu biliyordum. Ancak Yakup Kadri’nin bir 
özel arşivi olup olmadığını kendime hiç sormamıştım. 1999 yılının sonla-
rında İletişim Yayınları’nın Sultanahmet’teki binasında Tarih ve Toplum 
dergisinin fazla sayılarının kaldırıldığı depoya gittim. Orada dergilere ba-
karken iki büyük sandık gözüme çarptı. Acaba dergilerin bir bölümü ora-
ya da koyulmuş mudur diyerek, kapağını açtım ve karşıma bir hazine çıktı. 
İlk önce Yakup Kadri’nin büyük boy fotoğrafını gördüm, aslında Leman 
Hanım’ın da fotoğrafı vardı en üstte ve bu saklı arşivin “saklı kadını” Ayşe 
Leman Karaosmanoğlu’ydu (1900-1996). Sandıkları biraz daha karıştı-
rınca zarflar içinde mektuplar, gazete kupürleri, fotoğraflar, pasaportlar, 
notlar, not defterleri, kartvizitler, kartpostallar, kitaplar gördüm. Zarfların 
üstünde belgelere ait bilgilerin not edildiğini fark ettim. Demek ki Leman 
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Hanım, arşiv ve tarih bilinci olan bir kadındı. Yakup Kadri’nin vefatından 
sonra da toplanan belgelerin çoğu Belge ailesine, Leman Hanım’ın dostla-
rından gelen mektuplara ve eşi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na aitti. 

Leman Hanım belgelerin bir kısmını zarflara koyarak belli oranda 
kategorize etmişti, ancak iki büyük sandık dolusu tasnif edilmemiş çok 
değerli belge ile karşı karşıyaydık. O dönemde arşivi Dr. Bahriye Çeri ile 
birlikte açtık ve tasnif ettik. Mektupların büyük çoğunluğu Osmanlıca ola-
rak kaleme alınmıştı. 2000 yılının Nisan ayından itibaren Tarih ve Toplum 
dergisinin bazı sayılarında bu mektupların içinden seçtiklerimizi ve bazı 
belgeleri yayımlamaya başladık. Ben özellikle bu arşivi oluşturmuş Leman 
Karaosmanoğlu ile ilgiliydim ve onun hakkında yazılmış ilk makaleyi yine 
Tarih ve Toplum dergisinde yayımladım (Talay, 2001b; 47-54). Arşiv çalış-
ması dışında, eğitim aldığı okullarla da bağlantı kurdum ve onların arşivi-
ni de taradım. Bu arşivin hem diplomasi tarihine hem de bir diplomat eşi 
olan Leman Karaosmanoğlu’ndan yola çıkarak kadın tarihine ve siyaset 
bilimi ve uluslararası ilişkilere farklı bir bakış getireceğini düşünüyorum.

Bu arşiv Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1974 yılındaki ölümün-
den sonra da titizlikle saklanmış, 15 Ocak 1996’da Leman Karaos-
manoğlu’nun vefatından sonra da yine aynı titizlikle Murat Belge ve 
İletişim Yayınları tarafından korunmuştur. Bu belgelerin değerinin far-
kında olan Leman Karaosmanoğlu’nun, bir gün bu arşivin açılacağını 
ve değerlendirileceğini bildiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Çünkü birçok 
resmî belgenin ve mektubun üzerinde “Dikkat!!, Önemli!!, Şu şahsa ya 
da şu konuya aittir” ibaresi bulunmaktadır. Ve bu notları da Leman Ka-
raosmanoğlu’nun kendi el yazısıyla, Osmanlıca olarak kaleme aldığını 
hemen belirteyim. Arşivde, Belge ailesine ait olan dokümanların Kara-
osmanoğlu ailesine ilişkin olanlardan daha çok olduğu görülmektedir. 
Bu da, Leman Karaosmanoğlu’nun kendi ailesine ait tarihe daha yakın 
bir ilgi duyduğu ve sahip çıktığını düşündürmektedir.

Ayşe Leman Assaf, Emine Rana Belge ile Osmanlı mutasarrıfı, üst dü-
zey bir bürokrat olan Mehmet Asaf Bey’in ikinci çocuğu olarak 1900 yı-
lında Şam’da dünyaya gelir. Ağabeyi ünlü siyasetçi (Demokrat Parti mil-
letvekili) ve bürokrat Burhan Asaf Belge’dir. O dönemin birçok üst düzey 
bürokratının kızı gibi önce Dame de Sion ve sonrasında Amerikan Kız 
Koleji’ne gitmiştir. Dame de Sion’da yaptığım görüşme ve araştırmalar-
da elde ettiğim verilere göre Leman Hanım 1911’de Kadıköy’deki Dame 
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de Sion’da eğitimine başlamıştır. 1912 yılındaki karnesine bakınca, ödev-
lerinin orta ama derslerinin hep pekiyi olduğu görülmektedir. Ancak iş, 
dişiplin (davranış) ve kurallara uymaya gelince notları genellikle orta ve 
çok seyrek olarak da iyi olarak işlenmiştir. 112 numaralı Leman Assaf’ın 
ilerleyen yıllarda davranış notlarında pek yükselme olmamış. Kurallara 
uymayı çok sevmeyen Leman Assaf’ın, Yakup Kadri’nin Burhan Belge’ye 
yazdığı bir mektuptan 1923 yılında ağabeyinin bile haberi olmadan, hızlı 
bir kararla evlendiğini öğreniyoruz. 6 Kanunuevvel 1339 yılına ait evlen-
me akdi, Üsküdar Altunizade, Koşuyolu Sokağı’nda 19 numaralı dairede 
evlendiklerini belgelemektedir. 

Leman Hanım’ın eğitimine başladığı yıllar II. Meşrutiyet’e ve daha 
sonraki gençlik yılları ise I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemine 
denk gelmiştir. Kolej eğitimini tamamladıktan sonra, çalışma hayatı-
na hiç girmemiştir. Yakup Kadri’nin ilk dönem romanlarına bakın-
ca da kadınların çalışma hayatına girmesini destekleyen bir anlayışı 
görmek mümkün değildir, ancak “olgunluk dönemi” romanlarından 
Ankara’da (1934), Millî Mücadele’ye hemşire olarak katılan, cesur ve 
çalışma hayatına atılmış bir kadın temsili Selma’da bulunur. Diğer ro-
manlarında kadınlar hep mutsuz, arayış içinde, duygularıyla davranan, 
sürekli dikkat çekmek isteyen, vefasız ve güvenilmez varlıklardır. Ya-
kup Kadri, bu betimlemelerle kadınların tabiatı budur demeye getirir 
ve “Kadınları asla, kendimizden kabul etmemeliyiz, onlar dişli, tırnaklı 
canavardırlar” diyerek cinsiyetçi tavrını net olarak ortaya koyar. An-
cak yine de kadınların eğitimine verdiği önem romanlarında ortaya çı-
kar. O dönemlerde modernleşme yanlısı birçok erkek entelektüel gibi 
Yakup Kadri de eğitimli ve sağlam nesilleri yetiştirme görevi biçilen 
kadınların iyi eğitim almasından yanadır. Panorama’daki (1950) Sem-
ra da aynı Leman Hanım gibi Amerikan Koleji’nde okumuştur, ama 
monden, yani yüksek sosyete yaşamını seven, zevk ve eğlenceye düşkün 
biridir ve kendini sürekli göstermek isteyen, “olumsuz” bir karakter-
dir. Kadınların toplumsal hayatta kendilerini görünür kılmaları her 
açıdan olumsuz karşılandığı için, ister davranışı ister dış görünüşüyle, 
isterse de eğitimi ve yetenekleriyle olsun eril kültür içinde kadınlara en 
olumsuz damganın vurulmasını getirir. Bu nedenle Leman Hanım’ın 
çalışma hayatına atılmasını eşinin isteyeceğini ve destekleyeceğini dü-
şünmediğim gibi, özellikle o dönemde üst gelir grubundan kadınların 
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çalışma hayatına girmelerini beklemek de pek makul değildir. Biliyo-
ruz ki, kadınlar ancak aile bütçesine “katkı” vermek zorunda kalırsa, iş 
hayatında olmalarında bir sakınca görülmez ve çalışmaları kabul edi-
lebilir olarak değerlendirilir. 

Evlendikten sonra Leman Hanım İstanbul’da, Yakup Kadri de siya-
setçi olması sebebiyle Ankara’dadır. Ve bazen günde iki kez birbirleri-
ne mektup yazarlar. Mektuplar Osmanlıca kaleme alınmıştır. Her ikisi 
de birbirinin önce hatırını sorar, ama Yakup Kadri mektuplar aracılı-
ğıyla sürekli birtakım talimatlar verdiği gibi, kimlerle görüşüp kimlerle 
görüşmemesi gerektiğini de yazar. Leman Hanım’dan özellikle Sabiha 
Hanım (Sabiha Sertel) ve İzzet Melih grubundan uzak durmasını ve 
eviyle daha yakından ilgilenmesini ister. Leman Hanım ise, kendini 
eşine ispat etmek için evde ve ailedeki sorunları nasıl hallettiğini yaz-
maktadır. “Yoyoş, nasılsın? Yatağın rahat mı? Rahat uyuyor musun 
yoksa geç saatlere kadar oyuna dalıyor musun?” (Talay, 2001b), benze-
ri biraz endişeli ama yumuşak bir biçimde sitem eder. Hatta gençliğin-
de kurallara uymama yanlısı ve asi bir yanı olan Leman Hanım, “Artık 
büyüdüm. Evden çok dışarı çıkmıyorum. Loloşkan artık hanım oldu, 
büyüdü. İnanabiliyor musun Loloşkan hanım oldu diyorum”  (Talay, 
2001b ) diye yazar eşine. 

Kadınların Diplomaside Temsili

Diplomasi, müzakere, temsil, bilgi toplama ve iletişim demektir.  
Kökeni konusunda çokça tartışma vardır ancak diplomasi pratikle-
rinin en görünen ve bilinen hali için Antik Yunan’a bakmak anlamlı 
olacaktır. Roma İmparatorluğu ve sonrasında İtalya, diplomasi gele-
neğini daha da geliştirmiştir. Zamanla bu alanda bir profesyonelleşme 
yaşanır ve diplomasi bir “sanat” olarak tanımlanır. Bu gelişmenin ar-
dından, diplomasi elit ve eğitimli erkeklerin yönlendirdiği alan haline 
gelmiştir. Yirminci yüzyılla birlikte bazı değişimler yaşandıysa da bu 
değişimler kadınların diplomasi alanına girişini sağlayamamıştır. 

Antik Yunan’da kadınların özel alanda tutulduklarını ve kamusal 
alanda yer almalarının mümkün olmadığını biliyoruz. Siyasete katılım 
açısından bakıldığında da kadınlar bu sistemin tümüyle dışındadır çün-
kü vatandaş statüleri yoktur; kamusal alanda kadınlar erkekler tarafından 
temsil edilir, köleler ve çocuklarla aynı statüde yer alırlardı. Bu ayrımı si-
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yasi ve toplumsal olarak yapmak için her zaman mutlaka felsefeye ihtiyaç 
duyulmuş, felsefe, sınıfsal, dinî, etnik ve cinsiyet temelli ayrımları (ya da 
bu ayrımlara karşı çıkışı) sorunsuz bir biçimde uygulamak, kabul ettirmek 
ve yaygınlaştırmak için en iyi ve hatta tek araçtır.  

Aristoteles’e göre özgür insanın köle, erkeğin kadın, babanın da oğlu-
nun üzerinde hâkimiyet kurması en baştan kabul edilen bir durumdur. 
“Ruhun düşünme becerisi kölede olmaz; kadında vardır ama çok çalışmaz, 
çocukta daha henüz oluşmamıştır” (Aristoteles, 2002; 28).  Aristoteles, ka-
dının bir kız çocuk dünyaya getirmesini, babanın yaşına ya da cinsel iliş-
kide sadece haz almak için ölçüyü kaçırmasına bağlar. Aristoteles, üreme 
konusunda kadının “eksik, sakat bir erkek” olduğunu iddia eder. Kısacası 
Aristoteles için “dişinin bedeni, çocuğunki gibi, eksiktir ve kısır bir erkek 
gibi dölsuyu üretmez” (Tauna, 1992; 25).

Platon ise Timaios adlı diyaloğunda tanrıların erkeği ve kadını yaratır-
ken, erkeğin kadına göre daha üstün kabul edildiğini net biçimde ortaya 
koyar. Varlık hiyerarşisinde ise kadın, köle ile hayvan arasında bir konu-
ma yerleştirilir (Platon, 2001, 42). Şölen adlı eserinde Platon, kadınların 
sadece bedensel anlamda değil bilinç olarak da erkeklerden daha zayıf ol-
duğunu söylemiştir ( Platon, 2000; 182).  

Ortaçağ Avrupa’sında ise demokratik bir temsil ve vatandaşlık anlayı-
şından bahsetmek mümkün değildir. Dinin egemenliğinde, kutsal ve meş-
ru yönetici tarafından kurulan ve sürdürülen bir sistemde kadınların po-
litikanın dışında kalması ve yönetimde hiç söz sahibi olamaması, sistemin 
doğası gereği olağan karşılanmaktadır. Bu kutsal ve meşru yöneticinin güç 
ve iktidarını Tanrı’dan aldığı kabul edilir ve bu kişi asla sorgulanamayan 
bir erkektir. Kısacası, Antik Yunan’dan Ortaçağ’a kadınların toplumsal 
hayattaki konumu büyük bir değişikliğe uğramamış; hep eksik, yetersiz 
olarak kabul edilmiş ve bunun meşru temelini de felsefe oluşturmuştur. 
Pandora anlatısı örneğinde olduğu gibi, kadınlar kötülüğün ve düzensizli-
ğin kaynağı olarak görülmüştür.

Aslında eşitlik sorunu yaklaşık olarak 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyılda 
temsil etme, özgürlük ve kardeşlik bağlamında tartışılmaya başlandıysa da 
bu eşitlik “erkek kardeşlerin eşitliği”ydi. Eşitlik ve özgürlük fikrinin yeşer-
diği Fransız Devrimi’nde, devrime büyük katkı veren kadınlara da söz ve 
oy hakkı talep eden Olympe de Gouges (1748-1793) 1793’te giyotin ceza-
sına çarptırılarak öldürüldü. Antik çağlardan beri kadınların eşitliği ya da 
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temsil edilmediğine ilişkin bir tartışma zaten yoktu; Antik Yunan’da, Ro-
ma’da, Ortaçağ Avrupa’sında kadın, kadın hakları ve hatta varlığı, ailenin 
erkek üyeleri tarafından temsil ediliyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda da kadınlar için aynı tem-
sil edilmeme ya da ailenin erkekleri tarafından temsil edilme durumu-
nu görürüz. Meşrutiyet ilan edildiğinde ve seçimlerle iktidar değişme-
ye başladığında da kadınlara bu sistemde yer yoktu.1  Ancak Osmanlı 
sarayında zaman zaman kadınlar yönetimde ve uluslararası ilişkilerde 
çok etkili olmuştur.  Örneğin 16. yüzyılda gayriresmî olsa da Nurba-
nu Sultan’ın2 (1525/1530-1583) Fransa Kraliçesi Catherine de Medici 
(1519-1589) ile kurduğu ilişki bilinmektedir. Ayrıca Venedikliler ile ol-
dukça yakın diplomatik ilişkiler kurduğu, elçilerin raporlarına yansımıştır.  
“Venedik senatosuna hizmetlerinden dolayı kendisine 2000 Venedik altı-
nı tutarında bir armağan yollanmıştı. Ayrıca Girit’e yapılacak bir Osmanlı 
saldırısını engellemiş ve Venedik’e savaş açılmamasını önermişti” (Peirce, 
1993, 296-297). Kurulan bu ilişkiler saray dışı ilişkilerdir ama çok etkilidir. 
Osmanlı padişahları da kurulan bu ilişkilerden haberdardır. Nurbanu Sul-
tan’ın girişimleri resmî olmasa da perde arkasından desteklenmektedir.  
Safiye Sultan’ın (1550-1619) ise Tudor hanedanından olan İngiltere 
Kraliçesi I. Elisabeth (1533-1603) ile kurduğu ilişki de önemlidir.3 Eli-
sabeth’in hediye ettiği çok şık ve gösterişli bir arabayla İstanbul’da do-
laşması ve birbirlerine hediyeler göndermeleri bu ilişkinin en bilinen 
taraflarıdır. Bilindiği gibi ve tahmin edileceği üzere ilk Osmanlı elçile-
rinin içinde hiç kadın yoktu; Cumhuriyet döneminde büyükelçi olarak 
görevlendirilen ilk kadın diplomat Filiz Dinçmen (1939-) ise, Cumhu-
riyet’in ilanından ancak 59 yıl sonra, 1982’de Lahey’e atanmıştır.

Kadın diplomatların diplomaside büyükelçi olarak üst düzey görevlere 
atanması cinsiyetçi sistem nedeniyle çok daha zordur. 21. yüzyılda bile 
bu durum çok değişmemiştir ve sanırım bu tespit kimsenin reddede-
bileceği bir durum değildir. Aggestam ve Towns’un araştırmalarında 
ortaya koyulduğu üzere, özellikle modern dönemde barış görüşmeleri 
ve müzakerelerinde erkek diplomatların ağırlığı net bir biçimde çok 

1 Meşrutiyet döneminde de tüm erkekler de oy kullanma hakkına sahip değildi. Belli mal 
varlığı olan ve belli düzeyde vergi ödeyen erkekler seçimlere katılabiliyordu.

2 Üsküdar’da yaptırdığı Atik Vâlide Sultan Camii ve kütüphanesi Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda ilk defa bir kadın tarafından kurulan kütüphane olarak bilinir. 

3 
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yüksektir. (Rumelili, B. ve Süleymanoğlu-Kürüm, R., 2018). Daha net ve-
rilerle dünyada bölgeler bazında kadın büyükelçilerin oranı konusun-
da Towns ve Niklasson tarafından şu saptamalar yapılmıştır:

(...), büyükelçilik pozisyonlarının %85’i ve özellikle en prestijli 
olanları erkeklerin elinde olduğu için, diplomatik camianın erkekler 
ve uluslararası ilişkilerde baskın olan güç arasındaki bağı yeniden üret-
meye devam ettiğinden şüphe etmek için çok az neden var. Bunu nasıl 
ve ne ölçüde yaptıkları bölgesel ve bağlamsal olarak değişebilir. Orta 
Doğu’da (%10) ve Asya’da (%11) görevlendirilen kadın büyükelçilerin 
oranı İskandinav ülkelerine (%22) göre daha düşüktür (Towns ve Nik-
lasson, 2018; 40).

Türkiye özelinde de birkaç örnek vermek gerekir. 70’li yıllarda Türki-
ye’de diplomaside cinsiyetçi yaklaşımın çarpıcı bir örneğini Hilal Başkal 
şöyle aktarmaktadır.

 Bakanlıkta ilk hayal kırıklığımı Ekim 1973’de yaşadım. Erkek ağırlıklı, 
oldukça entelektüel ve aydın bir topluluk olan bakanlıkta kadınlara karşı 
sempati ile yaklaşanların yanında olumsuz davranış sergileyen amirler de 
bulunmaktaydı. Kadın memura alenen karşı olan çok değerli büyükleri-
miz caydırıcı bir tutum sergiliyorlardı. Ben de bu uygulamayı İstanbul’a 
yapılan ilk boğaz köprüsünün açılışında yaşadım. (...)  Bakanlık ilgili bi-
rimi devlet başkanlarına refakat edecek 50 civarında mihmandar listesini 
ilan etmişti. Listede tek kadın olarak benim adım yazılıydı. Meslektaşları-
mın ilgili birimde yaptıkları zemin yoklaması sonucunda ben de listeden 
çıkarılmıştım (Hilal Başkal’ın Kaleminden, 2021). 

Türkiye’nin ilk kadın diplomatı olan Adile Ayda1 (1912-1992), 
1932 yılında Dışişleri Bakanlığı’na giriş sınavını kazanır ve göreve baş-
lar ancak 1934 yılında Türkiye’de kadınların yabancı ülkelere diplo-
mat olarak atanması bir yönetmelik ile yasaklanır (Yalçın, 2010; 155). 
Üstelik 1934’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. İlk kadın 
diplomat olan Adile Ayda, 1957 yılında bu yasağın kalkması ile 1959 
yılında Lahey Büyükelçilik Müsteşarı olarak görevlendirilmiştir. Roma 
Büyükelçisi olmak için de 1967 yılını beklemesi gerekmiştir. Gazeteler-

1 Adile Ayda, Kamile Rami Arsal ve Sadi Maksudi Arsal’ın kızıdır ve çok sayıda kitap ve 
makale kaleme almıştır. 
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de kendisiyle yapılan röportajda “Kadınlıkla erkekliği bir arada yürü-
tüyorum” ifadesini kullanmıştır. Erkek işi olarak baştan kabul edilmiş 
bir meslekte başarılı olmak için “erkekleşmek” ön koşul olarak kadın-
ların önüne sürülmektedir.

Türkiye’de 2014 yılında kadın büyükelçi sayısı 13, erkek büyükelçi 
sayısıysa 87’dir (Towns ve Niklasson, 2018; 30).1 Son yıllarda Türkiye’de, 
kadın diplomatların sayısının arttığı görülmektedir; bu sayı 2016’da 37’ye, 
2021’de (Nisan) 64’e yükselmiştir (Hariciyede Kadın Diplomatların Ora-
nı Artıyor, 2019). Kadınların diplomat olarak görev yapmasının birçok 
devletin nezdinde uygun bulunmadığı aşikârdır ancak “diplomat eşi” 
olarak görev yapmalarının ise çok değerli bulunduğu açıktır. Gerçek-
ten “diplomat eşi” kadınların da uluslararası alanda ilişkileri geliştir-
mek ve genişletmek, protokol kurallarını oluşturmak ve hatta bulun-
dukları ülke ile ilgili bilgi toplamak gibi görevleri vardır; asla maddi 
bir gelir getirmese de sürekli olarak bu görevin “manevi değerinin çok 
yüksek olduğu” vurgulanır.  Kısacası “diplomat eşi” olmak bir meslek 
değildir, çoğu diplomat eşi, bu görevi meslek olarak yaptığını belirtse 
de gerçek böyle değildir. Kamusal alanda diplomat olan kocası yer al-
makta, kadın eş ise yine özel alana aittir ve bu görev ne kadar kutsal 
olursa olsun devlet nezdinde gayriresmîdir. 

Modern öncesi dönemden 19. yüzyıla kadar kadınlar hep “doğaları 
gereği” barışçıl ve barış elçisi olarak yansıtılırken, modernleşme son-
rası hem barış için uzlaşmak hem de savaş ilan etmek erkeklerin karar 
verdiği ve politikalar geliştirdiği bir alan olarak uzun yıllar kadınlara 
tümüyle kapatılmıştır. (Süleymanoğlu-Kürüm ve Rumelili, 2018; 6).  
Pateman, “Sexual Contract” (1988), adlı eserinde de kadınların yine 
“diplomat eşi” olarak ataerkil yapı içinde kalmalarının uygun görüldü-
ğünü ifade eder. Yemek organizasyonları, çaylar, özel partiler, doğum 
günü kutlamaları, isim günü gibi hane içi görevlerinin ağır bastığı bi-
linir.

Bir diplomat eşi olan Leman Hanım, Dame de Sion’da eğitim aldığı 
için hem Fransızca, daha sonra Amerikan Koleji’nde eğitimini sürdür-
düğünden dolayı da İngilizceye hâkimdir ve yabancı elçilerin eşleriyle 
yakın dostluk kurmak onun açısından zor olmamıştır. Leman Karaos-

1 Tablo: 2.1. 2014 yılında yüzde olarak %9 kadın, %91 erkek büyükelçi olarak görev yap-
maktadır. Tablo: 2.2, s. 32. 
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manoğlu arşivinde yer alan belgelerde elçilik binalarının odalarının fo-
toğrafının çekilmiş olması, büyük bir özenle diplomatik yemekler için 
hazırlanan sofraların fotoğrafı, elçiliklere alınmış mutfak malzemele-
rinin, porselen takımların, gümüşlerin, kokteyl bardaklarının ve hatta 
havluların faturalarının da saklanmış olması, diplomat eşlerinin hane 
içi görevlerini işaret etmektedir. Fahrelnisa Zeyd (1901-1991) ile mek-
tuplaşmalarında şahit olunabileceği üzere sıradan bir günün programı 
öyle doludur ki, neredeyse 1 saat boşluk yoktur ve ziyaret edilenler hep 
başka ülkelerin sefireleridir. 

Dört yüz sayfaya yaklaşan Zoraki Diplomat adlı eserinde Yakup 
Kadri, Leman Hanım’a birkaç paragraf dışında neredeyse hiç yer ver-
memiştir; sadece Leman Hanım’ın Tahran Elçiliği binasını nasıl mu-
cizevi şekilde dekore ettiğini ve döşediğini, bu işi yaparken ne büyük 
keyif aldığını yazmış,  özel alanın düzenlenmesi ve planlaması yine 
Leman Hanım’a düşmüştür. 1934’ten 1955’e kadar eşiyle birlikte Ti-
ran, Prag, Lahey, Bern, Tahran ve son olarak yine Bern’de yaşamış olan 
Leman Hanım’ın, kendi anılarını ve yıllarca yerine getirdiği bu mane-
vi değeri yüksek görevi sırasında gördüklerini, yaşadıklarını niye hiç 
kaleme almadığı kendisiyle 1957 yılında yapılan bir röportajda, “Bu-
lunduğunuz ve gezdiğiniz ülkelerde en çok ne sizi ilgilendirmiştir?” 
sorusuna, “O ülkenin kadınları beni en çok ilgilendirmiştir” yanıtını 
vermiş olmasına rağmen bir muammadır. Bu durum bizi yine kadın-
ların yaşamlarının hep büyük anlatıların gölgesinde kaldığı gerçeğine 
getirir.  Buna göre kadınların çabaları, yaptıkları işler, verdikleri hiz-
metler hep yan iş, asıl ulvi görevin yanında ek iş olarak algılanmıştır.  

Diplomaside kadınların kendilerine alan yaratabilmeleri kolay olma-
mış, hep engellemelerle karşı karşıya kalmışlardır. Uzun yıllar diplomatik 
alanda kadınlar ancak “diplomat eşi” olarak yer alabilmişlerdir. Kadın dip-
lomatların sayısı artsa da, dünyada da Türkiye’de de diplomatlık hâlâ bir 
“erkek işi” olarak kabul görmektedir. Örneğin, Dışişleri Mensupları Eşleri 
Dayanışma Derneği yalnızca kadınlardan oluşur. Bu durum 1990 yılında 
İngiltere’de Diplomasi Mensuplarının Karıları Derneği’nin (Diplomatic 
Services Wives Association) adının, Diplomat Eşleri Derneği (Diplomatic 
Spouses Association) olarak değiştirilmesiyle bir nebze değişmiştir” (Yıl-
maz, 2019, 226). 

Türkiye’de Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Başkanı 
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Gül Yalçın’ın 2017 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anadolu 
Ajansı’na verdiği mülakatta yine aynı anlayışı görmek mümkündür: 

Diplomat eşleri Türkiye’nin tanıtımı ve temsili için gayret gösterirler. 
Vatan hasreti bunların başında gelmektedir. Diplomatlarımız ve aileleri 
yabancı bir ülkede yaşamanın çeşitli zorlukları ve sıkıntılarına göğüs ger-
mekte, özellikle ihtilafların, istikrarsızlıkların sürdüğü bazı bölgelerde çok 
zor koşullarda görev yapmaktadırlar. Diplomasi mesleğinin yürütülme-
sinde, keza diğer kamu görevlerinde olduğu üzere, eşlere önemli görev-
ler düşmektedir. Bu çerçevede kadınlar bir yandan ülkemizin temsilinde 
eşlerine destek olurken diğer yandan da ailenin yükünü sırtlamaktadırlar. 
Ayrıca Türkiye’nin tanıtımı ve temsiline katkı yapmak amacıyla da gayret 
göstermektedirler (facebook, dmedd sayfası, 2021). 

Yurt dışında görevli diplomat eşlerinin, Türkiye’nin milli değerlerini, 
kültürünü ve sanat birikimini, tarihî zenginliğini, mutfağını, ekonomik ve 
turistik potansiyelini tanıtmaya yönelik büyük gayret gösterdiğine işaret 
eden Yalçın, “Tabiatıyla o ülkede yaşayan Türk kadınlarına ve çocukları-
mıza her alanda destek olmak, sorunlarına çözüm getirmeye çalışmak, on-
ların yanında olmak, onların ülkemizle olan bağını canlı tutmak, diplomat 
eşlerinin görevleri arasındadır”  ifadesini kullanmıştır (facebook, dmedd 
sayfası, 2021). 

Sonuç Yerine

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aile tarihine olan ilginin artması, sözlü 
tarih ve sosyal tarih çalışmalarının da akademik alanda tarih yazıcılığı için 
başvurulan önemli bir yöntem olması, kişilerin aile geçmişlerini eskiden 
olmayan bir biçimde değerlendirme istekleri, aile arşivi veya özel arşiv 
oluşturma uygulamalarına yön vermiştir. Bu çalışmada odaklandığım Le-
man Karaosmanoğlu arşivi de hem bir özel arşiv hem de bir aile arşividir. 
Bu saklı arşivi nasıl tesadüfen bulduğumu, nasıl açtığımı anlattıktan sonra, 
bir “diplomat eşi” olan Leman Karaosmanoğlu’nun hayatına ve arşivine 
ilişkin değerlendirmeler yaptım. Bunun yanı sıra kadınların diplomaside-
ki yerine ilişkin bazı verilere yer verdim ve genel bir değerlendirme yap-
tım. Bu değerlendirme sonucunda Türkiye’de de kadın diplomat sayısının 
arttığını, ancak hâlâ diplomasinin eril kültürün hâkimiyetinde bulunduğu 
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tespitini yaptım. ”Diplomat eşi” olmak kadınlar için ne anlama gelmekte-
dir sorusuna bazı yanıtlar aradım. Sonuç olarak, diplomaside kadınların 
kendilerine alan yaratabilmelerinin neden kolay olmadığına ilişkin bazı 
saptamalarda bulundum. Kadın diplomatların sayısı artsa da, dünyada da 
Türkiye’de de diplomatlık hâlâ bir “erkek işi” olarak kabul görmekte ve 
uzun yıllardır diplomatik alanda kadınlar ancak “diplomat eşi” olarak yer 
alabilmişlerdir. Tüm bunlara rağmen, kadınları dışarda ya da gölgede 
bırakmak isteyen sistem yavaş da olsa değişmektedir. 
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GÜRCÜ CADILARIN İZİNDE:  
SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

Zeynep Nur Şimşek1

Özet

Mona Chollet (2020), Bugünün Cadıları’nda cadı avlarının geçmişte 
yaşanıp bittiği düşüncesine karşı çıkarak katliamların bugünü nasıl şekil-
lendirdiğini düşünmeye davet eder. Cadı avlarının sanıldığı gibi Orta Çağ 
ile sınırlı kalmadığını öne süren Chollet, infazların büyük bir kısmının Rö-
nesans döneminde laik mahkemeler tarafından yapıldığını belgelendirir. 
Chollet’ye göre cadı avlarının altında yatan yegâne sebep kadın düşmanlı-
ğıdır. Çünkü, erkekler tarafından suçlamaya uğrayan, yargılanan ve ceza-
landırılan cadıların büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmuştur. Geçmişten 
günümüze kadar gelen bu düşmanlık, toplumsal cinsiyet rollerini belirle-
miş, kadınların ataerkil düzene boyun eğmelerine yol açmıştır. Chollet’nin 
cadılığın bugünkü dinamiklerini görme çağrısına cevaben oluşturulan bu 
çalışma, cadı olduğuna inanılan Gürcü kadınlar hakkında anlatılan hikâ-
yeleri ve bu inanışın Ordu’nun Gürcü köylerindeki günlük hayat pratikle-
rine etkilerini sorgulamayı amaçlıyor. Geceleri kazanlarla uçarak dilediği 
yere gidebilen, kedi kılığına bürünerek evlerin içine süzülen, ineklerden 
süt emerek köylülerin geçimini zorlaştıran Gürcü cadıların izini süren bu 
çalışmada, cadı hikâyeleri ile büyümüş ve bizzat cadı avı ritüellerine ka-
tılmış kadınların bilgisine başvuruluyor. Ele alınan yerel cadı figürünün 
kaynaklarını tespit edebilmek için çalışmanın ilk bölümünde Avrupa’daki 
cadı tasavvurlarına odaklanılıyor. Bu sayede, cadı olduğuna inanılan Gürcü 
kadınların özellikleri ve cadıların tespiti için başvurulan yollar Avrupa’daki 
örnekleriyle karşılaştırılarak belirli ortaklıklar kuruluyor. Çalışmanın ikin-
ci bölümünde; resmî kayıtlar, tarihi belgeler ve kurmaca metinler üzerin-

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, zeynepnursim-
sek@gmail.com 
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den cadılığın Osmanlı’daki yansımaları genel hatlarıyla belirlenmeye çalışı-
lıyor. Evliya Çelebi’nin aktardığı üç farklı cadı olayı, Tırnova’dan gelen cadı 
haberlerine dair kayıtlar ve şeyhülislamın cadı avcılığı hakkındaki fetvaları 
bu bölümün ilk kısmını oluşturuyor. Cadılara ait tarihî kayıtların ardın-
dan, dönemin kurmaca metinlerindeki cadı temsillerini görebilmek adına 
Filibeli Ahmed Hilmi ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın metinlerine değinili-
yor. Osmanlı kaynaklarındaki cadıların genellikle, öldükten sonra dirilerek 
insanlara zarar verdiğine inanılan “hortlak”, “obur”, “kara koncolos” gibi 
doğa üstü varlıklarla bir tutulmuş olması Gürcü cadı figürünün doğru-
dan bu kaynaktan beslenmediğini gösteriyor. Böylece bu çalışma, Gürcü 
cadılardan güç alarak genelgeçerlik kazanmış cadı anlatılarının gölgesinde 
kalan yerel cadı figürlerine dikkat çekmeyi ve kaybolmaya yüz tutmuş ina-
nışları kayıt altına almayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Sözlü tarih, azınlık çalışmaları, Gürcü göçmenler, 
cadı, büyü, derleme
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TRACING THE GEORGIAN WITCHES:  
A STUDY OF ORAL HISTORY

Abstract

In Sorcières, Mona Chollet (2020) challenges the idea of witch-hunting as 
a phenomenon peculiar to the past and invites the reader to reconsider how 
the massacres shape the present time. Suggesting that witch hunts were not 
limited to the Middle Ages as opposed to popular belief, Chollet documents 
that a considerable number of executions were carried out by secular courts 
during the Renaissance. According to Chollet, misogyny is the sole reason 
behind witch hunts. This ever-present hostility has determined the gender 
roles, as it forced women to submit to patriarchy. In response to Chollet’s 
call to observe the contemporary dynamics of witchcraft, this study aims to 
examine the stories about Georgian women who were supposedly witches 
and their effect on daily practices in Georgian-populated villages of Ordu, 
Turkey. As it traces the Georgian witches who fly in cauldrons by night, sne-
ak into houses in cat disguise and impoverish the villagers by sucking milk 
from cows, this study refers to the knowledge of women who grew up with 
these stories and participated in witch hunt rituals themselves. In order to 
identify the sources of the local witch figure in question, the first part of the 
study focuses on concepts of witchcraft in Europe. Therefore, it establishes 
certain similarities by comparing the characteristics of the alleged Georgian 
witches and the methods used to identify witches in Europe. The second part 
of the study attempts to locate the reflections of witchcraft in the Ottoman 
Empire through official records, historical documents, and fictional texts. 
The fact that witches in the Ottoman sources are mainly associated with 
supernatural beings such as “hortlak”, “obur”, “kara koncolos”, who are as-
sumed to be resurrected after death to harm people, demonstrates that the 
Georgian witch figure did not directly feed on this source. Thus, by drawing 
on the example of Georgian witches, this study aims to highlight the local 
witch figures that are overshadowed by mainstream witch narratives. 

Key Words: Oral history, minority studies, Georgian immigrants, wit-
ch, magic, compilation



745

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Giriş

Mona Chollet, 2020 yılında Türkçeleştirilen Bugünün Cadıları’nda 
genelgeçerlik kazanmış anlatılara karşı çıkarak alternatif bir cadı anlatısı 
kurmayı amaçlar. Bunu yaparken temel iddiası, cadı avları tarihinin sade-
ce Orta Çağ ile sınırlandırılamayacağıdır. Ona göre cadı avlarını Orta Çağ 
ile özdeşleştirmek ve yüzyıllar öncesinde yaşanıp üstü kapanmış bir olay 
olarak düşünmek büyük bir yanılgıdan ibarettir. Keza cadı avları sanıldığı 
gibi Orta Çağ’ın karanlık dünyasında sınırlı kalmış bir insanlık suçu de-
ğildir. Aksine, bu avların büyük çoğunluğu akılcılığın ön plana çıktığı Rö-
nesans ortamında yaşanmıştır. Bu dönemde, kadınları günah keçisi ilan 
eden kitaplar ve broşürlerle cadılık iftirası yayılmış; yüceltilen tarihinin 
aksine matbaa cadı avlarında etkili bir silah olarak kullanılmıştır (Chollet, 
2020, s. 17). 1440’ta başlayıp 1560 sonrasında katlanarak genişleyen cadı 
avları 18. yüzyılın sonlarına dek sürmüştür. Kadınların engizisyon mahke-
melerinin yanı sıra laik mahkemelerde de cadılık suçlamasıyla yargılandı-
ğını hatırlatan Chollet (2020), buradan şu sonucu çıkarır: “Cadılar aslında 
karanlık Orta Çağ’ın değil, modern insanların kurbanlarıydı” (s. 16). 

Chollet, cadı avlarını tarihsel olarak günümüze yaklaştırmakla kalmaz; 
etkilerinin bugün de yoğun bir şekilde devam ettiğini ileri sürer. Bu iddi-
aya göre, cadı avlarının temel sebebi olan kadın düşmanlığı belirli özellik-
leri olan kadınlar üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Suçlamalara maruz kalan 
kadınların çoğu, erkeklerin ve kilisenin tahakkümü altına girmeyi reddede-
rek çifte itaatsizlikte bulunan kadınlarından oluşuyordu. Halkın dertlerine 
çare bulan ve bu sayede bir zamanlar saygınlık kazanabilmiş şifacılar büyü 
yaptıkları gerekçesiyle türlü işkencelere maruz kalıyordu. Doğayı herkes-
ten iyi tanıyan bu kadınlar, resmî bilginin dışında kalan bilginin yegâne 
sahibiydiler. Cadı olarak itham edilen şifacılar; insanlar ve ruhlar dünya-
sı, köy ile yabani alan arasında sınır bekçisi görevi görüyorlardı. Onların 
bu tecrübeleri, kadın karşıtlarının hâkimiyetlerine gölge düşürdüğünden 
şifacı kadınlara karşı duyulan korku ve tedirginlikler yerini zamanla öfke 
ve iğrenme hissine bıraktı (Chollet, 2020, s. 170). Büyücülükle yaftalanan 
şifacı kadınlar aslında, insanların yaralarını sarıyor; hastalıklarını iyileş-
tiriyorlardı. Ancak, ebelik görevlerinin yanı sıra istenilmeyen gebelikleri 
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sonlandırmaları bu kadınların çocuk yediklerine dair haberlerin çıkması-
na neden oldu. Doğum oranlarını düşürdükleri için şifacı kadınları cadı-
lıkla suçlayan infazcılar, cadı ilan ettikleri hamile kadınları öldürmekten, 
kadınlara çocuklarının önünde işkence etmekten çekinmiyordu (Chollet, 
2020, s. 99). Cüretkâr tavırları ile toplum içinde sivrilen şifacılar, erkek 
egemenliğini tehdit ettikleri için durdurulmalıydı. İtaat etmeyen kadınları 
suçlamak, yakalamak, işkenceler yoluyla itiraf ettirmek ve cezalandırmak 
erkeklerin elinde bulunan kurumlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Sorgu 
memurları, rahipler, papazlar, damgacı adını taşıyan işkenceciler, gardi-
yanlar, yargıçlar, cellatlar erkekti (Chollet, 2020, s. 19). Şifacı kadınları he-
def alan bu suçlamalar hem o dönem toplumlarında hem de gelecek nesil-
lerdeki kadın-erkek ilişkilerinin şekillenmesinde önemli değişiklilere yol 
açtı. Modern tıbbın şifacı kadınların bilgi birikimini reddederek “kocakarı 
ilacı” adı altında değersizleştirmesi tıbbın erkek egemenliğine girmesine 
ve doğayla ilişkisinin kesilmesine neden oldu (Chollet, 2020, s. 41).

Chollet’ye göre, şifacıların genellikle yaşlı ve orta yaşlı kadınlardan 
oluşması cadı avcılarının hedef kitlesini daha da sınırlandırıyordu. O dö-
nemde, menopoza giren veya anne olmayı reddeden kadınların diğer ka-
dınlardan daha fazla cinsel isteği olduğuna inanılıyordu. Bu kadınların, 
arzularını gidermek için şeytanla cinsel ilişkiye girdikleri dönemin en yay-
gın inanışlarından biriydi. Bu yüzden yaşlı kadınlar toplumun gözünde 
şeytani ve tehditkâr bir hal almaya başlıyor, erkeklerle olduğu kadar genç 
kadınlarla da araları giderek açılıyordu. Sözünü sakınmadan düşüncele-
rini yüksek sesle dile getirebilen yaşlı kadınlar küstahlık ve edepsizlikle 
suçlanıyordu. Özgüvenli duruşlarıyla kocalarına, komşularına, pederle-
re, yargıçlara hatta cellatlara kafa tutabiliyorlardı (Chollet, 2020, s. 165). 
Menopozdan sonra devam eden cinsel arzularını eyleme dökmekten çe-
kinmeyen, beyaz saçlı, buruşuk yüzlü, çirkin, yaşlı kadınlar ile erkeklere 
ihtiyaç duyan, kırılgan, doğurgan, güzel, genç kadınlar arasındaki çekiş-
meler halk masallarına da yansıyordu (Chollet, 2020, s. 41). Keza, Disney 
tarafından günümüzde yeniden üretilerek popüler kültürün bir parçası 
haline gelen, bu yolla toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda etkili olan 
Pamuk Prenses, Külkedisi, Uyuyan Güzel gibi masallarda hakları olma-
yan şeyleri elde etmeye çalışan cadı üvey anneler ve kendisini bu şeytani 
ellerden kurtaracak beyaz atlı prensini bekleyen prensesler konu edinilir. 
Kocalarını öldüren bu dul kadınlar genç ve yakışıklı erkeklere göz dikerler; 
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diri ve güzel vücutlarını kıskandıkları korumasız üvey kızlarını büyüler 
vasıtasıyla alt etmeyi isterler. Cadılığın kurmaca alandaki temsilleri genel-
likle bu üçlü ilişki ağı üzerinden şekillenmektedir.

Suçlamalardan evlenmek veya çocuk doğurmak istemeyen kadınlar da 
nasibini almaktaydı. Anne olmayı reddeden kadınların çocuklardan nef-
ret ettiğine dair ön yargılar nihayetinde korkunç ithamlara dönüşüyordu. 
Bu kadınların, kaçırdıkları çocukları Sabbat bayramında toplanarak bü-
yük kazanlarda haşlayıp yedikleri, yaktıkları ateşlerde bebekleri kızartarak 
yağlarından gençleşmelerini sağlayacak kremler yaptıkları iddia ediliyor-
du (Akın, 2001, s. 111). Buna göre cadılar, basit fanilerle tatmin olamaya-
cak dereceye geldiklerinden geceleri, eşleri uykuya daldıktan sonra bin-
dikleri süpürgelerle şeytanla birlikte olmaya gidiyorlardı (Chollet, 2020, 
s. 22). Olağanüstü özellikleri sayesinde durdurulamayan kadınları bir an 
önce ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bu amaçla, cadı olduğu öne sürülen 
kadınların suçsuz olduklarını ispatlamaları için ilk olarak bir düzine akıl 
dışı testten geçmeleri isteniyordu. Bu testlerden en bilineni dere sınavıydı. 
Dereye atılan kadınlardan yüzmeyi becerebilenlerin masum, boğulanların 
ise cadı olduğuna kanaat getiriliyordu. Testleri geçemeyen kadınlar vücut 
taraması için damgacıya gönderiliyordu. Tamamen soyulup tıraş edildik-
ten sonra cadılık göstergesi olduğuna inanılan leke, ben ve yara izleri tespit 
edilerek bu “kusurlar”a iğneler batırılıyordu. Yaşlı kadınlar vücutlarında-
ki lekelerin fazlalığından dolayı işkencelerden en çok etkilenen kesimdi. 
Cadı damgası yiyen bir kadının damgacıların suçlamalarından sıyrılması 
neredeyse imkânsızdı. Erkekler genellikle doğrudan cadılık suçlamasına 
maruz kalmıyor, cadı kadınlarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargıla-
nıyorlardı. Suçlamalardan beraat etme şansları ise kadınlara oranla olduk-
ça yüksekti (Chollet, 2020, ss. 21-24). Aynı durum, cadı olduğuna inanılan 
bir annenin kız çocukları için farklıydı. Çünkü cadılığın kalıtımsal oldu-
ğuna inanılıyor; tek bir soydan anneanne, anne, torun olmak üzere üç ku-
şak cadılık suçundan yargılanabiliyordu (Chollet, 2020, s. 19). 

Cadı avları sadece kadınları değil, hayvanları da hedef alıyordu. Chol-
let, “kedileriyle yaşayan yalnız kadın” figürünün temellerini bu dönemde 
yaşanan suçlamalara ve katliamlara dayandırır. Cadı avcılarına göre, kedi-
ler cadıların şeytani yoldaşlarıydı. 15. yüzyılda Papa VIII. Innocentius’un 
kadınlarla birlikte görülen bütün kedilerin cin olduğu ilan etmesi kedi 
düşmanlığının daha da alevlenmesine ve toplu katliamların yapılmasına 
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neden olmuştu. Cadılarla birlikte yakıldıkları için kedi sayısındaki düşüş 
farelerin çoğalmasına ve vebanın daha hızlı yayılmasına yol açmıştı. Bu 
artış, vebanın cadı kaynaklı bir musibet olduğuna dair inançları daha da 
kuvvetlendirmişti (Chollet, 2020, s. 62). 

Chollet’ye göre, cadı avları erkeklerin kadınlara yabancılaşmasına, ka-
dınların ise kendi içlerine kapanmalarına neden oldu. Geçmişte yaşanan-
lar, bugünün toplumsal cinsiyet ilişkilerini belirledi; kadınların korku ve 
tedirginlik duymasına yol açtı. Çünkü kadınlar geçmişe baktıklarında akla 
mantığa sığmayan sebeplerle diri diri yakılan kadınları gördüler. Edepsiz-
lik ithamları yüzünden iğnelerle kaplı işkence aletleriyle dili delinen ka-
dınları bilerek büyüdüler. Chollet, cadı avlarının son bulmasını, kurulan 
yeni düzenle birlikte tüm kadınların dizginlenmiş olmasına bağlar. Artık, 
kadınların güçleri ellerinden alındığına göre onları yakmaya gerek kalma-
mıştır. Cadılıkla suçlanan kadınlarsa bunu aksine, tarihin en güçlü kadın 
figürlerindendir. Pam Gorssman’in deyimiyle cadılar “iktidarı elinde tu-
tan tek kadın arketipidir. Kendini başkaları üzerinden tanımlamaz. Eş, kız 
kardeş, anne, bakire, fahişe [...] arketipleri başkalarıyla ilişki üzerine te-
mellenir. Cadı ise tek başına, dimdik ayaktadır” (alıntılayan Chollet, 2020, 
s. 76). Ataerkil düzen, özgürlüğünü ilan etmiş bu kadın tanımının tam 
aksine kadınlardan kendilerini çocuklarına ve eşine adamış bir ev kadını 
olmalarını bekler. Bu düzende annelik, makbul kadının en önemli vasfı-
dır. Mona Chollet, bugün hakkında çok şey söylediği için cadı avlarıyla 
yüzleşemediğimizi, insanlığın bu yüzüyle hesaplaşmaktan kaçındığımızı 
düşünür. Bu yüzden, cadı avlarını konuşarak onlarla yüzleşme çağrısında 
bulunur. Bu çalışma, Chollet’nin çağrısına uyarak Türkiyeli cadıların izini 
sürüyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e cadı anlatılarına odaklanarak yerle-
şik cadı tanımlarını anlamaya çalışıyor. Buradan yola çıkarak, cadılığın ve 
cadı avcılığının günlük hayattaki pratiklerini konuşmayı, onlarla yüzleş-
meyi amaçlıyor.

1. Cadılığın Belirsiz Sınırları

Mona Chollet’nin Avrupa genelinde incelemeye aldığı cadılık tarihi 
günümüzdeki cadı tasavvurlarının oluşmasına kaynaklık etmektedir. An-
cak cadı, neredeyse her kültürde karşılaşılan sadece Avrupa kültürlerine 
mahsus olmayan bir figürdür. Özellikle yerel kültürlerde günlük pratik-
leri doğrudan etkileyen bir korku mekanizması olarak işleyen cadılık çok 
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çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın bu bölümde, Ordu 
yerelinde cadı inanışlarına değinmeden önce, Osmanlı’dan itibaren kur-
maca ve kurmaca dışı metinlere konu olmuş cadı anlatılarına odaklanı-
lacaktır. Böylece, bu metinler ile Gürcü kadınlar üzerinden oluşturulan 
cadı tasarımları karşılaştırılmaya tabi tutulacak, ortaklıkları ve farklılıkları 
görme imkânı sağlanacaktır. 

Osmanlı’da cadılar hakkında tutulan kayıtların en meşhurları şüphesiz 
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde yer alır. Seyahatnâme’nin uydurma 
ve abartı bilgiler içerdiğine dair yorumların çıkmasında etkili olan cadı 
anlatıları Evliyâ Çelebi’nin bizzat şahit olduğunu iddia ettiği üç farklı 
metinden oluşmaktadır. Çalışmasında Seyahatnâme’deki cadı ve büyücü 
anlatılarının kurgudaki işlevlerini inceleyen Başak Öztürk Bitik, her biri 
Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde gerçekleşmiş üç olay arasındaki 
farklılık ve benzerliklere dikkat çekmektedir. Evliyâ Çelebi’nin Bulgaris-
tan’da kayda düşürdüğü ilk cadı vakası, bir gece konakladığı haneye giren 
çirkin yüzlü, yaşlı bir kadının öfkeyle küfürler etmesiyle başlar. Gece yarısı 
olduğunda aynı kadının çıkardığı seslere uyanan Evliyâ, bu kadının ocak-
taki külden bir avuç alarak fercine sürdüğünü ve geri kalanına da efsunlu 
sözler okuyarak yanında getirdiği yedi çocuğun üzerine serptiğini görür. 
Daha sonra aynı külden kendi başına da süren kadın büyük bir tavuğa, 
çocuklar ise iri piliçlere dönüşür. Hepsi beraber “civ civ” diyerek evden ay-
rıldığında Evliyâ gördüklerine inanamaz; öyle ki korkudan burnu kanar. 
Ancak olacakları merak ettiğinden derhal yanındaki kölelerden tavukları 
takip etmelerini ister. Tavukların peşine düşen bir kölenin anlattıklarına 
göre bir kefere, tavukların üzerine işedikten sonra tavukların hepsi ye-
niden insan şekline bürünür. Dövülerek kiliseye götürülen bu sekiz kişi, 
papaz tarafından aforoz edilir. Evliyâ Çelebi’nin sonradan halktan öğren-
diğine göre, kendisini dehşete düşüren bu kadın aslında kış geceleri ortaya 
çıkan bir kara koncolostur (Öztürk Bitik, 2010, s. 67). 

Seyahatnâme’deki bir diğer cadı vakası Kafkaslarda gerçekleşir. Yılda 
bir kez kara koncolos gecesinde gökyüzünde gerçekleşen Çerkez ve Abaza 
oburları arasındaki savaşı izleme fırsatı bulan Evliyâ, oburların “sehhâr 
câzû” olduğunu belirtir. Evliyâ’yı hayrete düşüren bu gecede “Büyük ağaç-
lar, küpler, tekneler, hasırlar, araba tekerleri, fırın söykeleri ve nice ben-
zer eşyalara binmiş Abaza cadıları ile at ve sığır leşlerine, deve ölülerine 
binmiş ellerinde yılanlar, insan, at ve deve kelleleri olan Çerkez cadıları 
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savaşa tutuşur” (Öztürk Bitik, 2010, s. 65). Gökyüzünden kellelerin, in-
san ve hayvan parçalarının düştüğü, çığlık seslerinin kulakları sağır ettiği 
savaş, horozların ötmesiyle sona erer. Evliyâ Çelebi’nin aktardığına göre 
kara koncolos gecesinde insanların kanını içmek için mezarlarından kal-
kan oburlardan ancak “câdî sihirbâz bilici” Çerkezler tarafından mezar-
daki oburların göbeğine kazık çakılmak suretiyle kurtulmak mümkündür 
(Öztürk Bitik, 2010, s. 66). 

Evliyâ Çelebi’nin aktardığı son olay, bir grup insanla beraber Kuban 
Nehri’ni geçmeye çalıştıkları esnada vuku bulur. Aniden çıkan şiddetli 
rüzgâr ve don, akıllara birinin sihrine uğramış olabilecekleri düşüncesi-
ni getirir. Çok geçmeden aralarından bir Tatar, büyüyü yapanın kendisi 
olduğunu ve dilerlerse para karşılığında nehri dondurarak geçmelerine 
yardım edebileceğini söyler. Tatar, dışkısıyla yaptığı bir büyü sayesinde 
nehri dondurur. Ancak bir paşa nehirden geçerken Felak ve Nas sure-
lerini okuduğu için büyü bozulur ve eriyen buz yüzünden nehre düşüp 
boğulanlar olur. Geri kalanlar ise sure okumadan hızlı bir şekilde nehri 
geçmeyi başarır (Öztürk Bitik, 2010, s. 68). Seyahatnâme’deki bu üç olay, 
cadılık ve büyücülük hakkında önemli ipuçları barındırır. İlk iki olayda 
cadı, kara koncolos ve obur kelimeleri birbirinin yerine kullanılmış, arala-
rında bir fark gözetilmemiştir. Evliyâ Çelebi kara koncolosları açıklarken 
bunların Türk kültüründeki oburlara karşılık geldiğini belirtmiş, bir başka 
yerde ise kara koncoloslardan “câdû” olarak bahsetmiştir (Aycibin, 2008, 
s. 57). Bulgaristan’daki olayda büyü yaparak şekil değiştirebilen cadı yaşlı 
bir kadınken Kafkasya’daki savaşta oburların cinsiyetlerine dair herhangi 
bir açıklama yapılmamıştır. Ancak her iki olayda da bahsi geçen varlıklar 
olağanüstü varlıklardır. Bunun aksine, üçüncü olayda fail, büyü yapabi-
len bir insan olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan, her büyü yapanın 
cadı olmadığı; cadıların insan dışı varlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Tüm 
bu farklılıklara rağmen, üç anlatıda da ortak olarak farsik unsurlar yer al-
maktadır. Cadı veya insan olsun, büyü yapan her kimse necis kabul edilen 
maddeler kullanarak uygunsuz hareketlerde bulunmaktadır. 

Seyahatnâme’deki bölgesel farklılıklardan kaynaklanan kavramsal be-
lirsizliklerin ilerleyen yüzyıllarda kimi yönleriyle açığa kavuşmaya başla-
dığı görülmektedir. Pertev Naili Boratav, kara koncolos, kara kura, albastı, 
cadı, çarşamba karısı, albız gibi olağanüstü varlıkların yaptıkları işlere, 
kılıklara, cinsiyetlere göre özel adlarının olduğunu belirtmiş ve her biri-
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ne açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamalara göre kara koncolos, özellikle 
Doğu Karadeniz bölgesinde kışın en soğuk günlerinde insanlara musallat 
olan bir varlıktır. On iki gün boyunca sokaklarda dolaşarak rastladığı ki-
şilere sorular soran kara koncoloslardan, ancak içerisinde kara kelimesi 
geçen cevaplar verildiği takdirde kurtulmak mümkündür. Aksi hâlde kara 
koncolosun, elindeki büyük bir tarakla insanları öldürdüğüne inanılmak-
tadır (Boratav, 1973, s. 77). Evliyâ Çelebi’nin kara koncolos anlatısıyla 
ortaklıkları olan bu tanım, Seyahatnâme’deki kullanımının aksine cadı 
figürü ile farklılar barındırmaktadır. Boratav Türk kültüründeki cadı figü-
rünün özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:

Cadılar, hortlayan ölülerdir. Onlar üzerine de pek çok hikâyeler anla-
tılır. Çokluk, kadınların cadı olduklarına inanılır; cadı-karı sözü bu ina-
nıştan gelmeli. Ama, erkeklerden de “cadılaşan”ların bulunduğuna tanıt 
belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı, aşağı yukarı, Batı inanışlarındaki 
vampire’i karşılar. Cadılar, mezardaki taze ölüleri çıkarıp ciğerlerini yer-
lermiş. Bir Rumeli anlatmasından öğrendiğimize göre eskiden cadıları 
zararsız hâle sokan uzman “cadıcılar” olurmuş. Cadılar üzerine inanış ve 
hikâyeler, Anadolu’dan çok İstanbul ve Rumeli bölgelerinde yaygın olsa 
gerek (Boratav, 1972, s. 79). 

Boratav’ın cadı tanımı Seyahatnâme’de karşılaştığımız, mezarlarından 
çıkarak insanlara musallat olan obur anlatılarıyla paralellik göstermekte-
dir. Buna ek olarak, resmî kayıtlarda ve kurmaca metinlerde de Boratav’ın 
tanımını güçlendirecek cadı tasvirleri bulunmaktadır. 1833’te Takvîm-i 
Vekâyi’de yayımlanan bir habere göre Bulgaristan’ın Tırnova kazasında 
cadı ya da hortlak olduğuna inanılan yaratıklar evleri basarak insanlara 
saldırmaktadır. Yeniçerilere ait iki mezar cadıcılar aracılığıyla tespit edilir. 
Mezarlar açıldığındaysa cesetlerin gözleri kan dolu, tırnakları ve saçları 
uzamış bir vaziyette olduğu görülür. Genellikle Balkanlar ve Kafkaslardan 
gelen bu tarz cadı haberleri Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin cadıların 
karnına kazık saplanması, başlarının kesilip ayak dibine yerleştirilmesi ve 
yakılması yönelik fetva vermesine ve böylece cadıların resmî kayıtlara geç-
mesine neden olmuştur (Aycibin, 2008, ss. 59-60).

Osmanlı’da cadılık anlatılarına resmî kaynakların yanı sıra kurmaca 
alanda da rastlanmaktadır. 1912 yılında, konusunu cadılardan alan iki adet 
kurmaca metin yayımlanmış; cadılar bu metinlerde de obur ve hortlaklara 
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benzer biçimde tasvir edilmiştir. Filibeli Ahmed Hilmi’nin Hikmet gazete-
sinde yayımlanan “Bir Cadı Masalı” isimli metninde, viran hâldeki bir köş-
ke taşınan bir ailenin başından geçenler anlatılır. Cadılı olduğu söylentile-
rine kulak asmayarak köşke yerleşen ailenin bireyleri çok geçmeden cadıyla 
karşılaşır. Aynalarda beliren, evin içinde dolaşan renksiz tenli, kambur bu-
runlu, pos bıyıklı bu cadı; kazmasıyla evin duvarlarını eşeleyerek ev halkına 
köşkten taşınmalarını söyler. Kimsenin evde olmadığı fırtınalı bir günde 
köşk aniden yıkılır. Böylece cadının, köşkün inşaatında çalışırken ölen bir 
kalfa olduğu ve amacının evin temellerinin çürüdüğünden haberi olmayan 
hane halkını uyarmak olduğu anlaşılır. Hikâyede, erkek bir hayalet olarak 
tasvir edilen cadı, şu ana kadar ele aldığımız cadıların aksine iyi huyludur. 

Etrafındakilere zarar verse de amacı çocuklarını korumak olan bir di-
ğer cadıya Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı yıl yayımlanan Cadı romanın-
da rastlanılır. Ölü bedeninin üzerinden kedi atladığı veya “yerin hortlakçı 
damarına” rast geldiği için Binnaz Hanım’ın cadıya dönüştüğü yönünde 
söylentiler çıkar. Her gece mezarından çıkarak bir sepet dolusu kuruyemiş 
ve şekerleme ile çocuklarını ziyarete gelen cadı, kocası Nâşit Nefi Efen-
di’nin evlendiği kadınları rahat bırakmaz. Cadıya dönüşen Binnaz Hanım, 
çocuklarına kötü davranıldığı günlerde kocasının yeni eşlerini korkutma-
ya gelir. Hatta bir gün üvey çocuklarını döven Hayriye Hanım, aynı gü-
nün gecesinde ölü bulunur. Binnaz Hanım nasıl cadılaştığını bir mektup 
aracılığıyla açıkladığında, cadıya dönüşmesinde bir kadın hareketinin et-
kili olduğu anlaşılır. Öldüğünde insanların zihinlerini “röntgen ışınlarıyla 
tam saydamlık kazanmış” bir şekilde görmeye başladığını söyleyen Binnaz 
Hanım; Nâşit Efendi’nin hiç de üzgün olmadığını, mezarının başındayken 
bile yeniden evlenme planları yaptığını öğrendiğinde dehşete düşer. Ruhu 
acıdan çırpınırken, mezarlığın bütün genç kadın ruhları etrafına toplanır. 
Eşlerinden aynı vefasızlığı gören bu ruhların duasıyla Binnaz Hanım’ın 
bedeni ruhunu geri çekerek dirilir. İhanete uğrayan diğer kadın ruhlar: 

Ulu Tanrıya binlerce övgüler olsun; sen bu hayat mucizesine, bizim 
yanık bağırlarımızdan fışkıran ateşli dualarımızla erdin. Ara sıra bize rah-
met okumayı bile akıllarına getirmeyerek aldıkları bizden genç kadınlarla 
kucaklaşmayı biricik yaşama zevki bilen kocalarımızdan öç almak için seni 
tarafımızdan vekil atadık. Dünya yüzüne çık. Hep o vefasızlara hadlerini 
bildir (Gürpınar, 2017, s. 145).
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diyerek ondan Nâşit Efendi’den başlayarak bütün vefasız erkeklerden intikam 
almasını isterler. Bu sayede Binnaz Hanım istediği zaman dirilebilen bir ca-
dıya dönüşerek kocasının hayatını altüst eder. Metnin sonunda her şeyin bir 
oyundan ibaret olduğu ortaya çıkar. Aslında ortada mezarından kalkan bir 
cadı yoktur; bunların hepsi Binnaz Hanım’ın öcünü almak isteyen yan kom-
şunun işidir. Amacı halkı eğiterek cadı, peri, hayalet gibi akıl dışı varlıklara 
inanmamalarını tembihlemek olan Hüseyin Rahmi; cadılığın, arzularını eyle-
me geçirmek ve intikam almak isteyen kadınların başvurabileceği bir sığınak 
olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmış olur. Osmanlı cadıları, tıpkı Avrupa 
cadıları gibi, olağanüstü güçleri sayesinde mevcut düzende korku salmış; ca-
dılara inanan insanların günlük hayat pratiklerini doğrudan etkilemişlerdir. 

2. Gürcü Cadılar ve Avcıları

Çalışmanın bu bölümünde, 93 Harbi sonrasında topraklarını terk 
etmek zorunda kalarak Ordu’ya yerleşmiş olan Gürcü göçmenlerin be-
raberinde getirdikleri cadı inanışlarına odaklanılmaktadır. Kendilerini 
“Çveneburi” olarak isimlendirilen Gürcü göçmenlerin yıllar geçse de yerel 
kültür ve inançlarını yaşamaya devam ettikleri görülmektedir. Gürcü ca-
dılar, bir önceki bölümde obur, hortlak ve kara koncolos ile bir tutularak 
insan dışı özelliklerini gördüğümüz Osmanlı cadılarından pek çok açıdan 
ayrılmaktadır. Gürcü cadıları yakından tanımayı amaçlayan bu bölümde, 
cadı hikâyeleriyle büyümüş veya bölgede yapılan cadı testlerine bizzat ka-
tılmış iki kişinin bilgisine başvurulmuştur. Katılımcıların istekleri doğrul-
tusunda isimleri gizli tutulmuştur. 

Bölgede “cazı” olarak anılan, genellikle kadınlardan oluştuğuna inanı-
lan cadıların en temel özelliği sadece Gürcü asıllı olanlardan çıkmalarıdır. 
Bu özellik, evlilikler yoluyla Gürcü köylerine yerleşen Türk asıllı kadınlar 
haricinde bütün kadınların cadılıkla suçlanabileceği anlamına gelmekte-
dir. Katılımcıların anlattıklarına göre, pek çok açıdan Avrupalı cadılara 
benzeyen Gürcü cadılar geceleri süpürge yerine küp ve kazanlara binerek 
diğer insanlara zarar verirler:

Geceleyin herkes el ayak çektikten, uyuduktan sonra, topraktan yapıl-
mış büyük küplere binip uçtukları, köy içinde dolaştıkları söyleniyordu. 
Hatta birisi bir seferinde onları uçarken görmüş, silahla ateş edip küpünü 
kırmış. Düşmüş tabii küp. Sonra kimden şüpheleniyorsa sabah evine git-
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miş; bakmış ki kadının kolu kırık. Meğer gerçekten de dün vurduğu cadı 
o kadınmış. Önceki gece küpten düştüğü için kadının kolu kırılmış (2. ka-
tılımcı, 2020, yaş 54).

Büyülü küpler sayesinde istedikleri yere gitme özgürlüğüne sahip olan 
cadılar, gece boyunca köyde dolaşarak insanlar uyurken evlere ve ahırlara 
girerler. Avrupa’da cadıların en sadık dostları olarak kabul edilen kediler, 
Gürcü göçmenlerin inanışlarına göre bizzat cadıların kendisidir. Güneşin 
batımından doğumuna kadar kedi şekline bürünebilen cadılar, bu sayede 
diledikleri her eve girebilmektedir: 

Köyde cazılara ait efsaneler çok oluyordu. Mesela benim babaannem 
anlatırdı; bir tane adam akşam olunca hep evinde bir kedi görüyormuş. 
Sonra bu kediden bir gün şüpheleniyor. Bir akşam kedi yine evin içinde 
dolaşmaya başlayınca alıyor kediyi sandığın içine kilitliyor. Oradaki halk 
inanışına göre, cazılar akşam namazından sonra geceye doğru ortaya çıkı-
yorlar. Sabah güneş doğarken kayboluyorlar; kendi kılıklarına giriyorlar. 
Adam sabaha kadar kilitlediği sandığın başında bekliyor. Sonra sabah gü-
neş doğduktan sonra sandığı açtığında içinden annesi çıkıyor. Meğer an-
nesi cazıymış. Bunu babaannem anlatırdı bize. Cazıların hayvan, genellikle 
de kedi kılığına girebildikleri söyleniyor (2. katılımcı, 2020, yaş 54).

Kedi kılığına girebildikleri için cadıların diğer insanlar tarafından fark 
edilmeleri oldukça zordur. Bu yüzden köy halkının her zaman tetikte ol-
ması gerekmektedir:

Köyden bir adamın ineği süt vermiyormuş. Demiş ki ben bu ineğin ba-
şında bekleyeyim. Adam o gece ahırda bir kedi yakalayıp sandığa koyuyor. 
Sabahleyin sandığı açıp bir bakıyor kendi karısı. Kedi kılığında inekleri 
emen meğer kendi karısıymış. Başka bir zaman bir kediyi sandığın için-
de bulmuşlar, çıkamasın diye kilitlemişler. Sabah olunca sandıktan “beni 
çıkarın” diye bir kadın bağırmış. Kadın çok kilolu bir kadınmış, sandığa 
sığamamış. Sandığı açtıklarında benim cazı olduğumu kimseye söyleme-
yin demiş. Evdekiler de korkularından cazıyı salıvermişler. Cazılar böyle; 
gece gelip sandıktaki eşyaları çalıyor, yanına yatıp hasta ediyor, çocukları 
boğuyor, inekleri emiyor. Eğer o gün inek az süt verdiyse “cazı ineğin sü-
tünü emmiş” diyorlar. İnekler hastalanır ölürse onu da cazıdan biliyorlar 
(1. katılımcı, 2020, yaş 76).



755

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Cadıların ahırlara musallat olarak süt emdiğine dair iddialar, Orta Çağ 
cadıları için de öne sürülmüştür. Avrupa’daki inanışa göre ineklerin az 
süt vermesi cadıların büyü yaparak sütlerini çaldığına delaletti. O dönem-
de süt ürünleri temel geçim ve beslenme kaynaklarını oluşturduğundan 
inekler karşı büyülerle koruma altına alınmaya çalışılırdı. Eğer bir kadı-
nın ineği komşusundan daha çok süt veriyorsa o kadının cadı olduğuna 
ve inekleri büyülediğini inanılırdı. 16. yüzyıla kadar Almanca konuşulan 
bölgelerde cadılar genel olarak “süt büyücüsü” ve “süt hırsızı” olarak ad-
landırılırdı (Akın, 2001, ss. 100-101). 

Tıpkı Sabbat cadıları gibi Gürcü cadıların da şeytan ve cinlerle birlik-
te olduklarına inanılmaktadır. Cinlerin dere kenarlarını mesken tuttuğuna 
dair söylentiler, bölge halkının bu tarz bölgelerden uzak durmasına yol açar:

Cinlerin düğünleri olur derlerdi. Ateş yakıp oynarlarmış. Ayakları 
yampiriymiş; başlarında şapkaları olurmuş. Şapkasını kaparsan güya zen-
gin oluyormuşsun. Yoldan geçenin yolunu kesip, koy vermezlermiş. Atın 
üstündeyken seni geçirmiyor, at da geçemiyor. Atın dizginini çıkarırsan 
geçebiliyorsun ancak. Cazılar bazen ata binip cinlerle beraber olmaya gi-
dermiş (1. katılımcı, 2020, yaş 76).

İlk bölümde aktarıldığı üzere, Avrupa’da gerçekleşen cadı avlarının 
odağında özellikle yaşlı ve şifacı kadınlar yer almaktaydı. Buna paralel 
olarak, Ordu’daki cadı inanışına göre cadılar genellikle yaşını almış ka-
dınlardan oluşur. Tedavisi bulunamayan hastalıklarda otlardan karışımlar 
hazırlayan şifacı kadınlara başvuran köy halkı, aynı zamanda bu kadınla-
rın cadı olduğundan şüphelenir: 

Köyde bir kadın bitkilerden ilaç yapıyordu ben küçükken, ona cazı der-
lerdi. Bazı bitkiler toplardı baş ağrısı falan olanlara. Mesela benim amca-
mın kızının başı çok ağrıyordu. Bir seferinde biz daha çocukken amcamın 
hanımı o kadını çağırmıştı; kızının başı çok ağrıyor diye. Kadın ormandan 
birtakım bitkiler topladı. Biz de onu gizlice takip ediyoruz. Kadın ahıra 
girip tavukların pisliklerini aldı. Havanın içine topladığı bitkilerle birlikte 
tavuk pisliğini de koydu. Hepsini dövdü. Başı ağrımasın diye kuzenime 
içirecektiler. Kuzenim de benimle yaşıt. Biz tabii ağabeyimle gizlice gidip 
ona söyledik tavuk pisliğinden de koydu diye. Bu tür ilaçlar yapıyordu o 
kadın (2. katılımcı, 2020, yaş 54).
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Derlenen bilgilere göre, Gürcü cadılardan en çok korkanlar yine Gürcü 
kadınlardır. Bu durum Gürcü kadınların, cadıların kimliğini ifşa ettiğine 
inanılan çeşitli testlere günlük hayatta sıklıkla başvurmalarına neden ol-
muştur: 

Mesela evine bir misafir geldi. Kadından şüphelendin. Ev sahibi, ka-
dının cazı olup olmadığını anlamak için ikram edeceği meyveyi süzgecin 
içine koyuyor. Meyveyi süzgeç ile ikram ediyor. Eğer kadın ikram edilen 
meyveyi süzgeçten yemezse onun cazı olduğuna karar veriliyor. Böylelikle 
kendilerince tedbir alıyorlar. Benim babaannem Gürcüydü; cazılardan çok 
korkardı. Onlardan korunmak için beline bağladığı filenin üstüne süpürge 
çöpleri, kibrit çöpleri bağlardı ki geceleyin cazılar kendisini korkutmasın 
(2. katılımcı, 2020, yaş 54).

Günlük hayatta, cadıları ifşa etmeye yarayan bu tarz tuzaklar kurulsa 
da cadılara duyulan korku, beklenmedik ölümler ve nedeni bulunamayan 
hastalıklarla birlikte dönem dönem artar. Böyle zamanlarda, köydeki ca-
dıları tespit etmek amacıyla cadıcı kadınların yardımına başvurulur. Eşle-
rinin ani ölümlerinden şüphelenen bir adamın isteği üzerine 1962 yılında 
Ordu’da gerçekleşen cadı testine 1. katılımcı da dâhil olur. Sırf bu testi 
yapması için uzak bir köyden getirtilen kendisi de Gürcü olan bir cadıcı, 
kadınları çeşitli testlere tabi tutar: 

Köyün bütün kadınlarını topladılar. Bir kazana, pekmez kaynatılan 
haraninin [bakır kazan] içine çivi, bıçak, yivdin, ot; dünyada ne varsa koy-
dular. Suyla birlikte hepsini kaynattılar. Su kaynadıktan sonra kadınları 
sıraya dizdiler. Kadın dedi ki: -Sen Gürcü müsün? -Gürcüyüm. -Sen ne-
sin? -Türküm. Kadın, Türkleri ve Gürcüleri ayırdı. Bana “Sen Türksün, 
Türklerden cadı olmaz” dedi. Ondan sonra, Gürcü kadınları bahçedeki 
tuvalete götürdü. Dışarıda kar var. Orada, kaynayan suya elek tutup ka-
dınların başından döktü. Bütün kadınları o suyla yıkadıktan sonra yanan 
ateşe iki büyük zincir attı. Zincirler kıpkırmızı olunca kadınlara “Zincirle-
rin arasından geçin” dedi. Cazılar zincirin içinden geçemezmiş. Kadınla-
rın hepsi sırayla geçti. Geçmek mecburiyetindeler. Geçmem diyecek olsa 
bütün suçlar onun üzerine kalır, korkuyorsun. Ben cazı yakaladıklarını hiç 
görmedim, duymadım (1. katılımcı, 2020, yaş 76).
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Sonuç

Yaklaşık altmış yıl önce Ordu’nun Gürcü nüfusu çoğunlukta olan kü-
çük bir köyünde gerçekleşen bu ritüel, cadıların sadece hayal dünyasına 
ait bir figür olmadığını, günlük hayatı çoğu zaman doğrudan etkilediğini 
gösterir. Katılımcıların, öğrenilen ve bilinen geçmiş zaman kiplerini bir 
arada kullanmaları da bu durumu destekler. Anlatılanların bir kısmı, kay-
nağı ve failleri belli olmayan, belli bir zaman dilimini işaret etmeyen yerel 
halk hikâyeleri olarak nitelendirilebilir. Bu hikâyelerin çoğu benzer olay 
örgüsüne sahiptir: Köyden bir kimse gece vakti cadıyı kazanla uçarken ya 
da kedi kılığında eve süzülürken suç üstü yakalar ve cadının aslında kendi 
annesi, akrabası veya komşusu olduğunu fark eder. Hikâyeler bu yönleriy-
le, cadıların insana ne denli yakın olabileceğini hatırlatarak cadı korkusu-
nu halk arasında canlı tutma işlevi görür. Gece vakti görülen bir kedi veya 
gökyüzünde hızla geçen belirsiz bir cisim bu hikâyelere aşina olanların 
cadıları hatırlamasına, hikâyelerin güncel olarak yeniden üretilmesine ve 
korkunun devamlı kılınmasına neden olur. 

Anlatılanların bir kısmı ise gerçek hayatı ve insanları işaret eder. Mo-
dern tıbbın sonuç vermediği durumlarda hastalıkları çeşitli ot karışımları 
ile tedavi ettiğine inanılan şifacı kadınlar köylülerin gözünde cadı olma 
potansiyeli en yüksek kişilerdir. Fantastik öğelerle bezeli cadı hikâyeleri-
nin günlük hayattaki failleri bu kadınlardır. Buna rağmen, köyde şifacı-
larla iletişim kesilmez; ihtiyaç halinde tedirginlikle de olsa yardımlarına 
başvurulur. Şifacı kadınların dışında köy halkından başka kimlerin cadı 
olabileceğini bulabilmek ve onlardan korunabilmek adına çeşitli hurafeler 
devreye sokulur. Gece yatarken bele bağlanan otlar, misafirlikte kullanılan 
süzgeçler bunlardan bazılarıdır. İlginçtir ki, bölgedeki cadı profiline sahip 
kadınlar aynı zamanda cadılardan en çok korkan kesimi oluşturur. Yaşlı, 
Gürcü kadınlar kendileri ile aynı etnik kimliğe sahip cadıları ifşa etmek 
için cadı avı ritüelleri düzenlerler. Bu durum, Ordu’da Avrupa’daki cadı 
avlarından farklı dinamiklerin işlediğini gösterir. 

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygın bir şekilde cadı inanış-
larına rastlansa da bu bölgede Avrupa’daki gibi kolektif bir cadı hareke-
tinden bahsetmek mümkün değildir. Avrupa’daki cadı avları, erkeklerin 
yönetimi altındaki dinî, siyasi ve hukuki kurumlar aracılıyla gerçekleştiril-
mişken Gürcü cadılar; azınlık konumundaki Gürcü göçmenler tarafından 
yakalanmaya çalışılır. Aynı toplulukta yaşayan Türkler ise Gürcülerin ca-
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dılar hakkında anlattıklarına inanmamakla birlikte gerçekleştirilen ritüel-
lere de katılmazlar. Avrupa merkezli tek tipleşmiş cadı figürünün aksine 
bölgedeki cadı figürü de yerel ölçekte belirgin farklılıklar gösterir. Örne-
ğin, Abanoz Küçük’ün Giresun, Trabzon, Bayburt ve Artvin yörelerindeki 
cadı inanışlarını derlediği çalışmasına göre, bu bölgelerdeki cadılar genel-
likle lohusa kadınlara ve bebeklere musallat olduğuna inanılan, Türkler 
arasında “albastı”, “al karısı” ve “obur” olarak bilinen varlıklara tekabül 
eder. “Cazı” olarak isimlendirilen ve kadınlardan oluşan bu varlıkların, 
tıpkı Gürcü cadılar gibi uçma yeteneğine sahip olduklarına; kedi, köpek ve 
sinek kılığına bürünerek evlerin içine girdiklerine inanılır (Küçük, 2011, s. 
127). Yeni doğan bebeklerin, lohusa kadınların ve ineklerin ciğerlerini yi-
yen bu cadılar da Ordu’dakiler gibi halktan kişilerdir. Ancak, bu çalışmada 
ele alınan Gürcü cadıların hedef grubu sadece yeni doğmuş bebekler veya 
lohusa kadınlar değildir. Katılımcıların anlattıklarına göre Gürcü cadılar; 
kadın, erkek, çocuk, hayvan ve diğer bütün temel besin kaynaklarını sö-
müren, her türlü felaketle ilişkilendirilen kimselerdir. 

Bu çalışmada yalnızca 1962 yılında yapılan cadı ritüeline değinilse de 
katılımcıların anlattıklarına göre, ilerleyen yıllarda da ihtiyaç duyulduğu 
takdirde cadıları tespit için testler ve ritüeller yapılmaya devam edilmiş-
tir. Hatta Ordu’dan İstanbul’a göç edenlerin aynı cadıcı kadını İstanbul’a 
getirerek cadılık testi yaptırdıkları bilinmektedir. Çalışma kapsamında bu 
kişilerle de irtibata geçildi; ancak cadılara karşı duydukları korku hâlâ taze 
olduğundan bildiklerini aktarmak istemediler. Gürcü kadınların, onca 
teste rağmen daha önce hiç yakalanamamış olan Gürcü cadılara karşı bes-
ledikleri bu şiddetli korku, Mona Chollet’nin yazının başında aktarılan 
iddialarını doğrular niteliktedir. Şekil değiştirerek dilediği eve girebilen, 
uçarak köyden uzaklaşabilen, evli ve çocukları olsa da en yakınlarına bile 
fark ettirmeden bambaşka bir hayat yaşayabilen bu olağanüstü kadınlar, 
erkek egemen toplumun çizdiği sınırları aşabilen yegâne kadınlardır. Cadı 
anlatıları işte bu noktada toplumsal cinsiyet rollerini, kökenlerini ve işleyiş 
mekanizmalarını yeniden düşünmek adına değerlidir. Gürcü cadılar artık 
sadece aile büyüklerinin anlattığı hikâyelerde yaşasalar da geçmişte doğ-
rudan, günümüzde ise dolaylı yoldan kimi hayatları etkisi altına almayı 
başarmışlardır.
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EVVEL ZAMANDA TÜRKİYE’DE YAHUDİ BİR KADIN 
OLMAK: ANIMSAMAK, ANLATMAK

Başay Ecem Polat 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Özet

İkinci Dünya Savaşı’nın geçtiği yıllar gerek yarattığı tahribat gerekse bi-
linen paradigmaları altüst etmesi nedeniyle birçok disiplinden araştırmacı 
tarafından çalışmalara konu edilmiştir. 65 milyonun üzerinde insanın ölü-
mü ile sonuçlanan bu savaş sivillerin hayatını işgal etmiş; yaşandığı zama-
nın ve coğrafyanın sınırlarını da aşarak öncelikle kadınları hedef almıştır. 
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmasa da dünyada gerçekleşen 
bu yıkım ve “popülerleşen” antisemitizmden etkilenmiştir. Bu durum ise 
Türkiye’de yaşamış Yahudi kadınların, savaş dönemi ve sonrasındaki yıl-
larda yaşanan siyasi ve toplumsal olaylardan nasıl etkilendikleri hakkında 
bir çalışma yapma gereği doğurmuştur. 

Sözlü tarih resmî tarihin önemsiz görüp dışarıda bıraktığı anlatıları 
da tarihin konusu haline getirerek görünmez olanı görünür kıldığından, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşamış olan Yahudi kadınlar 
hakkında yapılması planlanan çalışma için en uygun yöntemin sözlü tarih 
çalışması olduğuna kanaat getirilmiştir.

Çalışmanın ele aldığı dönem itibariyle, bu yıllarda yetişkin olan görü-
şülenlerin sayısı, yaş aralığı, sağlık durumları gibi zorluklar değerlendiri-
lerek ve görüşülenlerin ailelerinin -bilhassa anne, hala, teyze gibi kadın 
yakınlarının- anılarına ilişkin aktarımların da çalışmaya katkı sağlayaca-
ğı göz önünde bulundurularak, çalışmaya dâhil edilecek kadınların 1945 
veya öncesinde doğmuş ve Türkiye’de yaşamış olması gözetilmiştir.

Çalışma için üç anlatıcı ile görüşmeler yapılmış ve görüşmeler işitsel 
olarak kaydedilmiştir. Ayrıca görüşülen kişilerden anlattıkları döneme 
ilişkin yazılı ve basılı belgeler temin edilmiştir. Anlatıcı adayları ile ise ön 
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görüşmeler yapılmıştır. Ön görüşme yapılan adaylar ile planlanan sözlü 
tarih görüşmeleri, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş ve koşul-
lara uygun olarak yüz yüze görüşmelere alternatif görüşme seçenekleri 
dikkate alınmıştır.

Çalışma kapsamında birincil tarihsel kaynaklar araştırılarak savaş dö-
nemi ve sonrasında Türkiye’de ve anlatıcıların yaşadıkları şehirlerde etkisi 
görülen toplumsal olaylar ile Yahudi toplumunu ve Yahudi kadınları etki-
leyen dönemin resmî politikaları, siyasetçilerin beyanları ve devlet görev-
lilerinin uygulamaları incelenmiştir. 

Halen devam etmekte olan bu çalışma, ismiyle müsemma olarak 1 Ey-
lül 1939 ile 2 Eylül 1945 arasındaki dönem ve bu dönemi takip eden yıl-
lardaki antisemitizmi odağına alıyor olsa da hem etnik kimlikleri hem de 
cinsiyetleri nedeniyle resmî tarihin tamamen görmezden geldiği bu kadın-
ların anlattığı her anı çalışmada önemli bir yer edinmiştir. 

Anahtar Kelimeler: antisemitizm, İkinci Dünya Savaşı, Struma, Varlık 
Vergisi, İskân Kanunu, Trakya Olayları, Yahudi kadınlar, toplumsal hafıza
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ONCE UPON A TIME BEING A JEWISH WOMAN  
IN TURKEY: REMEMBRANCE, REMINISCE

Abstract

The years of The Second World War have been subjected to studies by 
researchers from many disciplines, both because of the destruction it has 
caused and shattered known paradigms. This war, which resulted in the 
deaths of over 65 million people, invaded the lives of civilians; by making 
the public space and private space in one piece, it infiltrated every cell of 
life and targeted women primarily by crossing the boundaries of the time 
and geography in which occured. Although Turkey remained a de facto 
neutral throughout World War II, it was affected by this destruction and 
“popularized” antisemitism in the world. This situation led to the need 
for a study on how Jewish women who lived in Turkey were affected by 
political and social events.

It is believed that oral history is the most appropriate method for this 
study considering that oral history makes the invisible visible by making 
the narratives that official history excludes as insignificant and because 
the push of women out of history is an ongoing reflex of the patriarchal 
system.

Interviewees were identified as females who lived in Turkey in the ye-
ars before 1945 by virtue of the fact that challenges such as age range and 
health status of the women who were adults during World War II covered 
by the study and narration about the memories told by their families - es-
pecially female relatives such as mother, aunts, and grandmothers- would 
also contribute to the study.

Three interviewees were interviewed for this study and the interviews 
were recorded in an auditory manner. Furthermore, written and printed 
documents have been obtained from the interviewees related to the era 
they are depicting. Preliminary oral history interviews have been conduc-
ted with the interviewee candidates. Planned oral history interviews with 
the interviewee candidates have been postponed to a later date due to the 
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pandemic and alternative options to face to face interviews have been con-
sidered in accordance with the appropriate conditions.

Primary historical sources have been researched within the scope of the 
study and public events affected the Turkey and the cities the interviewees 
resided at during and after the war era together with the official policies, 
statements of the politicians and practices of the government officials that 
affected the Jewish community and Jewish women.

Even though this aptly titled study, which is still ongoing, is focused 
on anti-Semitism for the period between September 1st 1939 and Septem-
ber 2nd 1945 and the following years, every memory accounted by these 
women who were completely ignored by the official history due to their 
ethnic identities and gender has gained important part in this study.

Key Words: antisemitism, Second World War, Struma, Wealth Tax, 
Resettlement Law, Thracian Events, Jewish women, social memory
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Giriş

1933’te Avrupa’daki Yahudi nüfusu dokuz milyonun üzerindedir. Ame-
rican Jewish Yearbook (Amerikan Yahudileri Yıllığı) Avrupa’da yaşayan Ya-
hudi nüfusunu 9,5 milyon olarak tahmin etmiştir ve bu sayı, o yıllarda dünya 
genelinde toplam 15,3 milyon olduğu düşünülen Yahudi nüfusunun yüzde 
60’ından fazlası anlamına gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Holo-
kost’ta (Yahudi Soykırımı) 2 milyondan fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 
6 milyon Yahudi katledilmiştir. İkinci Dünya Savaşı ve Holokost, Avrupalı 
Yahudi topluluklarının çoğunu tahrip etmiş ve işgal edilmiş Avrupa’da bin-
lerce Yahudi topluluğunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Türkiye, İkinci 
Dünya Savaşı’na fiilen katılmasa da dünyada gerçekleşen bu yıkım ve po-
pülerleşen antisemitizmden etkilenmiştir. 1934 Trakya Olayları, 1934 İskân 
Kanunu,1 1938 tarihli ve 2/9498 Sayılı Kararname,2 Struma Faciası,3 Yirmi 
Kur’a Nafıa Askerleri4 ve Varlık Vergisi5 bu durumun somut örnekleridir.

1 Türk kültürüne bağlılık dolayısı ile nüfus oturuş ve yayılışının düzenlenmesi hakkında 
14 Haziran 1934’te kabul edilmiştir. Kanunun 11. maddesine göre; a) Anadili Türkçe 
olmayanlardan toplu olmak üzere yeniden köy ve mahalle, işçi kümesi kurulması veya 
bu gibi kimselerin bir köyü, mahalleyi, bir işi ve sanatı kendi soydaşlarına inhisar etti-
recek bir oluş meydana getirmesi yasaktır. b) Türk ekimine bağlı olmayanlar veya Türk 
ekimine bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar haklarında harsî, askerî, ictimaî 
ve inzibatî sebeplerle, İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Dâhiliye Vekili lüzumlu görülen 
tedbirleri almağa mecburdur. Toptan olmamak üzere başka yerlere göç ettirmek ve 
yurttaşlıktan düşürmekte bu tedbirler içindedir. c) Kasabalarda ve şehirlerde yerleşen 
ecnebilerin tutarı belediye sınırı içinde (İskân Kanunu, 1934).

2 “Alman, Macar ve Rumen uyruklu Yahudi ırkından kişilerin Türkiye’ye girişlerinin ya-
saklanmasıyla ilgili” 1938 tarih ve 2/9498 sayılı kararname.

3 Struma Gemisi, açık denizde gerçekleşen bir motor arızasının ardından yaşanan ikinci 
bir motor arızası sebebiyle 15 Aralık 1942’de İstanbul Boğazı’nda, Sarayburnu açıkla-
rında demir atmış ve motoru hâlâ çalışmayan gemi 23 Şubat 1942’de römorklar ile Şile 
açıklarına çekilene kadar, yaklaşık 9 hafta boyunca Sarayburnu’nda kalmıştır. 24 Şubat 
1942 sabahı Struma Gemisi büyük bir patlamanın ardından batmış; 768 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Gemiden sadece David Stoliar isimli 20 yaşında bir yolcu kıyıya sağ olarak 
ulaşmayı başarmıştır.

4 Yirmi Kur’a İhtiyatlar Olayı olarak da bilinen, 27 ile 40 yaş aralığındaki gayrimüslim 
erkeklerin, II. Dünya Savaşı nedeniyle Nisan 1941’de amele taburu (ihtiyat eratı) olarak 
silah altına alınması ve silahlı eğitim yerine nafıa askerleri olarak Temmuz 1942’ye ka-
dar çalıştırılmaları olayıdır. (Rıfat N. Bali, 2008)

5 Türkiye’de 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan, resmî gerekçesi hükû-
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Büyük toplumsal altüst oluş dönemleri, sözlü tarihe geniş bir alan açar; 
savaş, darbe, ekonomik kriz ve göç gibi büyük toplumsal olayların araş-
tırılmasında en iyi yöntemlerden biri sözlü tarih çalışmalarıdır (Keşoğlu, 
2018, s. 102-110) ve sözlü tarih gizli kalmış sesleri ve kayıp bağlantıları 
ortaya çıkarır (İlyasoğlu, 2006, s. 94-101). Kadınlarla yapılan sözlü tarih 
görüşmeleri de kadınların deneyimleri ve anlatıları ile unutulması yeğle-
nen geçmişe ait muhtelif kültürel özelliklerin izini sürmeyi sağlamaktadır. 
Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı ve akabindeki yıllara dair yapılan bu ça-
lışmada; kadınların çabalarının ve varlıklarının büyük anlatıların arasında 
önemsiz kılındığı resmî tarih anlatılarına bir alternatif yaratma beklentisi 
doğrultusunda sözlü tarih yöntemi tercih edilmiştir. Cinsiyetlendirilmiş 
tarih kadını dışarıda bırakmıştır ve feminist bir tarih arayışında olan Scott 
(Scott, 2013, s. 197-228), kadın tarihçilerin kadınların tarihini yazarak ve 
kadının hakkı olan yeri –tarih yazarak– alabileceklerini ve böylelikle tarih 
disiplinini kökten değiştireceklerini düşünmektedir. Bu çalışmanın amacı 
da eril tarih anlatılarını değil, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de ya-
şananların kadınlar tarafından bugün nasıl anımsandığını aktarabilmektir.

Sözlü tarih bir anlamda da tarihin dışarıda bıraktıkları için tarihe dâhil 
olmanın yollarını açmakta olduğundan, “aşağıdan tarih”, “sessiz yığınların 
tarihi” ve “insanlı tarih” şeklinde nitelendirilmektedir (Danacıoğlu 2008, 
s. 138). Tarihsel söylemin nesnesi olarak kurgulanan Yahudi kadınlar hem 
etnik kimlikleri nedeniyle hem de kadın oldukları için iki kere tarihin dı-
şına itilmişlerdir. Tarihin görmezden geldiği kadınlar tarih sahnesine ka-
zandırılmalıdır. Ulusal hafızadan toplumsal hafızaya geçişin yaşandığı bu 
zamanda, kazananlar yerine artık mağdurların, gelecek yerine geçmişin, 
homojenlik yerine dışlananların birlikteliğinin, geçmişle geleceğin kesin-
tisiz devamlılığı anlayışı yerine parçalanmış tarihlerin su yüzüne çıktığı 
görülmektedir (Sancar 2011, s. 20; Akçam 2005, s. 165). Türkiye’de yaşa-
yan Yahudi kadınların bir tarihi vardır; ancak bu tarih göz ardı edilerek, 
büyük anlatıların gölgesinde unutulmaya bırakılmıştır. 

Çalışmaya ilişkin ilk görüşme 2019 yılında gerçekleştirilmiştir; 1927, 
1931 ve 1933 doğumlu üç görüşülen ile toplam 7 saat 56 dakika görüşme 

met tarafından “olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek” 
olarak belirtilen, olağanüstü servet vergisidir. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Maliye Bakanı Fuat Ağralı, Maliye Özel Kalem Müdürü 
Şevket Adalan, İstanbul Defterdarı Faik Ökte ve maliye müfettişleri bu verginin tatbi-
kinde önemli rol oynamıştır.
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kaydı alınmıştır. Görüşmeler, masaüstü mikrofon ve yaka mikrofonu kul-
lanılarak, yüksek ses kalitesinde kaydedilmiştir. Çalışmaya dâhil edilmek 
üzere, görüşülenlerle birlikte albümlerinden fotoğraf seçimleri yapılmış; 
görüşmede çekilen fotoğraflarla birlikte, toplam 63 adet fotoğrafın dijital 
kopyası alınmıştır. Çalışmayı zenginleştirmek amacıyla, görüşülenlere ait 
mektup, kartpostal ve resmî yazışmalar incelenerek toplam 11 adet belge-
nin kopyası kaydedilmiştir.

1925-1941 yılları arasında doğan yedi anlatıcı adayıyla ise ön görüşme-
ler yapılmıştır. Ön görüşme yapılan yedi kadın ile planlanan sözlü tarih 
görüşmeleri, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiş; salgının devam 
etmesi durumunda görüşmelerin görüntülü arama ya da sesli arama yo-
luyla kayıt altına alınmasında mutabık kalınmıştır. 

Çalışma kapsamında; Vilayet Salnameleri, Türkiye’nin Sıhhi İçtimai 
Coğrafyası adı altındaki çalışmalar, nüfus sayımları, Uluslararası Coğrafya 
Kongresi Bildirileri ve seyahatnameler gibi kaynaklar da incelenerek savaş 
dönemi ve sonrasında Türkiye’de ve anlatıcıların (görüşülen) yaşadıkları 
şehirlerde görülen Yahudi nüfusundaki dramatik azalış sayısal verilerle 
ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra gazete kupürleri ve resmî yazışmalar incelenerek; Trak-
ya Olayları (La Furtuna), 1934 İskân Kanunu (2510 sayılı Kanun), 36 Be-
yannamesi, Struma Faciası ve Varlık Vergisi gibi konulara ilişkin anlatıların 
dönemin siyasi atmosferini kadınların gözünden resmetmesi; eğitim hayatı 
ve sosyal yaşam gibi konulardaki anlatıların ise bilhassa toplumsal cinsiyet 
tarihine katkı sağlaması amacı gözetilerek görüşme soruları hazırlanmıştır. 

Bu yazıya kaynaklık eden sözlü tarih çalışması sürdüğü için, bir ara 
rapor olarak nitelendirilebilecek olan bu bildiri; saha çalışmasının ilk an-
larından bu yana kendisini hissettiren travmatik anıların anlatımı ve gö-
rüşülenlerin deneyimlerini adlandırmada yaşadığı zorluklar, sözlü tarih 
çalışmalarında görüşmeci ve görüşülen arasında güven inşası ile başlangıç 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Fakat öncelikle, çalışmanın kuramsal ve 
teorik çerçevesinden bahsedilecektir.

Çalışmanın Yöntemsel-Kuramsal Çerçevesi

Okumakta olduğunuz çalışma başlangıçta bir sözlü tarih projesi olarak 
değil; bir makale olarak kurgulanmıştır. Bu nedenle hazırlık evresinde ma-
kaleye kaynaklık etmesi amacıyla döneme ilişkin yayımlanmış makaleler, 
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kitaplar, sözlü tarih raporları gibi çok sayıda yazılı kaynak incelenmiştir. 
Çalışmanın sözlü tarih projesine dönüşmesinin halen çalışmakta olduğum 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın sayesinde olduğu-
nu söylemek doğru olacaktır. Sözlü tarih çalışmalarının –bilhassa bu alan-
da daha önce deneyimi olmayan bir araştırmacı ve projenin odaklandığı 
dönem, siyasi-toplumsal atmosfer ve yaş aralığı açısından yaşanabilecek 
olası problemler düşünüldüğünde– bağımsız bir araştırmacı tarafından 
gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Ancak 2019’da bu çalışmanın temelini 
oluşturan ön araştırmalara başlanılan dönemde, Vakfın 21. Dönem Yöne-
tim Kurulu üyesi olan Tülin Tankut ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Da-
vaz başta olmak üzere alanında öncü ve idealist kadınların sağladığı destek 
ve ilham bu çalışmanın bir sözlü tarih çalışmasına dönüşmesini sağlamış-
tır. ABD’deki Schlesinger Kütüphanesi’nden Patricia Miller King’in katı-
lımıyla Ekim 1991’de gerçekleşen “Sözlü Tarih Nedir?” başlıklı bir atölye 
çalışması; vakfın ilk sözlü tarih çalışması olan “Kadın Eserleri Kütüpha-
nesi Kadın Sözlü Tarih Çalışmaları Pilot Projesi” (1923 Öncesi Doğmuş 
Kadınlarla Yapılan Sözlü Tarih Pilot Projesi); Oral History dergisi editörü 
ve Open University öğretim üyesi Joanna Bornat ile gerçekleştirilen atölye 
çalışması; 1999’da The British Council’ın desteğiyle gerçekleştirilen Kadın 
Parlamenterlerle Sözlü Tarih Projesi (1999-2000); Türkiye’de Kadın Ha-
reketinin Kurumsallaşma Süreci Sözlü Tarih Projesi (2017-2018) ve Di-
narsu Kadın Futbol Takımı Oyuncularıyla Sözlü Tarih Projesi gibi vakıf 
Sözlü Tarih Koleksiyonu’nda yer alan çalışmalar, bu çalışmanın önemli 
kaynakları ve yol göstericileridir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrencileri olma şansına sahip olduğum ve Va-
kıf Genel Kurulu’nda bulunmuş/bulunan Fatmagül Berktay, Serpil Çakır 
ve Sevgi Uçan Çubukçu sözlü tarih çalışmasının başladığı andan itibaren 
desteklerini esirgememiş ve çalışmanın devam edebilmesi için cesaret ver-
mişlerdir. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’de yaşamış 
olan kadınlarla ilgili bir makale olarak başlayan çalışma, bir sözlü tarih 
projesi haline gelmiştir.

Çalışmada; toplumsal cinsiyet, sosyal tarih, politik psikoloji ve sosyal 
psikolojiden faydalanılmakta ve nüfus sayımları, göç istatistikleri gibi sos-
yolojik veriler kullanılmaktadır. Yahudi kadınların İkinci Dünya Savaşı 
döneminde ve takip eden yıllarda Türkiye’deki kadınlık deneyimleri ile 
toplumsal hafıza kavramsallaştırması etrafında, Yahudi kadınların döne-
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min siyasi ve toplumsal atmosferini nasıl anımsadıkları ve nasıl bir travma 
inşa ettikleri üzerinde durulmaktadır. Ulusal hafızaya eklemlenmeye çalı-
şırken yaşanan olayları adlandırmakta yaşadıkları zorluklar ve unutmaya 
çalıştıkları olguların yanı sıra, deneyimlerine ait hangi kalıntıların bilinç 
dışı bir şekilde bugüne aktarıldığı da tespit edilmektedir.

Kadın sadece kadın toplumsal cinsiyetine sahip olduğundan değil, 
kültürel farklılıklarından ötürü de ikincil konuma düşmektedir ve bütün 
kadınların kadınlık deneyimleri birbirinden farklıdır. Joan W. Scott, fark-
lılığı feministler için en yaratıcı analitik silah olarak değerlendirmektedir 
(Scott, 2012). Bu nedenle, yapılan görüşmelerde Yahudi kadınların söz 
konusu dönemdeki deneyimlerinin azınlık mensubu olmayan kadınların 
deneyimlerinden nasıl farklılaştığını ifade eden anlatılara önem verilmek-
tedir. Dolayısıyla, sözlü tarih metodu kullanılarak gündelik hayata ve ar-
kadaşlık ilişkilerine ilişkin sorular da sorulmaktadır. Gündelik hayat ve 
aile hayatları hakkındaki sorularla, Yahudi erkeklerin aynı döneme ilişkin 
anlatıları ile kadınların deneyimleri arasındaki farklılıklar da öne çıkarıl-
maktadır. Saha çalışması nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmekte-
dir. Kadınların ortak hafızaları ile ilgili verileri elde etmek için, sözlü tarih 
çalışması çerçevesinde yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak her bir 
kadının kendi anlatısını oluşturabilmesi sağlanmaktadır. 

Görüşmelerde Güven İnşası

Çalışmanın ele aldığı dönem itibariyle; uygun anlatıcı sayısı, yaş aralığı 
ve sağlık durumları gibi kendine özgü çeşitli zorluklarının olduğu aşikâr-
dır ancak saha çalışmasının ilk anından itibaren yaşanan esas zorluk, gö-
rüşülenlerden birinin “kimsenin duymak istemediği şeyler” olarak tanım-
ladığı olayların anlatımını sağlayacak bir güven ortamı yaratmaktır.

Sözlü tarih olayın yaşandığı dönemden sonraki bir zaman diliminde 
gerçekleştirildiğinden, belleğe ve hatırlamaya dayanmaktadır. Bu neden-
le, anlatıcıların öznelliklerine, yorumlarına yer verilmektedir ve görüşme, 
araştırmacı ile katılımcı arasındaki ilişki sonucunda da şekillenmektedir 
(Neyzi 2011, s. 10). Sözlü tarih görüşmelerinde, araştırmacının görüşü-
lenle ilişkisi ya da sahip olduğu aidiyetler (yaş, cinsiyet, etnik kimlik vb.) 
araştırmayı etkileyen önemli hususlardandır. Ortak aidiyetler, belirli bir 
güven yaratıyor olsa da ulusal hafızanın dışladığı ve hayatta kalanlar (sur-
vivors) için travmatik olan deneyimlerin aktarımı için yeterli olmayabil-
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mektedir. Ulusal hafıza, tarih biliminden faydalanarak tepeden inme bir 
şekilde topluma dayatılan, homojen, sonsuz ve kusursuz bir kurgudur ve 
kendisini suçlu gösteren her olayın hatırlanmasını yasaklar (Sancar 2011, 
s. 18). Hatırlanması yasaklanan anıların anlatımı için görüşülenlere aza-
mi ölçüde güven verilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda; 
ön görüşmeler (görüşülenlerin yaş aralığı da göz önünde bulundurularak) 
genellikle bir aile üyesinin eşliğinde yapılmakta ve ön görüşme sırasında 
çalışmanın içeriği, amacı, aşamaları ve etik ilkeleri detaylı olarak anlatıla-
rak, materyallerin muhtemel kullanım biçimleriyle ilgili de bilgilendirme 
yapılmaktadır.

Şu ana kadar görüşülen kişilerin, ön görüşme sırasında kendisine eşlik 
etmesi için seçtiği kişiler ise dikkat çekicidir. Görüşülen kişiler, en yakın 
aile üyesinin değil; en yakın aile üyesi kadının kendilerine eşlik etmesini 
istemiştir. Ön görüşmeler sırasında görüşülenlerin yanında bulunan ka-
dınların ise anlatıyı kolaylaştırdığı ve hatta teşvik ettiği gözlemlenmiştir. 

Görüşmelere ilişkin sözleşmeler, görüşülenin özel koşulları varsa bun-
ları doğru ifade eden bir biçimde, çalışmanın hukuk danışmanı tarafın-
dan hazırlanmaktadır. Sözleşme hazırlandıktan sonra incelemesi ve kendi 
hukuki danışmanı ile görüşebilmesi için görüşülene sunulmakta ve yapıl-
masını istediği değişiklikler varsa buna ilişkin düzenlemeler yapılmakta-
dır. Sözleşmeler üzerinde yapılan çalışmalarla görüşülenin yasal olarak da 
kendini güvende hissetmesi amaçlanmakta olup bununla beraber sözleş-
mede bulunan özel koşulların çalışmanın bütünlüğünü tehlikeye atmama-
sı gözetilmektedir. 

Özellikle genç araştırmacıların yürüttüğü sözlü tarih çalışmalarında, 
görüşülen kişi ile görüşmeci arasındaki yaş farkının fazla olması güven 
inşasını zorlaştırsa da (Çakır, 2007, s. 57-70); birden çok sayıda yapılan 
ön görüşmeler, sözleşmelerin görüşülen kişiyi korumaya yönelik olarak 
hazırlanması ve çalışmaya ilişkin verilerin korunmasında siber güvenlik 
uzmanından profesyonel yardım alınmasının yanı sıra ortak aidiyetler 
görüşülen ile görüşmeci arasındaki güven inşasını sağlamakta olup; ön 
görüşmeler ve görüşme aralarında gerçekleştirilen sohbetlerle, çoğu du-
rumda mevcut yaş farkı -görüşülen kişinin görüşmeciyi çocukları ya da 
torunlarıyla özdeşleştirmesine neden olduğu için- görüşmecinin lehine 
bir unsur haline gelmektedir. 

Travmatik anılar söz konusu olduğu için çalışmada alınan psikolojik 
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danışmanlığın güven inşasındaki önemi çok belirgin olmasa da söz konu-
su danışmanlıkla hem görüşülen kişinin hem de görüşmecinin psikolojik 
sağlığı ve ruhsal bütünlüğü gözetilmektedir.

Travmatik Anıların Anlatımı 

Travma, bireyin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü derinden tehdit eden 
olay ya da durumdur (American Psychiatric Association, 2013, s. 55). 
Travmaların toplumsal boyutunu ele alan Arthur Neal ise toplumsal trav-
maların ortaya çıkışını “sosyal düzenin temellerini bir volkan gibi sarsan 
olaylara karşı verilen bireysel ve kolektif tepkiler” olarak tanımlamaktadır 
(Arthur G. Neal, 1998, s. 67). Doğal afetler, kazalar, savaş, politik, etnik, 
dinî ya da cinsiyet-temelli zulüm ve şiddet olayları gibi toplumsal travma-
lar (Krystal, 1968, s. 29) sadece travmayı yaşayan bireyleri değil, bu du-
ruma doğrudan ya da dolaylı biçimde tanık olan tüm toplum kesimlerini 
etkileyebilecek niteliktedir. Toplumsal travmayı bireysel olandan farklı-
laştıran ise travmanın başka insanlar tarafından paylaşılmasıdır. (Neal, 
1998, s. 71)

Travmadan sağ çıkanlar için “hafıza” önemli bir alandır. Hatırlamanın 
toplumsal psikolojik sağlık üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır ancak top-
lumun da tıpkı bireyde olduğu gibi yaralarını sarması için yaşananları ve 
bunlar sonucunda kendisinde açığa çıkan tepkileri kendi hafızasında bir 
yere konumlandırması önemlidir. Hannah Arendt’e göre “hatırlama” edi-
mi, hiçbir şeyin anlamının kalmadığı içinde yaşadığımız nihilistik çağda 
çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. Çünkü antisemitizm, totalitarizm ve 
emperyalizm el ele vererek insanın ortak dünyasını, yani kamusal alanını 
yıkmış; insanı geçmiş ile gelecek arasında bir yarıkta yaşamaya mahkûm 
etmiştir (Arendt, 1996, s. 226). Anılar kolektiftir ve kolektif yaşanır. Baş-
ka bir deyişle hafıza, toplumsallaşma sürecinde oluşmaktadır; bireye aittir 
ama toplumsal olarak belirlenmektedir. Başkalarıyla birlikte yaşandığın-
dan ötürü anılar kolektif bir hal almakta ve başkaları tarafından hatırlatıl-
maktadır (Halbwachs, 2002, s. 52). Geçmiş, şimdiki anın ihtiyaçlarına göre 
sürekli şekillenir ve hatırlanarak yeniden kurulur. Maurice Halbwachs  
(2002), hatıraların bugünkü algılara göre yeniden oluşturulduğunu yani 
hafızanın, geçmişi, birebir tarihsel bir gerçek gibi sunmadığını ama onu 
yeniden inşa ettiğini savunmaktadır. Öyleyse hatırlama gerçek olaylara 
değil, sonradan bir anlatı, öykü haline getirilmiş olaylara dayanmaktadır 
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(Sancar 2007, s. 43). Bir anlam üretimi söz konusudur ve bu şekilde bir 
hatıralar bütünü elde edilmektedir. Bu nedenle travmadan doğrudan veya 
dolaylı yoldan zarar görmüş kişilerin yanı sıra zarar görmemiş olanların, 
toplumsal yapının içindeki farklı sistemlerin, kuruluşların, yapıların ve 
devletin yaşanan durum karşısında nasıl bir tutum sergilediği ve olaya na-
sıl bir yerden baktığı, bu anlamlandırma sürecinin seyrinde belirleyicidir. 
Genellikle, toplumsal hafıza ulusa ait olan hafızadan, yani resmî tarihten 
bağımsızdır, ancak “tarih” genelde azınlık gruplarının hafızaları üzerinde 
tahakküm kurmaya çalışır (Connerton 1996, s. 27). Dolayısıyla, -özellikle 
travmaya neden olan olayları unutmak ve unutturmak yönünde politika-
ların benimsendiği toplumlarda- toplumsal travmadan zarar görmüş kişi-
lerin bu travmaya ilişkin anılarını anımsaması ve anlatması daha zordur. 

Çalışmaya konu olan dönem göz önünde bulundurulduğunda, trav-
matik olaylara ilişkin anlatılar söz konusudur ve toplumsal hafızanın kuy-
tularına saklanan travmaların yeniden “kaybedilmiş bir kimlik unsuru” 
olarak anlatımının sağlanması, bir “anımsama/anımsatma” unsuru olarak 
işlevselleştirilmesi sonucunu yaratabilmektedir. Seçilmiş travmalar, bir 
büyük grubun (etnik, mezhepsel vs.) başka bir grupça maruz bırakıldığı 
büyük kayıplara ve utançlara, aşağılanma ve çaresizlik gibi duygulara se-
bebiyet veren olayların nesilden nesile aktarılarak paylaşılan tahayyülünü 
anlatır. Bu şekilde bilinçsizce seçilen bu travma “büyük grup kimliğinin” 
ayrılmaz bir parçası haline gelir. (Volkan, 2001, s. 79-97) Bu nedenle çalış-
madaki travmatik anıların anlatımı ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak gö-
rüşülenler gerek bu anıları hatırlamanın yarattığı duygular, gerekse buna 
ilişkin bir anlatımın toplumda yaratabileceği tepki nedeniyle çekince his-
sedebilmektedir. Görüşülenlerin çalışmanın başlangıcında travmatik anı-
larını anımsamakta güçlük yaşadıkları ve bu anılar yerine daha çok kültür, 
gelenek, görenek ve aile içi davranışlarına ilişkin anılarını aktardıkları gö-
rülmüştür. Görüşülen kişinin travmatik anılarını anımsaması ve anlatma-
sı sağlandığında ise bir başka sorun gün yüzüne çıkmaktadır: görüşülen 
kişinin ve görüşmecinin bu anlatıdan nasıl etkilendiği sorunu.

Özellikle kadınların kadınlarla gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmaları 
terapi işlevi görmektedir (Keşoğlu, 2018, s. 102-110) ancak söz konusu 
travmatik olaylar olduğunda görüşülen kişi üzerinde anlatıların yarataca-
ğı psikolojik sonuçlar dikkatle ele alınmalıdır. Travmatik anıların anlatı-
mı sırasında kaçınılması gereken tutum ve davranışlar, görüşmecinin bu 
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anlatılar sırasında kendini konumlandırması ve bu anlatıların hem görü-
şülen hem de görüşmeci üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda çalış-
manın psikolojik danışmanı katkı sağlamaktadır. Travmatik anılara iliş-
kin anlatımlar sırasında görüşülen kişiye empati göstermek şarttır ancak 
yoğun duygu belirtileri göstermekten de kaçınmak gerekmektedir. Sözlü 
tarih çalışmasının terapi işlevi gördüğü düşünüldüğünde; görüşmecinin 
psikolojik danışmanların danışanlarına terapi sırasında gösterdiği tutum 
ve davranışları örnek almak yanlış olmayacaktır. Tıpkı psikolojik danış-
manla danışan arasında olduğu gibi, görüşmeci ve görüşülen kişi arasında 
kurulan ilişki de yaşayan ve gelişen bir doğaya sahiptir ve tüm görüşme 
boyunca olduğu gibi travmatik anıların anlatımı sırasında da dikkatli din-
leme, sabırlı olma ve nezaket gösterme bu ilişkide önemli bir yere sahip-
tir. Görüşülen kişinin  anlattığı anılarının  görüşmeci  tarafından “iyi” ya 
da “kötü” deneyimler olarak değerlendirilmeden ve yargılanmadan kabul 
edilmesi esası, görüşülen kişinin travmatik anılarını anımsamasından do-
ğabilecek olumsuz hisleri engellenmenin önkoşuludur. 

Görüşülen kişinin konudan daha fazla bahsetmek istemediği hisse-
dildiğinde ise konuya ilişkin başka sorular (follow-up questions) sormak 
anlatıcıda tetikleyici bir etki yaratıp, ruh sağlığını olumsuz olarak etkile-
yebilmektedir. Görüşülen kişinin anlatı sırasındaki vücut dili, kullandığı 
kelimeler gibi unsurlara dikkat edilerek kişinin travmatik anılarını anlat-
mada zorluk yaşayıp yaşamadığı ve konuya ilişkin anlatıya devam edip 
etmeme isteği değerlendirilmelidir. Görüşülen kişinin anlatıyı devam 
ettirmek istemediği kanaatine varılırsa, travmatik anılarıyla “doğrudan” 
bağlantısı olmayan sorular sorularak görüşmeye devam edilmektedir. Bu 
anlatımlara ilişkin dikkat edilmesi gereken en önemli husus, görüşülen 
kişinin anımsamaya ve anlatmaya hazır olduğundan fazlasına onu hiçbir 
şekilde zorlamamaktır. 

Travmatik anılara ilişkin anlatımlarda yaşanan diğer sorun ise gö-
rüşmeci üzerinde yaratabileceği etkidir. Daha önce de belirtildiği üzere 
görüşmeci ve görüşülen kişi arasında kurulan ilişki dinamiktir. Bu ilişki 
geliştikçe, görüşmecinin anlatılardan kendini soyutlaması zorlaşabilmek-
tedir. Güven inşasını kolaylaştıran ortak aidiyetler (cinsiyet, etnik kimlik, 
dinsel, sınıfsal, vb.), bu noktada görüşmecinin aleyhine bir unsur olarak 
karşımıza çıkabilmektedir. Görüşmecinin görüşülenle ortak aidiyetlerinin 
olması, görüşülen kişiye gösterilen empatinin sempatiye dönüşmesine ne-
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den olabilir. Görüşmeci empati kurduğunda, görüşülen kişinin duygu ve 
düşüncelerini kendininkileri empoze etmeden hissedip, anlamakta ve tek-
rar kendi benliğine dönebilmektedir. Ancak bu durum, görüşme sırasında 
kurulan ilişki neticesinde sempatiye dönüştüğünde, duygular görüşülen 
kişinin hissettikleriyle birebir örtüştürülmekte ve görüşülen kişinin yaşa-
dığı duygular ve travmalar içselleştirilmektedir. Çünkü sempati; duygu, 
düşünce ya da inançlarına bir ölçüde katılmayı ve onaylamayı da kapsar. 
Bu durum çalışmanın objektifliği kadar görüşmecinin ruhsal sağlığını da 
riske atmaktadır.

Travmatik olaylara doğrudan maruz kalan bireyler kadar, bunlara 
tanık olan veya bunlar hakkında çeşitli kanallardan bilgi edinen bireyler 
de benzer şekilde etkilenebilmektedirler (DSM-5, APA, 2013). Özellikle 
travmaya maruz kalan bireylerle yakın ilişki kuran meslek gruplarında yer 
alan bireylerin yaşayabileceği olumsuz etkileri açıklamak için farklı kav-
ramlar önerilmiştir. Bu kavramların önde gelenleri arasında “üstlenilmiş 
travma” (vicarious trauma), “ikincil travmatik stres” (secondary traumatic 
stress) ve “tükenmişlik” (burnout) yer almaktadır. Bu kavramlar her ne ka-
dar çoğunlukla sağlık çalışanlarında görülen etkiler için kullanılıyor olsa 
da görüşmeci ile görüşülen arasındaki ilişki göz önünde bulunduruldu-
ğunda, görüşmeler sonrasında görüşmecide gözlemlenebilecek olumsuz 
etkileri de tanımlamaktadır.

Üstlenilmiş travma kavramı ilk olarak McCann ve Pearlman (1990) 
tarafından ele alınmıştır. Zaman içinde birikimli olarak ortaya çıkan üst-
lenilmiş travma, travmatik olayın ayrıntılarıyla ilgilenmenin ve bu olayı 
yaşayan kişiyle ilişki kurmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak gö-
rülmektedir. Üstlenilmiş travma, travma mağduruyla tek bir karşılaşma 
sonucunda gelişmez; zaman içerisinde birikimli olarak ortaya çıkmaktadır 
(Pearlman ve Mac Ian, 1995, s. 43-47). 

Fiziksel veya psikolojik anlamda zarar gören kişilerle çalışanların yaşa-
dıkları stresi açıklamak için önerilen kavramlardan ikincisi ise “şefkat yor-
gunluğu” olarak da adlandırılan ikincil travmatik strestir. İkincil travma-
tik stres, başka bir insanın başına gelen travmatik olayla ilgili bilgi edinme 
sonucunda doğal olarak ortaya çıkan duygu ve davranışları içermektedir. 
Üstenilmiş travmadan farklı olarak ikincil travmatik stres, dolaylı olarak 
maruz kalınan travmalara bağlı akut stres belirtilerine odaklanmaktadır 
(Figley, 1995, s. 29-31). Bir başkasının yaşadığı travmatik olayı dinlemeye 
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bağlı olarak, olayın özellikleri ve şiddeti, dinleyen kişinin etkilenmesine 
neden olabilmekte ve bu etkilenme sonucunda bireyde ikincil travmatik 
stres görülebilmektedir (Gürdil, 2014, s. 4). 

Sözlü tarih çalışması sırasında anlatılan travmatik anılar nedeniyle gö-
rüşmecinin yaşayabileceği sorunlardan olan üstlenilmiş travma ve ikincil 
travmatik stresin önlenebilmesi için, görüşmecinin çalışma sırasında psi-
kolojik destek alması önem arz etmektedir. Görüşmeler sonrasında özel-
likle ikincil travmatik stres belirtileri olup olmadığını analiz etmeli, görü-
şülen kişiyle -kayıt altında veya kayıt dışı- yapılan görüşmelerin gizliliği ve 
çalışmanın etik ilkeleri çerçevesinde, psikolojik destek alınmalıdır.

Görüşmecinin deneyimleme ihtimali olan bir diğer durum ise tüken-
mişliktir ve günümüzde tükenmişliğin en yaygın ve kabul gören tanımı, 
aynı zamanda kendi adıyla anılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI)’ni 
de geliştirmiş olan Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach’a 
göre tükenmişlik “işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sü-
rekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde görülen 
fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duy-
gularının, yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla 
yansıması ile oluşan bir sendrom”dur (Maslach ve Jackson, 1981, s. 99). 
İşleri gereği duygusal yükü ağır olan kişilerarası durumlara uzun süre ma-
ruz kalanların yaşadığı bir çeşit iş stresi olarak tanımlanan tükenmişlik, 
görevleri insanlara yardım etmek olan bireylerde sıklıkla gözlenebilen bir 
durumdur (Leiter ve Maslach, 1988, 21; Maslach ve Jackson, 1981, 37). 
Sözlü tarih çalışması kapsamında travmatik anıların anlatımı nedeniyle 
görüşmecinin yaşayabileceği olası tükenmişlik ise, görüşmeler sırasında 
verilen molalar, farklı görüşmelerin birbirine yakın tarihlerde yapılmama-
sı gibi zaman yönetimi ile önlenebilir.

Görüşme Sonrası Çalışmalar

Görüşme öncesinde görüşülen kişilerin savaş döneminde ve takip eden 
yıllarda yaşadıkları şehirlere ve bu şehirlerdeki Yahudi toplumuna ilişkin 
yapılan araştırmalardan daha önce bahsedilmişti. Çalışmada bu araştır-
malar kadar önemli olan bir diğer araştırma türü ise görüşme sonrası 
(post-interview) yapılan araştırmalardır. Görüşülen kişilerin anlatılarıyla 
paralel olarak yapılan bu araştırma, görüşme öncesinde yapılan araştırma-
ya kıyasla daha zorlu olabilmektedir. Bunun nedeni ise görüşme için ön 
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hazırlık olarak nitelendirebileceğimiz görüşme öncesi araştırmalar görü-
şülen kişiye özgü ve söz konusu yıllarda yaşamış olduğu bölgenin/şehrin 
yerel tarihini de içeren soruların hazırlanması için yapılmakta olup, ge-
nellikle nicel verileri ve birincil tarih kaynaklarını içerirken; görüşülenle-
rin anlatılarını desteklemek, zenginleştirmek veya güçlendirmek gayesiyle 
yapılan görüşme sonrası araştırmaları daha çok ikincil tarihî kaynaklara 
dayanmaktadır. 

Bu iki araştırma türü arasındaki farkı biraz daha detaylandırmakta 
fayda görüyorum. Trakya bölgesinde yaşamış olan iki anlatıcıyla yapılan 
görüşme öncesinde, iki görüşmede de yararlanılmak üzere Trakya’daki 
Yahudi nüfusuna ait bilgilerin bulunduğu; Edirne Vilayet Salnameleri, 
T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü, T.C. Baş Vekalet İstatistik 
Umum Müdürlüğü, T.C. İstatistik Genel Direktörlüğü, T.C. Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü ve T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlü-
ğü’nün raporlarının yanı sıra, konu ile ilgili yayımlanmış diğer kaynaklar 
incelenmiş, Trakya bölgesinde yaşayan Yahudilerin tarihinde bir kırılma 
noktası olan 1934 Trakya Olayları (La Furtuna) hakkında ise dönemin ga-
zete ve dergi kupürleri, resmî yazışmalar ve konu hakkında yayımlanmış 
eserler incelenmiştir. 

Trakya bölgesinde yaşamış olan iki anlatıcıyla yapılan görüşmeler 
sonrasında yapılan araştırmalar ise her bir görüşme için farklılık göster-
miştir, çünkü iki anlatıcının da hem yaşadıkları hem de anlatıları birbi-
rinden farklı ve kendilerine özgüdür. Örneğin; Kırklareli bölgesinde ya-
şamış anlatıcılardan biri ailesi ticaret ile geçimini sağlayan, lise eğitimini 
İstanbul’da almış, ev-içi emekçisi bir kadınken; Edirne bölgesinde yaşamış 
olan diğer anlatıcı, aile üyeleri kamuda görev almış, üniversite eğitimini 
yurt dışında yapmış ve uzun yıllar iş hayatında yer almış bir kadındır. İki 
anlatıcının söz konusu döneme ilişkin ortak bir hafızası olsa da, sınıfsal 
aidiyetleri, sosyal hayatları, eğitim düzeyleri ve deneyimleri, toplumsal 
olaylardan etkilenişleri ve siyasi gelişmelere ilişkin yorumları birbirinden 
oldukça farklıdır. Söz konusu görüşmecilerden biri anlatısında “iğneli fıçı” 
mitiyle ilgili bir anısından bahsettiği için görüşme sonrasında bu mitin 
tarihte ilk ortaya çıkışı, anlatıcının bahsettiği dönem ve öncesinde gazete 
veya dergilerde buna ilişkin yazı ve karikatürlerin yayımlanıp yayımlan-
madığı incelenmiştir. Tespit edilen belge ve bilgiler, transkripsiyonda ilgili 
anının bulunduğu bölüme dipnot olarak eklenmiş, belge dijitalleri görüş-
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me dosyasına kaydedilmiştir. Yine görüşülen kişilerden birinin anlatısın-
da geçen “Küçük Hitler” lakaplı kişi hakkında da araştırma yapılmış, bahsi 
geçen kişinin kimliğine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamasa da araştırma 
sırasında tespit edilen belgeler görüşme dosyasına eklenmiştir.

Görüşme sonrasında yapılan araştırmalarda, araştırma konusu olan 
anlatıcının öznelliğiyle doğru orantılı olarak zorluklarla karşılaşılmakta-
dır. Anlatı kişiselleştikçe, bu anlatıya ilişkin kaynak bulma ihtimali azal-
makta ve bulunan kaynakların çoğu ikincil kaynaklar olmaktadır.

Pandemi Sürecinde Sözlü Tarih Çalışmalarının Yürütülmesi ve 
Siber Güvenlik

Covid-19 pandemisi nedeniyle ön görüşme yapılan yedi kadın ile plan-
lanan sözlü tarih görüşmelerinin ertelendiği ve pandeminin devam etmesi 
halinde görüşmelerin görüntülü arama ya da sesli arama yoluyla kayıt al-
tına alınmasında mutabık kalındığı bu yazının giriş kısmında belirtilmiş-
tir. Görüntülü arama ya da sesli arama yoluyla görüşme yapılması ihtimali 
beraberinde siber güvenlik kaygılarını da getirmiştir. Anlatıcı adaylarının, 
anlatılarının konusu gereği hissettiği tedirginlik ve bu anlatıların üçüncü 
taraflar tarafından, görüşülenlerin isteği dışında dinlenmesinin ve paylaşıl-
masının önüne geçmek adına siber güvenlik konusunda danışmanlık hiz-
meti alınmıştır. Böylelikle görüşmelerin ve görüşme kayıtlarının gizliliği ve 
güvenliği sağlanmıştır. Online görüşmeler Zoom üzerinden şifreli oturum-
larda gerçekleştirilmekte ve Zoom’un web ara yüzü kullanılmaktadır. 

Bildiri özetinin yayımlanmasından bu yana geçen süreçte, ilk online 
sözlü tarih görüşmesi 4 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yüz 
yüze yapılan görüşmelerin sağladığı, anlatımı kolaylaştıran insani unsurlar 
gibi bazı avantajlardan yoksun olmasına karşın Zoom üzerinde gerçekleş-
tirilen bu görüşmede, siber güvenlik konusunda bilgilendirme yapılması; 
görüşülen kişinin (ya da kendi tercih ettiği bir akraba/arkadaş vb. kişinin) 
de moderatör olarak atanması; görüşme kaydının sadece görüşülen kişide 
bulunması ve sözleşme taraflarca imzalanana kadar kaydın görüşmeciye 
teslim edilmemesi ve yine çevrim içi gerçekleşen ön görüşmelerin de et-
kisiyle bu görüşme, neredeyse yüz yüze yapılan görüşmeler kadar verim-
li gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında anlatıcıların seçtiği bir kişi-
nin görüşme sırasında yanlarında bulunması diğer görüşmelerde olduğu 
gibi online görüşmelerde de kolaylık sağlamış; yüz yüze görüşmeler gibi 
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görüşme arasında kayıt dışı sohbetler yapılarak görüşülen ile görüşmeci 
arasındaki iletişim güçlendirilmiş ve görüşülen kişinin anlatımı kolaylaş-
tırılmıştır. Bununla birlikte teknolojiyle olan ilişkileri nedeniyle anlatıcı 
adayların çoğu, online bir görüşme yapmaktansa görüşmelerin yüz yüze 
gerçekleşmesini tercih etmişlerdir. Bu da ne yazık ki çalışmanın ilerleme 
hızını olumsuz etkilemiştir.

Serbest Araştırmacı Olmak ve Bütçe Planlaması

Bu çalışmanın öncülleri olan tüm sözlü tarih çalışmalarında olduğu 
gibi bu çalışmada da anlatıcı adaylarının bulunması ve güven inşası gibi 
zorluklar bulunmaktadır. Bununla birlikte yukarıda da bahsedildiği üzere 
bu çalışmanın odağında olan konular gereği ortaya çıkan travmatik anıla-
rın anlatımı ve çalışmanın başladığı dönemden bu yana ortaya çıkmış olan 
pandemi süreci çalışmaya özgü başka engeller doğurmuştur. Bu engellerin 
aşılması için psikoloji, siber güvenlik ve hukuk alanlarında alınan danış-
manlıkların ücretleri ile görüşmeler için gerekli ekipmanların temini ta-
rafımca karşılanmıştır. Anlatıcı adaylarının çevrim içi görüşmeler yerine 
yüz yüze görüşmeler yapmayı tercih etmesi nedeniyle çalışmada karşılaşı-
lan en önemli maddi sorunlardan bir diğeri de anlatıcıların çoğunun ülke 
dışında ya da şehir dışında ikamet ediyor olmasıdır. Bağımsız bir araştır-
macı olarak anlatıcıların bulunduğu ülke ve şehirlere ulaşımın sağlanma-
sı ve orada gerektiği kadar konaklanabilmesini finanse etmek çalışmanın 
akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Görüşmelerin gerçekleşebilmesi 
için projenin belirli bir fona sahip olması gerektiği ortadadır. Çalışma 
için şu ana kadar herhangi bir fona başvuru yapılmamış olmakla birlikte, 
çalışmanın hızlanması ve daha da önemlisi tamamlanabilmesi için yakın 
gelecekte çeşitli kurum/kuruluşlara fon başvurusu yapılması planlanmak-
tadır. Ancak başvuru yapılacak kurum veya kuruluşların anlatıcı adayları 
tarafından güvenilir bulunması ve projeye katılımlarını olumsuz etkileme-
yecek nitelikte olması başlıca koşul olarak görülmektedir.

Sonuç

Sözlü tarih çalışmaları neticesinde özgün, faydalı ve güvenilir kaynak 
materyallerin yaratılması ve korunması için belirli ilke, hak, teknik stan-
dart ve sorumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sözlü tarih ilke-
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lerine uygun gerçekleştirilen çalışmalar toplumsal ve hatta ulusal tarihin 
yeniden yazımında etkili olabileceği gibi, temel kurallara uygun yapılma-
yan bir çalışma disipline karşı olan sorumluluğu yerine getiremeyecek ve 
kaynak olarak kullanıldığı tarih yazımına yanlış yön verecektir. Sözlü tarih 
çalışmaları, görüşülen kişinin kendisine sorulan soruları yanıtlamasından 
ibaret değildir; hayatının bir kısmını, anılarını ve sesini görüşmeciye ema-
net etmesidir. Tam olarak da bu nedenle görüşmecilerin, disipline karşı 
olan sorumlulukları kadar, görüşmeye katılan kişilere karşı olan etik so-
rumluluklarının da bilincinde olması gerekmektedir. Çalışmanın ama-
cının belirlenmesinden başlayıp elde edilen verilerin yorumlanmasına 
kadar gerçekleşen her adımda bu sorumlulukların hatırlanması ve yerine 
getirilmesi, sözlü tarih çalışması yürüten tüm araştırmacıların önceliği ol-
malıdır. Elbette her sözlü tarih çalışmasının bir amacı, kuramsal ve yön-
temsel çerçevesi vardır ve çalışma da bunun etrafında şekillenmektedir. 
Ancak sadece amaca yönelik anlatılara alan tanınması ve başka araştırma-
cılara kaynaklık edebilecek diğer tüm anlatıların dışlanması da söz konusu 
sorumlulukların yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir.

Bu çalışmayla, İkinci Dünya Savaşı döneminde ve takip eden yıllar-
da Türkiye’de yaşamış olan Yahudi kadınların hayat hikâyeleri üzerin-
den veriler elde edilmeye çalışıldığı girişte belirtilmişti. Dönemin siyasi 
ve toplumsal durumu ve Yahudi kadınların bu olay ve durumlardan nasıl 
etkilendiği çalışmanın odağını oluştursa da çalışmanın en önemli amaçla-
rından biri, görüşülen her kadının kendi anlatısını oluşturabilmesine ola-
nak sağlamaktır. Anlatıcılardan dijital kopyası alınan fotoğraflar, resmî ve 
kişisel yazışmalar gibi belgelerle zenginleştirilen çalışmada, anlatıcıların 
öznelliklerine ve yorumlarına yer verilmektedir. Bu nedenle projeye katı-
lan anlatıcıların hiçbir anlatısının çalışmanın amacından bağımsız olduğu 
ya da yanlış olduğunun düşünülmesi söz konusu değildir. Görüşmeler, 
sadece önceden hazırlanan sorular çerçevesinde ilerlememekte; görüşü-
lenlerin anlatmaya değer bulduğu her konu görüşmeye farklı bağlamlarda 
değer katması açısından teşvik edilmektedir.

Toplumsal hafızanın toplumsallaşma sürecinde öğrenildiği ve günün 
şartlarına göre sürekli değiştiği kabul edilmekle birlikte, bireysel yaşam 
anlatılarından toplumsal hafızaya ulaşılabileceği ön kabulüyle yürütülen 
bu çalışmada görüşülenlerin değinmek istemediği konular, sadece kayıt 
dışında anlatmaya istekli oldukları anılar ve toplumsal olaylara ilişkin an-
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latımlarında yaşadıkları çekinceler, unutmanın bireysel ve toplumsal ha-
yatın kurgulanmasında önemli bir araç olduğunu düşündürmektedir. 

Bugünde var olabilmek ve yaşayabilmek uğruna unutan ya da unutma-
ya zorlanan tüm kadınlar için anımsamak ve anlatmak cesur bir eylemdir. 
Bu nedenle, sadece bu çalışmada değil, gerçekleştirilmiş ve devam etmekte 
olan tüm sözlü tarih çalışmalarında yer alan kadınlara cesaretleri için ay-
rıca teşekkür etmek gerekir.
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T. APARTMANI’NDA YAŞAYAN KADINLARIN  
HİKÂYELERİ ÜZERİNDEN GÜNDELİK  

HAYATIN TASVİRİ

Gökçe Sözen1

Özet

Bu çalışma kentsel dönüşüm kapsamında renove edilmesinden önceki 
dört yıl boyunca bir sanatçı-araştırmacı olarak hem ikamet ettiğim hem 
de çeşitli görsel yapıtlar ortaya koymama aracılık eden sanatsal bir saha 
çalışmasını yürütme fırsatı bulduğum T. Apartmanı ve bu binada yaşam-
larına tanık olduğum kadın komşularım ve kadınlar arası komşuluk iliş-
kileri hakkındadır.2 Apartman sakinlerinin mekânın kullanıma elverişsiz-
liğinden ötürü apartmandan tahliye edilecek olması, bu çalışmaya ilham 
kaynağı olmuştur. 

“T. Apartmanı”, Beyoğlu’nun Tepebaşı semtinde farklı kültürlere 
mensup düşük gelir grubu ve sosyo-ekonomik statüleri gereği toplumun 
çeperlerinde yaşayan insanların ikamet ettiği altmış-yetmiş senelik met-
ruk bir apartmandı. Apartman sakinlerinin büyük bir çoğunluğu, mad-
di imkânsızlıklar nedeniyle Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerinden göç 
edip kentin bu kesimine yerleşmiş insanlardan oluşmaktaydı. Apartman 
sakinleri bu projeyi gerçekleştirdiğim sırada tekrar göç ediş zorunluluğu 
ile taşınma telaşındaydı. Büyük bir metropol olan İstanbul’un gündemin-
de yaygın ve genel bir sorun olan bu yersiz-yurtsuzluk hali, bu çalışma ile 
yakın merceğe alınarak mikro ölçekte incelenmiştir. 

Araştırmanın iskeletini apartman sakinlerinin hafıza tarihlerini dikka-

1 Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi, gokcesozen@bey-
koz.edu.tr

2 Sözen, G. (2018). Yaşamsal Deneyimlerin Resim Sanatına Yansıtılması: Taşçıoğlu Ko-
nağı Apartmanı’ndan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Nedeni ile Göç Eden Kadınların 
Resimleri ve Hikâyeleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi/Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
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te alacak şekilde onlarla yapılmış sözlü tarih görüşmeleri, evlerindeki hatı-
rat değerindeki eşyalar ve nostaljik fotoğraflar oluşturmaktadır. Sonrasın-
da bu veriler ve sanat tarihi kaynaştırılarak görsel ürünlerimiz (yağlıboya 
tablolar, desenler, fotoğraflar ve videolar) ortaya çıkmıştır. Sözlü tarih 
görüşmelerinin öncesinde birlikte çalışılmış olan komşuların hanelerinde, 
yani diğer bir deyişle mahrem alanlarında, bir kadın olarak kendilerine 
has yaşam biçimlerini yansıtacak birçok fotoğraf ve video çekimi gerçek-
leştirilmiştir. Tüm bu görsel ve işitsel yardımcı malzemeler bir araya geti-
rilip, haneler arası bir kolaj oluşturulmuştur. Sonuç olarak bu biraradalık 
çarpık bir coğrafi mozaik oluşturmuştur. 

 Yaklaşık olarak kırk haneye sahip olan T. Apartmanı’nın kentsel dönü-
şüme uğramadan önceki son dönemlerine şahitlik etmiş sakinler arasın-
dan on beş aile ile görüşmeler gerçekleştirilip saha çalışması yapılmıştır. 
Seçilmiş olan bu komşular, siyasi, kültürel ve etnik açıdan birbirlerinden 
hayli farklıdırlar. Yoksulluklarından ötürü komşuluk yapmış olmalarına 
rağmen kültürel ve politik eğilimleri açısından birbirleriyle uyuşamayacak 
insanlardır. Bütün bu insanları bir araya getirip birleştiren ise yoksulluk-
ları ve madunluklarıdır.

Bu çalışmada apartmanın tarihsel konumunu anlamaya alan sağla-
yacak olan sanat tarihindeki benzer dönemler de incelemeye alınmıştır. 
Özellikle sanat tarihinden, iç mekân ve gündelik yaşam resimleri araştı-
rılıp dayanak oluşturulmuştur. Bu anlamda tarihler arası görsel bir köprü 
kurulduğunu da söyleyebiliriz. Bu saha çalışmasını sanatsal bir dile çevir-
me hususunda karşılaşılan zorluklarla baş etmek için, dönemler arası sos-
yolojik fark ve benzerliklerin sanatsal dil açısından karşılaştırılması yararlı 
olmuş ve sonuca varmaya büyük ölçüde destek olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Komşuluk, Göç, Sözlü Tarih, Alt Kültür, 
Görsel Ürün, Yoksulluk, Madunluk
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DEPICTING DAILY LIFE THROUGH THE STORIES OF 
THE FEMALE RESIDENTS OF BUILDING T.

Abstract

This fieldwork of art is about neighborhood relations in Building T., 
where the artist herself lived for four years before gentrification and wit-
nessed the daily lives of the female residents. The eviction of the residents 
due to the building’s inconvenience for use became the motivation for the 
creation of this artwork.

Building T. was a sixty-year-old derelict apartment building where su-
bcultural groups resided in the Tepebaşı region of Beyoğlu. The majority 
its residents were migrants who settled in this part of the city due to fi-
nancial difficulties. During the creation of this project, the residents were 
hastily trying move out as they were forced to migrate once again. This 
project addresses this state homelessness, which is a common problem in 
the metropolis that is Istanbul, on a micro scale and at close range.

The outline of research for this project rests upon oral history inter-
views in cognizance of historical memory, along with an examination 
of the memorabilia and nostalgic photographs found in the residents’ 
apartments. The visual artworks (oil paintings, designs, photographs 
and videos) that followed research were created based on amerging of 
research data and art history. Before the interviews, a large number of 
photographs and videos were taken in order to capture the female resi-
dents’ ways of living in their own houses or private spaces. An inter-re-
sidential collage is formed by bringing together all these visual and audio 
materials.

Among the Building T. residents who witnessed the final days of the 
building (which contained about forty apartments in total), fifteen fami-
lies were interviewed as a part of fieldwork. Selected neighbors significant-
ly differ from each other in terms of their political views, as well as their 
cultural and ethnic backgrounds. Although they ended up as neighbors 
due to poverty, these people are incompatible in terms of their cultural 
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and political tendencies. What brought them together in unity is poverty 
and subalternity.

In this work, similar periods from the history of arts are also taken 
into examination in order to better understand the historical position of 
the building. In particular, paintings of interior spaces and daily life are 
examined to support the project. In this sense, it can be said that a visual 
bridge is built between different histories. In order to overcome the dif-
ficulties in transforming this fieldwork into an artistic language, a com-
parison of the sociological similarities and differences between different 
historical periods in terms of artistic language has proven very helpful in 
finalizing the project.

Key Words: Women, Neighborhood, Migration, Oral History, Subcul-
ture, Visual Product, Poverty, Subordinate
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Giriş

T. Apartmanı’nın 1960’lı yıllara ait bir fotoğrafı

Kentsel dönüşüme uğrama-
dan önceki son dört senesi 
boyunca benim de yaşamış 
olduğum “T. Apartmanı”, 
alt sosyo-ekonomik gelir 
grubundan kent göçmeni 
aile ve bireylerin ikamet etti-
ği, yetmiş senelik metruk bir 
apartmandı. Bu apartmanda 
yaşarken, komşum olan ka-
dınlarla geçirdiğim vakitler-
de, onlardan gelen ‘Portre-
mizi ne zaman yapacaksın?’ 
sorusu, bende de ‘Neden bu 
kadınların resmini yapma-
yayım?’ diye bir kanaat oluş-
turdu. Talep ve cesaret yan 
yana geldi. İki tarafta da var 

olan belirgin arkadaşlık, dostluk ve samimiyet hissinden dolayı süreç, do-
ğal bir süreç oldu.

Komşularımın yaşam tarzlarında, hayatın hakikatleriyle alakalı göz-
lemlediğim şeyler, bana çok enteresan gelmeye başlamıştı. Apartman sa-
kinlerinin hayatına dair gerçekler apaçık görünüyor, gizlemeye çalışsalar 
da zaten anlaşılıyordu. Örneğin, toplum kurallarına daha aykırı yaşadık-
larından ya da ekonomik muhtaçlıktan, sosyo-kültürel eksiklik yüzünden 
ötekileştirilen Roman, Kürt ya da az sayıda da olsa dekadans sembolü 
oluşturan komşularımın kentle alakalı fikirleri bu durumu yalın bir bi-
çimde ortaya koyuyordu. Komşularımın büyük çoğunluğu, yurtlarından 
koparıldıkları için, yersiz yurtsuz olduklarından, kentte bir şekilde savun-
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ma mekanizmasıyla yaşıyordu. Kentte yersiz-yurtsuz ve dar gelirli olarak 
yaşama hali bir arınma ihtiyacı yarattığından, mahallenin kentsel dönü-
şüm süreci hakkında kendilerine has bir biçimde oluşturdukları ahlaki fel-
sefe vasıtasıyla olayları yorumluyor ve konuşuyorlardı. Yaşadıkları süreci 
“Mahallenin de bir kültürü var, sen o kültüre göre yaşayacaksın” olarak 
anlatıyorlardı.

Mesela, teras katta yaşamış Roman komşularımdan biri olan Cemile 
Teyze, sürekli olarak komşularla alakalı fikirlerini anlatırdı. Gençliğinde 
vücudunu “çok hor kullandığı” için yaşlılığını çok hareketli geçiremiyor, 
bu yüzden de sürekli evinde, penceresinde, terasında vaktini geçiriyor ve 
etrafı çok dikkatli gözlemliyordu. Çok iyi bir gözlemci ve çok iyi bir hikâye 
anlatıcısıydı. O yüzden de, onun günlük hayatını dinlemek, bir masal, bir 
serüven dinlemek gibi bir şeydi.

Bir gün, mahallenin dönüşümünden konu açıldığında, karşı apart-
mandan taşınan üniversite öğrencisi kızlardan bahsettiğinde, onlar için 
“Perdeleri açık yaşıyorlar, kıçlarını, göbeklerini, bilmem nerelerini sarkı-
tıp pencereden bakıyorlar. Sonra son ses müziklerini açıyorlar. Biz bunları 
dinlemek zorunda mıyız? Rahatsız oluyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ce-
mile Teyze kiniyle konuşuyordu; çünkü ona göre öteki taraf rahat yaşar-
ken, bir yandan da yüksek sesli müziklerinden dolayı rahatsızlık veriyor-
du. Bu durumu şöyle anlatmıştı: 

Bir uyardım, iki uyardım, üç uyardım, en sonunda aldım soda şişesini, 
attım pencerelerine. Çok zaman geçmedi, taşındılar zaten bizim baskıları-
mızdan dolayı. Sonra başka bir öğrenci kız taşındı, o iyiydi. Çünkü perdele-
rini kapayıp, müziğini uygun bir ses tonuyla çalıyordu. Bundan rahatsızlık 
duymayız ki. Yarın öbür gün, benim oğlum o kızlara laf atsa sokakta, ben o 
kızları nasıl savunayım ki? Zaten mahalleye aykırı yaşıyorlar. Bu mahallenin 
de bir kültürü var. Sen o kültüre göre yaşayacaksın. Ben, o adam sana sarkın-
tılık yaptı diye seni nasıl savunayım ki? Sen zaten verileri vermişsin. 

Komşularımdan bazıları gündelik hayata dair bu tür anlatılarında kin-
leri ile konuşuyordu, ancak kadınlarla yaptığım sohbetlerde bu kadınla-
rın geçmişlerine giderek gençlik ve çocukluk hikâyelerini dinlediğimde 
hayatlarının baskıyla, utandırılmayla ve dayatmalarla geçtiğini, yıllarının 
harap olduğunu öğreniyordum. Mesela Cemile Teyze, zorla, tanımadığı 
bir adamla evlendirilmiş bir kadındı. Cemile Teyze’nin yetiştiği kültür ve 
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gelenek evreni nişanlısıyla hep aile gözetiminde hareket etmesini gerektir-
miş, evlenip hamile kaldığında dahi hamileliğini babasından utandığı için 
gizlemek durumunda kalmıştır.

Cemile Teyze ve benzer durumdaki insanların çevrelerinde kendilerin-
den farklı biçimde yaşayanlara, yahut genel olarak ötekilere karşı hissettik-
leri kin yukarıda anlatmaya çalıştığım görenekten, belki de bir imrenim-
den kaynaklanmaktaydı. Konuşmalarında geçen yabancılaşma, yadırgama 
ve karşı tarafı terörize etme hali belki de karşı tarafın yaptıklarını hiç 
yapamamış/ yapamıyor olmaktan kaynaklıydı.  Daha yalın bir ifadeyle 
“Öteki olamıyorum, olmayacağım, empati de yapmıyorum” türünden bir 
kavrayışa işaret etmekteydi. Bu durum benim için olayları tül bir perde 
arkasından gözlemlediğim için daha naif ve eğlenceli görünüyor, bende 
merak uyandırıyordu. Bu merakımdan dolayı, düzenli bir şekilde, komşu-
larımın rızalarıyla ses kayıtları almaya başladım. Saha araştırmamın başla-
rında kabul edip etmeyeceklerinden çekindiysem de, bu bölümün başında 
bahsettiğim samimiyet sebebiyle, hepsi ses kaydı almama razı geldi; “seve 
seve” dediler. Komşularıma elbette akademik bir çalışma yaptığımdan ve 
tez yazmakta olduğumdan da bahsettim.

Görüşme yaptığım komşu kadınlar beni belki de olmayı hayal ettikleri 
kadın olarak görüyorlardı. Çünkü görüşmecilerimin büyük bir çoğunlu-
ğunun ortak noktası, istem dışı evlendirilmişlikleri ve eğitim alamamış ol-
malarıydı. Ve eğitim alan bir insanı arkadaş olarak görüp desteklediklerin-
de, sanki kendi hayallerini gerçekleştiriyorlardı. Dolayısıyla bu ve benzeri 
duygularla yardım ettiler bana. Benim eğitimimi tamamlayacağım düşün-
cesi, onların bana destek oldukları hissini güçlendirip, mutlu olmalarını 
sağlıyordu. Bu proje aynı zamanda kendilerinin de görünür olmasına 
vesile oluyordu. Sanatsal saha çalışmamı gerçekleştirdiğim kesim, çoğun-
lukla görmezden gelinen bir kesimdi ve kadınlar olarak bir ifade fırsatına 
ulaşabilmiş olmak şüphesiz onları sevindiriyordu. Bu yüzden, bütün sa-
mimiyetleriyle, iyisiyle kötüsüyle, günahıyla sevabıyla, mahremlerini bana 
açtılar. Saha çalışmamı gerçekleştirdiğim süre içerisinde, aylarca komşula-
rımınkinden çok da başka bir yaşam tarzıyla yaşamadım; ben de onlar gibi 
yaşadım ve komşularımdan yardım gördüm.

T. Apartmanı ötekileştirilmiş insanlara dayatılan, bir adaya benzeyen 
özgür bir alandı.  Bir mahallenin içerisinde, büyük ve köhne bir mekân ve 
bu köhne mekânda özgürce yaşayan ama kapıdan dışarı çıktığında mahal-
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lelinin tiksinerek baktığı çünkü soylulaştırılamamış bir mekânın insanla-
rıydı görüşmecilerim. Kuşkusuz soylulaştırılmamış ve dönüşmemiş apart-
man bir mekân olarak bir utanma vasıtasıydı; mekândan utanılıyordu. 
Mahalleli bu durumu şöyle tarifliyordu; “Şu binaya bak ya! Temizlesinler 
artık şu binayı, fareler basmış mahalleyi. Bunların depoları, kömürlükleri 
yüzünden[...]” Aslında biz mahallenin diğer sakinlerinin yakındığı o fare-
lerle yaşıyorduk. T. Apartmanı özelinde belirli bir mekân, mahalleye soy-
lulaştırma sonrasında yeni gelen “soylulardan” önce bizzat mahalleliler 
tarafından yok sayılıyordu.

T. Apartmanı içerisinde hoş bir komünizm vardı; örneğin ben her eve 
girebiliyor, her evde yemek yiyebiliyor, canım sıkıldığında Cemile Tey-
ze’nin hikâyelerini dinleyebiliyordum! Cemile Teyze öyle güzel hikâyeler 
anlatıyordu ki... Bir Roman’ın hikâyeleri, huzur bulunan, sığınılacak edebî 
bir roman gibiydi. Cemile Teyze o günkü öğle yemeğini yiyişini sanki bir 
Cervantes romanı gibi anlatıyordu. T. Apartmanı öyle renkli bir apart-
mandı ki, herkes farklı bir zihin yapısında, herkes biraz deliydi... İşin şa-
kası bir yana, apartman sakinleri olarak aramızda doktor raporuyla tescilli 
“deliler” de vardı. Apartman sakinleri olarak kolektif deliliğimiz ise yaşa-
dığımız ağır yoksunluk yahut bu mekânda yaşama mecburiyetimizden mi 
kaynaklandığını tam olarak kestiremediğim bir delilikti, ancak hepimizin 
ayrı deliliği vardı. Apartman bir yandan da bir çeşit tımarhane gibiydi ama 
eğlenceli bir tımarhaneydi. Apartman hayatının bir yandan da oldukça öz-
gür hissettiren bir yanı vardı; canım hangi daireye gitmek istiyorsa oraya 
gidiyor, o dairede eğleniyordum, bu eşi bulunmaz güzel bir şeydi! Belki 
de ömrümde bir kereliğine bana böyle bir hayat nasip olmuştu. Apart-
man hayatımızda elbette acı da vardı; herkesin üzgün, herkesin sıkıntılar 
ve dertler içerisinde oluşu nedeniyle acı da çekiyorduk. Ancak bugünden 
o zamana baktığımda farklı düşünüyorum; “Ne güzel, yaşadım” diyorum. 
Daha önce de belirttiğim gibi apartmanda çok fare vardı ve farelerden na-
sıl kurtuluruz diye kendi aramızda çeşitli oyunlar geliştirmiştik. Mesela fa-
relere savaş açıyor, apartmanı pireler bastığında bu kez pirelere savaş açı-
yorduk. Başkaları için dayanılmaz ve çok kötü yaşam standartlarına denk 
gelen bu sorunlar bizim için birer serüven gibiydi. Herkesin canı sıkılıyor-
du; kadınlar çocuk baktıkları için evlerinden çıkamıyor; yaşlılar yürüye-
miyorlardı; karakter özellikleri açısından birbirimizle bir benzerliğimiz ol-
masa da apartman mekânının dışına kolaylıkla çıkamayan bireyler olarak 
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hepimiz birbirimize muhtaçtık.  Apartman sakinleri içinde sadece ben de-
ğil, diğer sakinler de karakter ve yaşam tarzı olarak birbirlerinden o derece 
farklıydılar aslında. Bir Roman ile bir Kürt’ü aradaki kültürel farklar ve 
yaşam biçimi farklılıkları nedeniyle bir arada düşünmek zor olsa da bu iki 
grubun ortaklaştığı nokta toplumda ötekileştirilmiş ve dışlanmış olmala-
rıydı ve ortak yaşamı mümkün kılan da bu durumdu. Gözlemlerime göre 
bir Roman şeffaf yaşamayı sever; özel hayatını gözler önüne serer, izlenil-
meyi sever. Ancak bir Kürt için durum farklıdır; Kürtler bu denli dışa açık 
değildir, daha çok akrabalarına açık bir yaşamı tercih eder, herkese her 
şeylerini anlatmazlar. Ben T. Apartmanı’ndan sonra, hemen karşı apart-
mandaki başka bir daireye taşındım. Karşı apartmanda yeni tuttuğum eve 
eşyalarımı yerleştirirken pencerelerimi açmıştım, gece de pencereleri açık 
bırakarak evden çıkmıştım. Ertesi gün geri döndüğümde karşı apartman-
daki komşum bana seslenerek, “Canım, pencerelerini açık bırakma bak, 
içeri fareler girebilir ha! Zıplayıp pencerenden girebilirler yani” dedi. “A! 
Ne diyorsun ya” tepkime karşılık, kadın bu kez, “‘Ay! Evet, T. Apartma-
nı’ndan geliyor fareler” biçiminde imalı bir uyarıda bulunmuştu. Bu uyarı 
aslında mahallelinin sanatçı olmam nedeniyle beni T.  Apartmanı’na ait 
olarak görmemesinden kaynaklanıyordu. T. Apartmanı’nda yaşadığımı, 
o apartmandan bu yeni apartmana geçtiğimi iyi bilseler dahi görmezden 
geliyorlardı. Mahallede T. Apartmanı’na dair bir marjinallik yakıştırma-
sı vardı; komşularımın da marjinal olmasına rağmen benim “bile isteye 
marjinal” olmam farklı değerlendirilmem demekti. Tabii bir yanıyla bu 
durum gözüme hoş görünüyordu; tam olarak ayrıksılanmadığım dü-
şüncesi nedeniyle.  Sonrasında mahallelinin de T. Apartmanı sakinlerini 
çok da ayrıksamadıklarına dair bir nüans farkettim; birkaç ay önce kar-
şı komşumla yaptığım kısa sohbette “Mahalle ne kadar sessizleşti” dedik. 
Bu, çok büyük ve bu nedenle çok çocuklu pek çok aileye mesken olan T. 
Apartmanı’nın artık mahallede olmamasından kaynaklı bir serzenişti as-
lında. Mahallede bir zamanlar çok fazla çocuk gürültüsü vardı. Komşumla 
sohbetin devamında mahallenin sessizleşmesiyle tatsızlaştığını konuştuk. 
Komşum, “Özledim, o çocukları özledim, çocukların sesleri varlık hissi 
veriyordu” dedi. Buradan aslında mahallede kalan veya yaşamını yapılan 
yeni binalarda sürdüren insanların, içinde orayı renklendiren insanlar ya-
şamadıktan sonra, güzel binanın pek de bir işe yaramadığını ancak o in-
sanlar o mekânı terk ettikten sonra fark ettikleri çıkarımını yaptım. Kısaca 
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eski ya da yeni olsun binalara hayat veren insanlardır, insanlar olmayınca, 
bir mahallenin yapı statüsü, rant değeri ve sakinleri değiştiğinde mahalle-
ler de değişiyor. 

Beyoğlu-Tepebaşı bölgesinde yaşanan kentsel dönüşüm ve soylulaştır-
ma süreci sonrasında öyle sanıyorum ki ev sahibi mahalle sakinleri dahi 
yeni evlerini satıp merkeze daha uzak, dolayısıyla yaşam giderlerinin daha 
ucuz olduğu bölgelere taşınmak zorunda kalacaklar. Hâlihazırda bölgede 
kalanlar orta halli, büyük maddi imkânlara sahip yahut istikrarlı bir geli-
ri olan profilden insanlar değiller. Kamuoyuna duyurulanlara ve şu ana 
kadarki icraatlara göre Tepebaşı semti sahil bölgesi olduğundan toplu bir 
kentsel dönüşümden geçirilecek ve rezidans bölgesi haline getirilecek.  Ta-
biatıyla, bu türden rezidansların çoğalması semtteki ticari ilişkileri ve hiz-
metleri de değiştireceğinden, eski semt sakinlerinin alım gücü yeni ticari 
ilişkiler açısından yeterli olmayacak ve mal-hizmetlerdeki fiyat artışlarıyla 
yaşanacak, oluşacak pahalılık bu insanların da alım gücü kalmayacak ve 
kendilerinin de aslında ötekileştirilmiş olduklarını fark etmeleriyle sonuç-
lanacak.

Mekân – Kadınlar – Fareler ve Ötekileştirme 

 T. Apartmanı’nda yaşadığım süre boyunca çeşitli görsel yapıtlar da 
yarattım, bunların önemli bir bölümünü resimler oluşturmaktadır.  Bütün 
resimlerimde kasıtlı olarak farelere yer verdim. Çünkü farelerin, T. Apart-
manı’nın sembolü olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki fareler, kentin ve 
kent kalabalığının ve katmanlarının da sembolüdür. Özellikle kanalizas-
yon farelerinin insanları, özellikle ötekileştirilen insanları imlediğini gör-
sel olarak anlatmayı seçtim. 

T. Apartmanı’nda, bilhassa Kürt kadınlar için özel olan iki nefes alanı 
vardı. Birisi apartmanın sahanlıkları, diğeri ise mutfaklardı. Bu alanlar, 
kadınlar günlük ev işlerine ara verdikleri zaman çömelip dertleştikleri, 
muhabbet ettikleri, onlar için özel toplanma alanları, başka bir deyişle on-
ların özgürlük alanlarıydı. Her katında yedi dairesi bulunan iki bloklu bu 
apartmanın, yıllarca boyanmamış, kirden simsiyah olmuş dev sahanlıkları 
bana, tozdan başka bir şey göstermeyen camları, örümcek ağı kaplamış si-
cimlere bağlı ampullerinin saçtığı loş ışık ile bir maden ocağında yaşıyor-
muşuz izlenimi verirdi. Kış aylarında kadınlar bu sahanlıklarda yakacak-
ları odun ve kömürleri kırar, işlerinden arta kalan boş vakitlerinde ellerine 
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kahve ve çay kupalarını alır, yere çömelerek sigaralarını tüttürürlerdi. Bu 
alan, bir hapishanenin mahkûmlarının havalandırılması için kullanılan 
avlusu gibiydi de diyebiliriz.

T. Apartmanı’ndan bir sahanlık görüntüsü

Benim de yaşamış olduğum ikinci “normal” katta,1 kırık dökük bir 
sandalye vardı. Birisi o sandalyeye oturur, geriye kalanlar ise yere çömelir 
sohbetlerini ederlerdi. Sohbetlerde günlük hayatla ilişkili dertlerden, ço-
cuklarından, hastalıklardan, hayat pahalılığından, memleket hasretlerin-
den, nasıl ve ne zaman bu “pislik” binadan kurtulacaklarından, hiçbir za-
man gerçekleşmeyecek olduğunu bildikleri hayallerinden bahsederlerdi. 
Yanıbaşlarında deniz olmasına rağmen onlar hep doğdukları toprakların 
hasretini çekerlerdi. Bu sohbetlerde odak noktam her zaman   Kürt kadın-
larının gözleri olmuştur. Onların sürme çekilmiş gözleri, benim için çok 
resimsel ve anlam yüklüydü; gözlerinin içleri aynı anda hem gülüp hem 
hüzünle dumanlanıyordu. Hayatın yükü ve sırrı, onların gözlerinde saklı 
gibiydi. Kürt kadınları hassas ve empatik yapıları, sürme çekilmiş güzel 

1 Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.
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gözleri, hızmalı burunları, tek bakım malzemeleri olan “Arap kızı kremle-
riyle”1 bana Şahmeran imgesini hatırlatırdı. Resimlerini yaparken de odak 
noktam portreleri oldu.

Söz konusu Kürt kadınlar arasında en yakın arkadaşlarım Lorîcan ve 
Mizgin’di. Lorîcan ve Mizgin kendilerini feda edercesine aileleri için ev 
içinde gün boyunca çalışırdı. Bu iki kadın tüm dertleri çocukları olan, 
onları koruyan ve gözeten annelerdi. “Ben yaşayamadım, onlar yaşasın” 
diyerek çocuklarının üzerlerine titrer, çocukları ne isterse yapmaya çalı-
şırlardı. Yeter ki çocukları eksiklik hissetmesin, hasretlik duymasın diye 
kendi hasret kaldıkları şeyler için durmak nedir bilmeden çalışırlardı. 
Durdukları an ise melankolik bir hale bürünürlerdi.

T. Apartmanı sahanlıkları gerçekten de kadınlar için özel alanlardı. 
Apartmanın erkek sakinleri sahanlıklarda duramaz, sahanlıkları sadece 
gece işe gidip sabah gelirken kullanırlardı. Ama belli etmeden kadınların 
sohbetlerine kulak misafiri olmayı, susarak denetlemeyi de ihmal etmez-
lerdi. Evlerinde baş başa kaldıklarında hangi komşunun iyi kadın, hangi 
komşunun kötü kadın olduğunu eşlerine söyleyip uyardıklarını da zaman 
içinde öğrendim.  Kısaca erkekler, bir çeşit gardiyan gibiydi. Kadınlar, er-
kek ve kadın ayak sesinin farklılığının ayırdına varmışlardı. Bir erkeğin 
geçeceğini hisseder hissetmez yemenilerini düzeltir, saçları açık ise örtü-
verirlerdi. Molaları bittikten sonra da işlerine geri dönerlerdi.

Yaz aylarında ise yerlere bir bez yayılır, çekirdekler çitlenip, kadınlara 
has mevzulardan bahsedilir, gülüşülürdü. Bu kadınların kocalarının büyük 
çoğunluğu Beyoğlu gece hayatının eğlence sektörüne hizmet etmekle gö-
revliydi; gece vardiyasında taksi şoförü, meyhanelerde garson, veya mey-
hanelere taze meyve satan kişilerdi.  Bazı erkekler ise ayakkabı boyacısı, 
duvar boyacısı ya da inşaatta ağır işçi olarak çalışırdı. Erkeklerin büyük bir 
çoğunluğu geceleri çalışır, gündüzleri ise evde uyurlardı. Uyandıklarında 
da oturma odalarındaki kanepelere uzanıp film izler, kadınlar kendilerine 
has bir diğer özel mekân olan mutfaklarında vakitlerini geçirirdi. Erkekle-
rin girmediği mutfaklar, kadınlar için çok önemli olan mahrem alanlardı. 
Komşular birbirlerini mutfaklarında ziyaret ederlerdi. T. Apartmanı bir 

1 Arap kızı kremi, özellikle Suudi Arabistan’da çok yoğun bir şekilde kullanılan ve o yö-
rede hevadiye kremi olarak nitelendirilen bir cilt bakım kremidir. Fiyatının çok ucuz 
olmasından dolayı düşük gelir düzeyine mensup kadınlar tarafından tercih edilip hem 
nemlendirici hem de fondöten olarak kullanılmaktadır.
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madun kadınlar hapishanesi gibiydi. Ben de sözlü tarih çalışmalarımı ge-
nellikle onların mutfaklarında gerçekleştirdim.

Okumakta olduğunuz yazının geri kalan bölümünü, hayatları hasret 
çekmekten ibaret olan bu yersiz yurtsuz, madun kadınlardan Siirtli “Lorî-
can” ile 15 Nisan 2015 Çarşamba günü yapmış olduğum sözlü tarih görüş-
mesinden alıntılar ile ifade etmeye çalışacağım.

 Lorîcan hasret çeker, bekler... 
Lorîcan düğüne, gelinliğe hasret kalmıştır...

Evlenme sebebim de evliliğim de şöyle oldu. 16 yaşındaydım. 
Sırrı ağabeyim bir kız seviyordu. Ben o zamanlar T.Ş. ile H.Ş.’nin 
iki çocuğuna bakıyordum, çok iyi insanlardı. İşte ağabeyimin bir 
kız sevmesi... anneme babama anlattı işte böyle böyle diye. Biz za-
ten biliyorduk bir şeyler; bir kızla konuşuyor, seviyor. Ağabeyim o 
zaman serseri gibiydi, hep sokakta kalırdı, ipsiz sapsız kişilere takı-
lırdı. 18-19 yaşlarındaydı. Ondan sonra tamam dediler gidelim is-
teyelim. Gittiler işte istediler. Neyse geldiler eve, tabii ki ben hiçbir 
şey bilmiyorum. Hani normal kız istemeye gitmişler. Onlardan ber-
del istemişler, bir tane kız vereceksiniz bize demişler. Kızın babası 
kendine istemiş beni. İki tane karısı var mesela, yaşlılar, karıları da 
yaşlı... Daha önce görmüştüm ben onları. Zaten bir akrabamızın 
komşusuydu onlar. Her iki karı da yaşlı, ağızlarında diş bile yoktu. 
Düşün yani o derece... Adam da aynı şekilde yaşlı, bastonlu, şalvarlı, 
bereli falan...

Kendine eş olarak istemiş. Bir de hani kızını vermek istemediği 
için. En çok öyle düşünülüyor. Sonuçta 70 yaşındaki adam 16 yaşın-
daki kızı niye alsın? Mesela oğulları var gencecik gencecik, torunları 
var, yakışıklı, güzel. Onlara mesela isteseydi eyvallah derdim. Ama 
kendine... Bir yandan da aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Ben ağa-
beyimin kaynanası mı olacağım? Bana sordular, asla dedim.

Etrafta küçük yaşta, yaşlı biriyle evlendirilen var tabii... Şahit 
oldum. Neden evlendiklerine gelince... Ya çok zengindir ya da ağa 
yani aşirettir. Genelde aşiretlerde oluyor böyle şeyler. Mesela benim 
dayımın torunu... Annesi kaçtı, biriyle gitti, babası evlendi, kızlar 
ortada kaldılar. Kızı 13-14 yaşındayken verdiler 45-50 yaşındaki bir 
adama. Adam evlenmiş, karısı ölmüş, çoluk çocuğu var. O da ço-
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cuk yani sonuçta, o da gitti öyle. Neyse gel böyle git böyle derken 
ben yok dedim. Ağlıyorum, zırlıyorum, tabii ki istemiyorum. Mora-
lim bozuk. Öyle böyle... Bu sefer bizimkiler gittiler, kızımız küçük, 
veremiyoruz, evlendiremiyoruz dediler. Bu sefer de para istediler; 
yaklaşık 10 milyar para istediler o zaman. Bizimkiler de aradılar, 
taradılar, oradan buradan parayı buldular. Gittiler, bu sefer de yok! 
Parayı da kabul etmiyor. İlla ki evlenecek. Ağabeyimle konuştum. 
Abi, istemiyorum dedim, oğlu olsa kabul ederim, torunu olsa kabul 
ederim ama kendisini ben kabul edemem dedim. O da tabii ki, zaten 
vermeye niyetim yok seni, dedi bana. Ben dedi, vermiyorum zaten 
öyle. Ben gene de güvenemiyorum tabii ki onlara; ama ablalarımın 
hepsi erken yaşta evlenmişler, gitmişler. Mesela, onlar da kocalarını 
bilmeden, görmeden gitmişler. Onlar da küçük yaşta evlendirilmiş, 
ablalarımın hepsi öyle...

Annem babam kesinlikle, zerre kadar başlık parası almadı. Ne 
çeyiz, ne başlık parası... Hiç!

Oralarda usül böyledir; dedikodu çıkmasın, zaten genç, küçük 
yaşta da kızlar çok çabuk büyüyüp serpiliyorlarmış o zamanlar. Ne 
bileyim, çabuk evlenmek varmış demek ki o zamanlar.

Sonra da işte bir gün damda oturuyorum. Tabii sigara içiyoruz. 
Gizli gizli babamın tütününü sarıyoruz böyle, onu içiyoruz. İşte eşi-
mi gördüm. Bizim evin damıyla onlarınki karşı karşıya. Aramızda 
dar bir sokak var. Oraların sokakları zaten dar, daha bir yakın. İşte 
öyle konuştuk falan. İstanbul’dan tatile geldim dedi. Öyle konuş-
tuk, tabii bakışıyoruz da bu arada yaklaşık bir iki gün. Sonra ben şey 
yaptım... çıkma teklifi ben ettim ona.

Ben yarın işe gidiyorum, çıkar mısın sen de, konuşalım...” de-
dim. O da “tamam” dedi. Ama ben hissetmiştim onun da benden 
hoşlandığını, yoksa ben niye söyleyeyim ki kolay kolay... Geldi, gi-
diyoruz. Sabah erkendi. Yolda gidiyoruz, halamın torununa yaka-
landık. Soruyor bana, “Bu yanındaki kim?” diyor. Ben de “Sana ne, 
arkadaşımdır” dedim. Bunlar sanki birbirlerine gireceklermiş gibi 
oldular. “Boşver” dedim eşim Botan’a, biz yolumuza devam edelim. 
Biz gittik. Dışarıda konuştuk, muhabbet ettik. Ona durumumu an-
lattım, dedim böyle böyle bir durumum var. Madem yaşlı biriyle ev-
leneceğim, genç biriyle kaçarım, giderim dedim ben de. O da hiçbir 
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şey demedi, kaldı. Ben seni alırım dedi. Ama bütün bunlar 15 gün 
içerisinde, bu evlenmem, gitmem falan...

Benim annem babamsa onları istemiyorlardı, niye istemiyorlar-
dı? Çünkü çoluk çocukları çok vardı. Küçüklerdi hepsi. O zaman 
10 tane çocuk mu ne vardı. Gittiğimde 4 tane daha oldu. On dört 
tane çocuk oldu mesela. On tane çocuk vardı, hepsi ufak ufak. Ben 
zaten yeter ki gideyim diyordum. Berdel gitmeyeyim de ne olursa 
olun. Ne bir düğün oldu, ne bir kına oldu, ne de bir gelinlik giydim 
ki hayatta da unutmam, benim gözümde kaldı mesela içimde kaldı 
gelinlik giymek. Keşkem güzel... ama giydirmediler. Kaçar gibi ol-
dum mesela, ha kaçmışım ha... hiç fark eden bir şey yoktu. Öylece 
gittim işte ne göreyim, evde bir şey yok, durumları yok, hani böyle 
doğru düzgün bir eşya yok. Tamam görüyordum onları ama hiç ev-
lerine gidip gelmemiştik. Sokakta oturduğumuz zaman birbirimizi 
görüyorduk.

Çok yoksuldular. İşte evde ne doğru düzgün bir temizlik var, ne 
de doğru düzgün bir eşya var. Çocuklar, hepsi ufaklar, anne desen 
hangisiyle uğraşacak? Annesinin yaşını tam olarak bilmiyorum ama 
36-37 civarıdır ben gittiğim zamanlar. Neyse, öyle gittim. İşte ev-
lendik.

Lorîcan evlenmiştir evlenmesine ama kocasına hasrettir... Bekler 
durur, koca hasreti çeker...

İşte evlendik. İki buçuk ay sonra eşim yanıma geldi ve “Ben İs-
tanbul’a gidiyorum” dedi. Ben kaldım orada. O İstanbul’a gitti. Öz-
lemini çekiyorum ama evde de her şeyi yapıyorum. Çamaşırı elde 
yıkıyorum, bulaşığı yıkıyorum, evi temizliyorum. Gece yarılarına 
kadar çocuklara bakıyorum. 10 tane çocuğun başını yıka, kurut, ya-
tır, hani çocukla çocuk oldum. Ben de çocuktum zaten, onlar da ço-
cuk, öyle yaşayıp gidiyoruz. Ama çok baskı görüyordum, çok sıkıntı 
çektim. Anlatamayacağım şeyler de oldu gerçekten. Aklıma geldiği 
zaman hakikaten fena oluyorum. Ama onu anlatmak istemiyorum. 
Çok kötü davrandılar. Daha gideceğim gece bile babam bana şimdi 
dönersen geri çeviririm seni dedi. Ben yok dedim. İmam nikâhıyla 
evlendik, tabii ki. 2007’de mi ne nikâhım oldu zaten. Daha yeni yap-
tı yani adam nikâhı.
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Ondan sonra aradan bir sene geçiyor, eşim geldi. O arada eşimi 
görmedim. Sadece telefon açıyordu, o da ev telefonu ki sıra bana 
gelene kadar... Bazen vermiyorlardı bana telefonu, hani Botan da 
utanıyordu, hani demiyordu eşimi verin konuşayım. Onlar veri-
yorlarsa veriyorlardı, vermiyorlarsa vermiyorlardı. Mesela ben de 
diyemiyordum ver. Cep telefonu yok. Onunki varmış ama. O za-
manlar o almış burada kendine. Ondan arıyordu galiba. Ev telefo-
nu vardı, ev telefonunu arıyordu işte. Geri geldi gene işte ama nasıl 
bir özlemle bekliyordum onu. Hakikaten ben eşime gerçekten âşık 
olmuştum. Hani gerçekten âşıktım, çok seviyordum. Evi süpürür-
düm mesela, giderdim öperdim onu, tekrar gelir başlardım. Bulaşık 
yıkardım, giderdim öperdim, tekrar gelir başlardım. Mesela o de-
recede... Bir şaşal şişe vardı, normalde yatak odasında hep o şişeyi 
durdururduk, içerdik gece ondan su. Gittiği gün o sudan içmiştik, 
ben dökmedim. Aşk. Valla aklıma geliyor, hakikaten hani kötü olu-
yorum. Ciddi söylüyorum yani...

Zamanla bayağı bir fark oldu, bayağı bir farklılaştı. Çok şey de-
ğişti hayatımızda. Çok şey geçti hayatımızdan. Hani hiçbir şey eskisi 
gibi... Eskisinden hiçbir şey kalmadı. Gene İstanbul’dan oraya geldi. 
Kaldı gene işte, çalışıyor, şudur budur, günlük yaşam şu bu derken 
bu sefer askere gitti. 2000 yıllarında bir buçuk sene galiba o civar-
daydı... askerliğini bekledim, yine yolunu bekledim. Askerden de 
geldi. Bir iki ay kaldı. Hadi İstanbul’a gene. Ben gene kaldım orada. 
Eşimi özlüyorum... yok yanımda, ağlıyorum... yok yanımda, acı çe-
kiyorum... Kaldı İstanbul’da beş altı ay çalıştı. En son aradım dedim 
ki ben de; ya beni de yanına al ya da ben de gidiyorum dedim. Daya-
namıyorum artık ki niye dayanamıyordum? Baskıdan. Annesinin, 
babasının baskısı çok vardı üzerimde. Cama çıkmak yok, dama çık-
mak yok, sokağa çıkmak yok, kimseyle konuşmak yok, aileme git-
mek yok. Gider gelirdim suratlar yapar, konuşmazlardı. İzin almak 
için eşimi beklerdim. Ulan kapı komşusuyum annemle, gitmek için 
Botan’ın telefonunu beklerdim ki bir hafta sonra arayacak da, izin 
alacağım da gideceğim. 10 dakika oturup geleceğim, düşün yani... 
Bizimkiler yanıma geldikleri zaman, hep kavga çıkartıyorlardı, hu-
zursuzluk çıkartıyorlardı, o yüzden benim ailemden hiç kimse gel-
miyordu artık yanıma. Artık hani gelmek istemiyorlardı. Benim git-
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mem de zor oluyordu. Neyse askerliği de işte bitti, İstanbul’a geldi 
dediğim gibi, ben aradım bunu, dedim işte böyle böyle... olmuyor, 
ya beni de al yanına ya da ben de gidiyorum dedim olmuyor böyle. 
Tamam dedi.

Ama ailemin yanına gitmedim. Zaten hatta çıktım da ben evden 
gittim bile. Evden kaçtım, nasıl kaçtım ama? Hastalandım. Hastay-
dım, yatakta yatıyorum, yatak döşek yatıyorum, anası geldi kapıyı 
açtı, küfür etti bana, küfür etti işte... İki gündür kocasız kaldın yata-
ğa mı düştün, ağza alınmayacak kelime kullandı. Ben de daha fazla 
dayanamadım, gittim. Eskiden beraber çalıştığım bir kız vardı. O da 
çocuk bakıcısıydı. Beraber işe gidip geliyorduk o kızla, o başka bir 
eve gidiyordu ben başka bir eve. Orada tanışmıştık. Onların evine 
gittim. Üç gün boyunca haber vermedim kimseye. Ama annem çok 
üzülmüştü. En son annemi aradım artık, biliyordum annem çok 
üzülmüştür. Kaçtığım gün, hemen gitmiş babama, işte kızınız kaçtı, 
bizim bir suçumuz yok demiş zaten. Ona göre hani. Hemen eşimi 
de arıyorlar, karın başkasıyla kaçtı diyorlar. Ben küfür ettim ona ya 
da ben böyle bir şey söyledim, kız gitti demiyor, başkasıyla kaçtı, 
gitti diyor. Adam da İstanbul’dan apar topar gidiyor oraya. Tabii 
annem bana söyledi bunu. Ben iyi ki annemi aradım ki annem bana 
söyledi. Ha! Öyle mi dedim, ben geliyorum o zaman dedim. Geri 
gittim zaten eşim de gelmişti.

Bana kötü davranmadı. Amcası ona, eşinden böyle bir şey bek-
lemiyorum demiş. Senin annenin suçudur. Eşime, bana böyle böy-
le yaptılar, dediler, dedim. O yüzden ben gittim dedim. Yoksa hiç 
kimse de ne aklımda var ne de gözümün önünde var ki böyle bir 
şey ne olmuş ne de olacak dedim. Zaten hiçbir şey demedi. Direkt 
sarıldı bana, zaten ben öyle deyince de hiçbir şey demedi. Tekrar 
geri döndü, buraya geldi. Üç ay sonra zaten beni de getirdi buraya, 
İstanbul’a...

Lorîcan kocasına varmıştır varmasına ama gün ışığına, 
arkadaşa, eşyaya, hasrettir... Bekler durur...

Eşimin babası her sene buraya, İstanbul’a çalışmaya, meyve sat-
maya geliyordu yaz aylarında. Botan bana yakında babasının İstan-
bul’a geleceğini, onunla konuşup beni de yanında getirmesini iste-
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yeceğini söyledi. Neyse geldim!
23 Nisan’da geldim. Tam bu ayın 23 Nisan’ında benim 12 yılım 

doluyor burada olalı. İstanbul’a ilk defa geliyordum. Hakikaten de 
benim çok tuhafıma gitmişti. Tarlabaşı’na geldik. Ben, bildiğimiz 
bir eve; dayalı, döşeli, temiz bir eve gireceğimizi hayal ediyordum. 
Gidiyoruz, gidiyoruz, aman! Küçük bir dükkân böyle, kapıyı açtı, 
içerisi kapkaranlık, ev haline getirilmiş küçücük bir dükkân. Ki-
lim bile yok yerde, hiçbir şey yok, hiçbir şey, evde hiçbir şey yok. 
Mutfak desen yok, küçük bir lavabo var. Yemeğimi yerde yapabi-
lirdim ancak. Yerde sünger yataklar yan yana dizilmiş. Hepsi bir 
odanın içerisindeydi. Odanın yanında küçücük bir tuvalet vardı. 
Banyo ve tuvalet birdi. Neyse girdim içeriye, bana işte diyorlar sa-
kın dışarıya çıkma, kimseyle konuşma, işte asarlar keserler, alırlar 
götürürler. Gözümü de korkuttular. Ben de zaten ilk defa geldiğim 
bir yer olduğu için tabii ki korkuyorum hani ne olacağı konusun-
da. Televizyon yok, hiçbir şey yok, öyle bekliyorum ben de. Günler 
geçiyor, böyle sokak zeminine paralel, ufacık bir cam var, camın 
arkasında bir de tel var, içerisi kapkaranlık. Düşün yani dışarıdaki 
insanları zor seçiyorum. İşte o şekilde kaldık öyle o evde, bir yandan 
rutubet kokuyor. Bir hastalandım ben orada, çok fena hastalandım. 
Hiç alışmamışım zaten buranın suyuna, muyuna, hiçbir şeyine...

Birkaç kişi kalıyorduk; eşimin iki erkek kardeşi, babası, bir kız 
kardeşi, bir de halasının oğlu, ben, bir de kendisi... tek oda ufacık 
bir yerde...

Kız kardeşi benimle geldi. Küçük, sözde hani benim yanımda 
kalsın, hani yalnız kalmayayım diye mi artık. Neyse... Onu ben daha 
iyi biliyorum ama neyse, bir şey olmaz... Bir yıl boyunca orada kal-
dım. Sonra yan taraftaki giriş katına geçtik. O da küçüktü ama iki 
odaydı ve daha yüksekteydi, camı yukarda, bakabiliyordun. O evde 
akrep vardı, ilk kaldığımız dükkânda da akrep görmüştüm ama bu 
taşındığımız evde yatağıma kadar akrep girmişti. Ama dükkânda 
eşya olmadığı için saklanamıyordu, akrebi gördüğümüz anda öldü-
rüyorduk. Bir tane komşu taşındı oradan; çekyatlarını, kilimlerini, 
halılarını ve bir sürü eşyasını daha verdi bana. Yeni taşındığımız da-
ireye yerleştirdim onları, eşyam oldu. Ben köyden geldiğim zaman 
üstümde yedek kıyafet bile nerdeyse yoktu. İki giyimlik kıyafet ge-
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tirmiştim. Başka kıyafetim yoktu, hiçbir şeyimi bana vermedi, öyle 
geldim zaten.

İş bittikten sonra yine hep beraber geri döneceğiz, öyle biliyor-
duk. Hani öyle gelmiştik. Neyse sonra zaten geri dönmedi eşim, on-
lar gittiler biz kaldık.

İki sene Tarlabaşı’ndaki o evde oturdum. Orada da eşim çalışı-
yordu, gene ben yalnız kalıyordum. Gene hiç kimseyle konuşamı-
yordum. Travestiler vardı. Önce onlardan korkuyordum ama sonra 
onlarla...

Bir kadın vardı, Roman. Adı Hanım’dı. Hanım Anne diyorduk 
ona. Onun sayesinde ben biraz cesaretlendim. Eşim bana; bu iyi bir 
kadın, ben onu tanıyorum, onunla konuşabilirsin, muhabbet ede-
bilirsin dedi. Ona da; eşime göz kulak ol, eşim yalnızdır falan dedi. 
Onunla kapıda oturuyordum. Öyle öyle hani alıştım. Orada, işte 
travestilerle arkadaş oluyorduk, konuşuyorduk, muhabbet ediyor-
duk ki gerçekten baktım hani korkulacak bir şey yokmuş mesela 
ama orada hayat çok şeydi ya! Hırsız mı desem vardı, içici mi de-
sem vardı, ondan sonra çete vardı. Her türlü insan vardı oturduğum 
mahallede ama her şeye rağmen bize karışmazlardı. Gerçi biz de 
karışmıyorduk onlara, bu yüzden onlar da bize karışmıyordu. Zaten 
söylüyorlardı; bize karışmayana biz hiç karışmayız derlerdi. Biz de 
mecburen gözümüzü kapatıyorduk. Ne yapalım? Orada kimi kim-
semiz yok ki hani kalkıp onlara sataşamayız. Şahsen korkuyordum, 
ne yalan söyleyeyim. Niye sataşayım hırsızlara, sataşamazdım. Be-
nim eşim tek. Mesela diğerleri gidiyorlardı, kalmıyorlardı. Tamam, 
iki erkek kardeşi kalıyordu bende ama sonuçta onlar işe gidiyorlar, 
bense yine evde tek kalıyordum. Korkuyordum, hiç karışmıyorduk 
onlara. Ne yaptıkları beni hiç ilgilendirmiyor diyordum mesela. İki 
sene orada kaldım.

Lorîcan bebeğe hasrettir...

Kasımpaşa’da Işık Çıkmazı’na geldim. Orada da 2 odalı bir ev 
tuttum. Balkonlu ve bahçeliydi. Ben o evde gerçekten mutluydum, 
mutlu oldum. Mesela orada eşyam oldu, eşya alabildim kendime. 
Evimi bir eve çevirdim en azından. Bir mutfağım vardı ki kadınlar 
genelde mutfağı severler, mutfağa özen gösterirler. Bir kadın, güzel 
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bir mutfağı olsun istiyor. Bir de yatak odası, oturma odası... özel-
likle bu üç yere çok değer verirler. İşte orada mutfağım vardı, otur-
ma odam vardı, bir de yatak odam vardı. Eşyam yoktu ama az da 
olsa evimi yerleştirebildim. Mutluydum ama ben orada... Eşimle de 
mutluydum, evimle de mutluydum. Gerçekten huzurluydum ben 
orada. Beş sene o evde kaldım. Sonra işte çocuğumuz olmuyordu 
bizim. Bayağı bir özlem çektim. Çocuğumun olması için hakikaten 
elimden geleni yapıyordum. Duyduğum her doktora, her yere ko-
şuyordum mesela... Çoğu tanıdığım kişiler mesela çocukları doğu-
yordu, benden saklıyor, gizliyorlardı. Ben yüzlerinden anlıyordum, 
hamilesin diyordum, yok diyorlardı. Mesela doğum yapmış kadın.. 
hediyemi alıp oraya gidiyorum, ama çocuğu benden saklıyor, çocu-
ğu benim yanımdan alıp götürüyor. Bu da benim çok zoruma git-
mişti ama... Ağladığım çok zamanlar, dönemler oldu...

Kıskanırım da nazar değer diye mi ya da ne bileyim? “Bir şey 
mi yapar” diye düşünüyor diye geliyor insanın aklına. Ya demek ki 
onların aklında bir bulanıklık, art niyetlilik vardı. Halbuki benim 
öyle bir niyetim yoktu ki, mesela ben en güzel dileğimle, en güzel 
niyetimle gitmişim oraya ama onlar öyle düşünmüyordu demek ki. 
Neyse ya bir şey olmaz, her şey geçti gitti. Sonra eşim işte Kadı-
köy’de bir doktor buldu bana, gittim.

Onun yanında 3 ay tedavi gördüm, o zaman çocuğumuz oldu. 
Hamile olduğum için, biraz rutubeti vardı diye daha doğrusu hani 
daha temiz bir eve gideyim diye, o evden çıkmak zorundaydım. 
Böylece oradan taşındım, T. Apartmanı’na geldik!..

Lorîcan bir kadın gibi yaşamaya hasrettir...

Bir kadın olarak İstanbul’da yaşamak zor, çok zor! Hele hele ki-
racıysan daha da zor. Hele hele çocukların ufaksa, çalışamıyorsan, 
kocanın eline bakıyorsan çok çok zor. Hani adam gerçekten çalışı-
yor ama kiraya mı versin, elektriğe, suya mı versin, mutfak masrafla-
rına mı versin... İnsan gibi ne yiyip, içebiliyoruz, ne giyinebiliyoruz, 
ne bir ortama çıkabiliyoruz. Tabii ki bir kadın olarak İstanbul’da 
yaşamak zor. Yani her kadın ister elinde bir şeyler olmasını, evinin 
temiz olmasını, eşyasının olmasını, dolabının dolmasını, çocukları-
nı istediği gibi giydirip yedirmesini, kendisini giydirmesini... Evet. 
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Bir kadın olarak isterdim hani bakımlı olmayı, e tabii diyeceksin 
ki şimdi, bakım için maddiyat gerekiyor mu? Para olmazsa üstüne 
başına alamazsın, para olmazsa kuaföre gidemezsin, para olmazsa 
saçını boyayamazsın, para olmazsa bir şey yapamazsın. Bir kadın 
olarak İstanbul’da yaşamak çok zor.

Lorîcan ve yavruları  

Lorîcan insanca yaşamaya hasrettir...

Kadın hakları olarak, kadının sözünün her yerde geçerli olması-
nı, kadına saygı olmasını ve değer verilmesini, evet özellikle bunla-
rın olmasını çok isterdim.

Köyde yaşam-terör korkusu-ilk göç... 

Altı yedi yaşlarındayken hatırlıyorum. Terör mağduru olarak 
göç ettik o köyden. İşte hani eve geliyorlarmış terörden dolayı. De-
diklerine göre zorla ya da isteyerek verenler ya da istemeyerek ve-
renler var. Yardım ve yataklıktan dolayı. PKK militanlarına yemek, 
işte erzak veriyorlar... İşte kıyafet olsun... Ne istiyorlarsa demek ki 
onu yapıyorlardı.

Köy, köy muhtarı dediğimiz kişiye aitti. Onun ailesi daha çoktu. 
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Onlar zengin. Sonuçta köyün muhtarı hani... Onlar büyükler, bü-
yük aileler mesela. Onların nazı daha çok geçiyor. En son babam 
tek kalmış orada, diğer iki amcam kaçmışlar... Bir amcam Van’a 
yerleşti, öteki de Adana’ya yerleşti. Babam dedemle kalmış. Top-
raklarını bırakmak istemediler. Onlar orada doğup büyümüşler. 
Orada kalmışlar. Zaten annem, zavallım, doğum yaptıktan iki gün 
sonra tarlaya gidiyor, işte bahçeye gidiyor, işte hayvanları besleme-
ye gidiyor, otlatmaya gidiyor. Ancak akşamdan akşama çocuklarını 
emziriyormuş.

Hatırladığım kadarıyla, karakol baskın yapıyordu köylülere. İşte 
yardım etmeyin, şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyordu. Hani 
köylü de iki arada bir derede kaldı. Onlara yardım etmesek bizi vu-
rurlar, bunları dinlesek... ya o vurur, ya o vurur. İkisinden biri. Me-
sela, PKK’ya yardım etmiyoruz dese, ya oğullarını ya çocuklarını gö-
türüyorlar ya da öldürürler. O zaman öyle. Karakol PKK’ye yardım 
ederseniz sizi göç ettiririz buradan diyor... Ötekiler de etmezseniz 
sizi öldürürüz diyor... Benim ağabeyim mesela, alınıp götürüldü. Üç 
ay boyunca annem ağabeyimin yüzünü göremedi. Zorla götürüldü 
çünkü. İşte atlarla yardım yataklık, işte eşyadır, işte erzaktır, ya şu 
artık neyse bilmiyorum.

Ağabeyim on altı on yedi yaşlarındaymış götürdüğünde, gizledi-
ğinde PKK. Tabii ki annem yalvara yakara o dağlara gidiyor, oraya 
gidiyor, buraya gidiyor. Bir şekilde buldu onları annem, delirmişti 
resmen kadın ağabeyimi aramaktan. 3 ay sonra ağabeyimi bıraktı-
lar.  

Ağabeyim gelir gelmez kaçtı, karısını da alıp Adana’ya yerleşti. 
O zaman da evliydi. Ağabeyim de küçük yaşta evlendi benim evlen-
diğim gibi. Cezasına göre hesaplarsak 16 yaşında evlenmiş çünkü 
ağabeyimi dağa götürdükleri zaman daha yeni evliymiş. Fazla bir 
zaman geçmeden biz de oradan göç ediyoruz. Ama hatırlıyorum, 
hakikaten annem çok ağlıyordu.

Topraklarımıza el koymadılar. Zaten kuru bir toprağa kim el ko-
yabilir ki... Gitmek zorunda kaldılar; her gün bombalanıyordu köy. 
Halk, günlük yaşantı neyse; hayvanları beslemek, işte süt sağmak, 
işte şuyu buyu... Ama hani diğerleri de mesela PKK da araya girdiği 
için bu sefer karakol da tam karşıdaydı, izin vermiyordu buna. Bu 
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sefer de üzerimize bomba yağdırılıyordu. Koca koca bombalar pat-
latılıyordu üzerimize. Hayvanlar ölüyordu. Tamam, insanlar sığı-
nak yaptılar mağaralara, bombalandığı zaman kaçıp oraya giriyor-
duk. Mağaralarla köyün arasında fazla bir mesafe yoktu. Tabii çoluk 
çocuk olarak oraya yerleşiyorduk. Ben bunları hatırlıyorum. Beş altı 
yaşlarındaydım. Hayvanlar o zaman bombadan ölüyordu. Tabii ki! 
Çok hayvan öldü öyle. Attıkları bomba artık hani öyle böyle değil 
ki... Bayağı bir kötü...

Bombayı karakol atıyordu. Yani şimdi köylüyle PKK’yı bir tuttu. 
Çünkü yardım ve yataklıkta bulundukları için bir tuttu. Hani şim-
di gibi değildi. O zaman çok sıkı bir yönetim vardı. Yani o zaman 
öyleydi. Kaç sene? 20 sene oldu, 91 miydi, 90 mıydı?.. O civardaydı, 
bayağı bir oldu işte... O dönem bayağı bir sıkıydı. Ondan sonra bun-
lar kalktılar göç etmek zorunda kaldılar. Yataklarını, işte özel eşya-
ları varsa, işte hayvanlarını bırakamadılar tabii ki. Onları aldılar, biz 
de geldik işte öyle. Hatırlıyorum yürüyerek Eruh’a geldik. Bayağı 
bir yürüdük köyden Eruh’a hayvanlarımızla birlikte. Biz küçüktük 
zaten. Hatırlıyorum o günleri annem çok... çok ağlıyordu o zaman 
özellikle hayvanları için çok ağlıyordu. “Ay ben bunları nasıl bıra-
kacağım? Bunlar benim evlatlarım!” diyordu. Yani hakikaten de in-
san kötü oluyordu. Yani doğduğun, büyüdüğün köyünü, toprağını 
bırakıyorsun, her şeyini bırakıyorsun...

   
 Erkek kardeş hapishaneye düşüyor

Ağabeyim Adana’ya gitti, yerleşti. Tabi gizlene saklana, öyle 
ya... Sonra Mersin’e yerleşmiş. 25 yaşında cezaevine girmiş. Ağabe-
yimin hikâyesini tamamlayayım... Siirt merkeze taşındıktan sonra 
annem askeri lojmanları temizlemeye başladı. Orayı temizlemeye 
başlarken bir binbaşı mıydı neydi, galiba büyük biriydi, onun evini 
temizlemeye gidiyordu. Annem beni temizliğe çağırıyordu ben de 
onunla, ona yardım etmeye gidiyordum. Konuşuyoruz, muhabbet 
falan filan gidip gele derken onlar bize güvendi biz de onlara. An-
nem onlarla bayağı bir samimi olmuştu. Babamı da bir gün davet 
etmişlerdi, hep beraber onların evine çaya gitmiştik falan...

Kardeşimi daha biz köydeyken evlendirdiler. Evde ben, Suzi, 
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Zeynep, bir de Mizgin kız kardeşlerim vardı. Mizgin çok küçük-
tü. Mehmet vardı, bir de Süleyman ağabeyim vardı. En büyüğümüz 
oydu evde.

İşte binbaşı ve eşi, hep beraber bir gece bizi çay içmeye evlerine 
çağırmışlardı. Annem babam ve ben gittik evlerine. Annemin fazla 
Türkçesi olmadığı için pek derdini anlatamıyordu. Ancak babam 
ve ben konuşabiliyorduk. Gittiğimizde babam ağabeyimden bahset-
ti. O da bize yardımcı oldu. Babam, muhtarın zoruyla ağabeyimin 
atlarla PKK’ya erzak götürdüğünü söyledi. Muhtar her gün birine 
bir görev veriyormuş. Ama onlar gidip teslim edip geliyorlarmış o 
zamanlar. Yani muhtar iki taraflı oynuyordu. Hem devletin silahı 
var elinde hem de PKK’nın silahı var adamın elinde mesela...

Babam ağabeyimi zorla dağa götürdüklerini, ondan sonra onun 
geri gelip kaçtığını söyledi. Binbaşı dedi ki, “Biliyorum hatırlıyorum 
ben o zamanlarda o köyü. Ben sizin yerinizde olsam ihbar ederim. 
Küçük yaşta ve isteyerek yapmamış bunları, cezası azalır.” Onun 
dedikleri mantıklıydı tabii ki. Bizim için de mantıklıydı. Teslim 
olursa cezası düşecekti. Kendi teslim olursa cezası yüzde elli düşer-
di. 30 sene yatacağına 15 sene yatar misal... Ama onunla birlikte 
bu işi yapan çoğu kişi yakalandı. Mesela onlar müebbet değil de 38 
sene aldılar. Ömürleri zaten gitti. Babam öyle ağabeyimi ihbar etti. 
Bir de askerlik dönemi de gelmişti. Askerlik dönemi geldiği için onu 
ihbar etti, asker kaçağıydı da... Dönemi gelmişti ve gitmemişti zaten 
askere, kaçaktı... yakalattı. Askere götürüldü. Askerde siciline ba-
kınca, böyle böyle. Direkt zaten cezaevine götürdüler onu. 15 sene 
vermişlerdi. 12 buçuk sene yattı.

Valla onun anlattığına göre cezaevinde şartlar, davranışlar kö-
tüymüş. Çoğu şeyi de anlatmamış bize... En çok çevreden duyuyor-
duk. Mesela verdikleri yemeklerin içine tükürüyorlarmış. Mesela 
işkence görmüşler, haksızlığa çok uğramışlar orada. Ağabeyimin 
kolları kırılmış kaç yerinden, ağzında diş kalmamış, dişler hep kırıl-
mış, tırnaklar hep sökülmüş, bunların hepsi olmuş... Ağabeyim ce-
zaevinde psikolojik tedavi görmeye başladı. Resmen kafayı yemişti 
artık. Yattı, cezasını çekti.



805

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Gezi Olayları

Son dönemlerde, ikinci kızıma hamile kaldığım zaman eşimin 
işi kötü gitti, iş olmadı işte işten çıktı. Eşim garson. Gezi olayları 
çıktığı zaman, onun çalıştığı işyeri kapatıldı. Masalar sokaklardan 
alındığı zaman, işi kesildi adamın. O zaman parasız, pulsuz kaldık. 
Yavaş yavaş zaten doğumuma yakın eşim kirayı veremez oldu, artık 
kiramızı veremiyorduk. İkinci doğumumu yaptığım dönemde, Gezi 
olayları vardı. Her yer toz duman içindeydi, gaz içindeydi. Doğum 
yaptıktan sonra çocuğum hastalandı, çocuğumu hastaneye götüre-
ceğim. Gece üç dört defa götürmeye çalışıyorum, ortalık o kadar 
gaz doluydu ki çocuğumu götüremiyorum, geri sokuyordum içeri-
ye. Bu olaylardan sonra zaten durumumuz kötü oldu. Kirayı vere-
medik. Yaklaşık bir buçuk yıldır kiramı veremiyorum.

Hayattan Beklenti

Hayattan beklentim... Evet, çok güzel şeyler, eskiden çok ha-
yallerim vardı. Ne bileyim beklentilerim vardı ama gitgide her şey 
azaldı. Her şey neredeyse bitmek üzere, ama tabii her şeye rağmen 
hayat güzel ki. Benim için şu an neden hayat güzel? Dünyalar güzeli 
iki tane kız çocuğum var ki gerçekten de ben onlar için yaşıyorum. 
Bugün bile kendi kendime düşünmüşüm; benden başka çocukları-
mın kimsesi yok ve onlardan başka da benim kimsem yok. Onlar 
benim hayata tutunma sebebim. Ben onlar için yaşıyorum. Onlar 
için ben hayatta varım ki elimden gelirse onlar için her şeyi yapa-
rım. Hakikaten de çocuklarımı çok seviyorum. Şu anda, benim en 
büyük servetim çocuklarım. Onlar için varım. Her türlü de her şeyi 
de yaparım onlar için. Şu anda da hamileyim. Dört aylık hamileyim. 
Bu dediklerim, karnımdaki bebek için de geçerli tabii ki. İnşallah o 
da sağlıklı doğar ve mutluluk getirir, bol kazanç getirir. Özellikle 
sağlıklı olmasını diliyorum. Ve mutlu, huzurlu bir dünyası ve ge-
leceği olmasını hakikaten diliyorum çünkü şu anda etrafa baktığın 
zaman evet insanın çocuk doğurası bile gelmiyor. Bizi gerçekten zor 
dönemler bekliyor ama inşallah her şey olacağına varır.

Şimdi mesela ben parti tutmuyorum. Yıllardır ben oy kullan-
mıyorum. İstersem kullanırım. Mesela, ben de bir Kürt olarak, bir 
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Kürt partisine oy verebilirdim ama vermiyorum çünkü oraya ge-
çen kendisi için geçiyor, benim için geçmiyor. Oraya geçen isterse 
her türlü şeyi yapar, her türlü yardımda bulunur... Şu anda kiralar 
1500 TL, en ucuzu 1000 TL olmuş. Ben şimdi buradan çıkmak zo-
rundayım. Nereye gideceğim? Hangi parayla? Eşimin aldığı maaş 
1000 lira para. Ben o 1000 lirayı kiraya mı vereyim? Çocuklarıma 
mı yedireyim? Kendime mi? Ne yapayım ben o 1000 lira parayla? 
Su, elektrik desen uçmuş gitmiş. Ekmek desen 1,25 para. 1 ekmek 
ya! Karnımızı doyuramıyoruz. Evet, o yüzden ben hiçbir partiyi tut-
muyorum, tutmak da istemiyorum! Oy da kullanmayacağım. Kul-
lanmak da istemiyorum. Çünkü istediğim hiçbir şeyi elde edemi-
yorum. Şimdi ben de isterim bir kadın olarak, temiz, güzel bir evde 
oturayım. Ben 2000 lira para nereden getireyim, bir ev tutayım da 
geçeyim? Al, buradan çıkmak zorundayım ama para yok çıkayım, 
kalmışım. Böyle bu rezilliği çekiyorum gördüğün gibi...

Sonuç

Sonuçta şu söylenebilir ki T. Apartmanı sakinleri hakkında anlatılan 
bu yaşam öyküleri birbirlerinden bağımsız olmasına karşın, yine de bunla-
rı birleştiren bir şey var: buradaki sakinlerin, genel bir bakış açısıyla diğer 
kentliler tarafından  öteki ya da marjinal olarak görülmesi ve öyküler ara-
sındaki farklılıkların yok sayılması... Oysa şunu da düşünmeli: O sakinler 
de kendi aralarında birbirlerine karşı aynı ötekileştirmeyi yaratıyor ve dı-
şarıdan kendilerine yüklenen o dışlayıcı tavrı birbirlerine uygulayabiliyor-
lar. Dolayısıyla mahallenin soylulaştırılması sürecinde T. Apartmanı’nın 
da bundan payını alacağını, sakinlerini yitireceğini, farklı kültürlere ve 
farklı yaşam biçimlerine ait öykülerin yalnızca tekdüze bir anlama dönü-
şeceğini tahmin etmek zor değil. 
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BİR KADIN ÖZEL ARŞİVİNİN SINIFLANDIRMA ŞEMASI: 
ARŞİVCİLİĞE YENİ BİR YAKLAŞIM VE ALTERNATİF BİR 

OKUMANIN SONUÇLARI

Aslı Davaz1

Özet

Bu bildiride Necile Tevfik arşivinde bulunan 132 belgeyi çeşitli açılar-
dan incelediğim açıklamalı katalog çalışmasını ve yöntemini aktarmaya 
çalıştım. Bir kadın özel arşivinden hareketle hazırladığım bu açıklamalı 
katalog çalışmasıyla, kadın tarihi araştırmaları alanına yapılabilecek kat-
kıyı ve feminist bir yaklaşımın sınıflandırma şeması üzerindeki etkisini 
görmek mümkün. Çalışmamda Necile Tevfik’i bu incelemenin merkezine 
aldım. Arşiv üzerinde çeşitli aşamalardan sonra ortaya koyduğum sınıf-
landırma şemasında Necile Tevfik’in yaşam öyküsünü, 1924-1954 arasın-
da kadın hareketi içindeki çalışmalarını, yeni Cumhuriyet düzenindeki 
düşüncelerini ve duruşunu, edebiyat yazılarını ve Tevfik’in en ilgi çekici 
çalışma alanı olan senaryolarını görünür kılmaya çalıştım. 

“Necile Tevfik’in Entelektüel Üretimi ve Ailesi ile ilgili Belgeler” başlığı 
altında Tevfik’in sinema, senaryo çalışmaları, edebiyat yazıları, konuşma-
ları ve ailesi ile ilgili belgelere; “Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgele-
ri” başlığı altında Türk Kadın Birliği, Uluslararası Kadınlar Birliği ve 12. 
Kongresi, ikinci dönem Türk Kadınlar Birliği ile ilgili belgelere; üçüncü 
ve son bölüm “Diğer Belgeler” altında ise kendisiyle doğrudan doğruya 
ilişkisi olmayan belgelere yer verdim. Sonuç olarak üç ana kategori altında 
arşivin belgelerini inceledim.

Bu sınıflandırma şemasının ve farklı okuma yöntemlerinin getirdiği 
bilgiler üzerine daha ileri düzeyde araştırmalar yapıldığı takdirde, Necile 

1 Aslı Davaz, Araştırmacı-Yazar, Kadın Tarihi Arşivcisi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi, adavaz@otoanaliz.net – denizaslidavaz@gmail.com, 
0532 233 99 40.
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Tevfik’in Türk sineması ve Hollywood ile olan ilişkileri konusunda yeni 
bilgilerin ortaya çıkabileceğini; gazeteci ve yazar sıfatıyla yazdığı yazıların 
bulunması ve incelenmesi durumunda ise yazılarında odaklandığı konu-
lar, bu konuları nasıl ele aldığı, olaylara bakış açısı, araştırma ve ilgi alan-
larıyla birlikte dönemin konu başlıkları hakkında önemli bilgiler elde edi-
lebileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra, arşivde ressamlığına ilişkin 
belge bulunmasa da ikincil kaynakların aracılığıyla resimle ciddi olarak 
ilgilendiği ve sergi açtığı bilgisini edindiğim Necile Tevfik’in, resimlerine 
ulaşılmasında bu katalog çalışmasının da yardımcı olacağını düşünüyo-
rum. 

Kadın hareketine emek vermiş ve unutulmuş bir kadına ait bu özel 
arşivin açıklamalı katalog denemesi, belgelerin derinlemesine okunması 
ve bu sınıflandırma şeması, kadın merkezli arşivcilik geleneğinin tarihsel 
mirası üzerinde yükselmiştir. Kadın merkezli arşivcilik çalışmalarında fe-
minist bilinç, katalog hazırlama, belge tanımlama ve sınıflandırma şema-
larının oluşturulmasının etkin bir parçasıdır. Bir kadın özel arşivinde bu 
üç aşamalı süreç, kadın tarihi çalışmalarında değişime, dönüşüme ve yeni 
soruların sorulmasına katkı sağlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Özel Arşivi, Arşiv Kataloğu, Sınıflandırma 
Şeması, Necile Tevfik, Kadın Tarihi, Türk Kadınlar Birliği, Uluslararası 
Kadınlar Birliği, 12. Kongre
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Abstract

In this paper, I have examined from different angles Necile Tevfik Pri-
vate Archive’s 132 documents and I tried to convey the method of this 
study. It is possible to see the contribution that can be made to the stu-
dies of women’s history and the effect of a feminist approach on the clas-
sification scheme, with this annotated catalog that I prepared based on 
a women’s private archive. I have put Necile Tevfik at the center of this 
review. This classification scheme emerged after Tevfik’s archive went th-
rough various stages. In this classification scheme, I tried to make visible 
Necile Tevfik’s life story, her work in the women’s movement between 
1924-1954, her thoughts and stance in the new republican order, her li-
terary writings and her scenarios which are the most interesting field of 
Tevfik’s study.

I have included documents about Tevfik’s cinema, screenplays, literary 
writings, speeches and her family under the title of “Documents on Necile 
Tevfik’s Intellectual Production and Family”. I also included documents 
related to the Union of Turkish Women, the International Alliance of Wo-
men, the 12th Congress, and the second term Union of Turkish Women 
under the title of “Documents on the Organization of the Women’s Mo-
vement”. In the third and last section, “Other Documents”, contains docu-
ments that are not directly related to her. As a result, I have examined the 
archive’s documents in fifty-one subheadings under three main categories.

If further research is carried out on the information brought by this 
classification scheme and different reading methods, new information 
may emerge about Necile Tevfik’s relations with Turkish cinema and Hol-
lywood; I think that if the articles she wrote as a journalist and writer are 
found and examined, important information can be obtained not only 
about Necile Tevfik, but also about the subjects that women focused on in 
their writings at that time. In addition to these, I think that this study will 
also help in reaching the paintings of Necile Tevfik, whom I have learned 
through secondary sources that she was seriously interested in painting 
and opened an exhibition, although there is no document regarding her 
paintings in the archive.
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The annotated catalog attempt of this private archive belonging to a 
forgotten woman who worked for the women’s movement have risen abo-
ve an in-depth reading of the documents and this classification scheme 
was built on the historical legacy of the woman-centered archival traditi-
on. Feminist consciousness is an active part of cataloging, document iden-
tification and the creation of classification schemes. In a women’s private 
archive, this three-stage process should contribute to change, transforma-
tion and asking new questions in women’s history studies.

Key Words: Women’s Private Archive, Archive Catalogue, Classifica-
tion Scheme, Necile Tevfik, Women’s History, Union of Turkish Women, 
International Alliance of Women, 12th Congress
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Giriş

Kadınlarla İlgili Arşiv Kaynaklarının Sessizliğini Kırmak ve  
Kadın Özel Arşivleri 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksi-
yonu’nda yer alan Necile Tevfik Özel Arşivi üzerinde yaptığım açıklamalı 
katalog çalışması ve bu arşiv için hazırladığım sınıflandırma şeması, ka-
dınlar hakkında bilgi üretimine, kadın tarihine bir katkı, arşivciliğe yeni 
bir yaklaşım denemesi olarak ifade edilebilir. Bir özel arşivin, kadın özel 
arşivinin sınıflandırma şeması, belgelerinin yapısı oluşturularak, belgesel 
bütünlüğü yapılandırılarak alternatif bir okuma denemesiyle nasıl geliş-
tirilebilir? Kadın özel arşivlerinin sınıflandırma şemalarında ortak bir dil 
mümkün müdür? Yoksa her kadın özel arşivi kendi sınıflandırma dilini 
mi geliştirecektir? Kadın merkezli arşivcilik, bu alanda yeni metodoloji-
ler ve alternatif yöntemler geliştirmeye çalışmıştır. Aynı zamanda genel 
arşivcilik teori ve pratiğine yeni bakış açısı sağlamıştır. Kadın merkezli 
arşivlerin oluşturulması yeni arşiv pratikleri, yeni tarihsel alanlar ve özel-
likle yeni öznelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta son elli yıldır yeni 
uzmanlık alanları da yarattı, kadın tarihi arşivcisi olmak gibi... 

İnsanların belgelerle olan ilişkisinde ya da arşivin oluşum sürecinde 
iki seçenek ortaya çıkar: hangi belgenin korunmaya değer olduğuna karar 
vermek, saklamak ya da imha etmek. Kadın özel arşivlerinde bulunan bel-
gelerin sınıflandırmasında arşivcinin karşısında da aynı şekilde iki seçe-
nek vardır: arşivin yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya koymak veya koy-
mamak gibi... Sınıflandırma şeması bu nedenle anahtar bir seçimdir. Yeni 
yaklaşımlar ve alternatif okumalar, belgenin tek başına “bir varlık” olarak 
değerlendirilmesi sürecini değil “üretiminden arşivlere dönüşmesine ve 
daha sonra tarihsel araştırmalar için ‘kaynaklara’ dönüşmesine kadar uza-
nan süreci” de kapsar (Anheim, 2019, s. 507). Özel arşivin kuruma sağ-
landıktan sonra tabi tutulduğu geleneksel süreçlerin yani fiziksel koruma, 
kataloglama vb. süreçlerin yanı sıra, üreticisinin (tanınmış/bilinmeyen 
de olsa) özne olarak oynadığı rolü, tarihteki konumunu ortaya çıkarmak 
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önemlidir. Bu nedenle kadın tarihi arşivcileri, kadınlarla ilgili arşiv kay-
naklarının sessizliğini kırmak için açıklamalı kataloglar hazırlayarak ve 
mevcut kaynaklara yönelik yeni sorular sorarak, katmanlı bilgilere erişimi 
mümkün kılmaya çalışıyorlar. Ben de böyle bir bakış açısıyla hazırladığım 
bu açıklamalı katalogda, sınıflandırma şemasını, bu şemanın ortaya koy-
duklarını, öznenin görünürlüğünü ve yeni kaynak üretimine hangi katkı-
lar getirdiğini, getirebileceğini göstermeye çalışıyorum. 

Türkiye’de arşivcilik geleneği eski olmasına rağmen özel arşiv sağlama, 
koruma ve yararlandırma geleneği oldukça yenidir. Kadınlara ait özel ar-
şivlerin sağlanması ise daha yeni bir olgudur. Çeşitli kurumlar kadınlara 
ait özel arşivler barındırıyor olsa da bunları sistematik bir şekilde sağlayan 
Türkiye’deki tek kurum Kadın Eserleri Kütüphanesi’dir. Kadın tarihi açı-
sından birincil kaynaklar, özgün belgeler barındıran ve belge türleri açısın-
dan çeşitlilik gösteren bu özel arşivler, aynı zamanda araştırmacılara kadın 
hareketi, siyasal ve sosyal tarih, sinema ve sanat tarihi vb. pek çok alanda 
bilgi sunacak belgeler içeriyor. Elbette bütün belgelerin koruma altına alın-
ması mümkün değil fakat kadın tarihinin kaynaklarını toplayan bir kurum 
olan Vakıf, sağlama politikası ve imkânları doğrultusunda olabildiğince 
çok belgeye ulaşıp, sağlama/koruma ve bu belgeleri araştırmacılara ulaştır-
ma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları yaparken arşivciler, arşiv ka-
taloglama uzmanları, kütüphaneciler, sahaflar, kadın tarihi araştırmacıları, 
akademisyenler ve bağışçılarla birlikte hareket etmeye çalışıyor.

Kadın merkezli arşivlerin tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Ba-
tı’da ortaya çıkış süreçleri 1920-30’lu yıllara denk geldiği için birinci dalga 
feminist hareketin içinde yer alan kadınların en azından önemli bir bölü-
münün özel arşivleri bu kurumlarda koruma altına alınmıştır. Arşivlerde 
bulunan belgeler, kadınların yaşam öykülerinin yazımı için de çok önem-
li kaynaklar oluşturmaktadır. Margery Corbett Ashby, Carrie Chapman 
Catt, Rosa Manus, Alexandrina Cantacuzino, Bessie Mabel Rischbieth 
gibi kadınların, yüzlerce metreyle ölçülen özel arşivleri, bu kategoriye en 
iyi örnek oluşturanlar arasındadır. Arşivlerini kendi bağışlamış olanların 
yanı sıra, birçoğunun arşivi kızları ya da vârisleri tarafından bağışlanmış-
tır. Bazı özel arşivlerin ise kaderi oldukça trajiktir: Radikal bir Yahudi olan 
Cécile Brunschvicg’in özel arşivlerine II. Dünya Savaşı sırasında Naziler el 
koymuş, daha sonra Sovyet orduları tarafından arşivler Moskova’ya götü-
rülmüş ve 40 yıl sonra ailesine iade edilmiştir (Everard&Haan, 2016). Rosa 
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Manus’un özel arşivi de aynı kaderi paylaşmıştır. Batı’dan Doğu’ya doğ-
ru gittikçe, Türkiye dışında Suriye, İran, Irak, Lübnan, Filistin, Mısır gibi 
ülkelerde yüzyılın başında yaşamış feministlerin özel arşivlerine ulaşmak 
daha da zordur. Bu kadınlar arasında bazı istisnalar bulunmaktadır. Örne-
ğin Mısır Feminist Birliği Başkanı feminist aktivist Huda Shaarawi’nin 20. 
yüzyıl başlarına ait yazışmalarını ve yazılarını içeren Huda Shaarawi Ar-
şivi (Hoda Shaarawi Archive), Kahire Amerikan Üniversitesi’nin (AUC) 
“Mısır Toplumu ve Kadın Hareketi”ni konu alan koleksiyonları içinde 
muhafaza ediliyor.1 

Türkiye’de kadınların özel arşivlerini bağışlama geleneği de oldukça 
yenidir ve hayattayken arşivlerini bağışlayan kadınların sayısı azdır. Bu 
kadınlara, roman, hikâye ve oyun yazarı Adalet Ağaoğlu ve arkeolog, aka-
demisyen Halet Çambel’i örnek verebiliriz. Adalet Ağaoğlu’nun 3 bine 
yakın kitabı ve arşivi Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan Apdullah Kuran 
Kütüphanesi’nde Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası’nda araştırmacıların 
kullanımına sunulmuştur.2 Halet Çambel, eşi ve kendisinin hayat boyu bi-
riktirdiği, ürettiği, topladığı belgelerle birlikte, 50 yılı aşkın süre yaşadıkları 
Boğaziçi Arnavutköy’deki Kırmızı Yalı’yı, Halet Çambel ve Nail Çakırhan 
Arkeoloji ve Geleneksel Mimarlık Araştırma Merkezi olarak kullanılması 
için üniversiteye bağışlamıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nın yürüttüğü çalışmalar, hayattayken arşivini bağışlayan ka-
dınların sayısında artış yaşanmasına önemli bir katkı sunmuştur. Kuruma 
kendisi müracaat ederek özel arşivini bağışlayan ilk kadın Hasene Ilgaz’dır. 
Yanı sıra, kütüphanenin arşiv bölümünün çalışmaları ve talepleriyle sağ-
lanan özel arşivler de bulunmaktadır. Bunlar arasında en kapsamlı iki özel 
arşiv örneği, ilk kadın hukukçulardan Süreyya Ağaoğlu’nun ve siyaset bi-
limci, kadın tarihçisi, kadın merkezli arşivcilik aktivisti Serpil Çakır’ın özel 
arşivleridir. Bu iki arşiv binlerce belge barındırmaktadır ve Türkiye’de ka-
dın özel arşivi kavramının en gelişmiş örneklerinden sayılabilir. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş dönemini yaşamış Halide Edib, Fat-
ma Aliye, Şair Nigâr, Emine Semiye’nin evrakları ise birbirinden farklı 
yolculuklar yapmıştır. Halide Edib’in arşivi dünyanın dört bir yanına da-

1 Koleksiyonla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Rare Books And Special Collections Library 
(RBSCL)- Egyptian Society, Arts, and Culture, https://library.aucegypt.edu/libraries/rb-
scl/egyptian-society-arts-culture, son erişim tarihi: 12.08.2021

2 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://arsivmerkezi.boun.edu.tr/collections/adalet-agaoglu.php, 
son erişim tarihi: 20.07.2021
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ğılmıştır. Evrakları Columbia Üniversitesi, Illinois Üniversitesi ve Library 
of Congress arşivlerinde bulunurken, Türkiye’deki belgelerinin önemli bir 
bölümü, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndaki 
Bedii N. Şehsuvaroğlu Arşivi içinde yer almaktadır. Fatma Aliye Hanım’ın 
evrakı bugün Atatürk Kitaplığı’nda bulunurken, Şair Nigâr Hanım’ın def-
terleri yıllardır Aşiyan Müzesi’nde korunmaktadır. 1887-1891, 1893, 1911, 
1916-1918 yıllarını kapsayan ve toplamda 1603 sayfadan oluşan 13 adet 
günlük, Atatürk Kitaplığı tarafından dijitalleştirilerek erişime sunulmuş-
tur.1 Emine Semiye’nin ise eserlerinin ve yazılarının dışında, günümüze 
ulaşan sadece birkaç mektubu bulunmaktadır (Kurnaz, 2007). Türkiye’de 
toplumsal mücadelenin ve düşünsel hayatın önde gelen kadınlarının ço-
ğunun arşivi, ne yazık ki ya henüz bulunamamış ya da kaybolmuştur. Hül-
ya Argunşah, Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal kitabının önsözünde 
(Argunşah, 2011), bu kadar çok yazmış ve toplumsal hayatta önemli bir 
yer tutan bu kadının, hiçbir özel evrakının günümüze ulaşmadığını be-
lirtir ve arşivsiz kadınlar kuşağının önemli bir örneğini verir. Suat Derviş 
gibi yazı alanında üretken olan, toplumsal mücadelenin pek çok alanında 
çalışan ve geniş bir sosyal çevresi bulunan bir kadının özel arşivinden, sa-
dece üç mektubu günümüze ulaşmıştır. 

Özellikle kadınlara ait arşivleri toplayan Vakfın ve özel arşiv toplayan di-
ğer kurumların yürüttükleri çalışmalarla özel arşivler koruma altına alınma-
ya çalışılsa da Türkiye’de toplumsal mücadelenin ve düşünsel hayatın önde 
gelen kadınlarından çoğunun özel arşivi ne yazık ki bugüne ulaşmamış ya 
da henüz ortaya çıkarılmamıştır. Kadınlar, kadın hareketinin ve kadınla-
rın ürettiği belgelerin kaybolmaması için bu alanda bir yüzyıldır mücadele 
vermektedirler. Arşivlerin korunması, tarafsız değil, taraflı bir politikanın 
ürünüdür; dolayısıyla kadın aktivistler bu alanda taraf olmalıdır. 

Alternatif Bir Katalog Denemesi –  
Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu

Arşiv sağlama çalışmaları kadar kadın tarihi çalışmalarına katkı sağ-
lamak için arşivin içeriğinin araştırmacıya ulaştırılmasının da önemli ol-
duğu bilinciyle katalog çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmama konu olan 

1 Bkz. İBB Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar http://ataturkkitapligi.ibb.gov.
tr/yordambt/yordam.php?aKoleksiyon=002 ; Ayrıca bkz. Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı 2020 Ajandası (30. yıl ajandası) “Arşivim Nerede?”.
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bu açıklamalı katalog da böyle bir bilinçle, feminist bir bakış açısıyla, ka-
dın tarihine katkı sağlamak ve küçük bir arşivin nasıl bir bilgi kaynağına 
dönüşebileceğini göstermek amacıyla yazıldı. Özel arşiv katalogları araş-
tırmacılar için önemli bir rehber ve bir bilgi üretimi alanıdır. Bu neden-
le arşivciler günümüzde, hazırladıkları kataloglar ve geliştirdikleri yeni 
yöntemlerle anılıyorlar. Arşiv kataloglarının böylesine önem kazanması 
ve birer başvuru kaynağına dönüşmesinin nedeni, arşivcinin çalışmasına 
başlarken sorduğu sorular ve bu çerçevede izlediği yöntemdir: Bir kata-
logdaki veriler bugünü nasıl aydınlatabilir? Geçmişle bugün arasında nasıl 
köprü kurabilir? Nasıl bir bilgi üretimi ortaya çıkar ve bu bilgi neye yarar? 
Araştırmacının aradığı belgeye ulaşabilmesinde kolaylık sağlamak için na-
sıl kapsamlı bir tanımlama yapılabilir vb. 

Araştırmacıların kullanımına sunulan açıklamalı kataloglar, genellikle 
bir tür açıklamalı bibliyografya çalışmasıdır. Bibliyografyalara göre araş-
tırmacıya daha fazla bilgi sunan açıklamalı bibliyografyanın en önemli iki 
özelliği, tanıtılacak kitabı, süreli yayını, makaleyi ya da benzerlerini açıkla-
mak ve değerlendirmektir. Açıklamalı bibliyografyalara daha çok rastlan-
masına karşın açıklamalı özel arşiv katalogları sınırlıdır. 

Necile Tevfik’in arşivini açıklamalı bir özel arşiv kataloğu olarak hazır-
lamamın temel nedenlerinden biri, küçük bir arşivden hareketle nasıl bir 
bilgi üretimi sağlanabileceğini göstermekti; bunu yaparken kadın tarihinin 
belgelerini, kadın hareketi mücadelesini ve bu mücadeleyi yürüten isim-
leri görünür kılmak amacıyla arşivi feminist bir bakış açısıyla inceledim. 
Böylece arşive başvuran araştırmacı, kataloğun ürettiği bilginin yanı sıra 
bu belgelerden hareketle yeni araştırma alanları keşfedecek ve yeni bil-
gilerin üretilmesi sağlanacaktır. Bu yöntemi geliştirme amacım ise, daha 
önce de belirttiğim gibi araştırmacıya daha fazla bilgi vererek özel arşivin 
görünür olmasını sağlamak, arşiv belgeleri arasındaki ilişkileri vurgula-
mak, kadın tarihi çalışmalarına ivme kazandırmak ve yeni çalışma alanları 
açmaktır. Bu ifadeyi örneklendirmem gerekirse: “Sinema ve Senaryolar”, 
“Edebiyat Yazıları/Konuşmaları”, “Ailesi”, “Uluslararası Kadınlar Birli-
ği”, “Uluslararası Kadınlar Birliği 12. Kongresi”, “Türk Kadın Birliği” ve 
“Türk Kadınlar Birliği” başlıkları altında sınıflandırılan belgelerin çoğu-
nu, Türk Kadın Birliği’nin 1924-1935 arası dönemine ve 1935’teki fes-
hinin ardından 1949’da yeniden kurulmasıyla başlayan ikinci dönemine 
ilişkin belgeler oluşturuyor. Fakat bugün hâlâ faaliyet göstermekte olan bu 
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örgütün 1924-1980 dönemine ilişkin arşivleri mevcut değil. Dolayısıyla, 
Necile Tevfik arşivindeki TKB belgelerinin varlığını öne çıkarmak kadar, 
TKB’nin “kayıp arşivleri”ne yapacağım vurgu da kadın tarihiyle ilgilenen 
bir araştırmacının ya da arşivcinin belgelerin geri kalanının peşine düşme-
sinde etkin bir rol oynayacağını umut ediyorum.

Açıklamalı Katalog ve İzlediğim Yöntem

Necile Tevfik Özel Arşivi belgelerinin eşleştirilmesi ve arşivin okunur 
hale getirilmesi uzun sürdü. Bazı belgelerin birden fazla kopyaya sahip ol-
ması ve bu kopyaların çoğunun sayfalarının eksik olması, belgelerin eşleşti-
rilmesini zorlaştırdı. Bununla birlikte daktiloyla yazılan ve matbu olanların 
dışında arşivde yer alan el yazısı belgelerin okunması ve çözümlenmesi, ça-
lışmanın sürecini uzattı. Sonuç olarak belgeler üzerinde yürütülen detaylı ça-
lışmaların tamamlanmasıyla, 132 belgelik bir arşiv ortaya çıktı. Her bir belge 
için “başlık”, “alıntı”, “teknik anlatım”, “belge anlatımı”, “belgede adı geçen 
kadınlar” olmak üzere 5 ayrı alanda çalışma yürüttüm. Belgelerin ayrıntılı 
anlatımlarını içeren, kataloğun en uzun ve en geniş bölümünü oluşturan ve 
kataloğa açıklamalı olma özelliğini katan bölüm de “belge anlatımı”dır.

Belge Başlıklarını Nasıl Belirledim, Başlıkları Oluştururken Nelere 
Dikkat Ettim?

Belge başlıklarını belirlerken içeriği en iyi şekilde yansıtacak, araştır-
macının ilgisini çekebilecek ve araştırmayı kolaylaştırabilecek başlıklar 
oluşturmaya dikkat ettim. Bazı belgelerde başlığı, -varsa- doğrudan içe-
riğin başlığına göre, bazılarında ise -ek bir bilgi vermek üzere- içerikten 
hareketle oluşturdum. 

Örneğin, Necile Tevfik’in Konuşmaları başlıklı bölümde, belge 132’nin 
orijinal başlığı Un Aperçu sur l’Evolution de la Femme Turque Moderne’dir 
(Modern Türk Kadınının Gelişimine Kısa Bir Bakış). Araştırmacı bu baş-
lığı hem belge künyesinde hem de belgenin teknik açıklamasında göre-
cektir. Ancak belge anlatımında aynı başlığı kullanmak bir tekrar olacak 
ve ek bir bilgi getirmeyecekti. Bu başlık yerine [Necile Tevfik]’in [Polon-
ya Radyosu]’ndaki Konuşması [1935] başlığını vererek, onun Polonya’da 
yapmış olabileceği konuşmaya dikkat çekmek ve araştırmacıya ek bir bilgi 
vermek istedim. 
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Belge 92 için de aynı yöntemi izledim; Necile Tevfik’in, senaryosuna 
L’Aventure Olympienne (Olympos Macerası) başlığını koymuş olmasına 
rağmen bu belgeye Olympos Tanrıçaları ve Tanrıları’nın Hollywood Ma-
ceraları başlığını vererek araştırmacının, Olympos’tan Hollywood’a göç 
eden ve yeni bir hayat arayışına giren bu tanrı ve tanrıçaların macerasına 
odaklanmasını istedim. Son bir örnek vermek gerekirse; Notes (Notlar) 
başlığını taşıyan belge 73’e Necile Tevfik’in FBO Stüdyoları’na (Hollywo-
od’a) Gönderdiği Mektuplar Hakkında Notlar [1935] başlığını vererek, 
araştırmacıya Tevfik’in Hollywood’a bir mektup yazmış olduğu bilgisini 
vermeyi ve sessiz sinema döneminin önemli film şirketi FBO ile iletişimini 
görünür kılmayı amaçladım. Arşivde bulunan Fransızca şiirlerde ise -şiir-
leri Türkçeye çevirmiş olmakla birlikte- daha anlamlı olacağı düşüncesiyle 
belge başlıklarını (şiirin başlığını ya da ilk mısrasını) Fransızca bıraktım.

Başlıklarla ilgili belirtmek istediğim son nokta ise belgelerin başlıkları 
tırnak içindeyse, başlık belge içinden alıntı yapılarak oluşturuldu, tırnak 
içinde değilse belge içeriğiyle bağlantılı olarak benim tarafımdan verildi. 

Alıntılar ve Teknik Anlatım 

Araştırmacıya ön bilgi sunmak için, başlıktan hemen sonra belgeden 
seçtiğim alıntılara yer verdim. Tırnak içinde ve italik olarak belirttiğim bu 
kısa alıntıların, belgenin içeriğini en iyi yansıtacak cümleler olmasına özen 
gösterdim: 

Belge 12 / Uluslararası Kadınlar Birliği Tanıtım Broşürü [1934]
“Uluslararası Kadınlar Birliği’nin birinci görevi cinsiyetler arası eşitliği 

elde etmektir”. 
Belge 127 / Lâtife Bekir’in Necile Tevfik’e Mektubu (1949)
“Biz enternasyonel kongreye iştirak ettik, tabii iyi oldu, fakat İstanbul’da 

yaptığımız kongreye benzemedi.”
Belge 107 / Lâtife Bekir’in Hanna Rydh’e Mektubu (1949)
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı, Uluslararası Kadınlar Birliği Yönetim Kuru-

lu’nun insani konularda aldığı iki tavsiye kararını Türk hükümetine iletti-
ğini bildiriyor.

Teknik açıklamada ise belgenin fiziksel özelliklerine dair bilgilere yer 
verdim: başlık, tarih/tahminî tarih, yazı türü, yazının kime ait olduğu, 
imza, dil, sayfa adedi, kopya sayısı vb. Teknik açıklama kısmını yazabil-
mek, bazı belgelerde aylar süren bir çalışma ve inceleme gerektirdi. Kul-
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landığım bu yöntemi birbirinden farklı teknik açıklamalar gerektiren üç 
belgeyle örneklendirmem gerekirse:

Belge 52’de, bütün veriler belgenin kendisinden elde edilebiliyordu; 
belirsiz olan tek bilgi belgenin tarihiydi. Necile Tevfik’in adını ve soyadını 
kullanma şeklini ipucu olarak değerlendirdim ve belgeye tahminî bir tarih 
verdim: 

Belge 52, “Révolution ou Varsovie 1863” (Devrim ya da Varşova 1863) 
başlıklı, el yazısıyla yazılmış, imzalı Fransızca senaryonun 16 sayfalık öze-
tidir. El yazısı Necile Tevfik’e aittir. Belgede sözü edilen senaryo büyük 
olasılıkla belge 73’te adı geçen Varsovie 1863 adlı senaryosunun sesli sine-
maya uyarlanmış versiyonudur. Belge tarihsizdir fakat 15. sayfada senar-
yonun sonunda Necile Tevfik ismiyle beraber soyadını da kullandığı için 
2 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu’nu referans alarak belgeye 
1935 tarihini verdim. (Davaz, 2019, s. 92)

Belge 33, birçok sayfasının eksik olması, var olan sayfaların ise aynı 
daktilodan çıkmamış olması nedeniyle teknik özellikleri tanımlama aşa-
masında zorlandığım karışık ve zor bir belgeydi. Bu belge bir senaryo ol-
duğundan, eksik sayfalar ve farklı daktilo nüshaları senaryo akışının inşası 
sürecini güçleştirdi. Bununla birlikte belge üzerinde tarih bulunmuyordu. 
Bir önceki örnekte olduğu gibi yine ikincil veriler üzerinden giderek tah-
minî bir tarihlendirme yaptım: 

Belge 33, “Notice explicative concernant une scéne de la deuxième par-
tie” (İkinci bölümün bir sahnesiyle ilgili açıklamalı not) başlıklı, daktiloyla 
Fransızca yazılmış, bir senaryoya ilişkin 4 sayfalık notlardır. Üstündeki 
rakamlardan, belgenin aslında toplam 6 sayfa olduğu anlaşılıyor; ancak 2 
sayfa bu arşivde yer almıyor. 1. sayfa eksik olduğu için 2. sayfada bulunan 
ibareyi belgenin başlığı olarak seçtim. Arşivde bulunan 2, 3 ve 6 numaralı 
sayfalar dışında, üst kısmı yırtık olanın, metnin akışına bakılınca 4. sayfa 
olduğu anlaşılıyor. Siyah ve kırmızı şeritli bir daktiloyla yazılmış metinde 
kırmızı kalem, mürekkepli kalem ve dolma kalemle farklı yerlerde toplam 
22 düzeltme yapılmıştır. Senaryo Necile Tevfik Biren imzalıdır ve el ya-
zısıyla yapılan düzeltmeler ona aittir. Belge tarihsizdir, ancak benzer bir 
daktiloyla yazdığını tahmin ettiğim ve Necile Tevfik Biren olarak imza-
ladığı belgeler çoğunlukla Merkez Bankası’nda çalıştığı döneme aittir. Bu 
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nedenle belgeye 1950 tarihini verdim ve kapalı parantez içinde belirttim. 
(Davaz, 2019, s. 94-95)

Teknik özellikleri saptamada zorlandığım, arşivdeki en karmaşık belge, 
60 numaralı belgeydi; ön ve arka yüzde bulunan yazılar, iki ayrı el yazısıyla 
yazılmıştı. Kime ait olduklarını saptamak kolay olmadı; belgeyi inceleme-
ye başladığım süreçte edindiğim ilk izlenim ile sonunda ulaştığım sonuç 
birbirinden çok farklıydı. Bu nedenle belgenin teknik özellikleri hakkında 
karara varmak ve açıklama oluşturmak oldukça uzun zaman aldı. Sonra-
dan elime geçen ikincil bir kaynak sayesinde belgenin teknik özelliklerini 
çözebildim: 

Belge 60, “L’amour est mon péché” (Aşk Günahımdır) başlıklı, im-
zasız, bir defterin ortasından blok halde koparılmış sayfalara, el yazısıyla 
yazılmış 17 sayfalık Fransızca bir metindir. Üzerinde iki farklı el yazısı bu-
lunmaktadır. Metnin ilk 6 sayfasında Aşk Günahımdır romanını özetleyen 
notlar yer alır. Bu notlardaki el yazısı Necile Tevfik’e aittir. Yapılan araş-
tırmalar sonucunda bu metnin, Hermine Lecomte du Nouÿ’nin L’amour 
est mon péché adlı romanının birinci bölümünün özeti olduğu bilgisine 
ulaştım. Metnin orta kısımlarına doğru 7 yaprağın ön sayfaları boş bıra-
kılmış, arkalarına ise siyah mürekkepli bir kalemle, okunması oldukça güç 
Fransızca notlar yazılmıştır. “Préface”, yani önsöz başlığı altında yer alan 
bu notları çözümlemeye çalışırken içeriğe dair edindiğim bilgi, beni Neci-
le Tevfik ve ailesi hakkında yaptığım araştırmalar sürecinde ulaştığım bir 
kaynağa yönlendirdi; notların Necile Tevfik’in babası Mehmet Tevfik Bi-
ren’in hatıralarını yayımladığı İkinci Abdülhamit, Meşrutiyet ve Mütakere 
Devri Hatıraları adlı kitabının XLII. sayfasında yer alan Mukaddime’nin, 
yani önsözün Fransızcası olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu notlar ve el 
yazısı Mehmet Tevfik Biren’e ait olabilir. (Davaz, 2019, s. 104-105)

Belgenin Anlatımı 

Her belge için oluşturduğum alanlardan dördüncüsü, belge anlatımı-
nı içeriyor. Bu alan, araştırmacının belgeye fiziksel olarak ulaşmasından 
önce ona belgeyi anlattığım ve belgenin ana fikirlerini içeren bir bölüm 
niteliği taşıyor.

Belgelerin anlatımlarını oluşturmak kataloğun en zaman alan ve en 
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zorlayıcı aşaması oldu. Yabancı dildeki belgelerin çevirisi, sayfa eşleş-
tirme çalışmaları, el yazılarının okunması ve analizi, belgenin kime ait 
olduğunu/kim tarafından yazıldığını saptama (teknik açıklama sürecin-
de olduğu gibi anlatımda da önemli bir unsur) vb. süreçler sonrası belge 
anlatımı şekillendi. Fransızca el yazısı belgelerin özellikle okunaksız ve 
karalama niteliğinde olması çözümü zorlaştırdı. Fransızca şiirlerin ak-
tarımında, özgün üslup korunmaya çalışılarak çeviri yapıldı. Eski harfli 
belgelerin Latin harflerine çevrilmesi için yardım alındı. Bazı Türkçe el 
yazısı belgelerin okunaksız olması nedeniyle, birden fazla kişi fikir alış-
verişi yaparak çalıştı. 

Anlatımlar oluşturulurken dönem, olay ve kişiler esas alınarak yerli ya-
bancı kaynaklardan araştırma yapıldı. Bazı belgeler için ikincil kaynaklar-
dan da yararlanılarak anlatım desteklendi. Ön yüzü ile arka yüzü arasında 
konu farkı olan belgelerde olay örgüsü kurma, anlatım birlikteliği sağlama, 
vb. çalışmalar yapıldı. Zaman zaman farklı uzmanlıklar gerektiren yoğun 
bir çalışmanın ardından anlatımlar ortaya çıktı. 

Örnek: Belge 10’un anlatımı:

Necile Tevfik, bir gazete ya da dergi için kendisinden yazı istediği 
anlaşılan Nur Hanım’a yazdığı bu cevabi mektupta, doktora gitmesi ge-
rektiğinden yazısını istenilen saate yetiştiremeyeceğini belirtiyor ve karşı 
tarafı sıkıntıda bırakmamak için kapıcıyla bir hikâye kitabı gönderdiğini 
söylüyor. Nur Hanım’a “...içinden seçeceğiniz herhangi bir hikâyeyi bastı-
rabilirsiniz. Bu suretle bana ayırmış olduğunuz yer boş kalmaz” dedikten 
sonra, “Kontun Buketi” ve “Sitayiş Makalesi” adlı iki hikâyesini öneriyor. 
Birkaç kez, gönderdiği hikâye kitabının başka bir nüshasının elinde ol-
mamasına dikkat çekerek, kullanabileceği başka bir yazısı varsa kitabının 
hemen iadesini, kitaptan seçim yapılacaksa seçilen hikâyeler basıldıktan 
hemen sonra iade edilmesini rica ediyor. Böylelikle, Necile Tevfik’in ya-
yımlanmış bir eseri olduğu bilgisine ulaşıyoruz.

Mektubun devamında, kendisinden istenilen makaleyle ilgili ayrıca gö-
rüşmek istediğini, aslında konuşmasını makale halinde neşretmenin pek 
işine gelmediğini, fakat hatır nedeniyle kabul ettiğini ifade ediyor. Böylece 
Nur Hanım’ın, Necile Tevfik’in bir konuşmasını makale halinde yayım-
lamayı talep ettiğini anlıyoruz. Ancak bahsi geçen metnin, hangi konuş-
masına ait olduğunu bilmiyoruz. Mektup, Necile Tevfik’in, arzu edildiği 
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takdirde, “gayrî sîyasî olmak şartiyle muhtelif mevzuda” makale yazabile-
ceğini belirtmesiyle sonlanıyor. 

Necile Tevfik’in mektubunda bahsettiği fakat bu arşivde olmayan kita-
bına, Nur Hanım’a önerdiği iki hikâyenin başlığı üzerinden Millî Kütüp-
hane kataloğunda yaptığım tarama sonucunda ulaştım. 1933’te yayımlan-
mış bu kitabının adı İstersen Okuma’dır. (Davaz, 2019, s. 104)

Belgede Adı Geçen Kadınlar

Kadınları ve kadın tarihini merkeze almaya çalıştığım açıklamalı ka-
talog çalışmasında belgede geçen bütün kadın isimlerinin yer alması ge-
rektiğini düşündüm ve her belge anlatımından sonra “Belgede adı geçen 
kadınlar” başlığı altında bir alan açtım. Bu yöntemin, tanınmış, az tanın-
mış ya da gölgede kalmış olsalar da arşivde var olan kadın isimlerini öne 
çıkaracağını ümit ediyorum. Bu isimleri görünür kılmanın, kadın mer-
kezli arşivcilik çalışmalarını daha ileri aşamalara götürmeye katkı suna-
cağına inanıyor; arşivin kapsadığı dönem olan 1924-1954 yıllarında varlık 
gösteren bu kadınlara ve onların üstlendikleri rollerle ilgili daha kapsamlı 
bilgiye ulaşılmasında yardımcı olacağını umuyorum.

Arşivde, en fazla kadın isminin yer aldığı belgeler 12. Kongre ile il-
gili olanlardır. Örneğin, Belge 85’te 26 kadının adı geçiyor; bu kadınla-
rın hepsi Uluslararası Kadınlar Birliği üyeleri ve çoğu yurt dışından gele-
rek 12. Kongre’de görev almıştır. Birlik’in tanıtım broşürü olan Belge 12 
yine çok fazla sayıda kadının adı geçtiği bir belgedir; 69 kadının ismi yer 
alır. Önemli bir diğer belge grubu, Türk Kadın Birliği’nin, benim birinci 
dönem TKB diye adlandırdığım 1924-1935 yıllarına ilişkin belgeleridir. 
Çünkü TKB’nin bu dönemine ait pek fazla bilgi ve belge günümüze ulaş-
mamıştır. Bu nedenle arşivde, gerek Türk Kadın Birliği’nin 1935 yılı idare 
heyeti azaları gerekse 12. Kongre’ye seçtiği asil ve yedek üyelerinin adla-
rının yer aldığı bu belgeler önemlidir. Örneğin, Belge 111’de Uluslararası 
Kadınlar Birliği 12. Kongresi’nin hazırlık komisyonunda yer alan TKB’li-
lerin listesi bulunuyor; Aliye Esat, Arayiş Hüseyin, Arsine Selyan, Faika 
Nahit, Hasene Sabri, Lâtife Bekir, Leman Fuat, Leman Sait, Madiha Fethi, 
Mihri Hüseyin, Mualla Fethi, Müeyyet, Necile Tevfik, Nimet Ahmet Refik, 
Nimet Refik, Piraye Sadullah, Rana Sani Yaver, Sabiha Ali, Safiye Hüseyin, 
Seniye Cenanî, Süreyya Ağaoğlu, Vecihe Ziya. 

Bu alanın içeriğini hazırlarken karşılaştığım en önemli sorun, bazı 
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belgelerde isimlerin kolayca okunamamasıydı; bu isimleri köşeli paran-
tez içinde belirttim ve okunabilen kısımlarını verip, okunamayan her harf 
için “.” işareti kullandım: [Halime L...a] gibi. İsimler nasıl yazılmışsa aynı 
şekilde vermeye özen gösterdim; örneğin Belge 8’de geçen Mevhibe İnönü 
ve Kâmile Erim’i, belirtildiği gibi Mevhibe Hanımefendi ve Kâmile Hanı-
mefendi olarak verdim ancak anlaşılabilir olması için soyadlarını da pa-
rantez içinde ekledim. 

Bazı kadınların isimleri belgede kocalarının adlarıyla anılıyordu; kadı-
nın kimliğine ulaşabilmek için bu bilgi önemli olabileceğinden “adı geçen 
kadınlar” kısmında da bu şekilde belirtmeyi tercih ettim: Örneğin Dr. Ah-
met [Remzi] Hanımı, Ali Bey’in Hanımı, Faruk Bey’in Hanımı. 

Bazı kadınların soyadları metinde yer almadığı için sadece adlarını be-
lirttim; Belge 8’deki “Nesrin” örneğinde olduğu gibi. Bazı belgelerde ise 
kadınların adları ve soyadları üstü çizili olarak verilmişti. Okuyabildikle-
rimi, üstü çizilmiş olduklarını da belirterek ifade ettim: Örneğin “Neba-
hat Beşe (üstü çizilmiş)”. Son olarak, aynı kadının farklı belgelerde farklı 
adlarla anıldığını gözlemledim: Necile Tevfik Biren, Necile T. Biren, Ne-
cile Hanım, Necile Biren. Böyle bir farklılığın temelinde, medeni durum, 
Soyadı Kanunu, vb. etkenler söz konusu olabileceğinden, isim belgede ne 
şekilde yazıldıysa bu alanda da o şekilde vermeyi tercih ettim. 

Arşivin Tasnif Şeması

Kadın merkezli arşivcilik çalışmalarında katalog oluşturma ve belge 
tanımlama süreçlerinin etkin bir parçası da feminist bilinçtir. Bir kadın 
arşivindeki belgenin tanımlanması, kadın tarihi çalışmalarında değişime 
ve dönüşüme katkı sağlamalıdır. Tanımlama ve sınıflandırma şeması, aynı 
zamanda belgeye erişimin anahtarı olmalıdır. 

Tümüyle arşivin ne tür belgeler içerdiğini, belgelerin birbirleriyle olan 
bağlantısını anlamak, arşiv hakkında bütünüyle bilgi sahibi olmak, kata-
loglama ve tasnif şemasını ortaya çıkarmak açısından öncelikli yapılma-
sı gereken çalışmalardır. Bu çalışma yapılırken unutulmaması gereken, 
elinizdeki arşivin “sebebini bilmediğimiz bir seçim sonucunda” (Héon, 
1995, s. 73-90) bir araya getirilen belgelerden oluştuğudur; bugüne ulaşan 
özel arşivin içerdiği belgeler bir seçimin/tesadüfün/inkârın/kaybın belle-
ğini oluşturur: Arşivin ne kadarı bugüne ulaşmıştır, arşivin yaratıcısı ne-
leri saklamış, neleri imha etmiştir, elinizdeki arşiv yeteri kadar kapsayıcı 
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mıdır? Bu nedenle belgelerin anlam soy ağacına eğilmek, belgesel bütün-
lüğü yapılandırmak, belgelerin yapısını ve sınıflandırma şemasını oluştur-
mak gerekir. Gilles Héon’un dediği gibi “uygun bir sınıflandırma şeması 
geliştirebilmek için sınıflandırılacak belgeler hakkında bütünsel bir vizyon 
sahibi olmak” ve “belgenin gizli çok katmanlı anlamlarının peşine düşme-
miz” (Héon, 1995, s. 77) gerekir. Bu nedenle belgenin anlamına yaklaş-
mak için belgede olmayanlar, görünmeyenler de dikkate alınmalıdır. Bir 
belgenin yaratılmasının “sosyal, kültürel, siyasi, dinî koşulları” göz önün-
de bulundurulmalıdır. Böylece belgenin okuma süreciyle birlikte üretim 
koşulları da incelenir. Yani statik bir okumanın ötesine geçerek aktif ve 
dinamik bir okuma ile belge incelenmelidir.

Necile Tevfik’in arşivi üzerinde çalışırken sayfaları eşleştirip belgeleri 
oluşturduktan ve okuduktan sonra bu yeni bakış açısıyla bir ön sınıflan-
dırma çalışmasına başladım ve arşivin içeriğini göz önünde bulundura-
rak, belgeleri farklı şekillerde gruplandırmayı denedim. İlk olarak Türk 
Kadınlar Birliği’ne ve uluslararası kadın hareketine ait belgelerin varlığı ve 
Necile Tevfik’in kadın hareketi içindeki konumu nedeniyle, arşivi kadın 
hareketine yönelik belgelerin ön plana çıktığı bir şekilde sınıflandırdım. 
Bu nedenle Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgeleri başlıklı bir belge 
grubu oluşturdum ve Necile Tevfik Arşivi’ndeki konuyla ilgili belgeleri bu 
başlık altında topladım. Ancak bu konuyla ilgili o kadar çok belge toplandı 
ki, bu gruplandırma araştırmacı için arka arkaya dizilmiş uzun bir belge-
ler listesine dönüştü ve kendi içlerinde de sınıflandırmaya ihtiyaç duyar 
hale geldi. Belgeleri doğrudan yazan kişiye göre ya da türlerine göre grup-
landırmayı da denedim. Fakat bu noktada belgeler arasındaki bağlantının 
koptuğu ve anlam bütünselliğinin kesintiye uğradığını fark ettim. Birkaç 
denemeden sonra, arşivdeki belgelerin birbirleriyle olan ilişkilerini kopar-
madan içerikleriyle ilgili vurguları ön plana çıkarmayı amaçlayan bir sınıf-
landırma şeması ortaya çıkardım ve belgeleri; Necile Tevfik’in Entelektüel 
Üretimi ve Ailesiyle İlgili Belgeler, Kadın Hareketinin Örgütlenme Belge-
leri ve Diğer Belgeler olmak üzere üç temel başlıkta topladım. “Necile Tev-
fik’in Entelektüel Üretimi ve Ailesiyle İlgili Belgeler” başlığı altında onun 
sinema ve senaryo çalışmalarını, edebiyatla ilgili yazılarını, toplantı/radyo 
programı konuşmalarını ve bir yazısını, son olarak ailesiyle ilgili belgele-
ri, “Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgeleri” başlığı altında Türk Kadın 
Birliği, Uluslararası Kadınlar Birliği ve 12. Kongresi ve ikinci dönem Türk 
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Kadınlar Birliği ile ilgili belgeleri sıraladım. “Diğer Belgeler” başlığı altında 
Necile Tevfik’le doğrudan ilişkili olmayan belgelere yer verdim. 

Küçük bir arşiv olmasından hareketle, ikincil kaynaklardan da faydala-
narak belgelerin tarihsel arka planını, arşiv yaratıcısının içinde olduğu iliş-
ki ağlarını ortaya çıkarmaya, belgelere ve arşive ilişkin ek bilgiler vermeye 
çalıştım. Her belgenin ayrıntılı bir tanıtım metnine yer verdiğim “Fonun 
Kapsadığı Konular: Necile Tevfik Arşivi’ndeki Belgeler (1924-1954)” baş-
lığı altında ise ikincil kaynakların da yardımıyla arşiv belgelerinin genel 
bir değerlendirmesini yaptım. 

Necile Tevfik’in Entelektüel Üretimi ve Ailesiyle İlgili Belgeler

Bu bölümde Necile Tevfik’in sinema ve senaryo çalışmalarını, edebi-
yatla ilgili yazılarını, toplantı ve radyo programı konuşmalarını ve yazı-
sını, son olarak ailesiyle ilgili belgelerini bir araya getirdim. Bu belgeleri, 
“Sinema ve Senaryolar”, “Edebiyat Yazıları”, “Konuşmaları ve Yazıları”, 
“Necile Tevfik ve Ailesi” olmak üzere dört başlık altında inceledim. 

“Sinema ve Senaryolar”

Sinema ve Senaryolar başlığı altındaki belgeleri Sinema Teknikleri 
ve Senaryolar (Sessiz Sinema, Sesli Sinema) olmak üzere iki alt başlıkta 
değerlendirdim. Senaryo yazmak için tuttuğu, bir senaryonun taşıması 
gereken özellikler ve senaryoyla ilgili kavramları içeren notları Sinema 
Teknikleri altında topladım. Bu notlarda sinema teknikleri ile yakından 
ilgilendiğini ve senaryo yazımına profesyonel bir bakış açısıyla yaklaştığını 
görebiliyoruz. 

Senaryolar başlığı Sessiz Sinema ve Sesli Sinema Senaryoları ile ilgili 
belgeleri içeriyor: Sessiz Sinema Senaryoları başlığı altında Necile Tev-
fik’in sessiz sinema için yazdığı iki senaryosunu (Séduction ve Varsovie 
1863) Hollywood’da bulunan FBO Stüdyoları’na ve Jacques Feyder’e gön-
derme sürecini anlattığı notlar bulunuyor. Bu notlardan Necile Tevfik’in 
1928 yılından itibaren sessiz sinema ile ilgilendiğini, senaryolarından en 
az bir tanesini Jacques Feyder’e sattığını ve telif hakkı ücreti aldığını öğ-
reniyoruz. 

Sesli Sinema Senaryoları başlığı altında ise yazdığı dört sesli sinema 
senaryosunun özetleri bulunuyor. Belgelerden biri - “Devrim ya da Varşo-
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va 1863”- öncelikle sessiz sinema için hazırladığı sonra ise sesli sinemaya 
uyarladığını düşündüğüm, Çar II. Aleksandr döneminde geçen, bir Rus 
general ve evlat edindiği ikizler etrafında gelişen olayları konu alan bir 
senaryodur. Olympos tanrıçaları ve tanrılarının Hollywood maceralarını 
konu alan senaryoda kendilerini unutulmuş hisseden, geniş kitleleri he-
yecanlandıramadıklarını fark eden tanrıça ve tanrıların, Hollywood yıl-
dızlarına imrenip, Hollywood’a doğru çıktıkları yolculuğu ve yeryüzünde 
başlarından geçen olayları hicivli bir dille anlatır. “Bir Senaryonun İkinci 
Bölümüyle İlgili Açıklamalı Not” başlığını taşıyan ve pek çok sayfası eksik 
olan üçüncü senaryosu, bir kadın ve üç erkek arasında geçen karmaşık bir 
aşk hikâyesini konu alır. Bu bölümdeki son senaryosunda ise bir bilim in-
sanı tarafından, insan ve hayvan hastalıklarını teşhis etmek için bedenden 
yayılan radyoaktiviteden hareketle üretilen makinenin, ünlü bir besteci-
nin tedavisinde kullanılması sürecini okuruz. 

Yaptığım araştırmalar sonucu Necile Tevfik’in senaryo çalışmalarının 
arşivindekilerle sınırlı olmadığı, Anadolu Kahramanları (Karakoç, 2012, 
s. 173-174) adında bir senaryosu daha olduğu, 1930’ların sonunda da bu 
çalışmalarını devam ettirdiği bilgisine ulaştım. Dolayısıyla araştırmacının 
arşivdeki belgelerin yanı sıra bağlantılı belgelere/arşivlere ulaşabilmesi 
için katalogda bu ek bilgilere de yer verdim. 

“Edebiyat Yazıları”

Edebiyat yazılarını bir araya getirdiğim bölümde hikâyeleri, hikâyeleri 
ile ilgili yazışmaları, edebiyat çalışmaları ile ilgili notları ve çevirileri bu-
lunuyor. Bu hikâyelerin tarihleri belli olmamakla birlikte tahminî bir ta-
rihlendirme yaparak belgelere Necile Tevfik’in daha yoğun yazı ve hikâye 
yazdığı dönem olan 1935-1954 tarih aralığını verdim. 

“Hikâyeleri” başlığı altında bulunan “Buluttan Nem Kaparsınız” adlı 
hikâyesi kadın-erkek, karı-koca ilişkilerinin hicivli anlatımını; “Fatma” 
sara hastası bir hizmetçinin kocasıyla yaşadığı acı olayları; “Mehmet Ağa” 
torununu kaybetmiş ihtiyar bir köylü ile köyün çocukları arasında geçen 
trajik bir olayı; “Le Cercueil (Tabut)” Doğu Avrupa’nın bir köyünde Sonia 
adlı genç bir kız, üvey annesi ve genç kızın nişanlısı arasında geçenleri 
konu ediniyor. Ayrıca “Le Cercueil (Tabut)” hikâyesinin N.T. imzasıyla 
Türkiye’de Fransızca çıkan bir gazetenin “Hikâyelerimiz” köşesinde ya-
yımlanmış versiyonuna ait gazete kesiği bu bölümde bulunuyor. 
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Hikâyeleri ile İlgili Yazışmalar’da Necile Tevfik’in kendisinden bir ga-
zete ya da dergi için yazı talep eden Nur adında bir kadına hitaben yaz-
dığı 24 Haziran 1953 tarihli bir mektup taslağı yer alıyor. Edebiyat Çalış-
malarıyla İlgili Notları ve Çevirileri bölümünde ise Hermine Lecomte du 
Noüy’nin L’Amour Est Mon Péché (Aşk Günahımdır) romanının birinci 
bölümünü özetleyen notlar ve babası Mehmet Tevfik’in hatıralarını içeren 
ve 1993 yılında yayımlanan kitabının (Hürmen, 1993) önsözünün taslağı 
bulunuyor. Edebiyat çalışmaları kapsamında değerlendirdiğim ve bu bö-
lüme dâhil ettiğim bir diğer belge, Kanuni Sultan Süleyman tarafından I. 
François’ya yazılan mektubun başlangıç bölümüyle aşağı yukarı aynı ol-
duğunu fark ettiğim nottur. Bu bölümün son belgesi ise yaptığım araş-
tırmalar sonucunda Honoré de Balzac’ın La Duchesse de Langeais (Lanje 
Düşesi) adlı romanının ilk sayfalarının çevirisi olduğunu fark ettiğim “Bir 
Akdeniz Adasında Karmelit Manastırı”dır. 

“Konuşmaları ve Yazıları”

Necile Tevfik’in, önemli bir kısmı Cumhuriyet devrimleri ve kadınlara 
kazandırdığı haklarla ilgili olan konuşma ve yazılarını bir araya getirdiğim 
“Konuşmaları ve Yazıları” başlıklı bölüm, Necile Tevfik’in düşünce ve gö-
rüşlerini anlamak açısından önemlidir. 

Konuşmalar başlığını kendi içinde Cumhuriyet’i Anlatan Konuşmala-
rı, 12. Kongre’yle İlgili Konuşmaları ve Konuşmalarına İlişkin Yazışmalar 
olmak üzere alt başlıklara ayırdım. Cumhuriyet’i Anlatan Konuşmaları 
başlığı altında Cumhuriyet’in 11. yıldönümü nedeniyle hazırladığı bir ko-
nuşması; Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 12. Kongresi’nde 23 Nisan 1935 
tarihli oturumda yaptığı ve Cumhuriyet kadınını, Atatürk devrimleri sa-
yesinde kadının elde ettiği hakları konu edindiği konuşmaları bulunuyor. 
Bu grubun son belgesi içerik bakımından diğer iki konuşması ile benzerlik 
taşıyor olsa da farklı olarak yurt dışında, Polonya’da bir radyo programın-
da yaptığını tahmin ettiğim bir konuşmasıdır.

12. Kongre’yle İlgili Konuşmaları başlığı altında Türk Kadın Birliği’nin 
10 Mayıs 1935 tarihli fesih kongresinde Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 
12. Kongresi’yle ilgili –TKB adına kongreye katılan delegelerin adları, 
kongre kararları ve kongre sırasında yapılan sosyal etkinlikler– okuduğu 
rapor ve yine 1935 Kongresi’yle ilgili Ankara Radyosu’nda yaptığını tah-
min ettiğim 27 Haziran 1953 tarihli bir konuşma metni olmak üzere iki 
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belge yer alıyor. Konuşmalar bölümünün son alt başlığında Salim Hamdi 
isimli gazetecinin bir ajans için Tevfik’ten bir nutkunun özetini ya da kop-
yasını talep ettiği mektup bulunuyor. 

Konuşmalar dışında bu bölümde yer alan Yazılar adlı ikinci üst başlık-
ta tek bir belge bulunuyor: Necile Tevfik’in, Cumhuriyet’e ilişkin çocukluk 
hatırasını anlattığı ve Türk Kadın Birliği yayın organı Kadın Sesi dergisi-
nin Cumhuriyet’in 10. yılı özel sayısında, 1933 yılında yayımlanan yazısı.

“Necile Tevfik ve Ailesi”

Necile Tevfik ve Ailesi başlığı altında yer alan belge içeriklerinden ha-
reketle ve ikincil kaynakların da yardımıyla Tevfik ailesi ve ilişki ağları 
hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak mümkün oldu. Bu belgeleri aile üye-
lerinin isimleri üzerinden, Necile Tevfik, Mehmet Tevfik Biren, Emine 
Naciye Neyyal, Meliha Zâfir Yenerden ve Güzin Tevfik olmak üzere beş 
başlıkta gruplandırdım. 

Birinci grupta Necile Tevfik’in bu arşivdeki tek fotoğrafı yer alıyor. 
İkinci grupta Necile Tevfik’in babası Mehmet Tevfik tarafından yazılmış, 
Osmanlı hanedanından Nizameddin Efendi, Şükriye Sultan ve Mihriban 
Mihrişah Sultan’ın (Osmanlı padişahı Abdülaziz’in torunları, Yusuf İz-
zeddin Efendi ile Leman Ünlüsoy’un çocukları) Mısır’daki yaşantılarını ve 
mali sorunlarını konu alan üç mektup ve önemli hukukçuların isimlerinin 
ve birkaçının eserlerinin yazılı olduğu, [Mehmet Tevfik’e] ait notlar bulu-
nuyor. Mehmet Tevfik Bey’in hanedan üyeleriyle yaptığı ve Necile Tevfik 
arşivinde çok azına denk geldiğimiz bu yazışmaların daha fazlası İSAM’da 
Yusuf İzzettin Efendi Evrakı içinde muhafaza ediliyor. 

Hanedanla ilgili bir başka yazışma, Emine Naciye Neyyal başlıklı üçün-
cü grupta yer alıyor: Necile Tevfik’in annesinin adının yazılı olduğu belge, 
İsviçre’nin Locarno kentine, bir hastanın, yüksek olasılıkla [Nizameddin 
Efendi]’nin, durumunu öğrenmek üzere yazılmış bir telgrafın metnidir.

Meliha Zâfir Yenerden başlığı altında yer verdiğim dördüncü gruptaki 
belgeler, Necile Tevfik’in kız kardeşi Meliha Zâfir’e ait olduğunu düşün-
düğüm bir telgraf makbuzu ile Meliha Zâfir tarafından yazılmış aşk, ölüm 
ve doğa temalı Fransızca şiir taslaklarıdır. 

Beşinci ve sonuncu grup, Güzin Tevfik başlığı altında iki belgeden oluşu-
yor: Güzin Tevfik’e ait olduğunu düşündüğüm bir şiir taslağı ile İngiliz arka-
daşı Joan Doller tarafından Güzin Tevfik’e gönderilmiş Fransızca bir mektup. 
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A. NECİLE TEVFİK – SİNEMA VE SENARYOLAR
a.1. Sinema Teknikleri 
Belge 130 / “Senaryo İçin Not”, [1928]
a.2. Senaryolar
a.2.1. Sessiz Sinema Senaryoları 
Belge 73 / Necile Tevfik’in FBO Stüdyoları’na (Hollywood’a) Gönder-

diği Mektuplar Hakkında Notlar, [1935], (Fr.) 
a.2.2. Sesli Sinema Senaryoları 
Belge 52 / “Devrim ya da Varşova 1863”, [1935], (Fr.)
Belge 92 / Olympos Tanrıçaları ve Tanrılarının Hollywood Maceraları, 

[1935], (Fr.)
Belge 33 / Bir Senaryonun İkinci Bölümüyle İlgili Açıklamalı Not, 

[1950], (Fr.)
Belge 82 / “Profesör Ahmet’in Garip Deneyi”, [1950], (Fr.)

B. NECİLE TEVFİK - EDEBİYAT YAZILARI
b.1. Hikâyeleri
Belge 28 /“Buluttan Nem Kaparsınız”, [1935-1954] 
Belge 7 / “Fatma”, [1937]
Belge 20 / “Mehmet Ağa”, [1935-1954]
Belge 56 / “Tabut”, [1935-1954], (Fr.) 
Belge 59 / “Le Cercueil” Başlıklı Gazete Kesiği, [1935-1954], (Fr.)
b.2. Hikâyeleriyle İlgili Yazışmaları
Belge 10 / [Necile Tevfik]’in Nur Hanıma Mektubu, (1953)
b.3. Edebiyat Çalışmalarıyla İlgili Notları ve Çevirileri
Belge 60 / “Aşk Günahımdır”, [1935-1954], (Fr.)
Belge 100 / “Süleyman”, [1935-1954], (Fr.)
Belge 13 / Bir Akdeniz Adasında Karmelit Manastırı, [1935-1954]

C. NECİLE TEVFİK – KONUŞMALARI VE YAZILARI
c.1. Konuşmaları
c.1.1. Cumhuriyet’i Anlatan Konuşmaları
Belge 25 / [Necile Tevfik]’in Cumhuriyet’in 11. Yıldönümü Konuşma-

sı, [1934]
Belge 77 / Necile Tevfik’in Cumhuriyet Kadınını Anlatan Konuşması, 

(1935), (Fr.) 
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Belge 132 / [Necile Tevfik]’in [Polonya Radyosu]’ndaki Konuşması, 
[1935], (Fr.)

c.1.2. 12. Kongre’yle İlgili Konuşmaları
Belge 11 / Necile Tevfik’in Fesih Kongresi’nde Okuduğu Rapor, (1935)
Belge 120 / Necile Tevfik’in [Ankara Radyosu]’nda Yaptığı Konuşma, 

(1953)
c.1.3. Konuşmalarına İlişkin Yazışmalar 
Belge 1 / Salim Hamdi’nin Necile Tevfik’e Mektubu, [1935] 
c.2. Yazıları
Belge 54 / “Çocukluk Hatırası”, [1933] 

D. NECİLE TEVFİK VE AİLESİ
d.1. Necile Tevfik
Belge 6 / Necile Tevfik’in Arşivdeki Tek Fotoğrafı, (1935), (Fr.
d.2. Mehmet Tevfik Biren
Belge 122 / Mehmet Tevfik’in Osmanlı Hanedanından Mihriban Mih-

rişah Sultan ve Nizameddin Efendi ile İlgili Mektubu, (1924), (Fr.)
Belge 121 / Mehmet Tevfik’in Nizameddin Efendi ve Kız Kardeşinin 

Konaklama Sorunu ve Mihriban Mihrişah Sultan’ın Eğitimiyle İlgili Mek-
tubu, (1924), (Fr.)

Belge 123 / Mehmet Tevfik’in Nizamettin Efendi’nin Evliliği ile İlgili 
Mektubu, (1928), (Fr.)

Belge 62 / [Mehmet Tevfik]’in Bir Notu, [1931-1943], (Fr.)
d.3. Emine Naciye Neyyal
Belge 128 / [Emine Naciye Neyyal Hanım]’ın Telgrafı, (1933), (Fr.)
d.4. Meliha Zâfir Yenerden 
Belge 19 / [Meliha Zafir]’e ait Telgraf Makbuzu, (1949)
Belge 78 / [Meliha Zâfir]’in Bir Şiiri, [1950], (T., Fr.)
Belge 22 / [Meliha Zâfir]’in “Réflexions” Şiiri, (1950), (Fr.)
Belge 61 / [Meliha Zâfir]’in “Pourquoi? Et parce que!” Şiiri, (1950), (Fr.)
Belge 55 / Meliha Zâfir’in “a gulseren (à propos de la littérature angla-

ise)” Şiiri, [1950], (Fr.)
Belge 58 / [Meliha Zâfir]’in “Pluie d’été” Şiiri, [1950], (Fr.)
Belge 113 / [Meliha Zâfir]’in Bir Şiiri, (1950), (Fr.) 
Belge 76 / [Meliha Zâfir]’in “D’une Femme A Un Homme” Şiiri, 

(1951), (Fr.) 
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d.5. Güzin Tevfik Biren
Belge 65 / [Güzin Tevfik]’in “Comptes Courants” Şiiri, (1949), (Fr.)
Belge 75 / Joan Doller’in Güzin Tevfik’e Mektubu, [1952], (Fr.)

Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgeleri

Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgeleri başlığı, sınıflandırma şema-
sının ikinci ana başlığını ve bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde Necile 
Tevfik’in idare heyeti üyelerinden biri olduğu, 7 Şubat 1924’te kurulan 
“Türk Kadın Birliği”, 1904’te kurulan “Uluslararası Kadınlar Birliği” (In-
ternational Woman Suffrage Alliance -IWSA) (Davaz, 2014), bu örgütün 
1935 Nisan’ında Türk Kadın Birliği’yle birlikte İstanbul’da düzenlediği 
“12. Kongre”si ve bu Kongre’den kısa bir süre sonra kendini fesheden 
Türk Kadın Birliği’nin, 1949 yılında yeniden kurulması ile ikinci dönem 
olarak adlandırdığım “Türk Kadınlar Birliği” ile ilgili belgeler yer alıyor. 

“Türk Kadın Birliği”

“Türk Kadın Birliği” başlığı, kendi içinde alt başlıklara ayrılıyor: “İkin-
ci Balkan Konferansı’na Kadınların Katılımı: Romanya Kadınlar Delegas-
yonu ve TKB”, “Türk Kadın Birliği - 12. Kongre Hazırlık Çalışmaları”, 
“Necile Tevfik’in 12. Kongre’yle İlgili Notları”, “Türk Kadın Birliği’nin 
1935 Yönetim Kurulu Üyeleri” ve “Türk Kadın Birliği’nin Feshi”.

Bu grupta Türk Kadın Birliği’nin de temsilci bulundurduğu 20-26 
Ekim 1931’de İstanbul’da toplanan İkinci Balkan Konferansı’na, Ro-
manyalı Kadınlar Ulusal Konseyi adına Romanya kadınlar delegasyonu 
tarafından sunulan öneriler ve bu delegasyondan Zefira Colonel Voicu-
lescu’ya ait kartvizit; TKB’nin 12. Kongre hazırlık çalışmaları kapsamında 
ürettiği anket cevapları, mektup, komisyon üye listeleri olmak üzere çeşitli 
belgeler ile Necile Tevfik’in medeni kanun hakkında yaptığı ön çalışmalar 
ve 12. Kongre’yle ilgili notları yer alıyor. Yanı sıra TKB’nin 1935 yılı Yöne-
tim Kurulu üyelerinin adres bilgilerini içeren liste ve son olarak TKB’nin 
feshine ilişkin belgeler bulunuyor.
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“Uluslararası Kadınlar Birliği” ve “12. Kongre”

“Uluslararası Kadınlar Birliği” başlığı altında, tanıtım broşürleri, ça-
lışma raporları, evli kadının tabiiyeti ve kadın-erkek çalışma koşullarının 
eşitliği komisyonlarının çalışmalarına ait raportörler tarafından hazırla-
nan rapor özetleri, kadının (evli-bekâr) çalışma hakkı konusunda Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü’nün 19. Konferansı’na sunulmak üzere hazırlanmış 
imza kampanyası metni olmak üzere çeşitli belgeler bulunuyor. Uluslara-
rası Kadınlar Birliği’nin 1935’te İstanbul’da düzenlediği 12. Kongre’siyle 
ilgili belgeleri ise kongrenin hazırlık aşamalarının, yürütülen çalışmaların, 
üretilen belgelerin çeşitliliğini göstermek ve bunları görünür kılmak ama-
cıyla, “Uluslararası Kadınlar Birliği 12. Kongresi” başlığı altında topladım. 
Bu grupta komisyon raporu, kongre çağrı metni, resmî açılış programı 
olmak üzere 12. Kongre’nin hazırlık belgeleri; antetli bloknot, resmî zarf, 
kumaş rozet, tanıtım broşürü, el ilanı vb. olmak üzere kongrenin kurum-
sal kimlik belgeleri; karar önerileri-taslakları, dayanışma mesajları, ek 
kararlar, komisyon kararları ve toplantı programı olmak üzere kongreyle 
ilişkili hem tür hem konu bakımından çeşitli belgeler bulunuyor.

“Türk Kadınlar Birliği”

Kadın Hareketinin Örgütlenme Belgeleri üst başlığı altındaki sonun-
cu başlığım 1935’te feshedilen ve 1949’da yeniden kurulan Türk Kadın-
lar Birliği. Bu bölümde ikinci dönem TKB’nin kuruluş öncesi çalışmaları; 
gündem notları, kurucu heyet toplantı notları, isim listeleri, tüzük, ana 
tüzük taslağı, yönetmelik vb. olmak üzere kuruluş ve örgütlenme belgeleri; 
vezne makbuzları, yevmiye defteri, gider hesapları olmak üzere muhase-
be belgeleri; Uluslararası Kadınlar Birliği ve ABD Kadın Seçmenler Birliği 
ile kurulan ilişkilere dair yazışmalar, Pakistan Kadın Birliği’ne yazılan te-
şekkür, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantı notları vb. olmak üzere 
uluslararası ilişkilerinin belgeleri yer alıyor. Yanı sıra TKB Hükümet iliş-
kileri, İsmet İnönü ziyareti ve örgüt içi tartışmalara ilişkin belgeler bulu-
nuyor.

E. TÜRK KADIN BİRLİĞİ 
e.1. İkinci Balkan Konferansı’na Kadınların Katılımı: Romanya Ka-

dınlar Delegasyonu ve TKB
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Belge 24 / Romanyalı Kadınların II. Balkan Konferansı’na Önerileri, 
(1931), (Fr.)

Belge 80 / Romanya Kadın Delegasyonu Kartviziti, [1931], (Fr.)
e.2. Türk Kadın Birliği - 12. Kongre Hazırlık Çalışmaları
e.2.1. Uluslararası Kadınlar Birliği’nin Üye Örgütlerden Talep Etti-

ği Çalışmalar
Belge 72 / Türk Kadınının Medeni Durumu Hakkında Anket Cevapla-

rı, (1934) , (T., Fr., Osm. T.)
Belge 70 / Necile Tevfik’in Suzanne Grinberg’e Mektubu, (1935), (Fr.)
Belge 111/ Uluslararası Kadınlar Birliği 12. Kongresi Hazırlık Komis-

yonlarında Yer Alan TKB’lilerin Listesi, [1935]
Belge 102 / Türk Kadın Birliği’nin Dorothée von Velsen’e Gönderdiği 

Soru Dizini Cevapları, (1935), (Fr.)
e.2.2. Necile Tevfik’in Medeni Kanun Hakkında Yaptığı Ön Çalış-

malar
Belge 51/ Fransız Medeni Kanunu’nda Velayet, Evlilik, Boşanma ve 

Tâbiiyyet Konularıyla İlgili Notlar, [1934], (Fr., T.) 
Belge 66 / Fransız Medeni Kanunu’nda Evlilikle İlgili Notlar, [1934], 

(Fr.)
Belge 110 / Fransız Medeni Kanunu’nda Boşanma ve Kadının Tâbiiy-

yetiyle İlgili Notlar, [1934], (T., Fr., Osm. T.)
Belge 68 / Medeni Kanunda Miras ve Nafaka Konularıyla İlgili Notlar, 

[1935], (T., Fr., Osm. T.) 
Belge 131 / “Modern Türk Kadınının Medeni Durumu” Raporu, 

(1935), (Fr.)
e.3. Necile Tevfik’in 12. Kongre’yle İlgili Notları
Belge 93 / [Necile Tevfik]’in 12. Kongre Notları, [1935]
e.4. Türk Kadın Birliği’nin 1935 Yönetim Kurulu Üyeleri
Belge 41 / Türk Kadın Birliği İdare Heyeti Üye Adresleri, [1935]
e.5. Türk Kadın Birliği’nin Feshi
Belge 79 / Türk Kadın Birliği’nin Feshi Haberi, [1935]
Belge 114 / “Kadın Birliği’nin Son Hatırası” Yazısı, [1935]
Belge 81 / Rosa Manus’un Necile Tevfik’e Mektubu, (1935), (Fr.)

F. ULUSLARARASI KADINLAR BİRLİĞİ
f.1. Uluslararası Kadınlar Birliği’nin Tanıtım Broşürleri
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Belge 2 / Alexandrina Gr. Cantacuzino Hakkında Broşür, (1929), (Fr., 
İng., Alm.)

Belge 12 / Uluslararası Kadınlar Birliği Tanıtım Broşürü, [1934], (Fr.)
f.2. Uluslararası Kadınlar Birliği’nin Raporları
Belge 74 / Uluslararası Kadınlar Birliği Merkez Büro Raporunun Özeti, 

[1933], (Fr.)
Belge 50 / Uluslararası Kadınlar Birliği Çalışma Raporu, [1934], (İng.)
Belge 35 / Kadın Hakları Konusunda Çalışma Raporu, [1934], (Fr.)
Belge 23 / Milletler Cemiyeti Çalışmalarıyla İlgili Emilie Gourd’un Ra-

por Özeti, [1934], (İng.)
Belge 14 / “Evli Kadının Tâbiiyyeti Raportörü Chrystal Macmillan’ın 

Rapor Özeti”, [1935], (Fr.)
Belge 119 / “Kadın ve Erkeğin Çalışma Koşullarının Eşitliği İçin Ko-

misyon’un Rapor Özeti”, [1935], (Fr.)
f.3. [Uluslararası Kadınlar Birliği]’nin Eylemleri 
Belge 89 / Kadınların Çalışma Hakkıyla İlgili İmza Kampanyası Metni, 

(1935), (Fr.)

G. ULUSLARARASI KADINLAR BİRLİĞİ 12. KONGRESİ
g.1. 12. Kongre’nin Hazırlık Belgeleri
Belge 116 / Ahlak Birliği ve Kadın Ticaretine Karşı Komisyon Raporu, 

[1934], (Fr.)
Belge 85 / 12. Kongre Çağrı Metni, [1935], (Fr.)
Belge 118 / 12. Kongre Resmî Açılış Programı, (1935), (Fr.) 
g.2. 12. Kongre’nin Kurumsal Kimlik Belgeleri
Belge 47 / 12. Kongre Antetli Bloknot, (1935), (Fr.)
Belge 48 / 12. Kongre Resmî Zarfı, (1935), (Fr.)
Belge 112 / 12. Kongre Antetli Kumaş Rozet, [1935], (Fr.)
Belge 32 / Uluslararası Kadınlar Birliği 12. Kongresi Hatıra Pulları Ta-

nıtım Broşürü, (1935), (İng.)
Belge 88 / 12. Kongre Hatıra Pullarını Tanıtan El İlanı, [1935], (İng.)
g.3. 12. Kongre Kararları, Önerileri ve Dayanışma Mesajları 
g.3.1. 12. Kongre Karar Önerileri 
Belge 87 / Kadın ve Çocuk Mültecilerle İlgili Karar Önerisi, [1935], 

(İng., Fr.)
Belge 91 / Uluslararası Kadınlar Konseyi’nin Birleşme Önerisi, [1935], 
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(Fr.)
Belge 94 / Uluslararası Kadınlar Konseyi’nin Birleşme Önerisiyle İlgili 

Cevap, [1935], (Fr., İng.)
Belge 86 / Irk ve Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Değişiklik Önerisi, 

[1935], (İng., Fr.)
g.3.2. 12. Kongre Karar Taslakları
Belge 99 / “Kadın ve Erkeğin Çalışma Koşullarının Eşitliği için Komis-

yon’un Karar Taslağı”, [1935], (İng., Fr.)
g.3.3. 12. Kongre Kararları
Belge 101 / Kadının Köleliğine Karşı Kongre Kararı, [1935], (Fr., İng.)
g.3.4. 12. Kongre Ek Kararı
Belge 103 / 12. Kongre’nin Aldığı Ekonomi Kararına Ek Karar [1935], 

(İng., Fr.)
g.3.5. Komisyon Kararları
Belge 96 / Ahlakta Eşitlik Komisyonu Kararları, [1935], (Fr.)
Belge 90 / Barış Komisyonu Kararı, [1935], (Fr.)
Belge 49 /Barış Komisyonu Kararlarıyla İlgili Notlar, [1935] 
Belge 31/ Kadının Medeni Durumu Komisyonu Kararları, [1935], 

(Osm. T., T., Fr.)
g.3.6. 12. Kongre Dayanışma Mesajları
Belge 109 / Hint Kadınlarıyla Dayanışma Metni, [1935], (İng., Fr.)
Belge 97 / Doğu-Batı Kadınlarının İş birliği Dilek Metni, [1935], (İng., 

Fr.)
g.4. 12. Kongre’de Barış Toplantısı
Belge 117 / Barış Komisyonu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki Toplan-

tısı, (1935), (T. , Fr.)

H. TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ
h.1. Türk Kadınlar Birliği Kuruluş Öncesi Çalışmalar 
Belge 40 / Şükûfe Nihal’in Necile Tevfik’e Mektubu, (1947), (Osm. T.) 
Belge 57 / Türk Kadınlar Birliği Karar Defteri, [1949]
h.2. Türk Kadınlar Birliği’nin Kuruluş Belgeleri
Belge 9 / Türk Kadınlar Birliği’nin Gündem Notları, (1949), (Osm. T.)
Belge 8 / Türk Kadınlar Birliği Kurucu Heyeti Toplantı Notları, (1949), 

(Osm. T., T.)
Belge 30 / [Merkez Bankası]’nda Çalışan 40 Kişinin İsim Listesi, [1949]
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Belge 46 / Türk Kadın Birliği’nin 12 Yıllık Faaliyet Raporu, [1949]
h.3. Türk Kadınlar Birliği’nin Örgütlenme Belgeleri
Belge 3 / Türk Kadınlar Birliği Tüzük Taslağı, [1949]
Belge 37 / Türk Kadınlar Birliği Ana Tüzüğü, (1949)
Belge 38 / “Türk Kadın Birliği” Tüzüğü, [1949] 
Belge 64 /“Türk Kadınlar Birliği Kol Yönetmelikleri Umumi Hüküm-

leri”, [1949]
h.4. Türk Kadınlar Birliği’nin Muhasebesi
Belge 16 / Türk Kadınlar Birliği’nin Hesap Notları, [1949]
Belge 17 / Necile Tevfik’in Vezne Makbuzu, [1949]
Belge 18 / Necile Tevfik’in Vezne Makbuzu, (1949)
Belge 27 / Türk Kadınlar Birliği Gider Hesapları, (1949)
Belge 83 / Türk Kadınlar Birliği Yevmiye Defteri, [1950]
h.5. Türk Kadınlar Birliği’nin Uluslararası İlişkileri
Belge 26 / Pakistan Kadınlar Birliği’ne Teşekkür Mesajı, [1949]
Belge 34 / BM Kadın Statüsü Komisyonu’nun Beyrut’ta Yapılan 4. 

Toplantısından Notlar, [1950]
Belge 71 / [Amsterdam Kongresi]’nden Notlar, [1949], (Fr.) 
Belge 127 / Lâtife Bekir’in Necile Tevfik’e Mektubu, (1949), (Osm. T.)
Belge 107 / Lâtife Bekir’in Hanna Rydh’e Mektubu, (1949), (Fr.)
Belge 104 / Winfield B. Heinz’ın Lâtife Bekir’e Mektubu, (1950), (İng.)
Belge 39 / Anna Lord Strauss’un Lâtife Bekir’e Mektubu, (1950), (İng.)
Belge 108 / Lâtife Bekir’in Winfield B. Heinz’a Mektubu, (1950), (Fr.)
Belge 105 / Lâtife Bekir’in Anna Lord Strauss’a Mektubu, (1950), (Fr.)
h.6. Türk Kadınlar Birliği-Hükümet İlişkileri
Belge 29 / Türk Kadınlar Birliği’nin Dışişleri Bakanlığı’na Mektubu, 

(1949)
h.7. Basında Türk Kadınlar Birliği
Belge 115 / Türk Kadınlar Birliği Kurucularının İsmet İnönü’yü Ziya-

reti Haberi, [1949]
h.8. Türk Kadınlar Birliği’nde Örgüt İçi Tartışmalar
Belge 21 / “Kadın Birliği ve Tesanüt Cephesi” Haberi, (1953)

Diğer Belgeler

Diğer belgeler başlığı altına, Necile Tevfik’le doğrudan ilişkili olma-
yan ama dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu düşündüğüm belgeleri yer-
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leştirdim. İçlerinden bazı belgelerin ise Necile Tevfik’le ilişkisini kurmak 
mümkün olmadı. Bu grubu “Fotoğraflar”, “Fransa’da Kadın Hareketi”, 
“Türkiye’de 1930 Yerel Seçimleri”, “Avukat Şükrü Yener’e Ait Dava Bel-
geleri”, “Mektuplar”, “Notlar” ve “Dernekler Kanunu” olmak üzere yedi 
başlık altında inceledim. 

Fotoğraflar başlığı altında aynı erkeğe ait olduğunu düşündüğüm fark-
lı yıllarda çekilmiş iki vesikalık; Fransa’da Kadın Hareketi başlığı altında 
Fransız kadın örgütü La Femme Nouvelle’in (Yeni Kadın) başkanı Louise 
Weiss’in Madam Teorki’ye gönderdiği mektup; derneğin bir kampanya-
sına dair broşür ve dernekle ilgili iki farklı basın bildirisi bulunuyor. Gru-
bun son belgesi ise 1906 yılında aktivist Jane Misme tarafından kurulan La 
Française gazetesinin adresinin yazılı olduğu bir nottur. 

Türkiye 1930 Yerel Seçimleri başlıklı üçüncü grubun belgelerini ise 
Cumhuriyet gazetesinin Fransızca baskısı La Republique’te 1930 belediye 
seçimleriyle ilgili yayımlanan iki habere ilişkin gazete kesikleri oluşturu-
yor.

Dördüncü grupta, Avukat Şükrü Yener’e ait Dava Belgeleri yer alıyor: 
müvekkili Raşit Türker’e ait olduğunu düşündüğüm, bir apartmanın his-
seleriyle ilgili mahkeme kararı; Şükrü Yener’in müvekkili Raşit Türker 
adına açtığı nafaka davasıyla ilgili dava dilekçesi; Raşit Türker’in nafaka 
davası ve eski işyerinden alması gereken kefalet parasıyla ilgili Şükrü Ye-
ner’e gönderdiği mektuplar. Grubun son belgesi ise bir vekâlet ücretine ait 
noter makbuzudur.

Mektuplar başlığı altında Edip Tör’ün Süreyya Ağaoğlu’na gönderdi-
ğini düşündüğüm başsağlığı mektubu ve Memduh Şevket Esendal imzalı, 
Birleşmiş Milletler Türk Derneği Genel Kurul çağrısının ve tüzük madde-
lerinin yer aldığı iki mektup bulunuyor. 

Notlar başlığı altında şairlerin isimlerinin ve sayısal birtakım hesapla-
maların bulunduğu bir kâğıt parçası, Necile Tevfik tarafından Neml Su-
resi’nin kaleme alındığı ajanda yaprağı; Dernekler Kanunu başlığı altında 
ise Alâettin Hitay’ın Necile Tevfik’e ithafen imzaladığı İzahlı Cemiyetler 
Kanunu kitabı yer alıyor.

I. DİĞER BELGELER
ı.1. Fotoğraflar
Belge 42 / Bir Erkek Fotoğrafı [1925]
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Belge 43 / İskenderiye’de Çekilmiş Bir Erkek Fotoğrafı (1950), (Fars.)
ı.2. Fransa’da Kadın Hareketi
Belge 106 / Louise Weiss’in Teorki’ye Mektubu (1937), (Fr.)
Belge 95 / La Femme Nouvelle’in Bir Kampanyasına İlişkin Broşür 

[1936], (Fr.)
Belge 63 / La Femme Nouvelle’in Basın Bildirisi (1937), (Fr.)
Belge 98 / La Femme Nouvelle’in Eylemlerine İlişkin Basın Bildirisi 

(1937), (Fr.)
Belge 4 / La Française Gazetesi’nin Adresi [1935], (Fr.)
ı.3. Türkiye’de 1930 Yerel Seçimleri
Belge 67 / Belediye Seçimlerine İlişkin Bir Gazete Kesiği [1930], (Fr.)
Belge 69 / Belediye Seçimlerine İlişkin Bir Gazete Kesiği [1930], (Fr.)
ı.4. Avukat Şükrü Yener’e Ait Dava Belgeleri
Belge 45 / Ordu Cezaevi Müdürü [Raşit Türker]’e Ait Mahkeme Kararı 

[1938], (T., Osm. T.)
Belge 129 / Raşit Türker’in, Kızı Meziyet Hanım’a Açtığı Nafaka
Davasıyla İlgili Mahkeme Dilekçesi [1940], (Osm. T.)
Belge 36 / Ordu Cezaevi Müdürü Raşit Türker’in, Nafaka Davası
Hakkında Avukatına Yazdığı Mektup (1940), (Osm. T.)
Belge 125 / Ordu Cezaevi Müdürü Raşit Türker’in Kefalet Parasıyla 

İlgili Avukatına Yazdığı Mektup (1940), (Osm. T.)
Belge 124 / Ordu Cezaevi Müdürü Raşit Türker’in Nafaka Davası Hak-

kında Avukatına Yazdığı Mektup (1940), (Osm. T.)
Belge 126 / Vekâlet Ücreti Noter Makbuzu (1941)
ı.5. Mektuplar
Belge 84 / Edip Servet Tör’ün Süreyya [Ağaoğlu]’na Gönderdiği Baş-

sağlığı Mektubu (1939), (Osm. T.)
Belge 5 / Birleşmiş Milletler Türk Derneği Genel Kurul Çağrısı (1950)
ı.6. Notlar
Belge 53 / Şair İsimleri ve Hesap Notları, (Osm. T., Fr.)
Belge 44 / Bir Ajanda Yaprağında Neml Suresi [1949/1955], (Ar.)
ı.7. Dernekler Kanunu
Belge 15 / Alâettin Hitay’ın “İzahlı Cemiyetler Kanunu” Kitabı (1954)
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Sonuç

Necile Tevfik (1911-1964) genç yaşta edebiyat ve sinemayla ilgilen-
meye başladı, İstersen Okuma adlı bir hikâye kitabı yayımladı; ayrıca bazı 
senaryolarını Hollywood’daki film şirketlerine sattı. Hikâyeleri pek çok 
gazetede yayımlandı. 1930’larda sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar 
yürüttü ve Türk Kadın Birliği gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli görev-
lerde bulundu. 1932-1935 arasında Türk Kadın Birliği İdare Heyeti üyesi 
olarak görev yaptı ve Uluslararası Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da topla-
dığı 12. Kongre’nin hazırlık çalışmalarına aktif olarak katıldı. 1944’ten 
1952’ye kadar 8 yıl boyunca Merkez Bankası Kambiyo Servisi’nde çalı-
şan Necile Tevfik kadın hareketi içindeki faaliyetlerini devam ettirdi ve 
1935’te kendini fesheden ve 1949’da yeniden kurulan Türk Kadınlar Birli-
ği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Yaşamı boyunca kadınların eşitlik 
ve özgürlük mücadelesi için çalıştı; kadın hakları üzerine yazdığı yazılar 
uluslararası kadın dergilerinde de yayımlandı.

Necile Tevfik hakkında yukarıda yer verdiğim ve aile üyeleri, edebiyat 
ve sinema alanındaki çalışmaları, sivil toplum alanında ve özellikle kadın 
hareketi içindeki faaliyetleri, konumu, gazetecilik çalışmaları, iş hayatı vb. 
bilgileri içeren biyografik metin, 132 belgeden oluşan özel arşivi üzerin-
de, kadın merkezli arşivcilik odağında hazırladığım bu açıklamalı katalog 
çalışması sonucunda ortaya çıktı. Dolayısıyla özel arşivinde yapılan bu ça-
lışmayla birlikte, Necile Tevfik’in yeniden hayat bulduğunu söyleyebiliriz.

Cumhuriyet’in birinci dalga feminist hareketi hakkında önemli bir 
temsil niteliği taşıyan bu arşiv belgeleri üzerinde yaptığım inceleme ve 
detaylarını bildiride aktarmaya çalıştığım bu açıklamalı katalog çalışması, 
Necile Tevfik’in yaşadığı dönem ve bu dönem bağlamında kadın hareke-
tinin bir kesiti hakkında uzun süredir cevabı aranan konuların açıklığa 
kavuşmasına katkı sağlamıştır. Avustralyalı Margaret Henderson’un da 
belirttiği gibi “Kadın özel arşivleri biçimleriyle, özeli ve kamusalı, kişisel 
ve kültürel olanı kapsar, görünüşte ayrı olan bu alanları diyaloga ve hat-
ta çatışmaya sokarak, onları paha biçilmez bir feminist belge türü haline 
getirir.” (Henderson, 2013, s. 92) Bildirinin başında da söylediğim gibi bir 
özel arşiv “sebebini bilmediğimiz bir seçim sonucunda” bir araya getiri-
len belgelerden oluşur; bugüne ulaşan özel arşivin içerdiği belgeler bir se-
çimin/tesadüfün/inkârın/kaybın belleğidir. Necile Tevfik arşivi de böyle 
bir seçimin sonucunda oluştu ve tesadüf eseri bulunarak, Kadın Eserleri 
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Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu altında ko-
rumaya alındı. Arşiv üzerinde uyguladığım sınıflandırma şeması ve onun 
etrafında örülmüş araştırma, okuma, yorumlama çalışmaları, benim için 
kendime karşı bir meydan okuma süreciydi. Çünkü teorik yaklaşımlar dı-
şında ilham alabileceğim somut bir örnek yoktu. Bu alanda yeni bir yol 
açmak gerekiyordu. Ana unsuru arşiv yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya 
koymak olan bu şema çalışması ile kadın özel arşivleri (özel arşivler) için 
uygulanabilecek bir yol haritasının köşe taşlarının ilk adımlarının atıldı-
ğını söyleyebiliriz. 

Arşivleme, sadece önümüze gelen belge yığınlarını kaynaklara dönüş-
türmek için yapılan ayıklama ve eleme süreçleri değildir,1 aynı zamanda 
“kategorilerin oluşturulması” eylemidir. Bu kategorilerin geliştirilmesi ve 
şemanın ana unsuru haline getirilebilmesi için farklı alanlara bakmak, ar-
şivin yaratıcısı ile yürüyerek, belgeleri alternatif bir okuma ile incelemek, 
toplumsal cinsiyet prizmasından geçirmek ve arkeolojik bir kazı gibi kat-
manları tek tek gözden geçirerek ilk bakışta görünmeyen bilgilere ulaşmak 
gerekir. 

Kadın özel arşivlerine yönelik bütün bu yeni yaklaşımlar özellikle top-
lumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde arşivcilik çalışmalarına yeni bir bakış 
kazandırdı ve “arşivcilikte feminist dönüm noktası” (Eichhorn, 2013) ola-
rak adlandırılan yeni bir dönem açtı. Bu dönem, kadınları ve kadın hare-
ketlerini merkezine alan yeni koleksiyonların, yaklaşımların, yöntemlerin, 
kataloglama kurallarının ve sınıflandırma şemalarının dönemidir ve bu 
alanda öncü çalışmaları olan arşivciler “arşivin statüsüne korumacı bir 
teknikten çok historiyografik bir yöntem” (Eichhorn, 2013, s. 7) olarak 
yaklaşıyorlar. Yapılan yeni çalışmalarla, geliştirilen yeni yaklaşımlarla ka-
dınları tarihe özne olarak dâhil edebilmek için kadın özel arşiv belgeleri-
nin önemi konusunda farkındalık oluştu. 
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HİLÂL-İ AHMER’İN ÇİÇEK AÇAN KADINLARI: 
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KADIN  

YARDIMLAŞMASININ BİR ÜRÜNÜ OLARAK  
‘ÇİÇEK GÜNÜ’

Ceren Çilek1

Özet

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin iç ve dış dinamiklerin de etkisiyle kesin-
tisiz bir modernleşme sürecine girdiği bir dönemdir. Tüm toplumu etkile-
yen bu modernleşme süreci, gerek sosyal hayatta gerekse eğitim hayatın-
da kadınlara da önemli kazanımlar sağlamıştır. Üstelik Balkan Savaşları 
ile başlayan, Cihan Harbi’yle devam eden savaşlar silsilesinin yol açtığı 
ekonomik bozulma iş hayatında, savaşa giden erkeklerin yerini kadınların 
doldurmasına neden olmuştur. Böylelikle eğitimle aydınlanan kadınlar, 
meslek sahibi olmaya, iş hayatına katılmaya başlamış, dernekler ve cemi-
yetler kurarak seslerini her alanda duyurmuşlardır. 

Ateşli silahların ve modern teknolojinin kullanılmaya başlamasıyla bir-
likte savaşlar 19. yüzyıldan itibaren hem şiddetini hem de etki alanını art-
tırmıştır. Savaşların insanlar üzerindeki yıkımını hafifletmek, dil, din, ırk 
farkı gözetmeksizin tüm insanlara yardım etmek düşüncesi ile ilk olarak 
Avrupa’da Salib-i Ahmer Cemiyeti oluşturulmuştur. Salib-i Ahmer Cemi-
yeti, Osmanlı Devleti topraklarında Hilâl-i Ahmer adıyla hayat bulmuş-
tur. 1877 senesinde kurulan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bir yardım kurumu 
olmanın yanı sıra toplumsal gelişmeyi de hedeflemiştir. Sosyal toplum 
içinde kadınların da erkeklerle birlikte yer almasını destekleyen Cemiyet, 
kendi içerisinde kadınlar kısmı oluşturmuştur. 1910 yılında ilk adımları 
atılan Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi, 20 Mart 1912 yılında tam anla-
mıyla teşkilatlanmıştır. 

1 Ceren Çilek, Doktora Öğrencisi, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, cerencilek.ci@gmail.com
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Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaş-
ları süresince Türk ordusuna cephe gerisinde önemli yardım faaliyetle-
rinde bulunmuştur. Merkez, Osmanlı topraklarına sığınan muhacirlere, 
şehit ailelerine, kimsesiz, kadın ve çocuklara da yardım elini uzatmıştır. Bu 
çalışma, Osmanlı’da modern devletin inşası sürecinde Hilâl-i Ahmer Ha-
nımlar Merkezi’nin üstlendiği önemli faaliyetlerden biri olan Çiçek Günü 
ve bugüne dair fotoğraflar bağlamında, Türk kadınının değişim ve gelişim 
sürecini inceleyerek, kadınların Hanımlar Merkezi çatısı altında göster-
dikleri faaliyetlerle kamusal alanda görünürlük kazanmasını mercek altına 
alacaktır. Ayrıca gerek Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Yıllığı ve İcraat Raporla-
rı’nda gerekse Cemiyet’i konu edinen çalışmalarda Hanımlar Merkezi’nin 
faaliyetlerine fazla yer verilmemesinden oluşan kaynak yetersizliği veya 
kadınların faaliyetlerini görmezden gelmeyi seçen bakış açıları nedeniyle 
eksik kalan kadın tarihine ilişkin bilgi ve belgelerin çalışmayı aydınlatma-
daki önemine de dikkat çekilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, II. Meşrutiyet Dönemi, 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Kadın Hakları, Çiçek Günü
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BLOSSOMİNG WOMEN OF HİLÂL-İ AHMER:  
‘FLOWERS DAY’ AS AN OUTPUT OF WOMEN’S  

SOLİDARİTY İN THE SECOND CONSTİTUTİONAL  
PERİOD

Abstract

The 19th century is a period in which the Ottoman Empire entered an 
uninterrupted modernization process with the effect of internal and ex-
ternal dynamics. This modernization process, affecting the whole society, 
has provided women with significant gains in both social and educational 
life. Moreover, the economic deterioration caused by the series of wars 
that started with the Balkan Wars and continued with the First World 
War caused women to replace men who went to war in business life. Thus, 
women enlightened by education began to have a profession, to partici-
pate more intensely in business life, and by establishing associations and 
societies, they made their voices heard in every field.

With the use of firearms and modern technology, wars have increa-
sed both their violence and influence since the 19th century. The Salib-i 
Ahmer Society was first established in Europe with the idea of   easing the 
destruction of wars on people and helping all people regardless of langua-
ge, religion or race. The Salib-i Ahmer Society came to life in the Ottoman 
Empire under the name of Hilâl-i Ahmer. Founded in 1877, the Hilâl-i 
Ahmer Society aimed at social development as well as being a charity ins-
titution. The Society, which supports women to take part with men in the 
public sphere, has created a women’s section within itself. The Hilâl-i Ah-
mer Women’s Center, whose first steps were taken for its establishment in 
1910, was fully organized on 20 March 1912.

Hilâl-i Ahmer Women’s Center provided important aid activities to the 
Turkish army behind the front during the Balkan, First World War and 
Independence Wars. The Center extended a helping hand to the refugees, 
families of martyrs, orphans, women and children who took refuge in the 
Ottoman lands. This study will examine the change and development of 
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Turkish women in the context of Flower Day and photographs of the day, 
one of the important activities undertaken by the Hilâl-i Ahmer Women’s 
Center in the process of building the modern state in the Ottoman Em-
pire. In this way, women’s gaining visibility in the public sphere through 
their activities under the Women’s Center will be scrutinized. In addition, 
The importance of information and documents related to the history of 
women, which have been incomplete due to the lack of resources due to 
the fact that the activities of the Women’s Center are not included enough 
in both the Hilâl-i Ahmer Society Yearbook and Execution Reports and in 
the works that focus on the Association or because of point of views that 
chose to ignore women’s activities will also be highlighted.

Key Words: Ottoman Empire, Second Constitutional Era, Hilâl-i Ah-
mer Society, women’s rights, Flower Day
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Giriş

Tarih boyu, coğrafi ve toplumsal şartlar, insan hayatına tezahür etmiş-
tir. Toplumsal gelişme ve değişmeler içinde kadının konumu da bu du-
ruma koşut gitmiştir. Kadının tarihsel rol ve statüsü yaşanan gelişmeler 
ışığında şekillenmiştir. Dünyada bu değişim ve gelişmelerin en temel itici 
gücü 1789 Fransız Devrimi olmuştur. Değişimin en somut örneği olarak 
değerlendirebileceğimiz Fransız Devrimi ile yayımlanan “İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi” kişi hak ve özgürlüklerini yasal güvence altına alır-
ken, dine ve soya dayalı otoriteyi yıkmış, siyasal güç halkın hür iradesiyle 
seçtiği parlamentolara bırakılmıştır. Dünyevileşen eğitim kurumlarının 
sayıları artmaya başlarken, sanayi devrimiyle birlikte üretime katılım kit-
leselleşmiştir. Tarih sahnesinde dönem dönem farklı rollerle karşımıza çı-
kan kadın, Fransız Devrimi’ni başlatan halk ayaklanmaları içinde eşitlik, 
özgürlük, kardeşlik sloganlarının arasında hak talepleriyle, kitlesel olarak 
tarih sahnesinde görülmeye başlamıştır (Çakır, 2013, s. 55-57).

Her ülkenin kendi dinamikleri içinde şekillenen kadın hareketi, Os-
manlı Devleti sınırlarına 19. yüzyıl itibariyle yansımaya başlamıştır. Dev-
let, iç ve dış nedenlerin etkisiyle Batı’da vuku bulan ve modernleşme ola-
rak adlandırdığımız sürece dâhil olmak zorunda kalmıştır. Osmanlı’da 
Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan modernleşme süreci, bilhassa 
sosyal hayat ve eğitim hayatında kadınlara önemli kazanımlar sağlamıştır. 
Tanzimat dönemi itibariyle Osmanlı aydınlarının en çok üzerinde tartış-
tıkları konulardan biri kadın eğitimi olmuş, “Kadınları neden eğitmeli-
yiz?” sorusunun cevabını aramışlardır. Toplumun en küçük yapı taşı olan 
ailede kadın eğitilirse çocuklarını da eğitir ve böylelikle eğitimli bir toplum 
meydana gelir düşüncesi sorunun dönem itibariyle temel cevabı olarak 
görülmekle birlikte çalışmamız açısından değerlendirildiğinde, kadın eği-
timinin bağımsızlık mücadelesi veren bir millete ne gibi katkılar sağladığı 
da açıkça görülmektedir. Kadınlar, sanayi mekteplerinde dikiş, nakış ders-
lerinde öğrendiklerini savaşlar süresince orduya kıyafetler dikerek, çiçek 
rozetleri imal ederek, ebe okulunda ve hastabakıcılık kurslarında öğren-
dikleri sağlık bilgisi dersleriyle hasta ve yaralı askerin hayatlarını kurtara-
rak bu sorunun aslolan cevabını vermişlerdir.
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Tanzimat’ın ilanını takiben Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet’in ilan 
edilmesiyle meydana gelen hürriyet ortamı içinde, toplumun her kesimi-
nin sosyal ve iktisadi hayatın içinde yer alması fikri doğmuştur. Meydana 
gelen savaş silsileleri süresince erkeklerin cephede olması nedeniyle ortaya 
çıkan iş gücü açığı da bu fikri desteklemiş ve kadınların çeşitli iş kolların-
da yer almasının önünü açmıştır. Böylece, kadının toplumsallaşması ya 
da kadın-erkek eşitliği olarak adlandırılacak o günkü kullanımıyla “müsa-
vat-ı tamme” kavramı Türkiye’de feminist hareketin temel kaygısı olarak 
ortaya çıkmıştır. Eğitimle aydınlanan kadınlar, meslek sahibi olmaya, iş 
hayatına katılmaya başlamış, dernekler ve cemiyetler kurarak Meşruti-
yet’in doğurduğu “yeni hayat”ın, özgür “yeni kadın”ını vücuda getirmeye 
başlamışlardır (Toprak, 2019, s. 48-50).

 Hürriyet ortamı içinde kadınların seslerini her alanda duyurmaya baş-
laması, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ni de harekete geçirmiştir. Cemiyet’in ka-
dınlar kolunu oluşturan ve teşkilatlanması 1912 yılını bulan Hilâl-i Ahmer 
Hanımlar Merkezi tesis edilmiştir. Hanımlar Merkezi’nin ilk faaliyetleri, 
küçük meblağlar karşılığında sergiler açmak, şefkat pazarları kurmak, si-
nema, balo, piyes, konser düzenlemek, çiçek, kartpostal ve pul satışların-
da bulunmak olmuştur. Balkan Savaşlarıyla başlayan ve Millî Mücadele 
ile Türk halkının bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan savaş silsileleri 
süresince ise Merkez, Türk ordusuna cephe gerisinde önemli yardım faa-
liyetlerinde bulunmuştur. Faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmayan Hilâl-i 
Ahmer Hanımlar Merkezi, kurdukları Dâr-üs-sınâ-a ile Osmanlı toprak-
larına sığınan göçmenlere, şehit ailelerine, kimsesiz kadın ve çocuklara da 
yardım elini uzatmıştır.

Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin yardım faaliyetlerinden biri de; 
“Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü” olarak addettikleri çiçek dağıtımı olmuştur. 
Çiçek dağıtımı faaliyeti Cemiyet’e önemli bir gelir sağlamasının yanı sıra, 
Osmanlı toplumunda Meşrutiyet öncesi döneme göre kadının toplum-
sal rolünün nasıl değiştiğini ve geliştiğini göstermesi açısından oldukça 
önemlidir. Bu noktadan hareketle çalışmamız, Osmanlı’da modern dev-
letin inşası sürecinde Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin üstlendiği 
önemli faaliyetlerden biri olan Çiçek Günü ve bu güne dair fotoğraflar 
bağlamında, Türk kadınının değişim ve gelişim sürecini inceleyerek, ka-
dınların Hanımlar Merkezi çatısı altında gösterdikleri faaliyetlerle kamusal 
alanda görünürlük kazanmasını mercek altına alacaktır. Son olarak gerek 
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Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Yıllığı ve İcraat Raporları’nda gerekse Cemiyet’i 
konu edinen çalışmalarda Hanımlar Merkezi’nin faaliyetlerine fazla yer 
verilmemesinden oluşan kaynak yetersizliği veya kadınların faaliyetlerini 
görmezden gelmeyi seçen bakış açıları nedeniyle eksik kalan kadın tari-
hine ilişkin bilgi ve belgelerin çalışmayı aydınlatmadaki önemine dikkat 
çekilecektir.

1. Osmanlı’da Kadın Hareketine Kısa Bir Bakış

Osmanlı toplumunu, “Osmanlıcılık” düşüncesi çatısı altında Müslü-
man ve gayrimüslim ayrımı yapmaksızın bir arada tutmayı amaçlayan 
Tanzimat Fermanı, modernleşme yolunda atılan ilk adım olmuştur. Os-
manlı Devleti’nin bu ilk girişimde kadınlara yönelik özel bir maddeye yer 
verilmediği halde, ülkede görülen yenilikler kadının toplum içindeki ro-
lünü etkilemiştir. Bu etkilere bakacak olursak, beyaz ve siyah köleler için 
1854 ve 1857 yıllarında çıkarılan fermanlarla köle ticaretinin kaldırılması 
amaçlanmış, bu durum cariyeliğin ortadan kalkmasına da zemin hazırlan-
mıştır (Atamer, Aralık 1967, s. 27-29); (Caporal, 1982, s. 115-116). 1858 
yılında çıkarılan Arazi Kanunnamesi’yle ise kadınların da vefat eden baba-
sının malından pay alması sağlanmıştır (Barkan, 1940, s. 395); (Gökbilgin, 
1967, s. 107-108). 2 Eylül 1881’de çıkarılan Sicil-i Nüfus Nizamnamesi ile 
ise devlet evlilik kurumuna müdahale etmiş, imamın vazifesi hukukileş-
tirilirken evlenecek kişilere mahkemeden izin alma şartı getirilmiş, aynı 
zamanda evlilik ve boşanma konularında erkeklerin keyfi davranışları ön-
lenmeye çalışılmıştır (Kadın Ansiklopedisi, 1984, s. 614).

Tanzimat dönemi süresince kadınlar, seslerini yayımlanan çeşitli dergi 
ve gazetelerle duyurmaya çalışmış ancak birçoğunun ömrü kısa olmuştur. 
Dönemin en etkin dergilerinden biri 1895’ten itibaren yazarlarının nere-
deyse hepsi kadın olan, Fatma Aliye, Emine Semiye, Şair Nigâr gibi Tan-
zimat döneminin öncü kadınlarının yazılarının yayımlandığı “Hanımlara 
Mahsus Gazete” olmuştur. Dergide çıkarılan yazılar genel anlamda kadın-
ların eğitilmesi, terbiyesi üzerinde şekillenmiştir (Taşkıran, 1973, s. 33). 
Kadınların özgür çalışma hayatına adım atması da Tanzimat dönemiyle 
başlamış, eğitim alanında çalışan öğretmen kadınlar bunun temelini oluş-
turmuştur (Ortaylı, 2014, s. 285).

Osmanlı Devleti’nde modernleşme sürecinde kadınlarla ilgili atılan 
adımlar Tanzimat dönemiyle başlasa da II. Meşrutiyet döneminde önemli 
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bir ivme kazanmıştır. II. Meşrutiyet’le birlikte yaşanan modernleşme ve 
özgürlük kuşkusuz kadınlar üzerinde de tesir etmiştir. 1917’de Aile Hu-
kuku Kararnamesi çıkarılmış, çok kadınla evlilik ve boşanma konuları da 
kararnamede madde olarak yer almıştır. Bu kararnameyle birlikte aile ha-
yatı düzenlenmeye çalışılmıştır (Kurnaz, 1996, s. 109-112). Yine II. Meş-
rutiyet’le kendileri için eğitimin ne denli önemli olduğunu bilen kadınlar, 
hem eğitilmek hem de toplumsal hayatta söz sahibi olabilmek hususların-
daki taleplerini yayımladıkları çeşitli gazeteler vasıtasıyla duyurmaya baş-
lamışlardır. İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadarki süreçte Osmanlı 
kadınlarının sesi olan, Ulviye Mevlan tarafından çıkartılan, yazarlarının 
hepsinin kadın olduğu “Kadınlar Dünyası” dergisi önemli bir yer teşkil et-
miş ve kadınların hak mücadelesinde her kesimden kadının kendini ifade 
ettiği, bir araç olmuştur (Çakır, 2013, s. 80-81).

II. Meşrutiyet dönemi itibariyle yaşanan Balkan ve I. Dünya Savaşı 
silsileleri ülke ekonomisinin bozulmasına, savaşa giden erkeklerin yerini 
dolduracak işçi ve memur ihtiyacının hasıl olmasına sebebiyet vermiştir. 
Savaş ortamı, o güne kadar erkeklerin alanı olarak kabul gören iş sahala-
rının kadınlara açılmasını sağlamış, evin geçiminden sorumlu erkeklerin 
cephede olması, kadınlara geçimlerini sağlamak için iş arama zorunluluğu 
getirmiştir. Kadınlar, zorunluluklar sonucu evlerinin dışına çıkmaya, tica-
retten fabrikalara, yol yapımından sokak temizliğine pek çok iş alanında 
istihdam edilmeye başlamışlardır (Toprak, 2019, s. 52-54).

Çamaşırcı, bohçacı kadınların, madenlerde, pazarlarda, tarlalarda çalı-
şan kadınların yanı sıra bu dönemde memur vazifesini üstlenen kadınlara 
rastlanmıştır. 1913 yılında Dersaâdet Telefon Anonim Şirket-i Osmâni-
yesi’nin gazetelere ilan vererek kadın memureler aradığını duyurmasıyla 
bu ilana kayıtsız kalmayan Bedrâ Osmân Hanım ve dört kadın arkada-
şı memur olabilmek için başvuruda bulunarak diğer kadınlara da örnek 
teşkil etmişlerdir (Karakışla, 2014, s. 26-32). Kadınların çalışma hayatına 
katılması amacıyla 14 Ağustos 1916’da Harbiye Nezareti bünyesinde de 
Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın eşi Naciye Sultan 
himayesinde, “Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi” kurulmuştur. 
Cemiyet’in amacı I. Dünya Savaşı zamanında erkekleri savaşa giden Os-
manlı kadınının çalışmasını ve geçinmesini sağlamak olmuştur (Karakış-
la, 2015, s. 75).

Halide Edib; “... Samimi bir yurt olmak için onu kuran iki çift el, er-
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kek ve kadın eli birbiri içine mütekabil bir emniyet ve muhabbetle gelebil-
melidir...” demiştir (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyet-i 
Merkeziyyesi Tarafından Tertib Edilen 1. Takvim, 1915, s. 54). Bu ifade 
ancak II. Meşrutiyet’in sağladığı koşullar çerçevesinde mümkün olmuş-
tur. Eğitimle aydınlanan ve toplum içinde etkin rol üstlenen kadınlar bu 
süreçte; yardım, meslek kazandırma, kültür, ülke savunmasına yönelik, si-
yasal amaçlı pek çok kadın dernekleri kurmuştur. Çalışmanın asıl konusu 
Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi de bu dönemde kurulan yardım dernek-
leri arasında yer almıştır. 

Hanımlar Merkezi, bir yardım cemiyeti olmanın yanı sıra toplumsal 
gelişmeyi de hedeflemiştir. 

2. Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin Vücuda Gelmesi ve İlk  
 Faaliyetleri

Devletlerarası anlaşmazlıkların bir sonucu olarak meydana gelen sa-
vaşlar, ateşli silahların kullanılmaya başlamasıyla birlikte hem şiddetini 
hem de etki alanını artırmıştır. Yaşanan savaşlar kuşkusuz en büyük et-
kiyi insanlar üzerinde göstermiştir. Savaşların insanlar üzerindeki etkisini 
kırmak, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlara yardım etmek dü-
şüncesi ile ilk olarak Avrupa’da Salib-i Ahmer Cemiyeti teşkil edilmiştir. 
Cemiyet, Osmanlı topraklarında 1877 yılında Hilâl-i Ahmer adıyla hayat 
bulmuştur.

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, başlangıçta yalnız erkeklerin üye kabul edi-
lerek vazifeler üstlendiği bir Cemiyet olmuştur. Osmanlı Devleti’nde II. 
Meşrutiyet’in ilanıyla meydana gelen hürriyet ortamı içinde kadınların 
da toplumda seslerini duyurmaya başlamalarıyla birlikte Cemiyet tarafın-
dan 1910 yılında kadınlar kolunun oluşturulması için çalışmalara başlan-
mıştır. Dönemin Hariciye Nazırı Mehmet Rıfat Paşa’nın eşi hanımefendi 
Hilâl-i Ahmer Kadınlar Cemiyeti’nin başkanlığı vazifesini üstlenmiştir. 
Dönemin basını vasıtasıyla kadınlar, yavaş yavaş oluşturulmaya çalışılan 
Cemiyet’e  katılmaya davet edilmiştir (Yeni İkdam, 1910).

1910 yılında henüz kuruluş aşamasında olan Kadınlar Cemiyeti’nin 
idari kadrosunda şu kadınların isimlerine rastlanmaktadır: Fahri Başkan; 
Merhum Mithat Paşa’nın eşi Fahriye Hanım, Başkan; Hariciye Nazırı Rı-
fat Paşa’nın eşi (eşi olarak belirtilen kadınların isimlerine rastlanamamış-
tır), Fahri Başkan Vekili; General İsmail Hakkı Paşa’nın eşi, Başkan Vekili; 
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Ziraat ve Orman Bakanı’nın eşi, Veznedar; Jozef Azaryan Efendi’nin eşi, 
Türkçe Kâtibe; Reji Komiseri İsmail Cenani Bey’in eşi, Fransızca Kâtibe; 
Madam Hanri Hanım’dır (Yeni İkdam, 1910, s. 5). 

Merkezin tam anlamıyla teşkilatlanması 1912 yılını bulmuştur. Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti’nin yeniden kurulduğu 1911 yılın ait nizamnamenin 
kırk üçüncü maddesinde; Dersaadet, vilayet, liva ve kazalarda Osmanlı 
hanımlarından oluşan, merkez şubelerine bağlı bulunan, yardım toplama, 
ihtiyaçları hazırlama ile meşgul olacak merkez ve şubeler teşkil edilebilir 
(Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı (OKCY), 2013, s. 35); (Os-
manlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1327, s. 9) ifadesine 
yer verilmiş ve Besim Ömer Paşa’nın da gayretleriyle, 1912 yılında Ce-
miyet’e yüz kurucu kadın üyenin kaydı yapılmış, aralarından otuz kişi-
lik bir merkez heyeti seçilmiştir (Türkiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 
1877-1949, 1950, s. 17-19). Böylece, dönemin önde gelen ailelerine men-
sup kadınların üyelik ve yardımlarıyla 20 Mart 1912’de “Osmanlı Hilâl-i 
Ahmer Hanımlar Merkezi” adıyla tam anlamıyla teşekkül edilmiştir (Aka-
lın, 2009, s. 81). 24 Mart 1912’de Hanımlar Merkezi’nin fahri başkanlığı, 
Başkadınefendi (Burada bahsi geçen Başkadınefendi, dönemin padişahı 
V. Mehmet Reşat’ın eşi Kamres Hanım’dır) tarafından kabul edilmiştir 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), BEO, D: 4019, G: 301409, B:1, 1912). 
Hanımlar Merkezi’nin idare heyeti arasında: Birinci Başkan; Ahmet Muh-
tar Paşa’nın eşi Prenses Nimet Muhtar Hanım, İkinci Başkan; Ziya Pa-
şa’nın eşi Ayşe Hanım, İkinci Başkan; Dr. Zoiros Paşa’nın eşi Madam Zo-
iros Paşa’nın isimleri yer almıştır (OKCY, 1911-1913, s. 185).

Kuruluşunu tamamlayan ve idari kadrosunu oluşturan Hilâl-i Ahmer 
Hanımlar Merkezi, tüm kadınlara Cemiyet’e katılmaları için çağrılarda 
bulunmuştur. Bu çağrılardan biri şöyledir: “ Hilâl-i Ahmer’i unutmayınız, 
yıllık bir lira veya bir mecidiye vererek bu şefkat tekkesine kayıt olunuz, 
üye yazılınız!” (OHAC Hanımlar Heyet-i Merkeziyyesi Tarafından Ter-
tib Edilen 2. Takvim, 1916, s. 146). Bu çağrılar kadınlar tarafından cevap 
bulmuş olacak ki, aralarında aylık ve yıllık yardımları 40-50 lirayı bulan 
üyeler de olmuştur. Cemiyet’in fahri kurucu üyeliğini kabul eden kadın 
sultanlar ise her sene bazısı 10.000 kuruşu bulan nakdi yardımlarda bu-
lunmuşlardır (OKCY, 1911-1913, s. 49-51).

Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin kurulduğu dönemde Osmanlı 
Devleti, en zor zamanlarını yaşamaktaydı. İtalya ile gerçekleşen Trablus-
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garp Savaşı sona ermiş, yaşanan bu savaş Balkan ve I. Dünya Savaşı şeklin-
de devam etmiş, diğer savaşların başlangıcı hatta hızlandırıcısı olmuştur 
(Armaoğlu, 1973, s. 326-328); (Aksun, 1994, s. 358). Balkan Savaşı’nın 
başlamasına sebep olan Balkan Bloğu, Osmanlı Devleti’nden toprak ko-
parma amacına dayanmış ve Rusya’nın Slavcılık politikasına hizmet et-
miştir. (Karal, 1996, s. 294-295). Rusya’nın Balkan devletlerini kışkırtması 
sonucu ilk olarak 8 Ekim 1912’de Karadağ Osmanlı Devleti’ne savaş ilan 
etmiş, onu 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, 19 Ekim’de Yunanistan 
izlemiştir (Armaoğlu, 1973, s. 327, 339). Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merke-
zi’nin ülkenin böylesine zor bir sınavdan geçtiği süreçte kurulması kadın-
ların da yurt savunmasında önemli roller üstlenmelerini sağlamıştır. Ha-
nımlar Merkezi, henüz kurulmasına karşın kısa sürede çok sayıda kadının 
katılımı sayesinde günden güne büyümüştür. Merkezde bilfiil hizmette 
bulunabilmek için dilekçe yazan kadınlara da rastlanmaktadır. Ankaralı 
Alime ve Zeynep Hanımlar tarafından yazılan dilekçe bu duruma örnek 
teşkil etmiştir (BOA, DH.SYS., D: 1127_A, G: 751, 1912).

Hanımlar Merkezi’nin ilk faaliyetleri Cemiyet’e maddi gelir sağlama 
yolunda; küçük meblağlar karşılığında sergiler açmak, şefkat pazarları 
kurmak, sinema, balo, piyes, konser düzenlemek, çiçek, kartpostal ve pul 
satışlarında bulunmak olmuştur. Hariciye Nazırı Mehmet Rıfat Paşa’nın 
eşi hanımefendi, bu faaliyetlere öncülük etmiş ve 1910 yılında Ayazpaşa’da 
bulunan konaklarında dört gün süren bir sergi açmıştır. Serginin açılacağı 
basın aracılığıyla halka duyurulmuş, yerli ve yabancı ailelere mensup bir-
çok kadın zarif tuvaletleriyle sergide satıcılık görevi üstlenmişlerdir. Sad-
razam, elçi, bakan, ayan ve mebuslardan oluşan pek çok saygın kişi, sergiyi 
gezmekle kalmamış, eşyalar satın almışlardır. Osmanlı kadınları da sergi-
yi gezmeleri için teşvik edilmiş, hiçbir şey almasalar bile sergiyi gezmek 
için verecekleri 5 kuruşla büyük bir hayra vesile olacakları vurgulanmıştır 
(Yeni İkdam, 1910, s. 3); (Yeni İkdam, 1910, s. 5); (Tanin, 1910, s. 1); (Ta-
nin, 1910, s. 4). Mehmet Rıfat Paşa ve eşi hanımefendinin himayelerinde 
düzenlenen sergiler devam etmiş, Tablo Sergisi ve benzeri faaliyetlerle Ce-
miyet adına toplanan yardım miktarı 3.286 lirayı bulmuştur (Yeni İkdam, 
1910, s. 5); (OKCY, 1911-1913, s. 209).

Sergilerin yanı sıra düzenlenen şefkat pazarları da Hilâl-i Ahmer adına 
yardımlar toplamıştır. Dönemin tanınmış ailelerine mensup yerli, yabancı 
pek çok kadın bu pazarlara şefkat ve merhametlerini esirgemeden eşyalar 
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hediye ettikleri için bu şekilde addedilmiştir. Bu hediyeler arasında ipek 
işlemeli masa örtüleri, vazolar, altın sırma işlemeli halılar, porselenler, 
sırma işlemeli ipek kumaşlar, sırma işlemeli gömlekler, klaptan işleme-
li saten keseler, çamaşırlar, altın ve gümüş işlemeli kadife el torbaları ve 
daha niceleri yer almıştır. Dönemin gazetelerinde listeler halinde hediye 
edenlerin isimleri ve hediye ettikleri eşyalara ayrıntılı şekilde yer verilmiş-
tir (Yeni İkdam, 1910, s. 5); (Yeni İkdam, 1910, s. 5); (Tasvir-i Efkâr, 1912, 
s. 4); (Senin, 1912, s. 5); (Tasvir-i Efkâr, 1912, s. 4). Kadınlar yalnız şefkat 
pazarlarına eşya hediye etmek ve nakdi yardımda bulunmakla kalmamış, 
savaş nedeniyle açılan hastanelere fanila, çorap vb. birçok ihtiyaç oluna-
cak malzeme de göndermişlerdir (Kızılay Arşivi (KA), Kutu No (K): 136, 
Belge No (B): 6, 1912).

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu savaş koşullarında her türlü 
yardıma koşan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne maddi yardım sağlamak ama-
cıyla yapılan etkinliklerden biri sinema gösterimi olmuştur. 7 Nisan 1913 
( 25 Mart 1329) yılında Pangaltı mevkiinde kadınlara mahsus olmak üzere 
bir sinema düzenlenmiş ve gelirinin yüzde yirmi beşi Hilâl-i Ahmer Cemi-
yeti’ne verilmiştir (KA, K:93, B:20., 1913). Bunun yanı sıra kadınlar tara-
fından düzenlenen piyeslerle de yardım toplamak amaçlanmış, piyeslerin 
birçoğu konu itibariyle savaş dönemini yansıtmış, kadınları hastabakıcılık 
hususunda teşvik eder nitelikte olmuştur (Senin, 1912, s. 3); (KA, K: 93, B: 
32, 1914); (BOA, DH. EUM.2.Şb, D: 72, G: 18, B: 1, 1917).

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti menfaatine düzenlenen etkinliklerden biri de 
1913 (1329) yılında gerçekleşen ve bir ilk teşkil eden balo faaliyeti olmuş-
tur. Sadrazamın himayesinde savaş zamanında önemli hizmetlerde bulu-
nan Avusturya Elçisi Markiz Pallaviçini Beyefendi’nin yardımı, Hanımlar 
Merkezi üyesi hanımefendilerin gayret ve hizmetleri sonucu Pera Palas 
Oteli’nde düzenlenen balo, daha sonra düzenlenecek olan şefkat balola-
rına da öncülük etmiştir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Fahri Başkanı Veliaht 
Yusuf İzzeddin Efendi’nin de teşrif ettiği baloda verilen hediyelerin büyük 
kısmı Paris Elçisi Rıfat Paşa’nın (Rıfat Paşa’dan daha önce Dışişleri Bakanı 
olarak bahsedilmiştir. Ancak daha sonra Paris Elçisi olarak görevlendiril-
diğinden bu şekilde bahsedilecektir) eşi hanımefendi tarafından gönde-
rilmiştir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, ziyaretçilere daima Cemiyet’i hatırlat-
ması amacıyla hatıra olarak Amerika ve Salib-i Ahmer Cemiyetlerinden 
getirilen numune kurşun kalemler, küçük portkartlar, hanımefendiler için 
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iğneler takdim etmiştir. Balodan elde edilen gelir Cemiyet yararına 2.656 
lira kazandırmıştır (OHAC Hanımlar Merkezi 4. Takvim, 1918, s. 164).

Hanımlar Merkezi tarafından yardım maksadıyla düzenlenen konser-
lerden de önemli gelirler elde edilmiştir. 25 Ocak 1915 (12 Kanun-i Sani 
1330)’de düzenlenen konserde Cemiyet’e altı yüz liradan fazla gelir sağ-
lanmıştır (OHAC Hanımlar Merkezi 1. Takvim, 1915, s. 59); (Uluğtekin, 
1914-1928, s. 49). Hilâl-i Ahmer Kadıköy Şubesi tarafından, savaşta yara-
lanan askerlere yardım sağlamak amacıyla 1915 yılında Moda’daki kışlık 
tiyatroda büyük bir konser düzenlenmiştir. Konsere, memleketin en bü-
yük sanatkârı Viyolanist Zeki Bey beraberindeki diğer sanatkârlar Lange 
Bey ve Gümüş Gerdan Bey ile katılmışlardır. Konserden 6.820 kuruşu bu-
lan bir gelir elde edilmiştir (Sabah, 1915, s. 4); (Yazıcı, 2011, s. 251).

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin üstlendiği görevlerin artması Cemiyet’i 
yeni gelir yolları bulmaya yöneltmiş ve maddi gelir sağlamak amacıyla 
1913 (1329) yılı itibariyle her biri Hilâl-i Ahmer’in üstlendiği vazifeleri 
gösteren renkli, resimli kartpostallar çıkarılmaya başlanmıştır (OHAC 
Hanımlar Merkezi 5. Takvim, 1919, s. 165). Kartpostallar, savaş sırasında 
cephede çarpışan askerlerle aileleri arasında bir haberleşme köprüsü kur-
muştur. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin slogan olarak benimsediği “Vatana 
muhabbet, yaralılara muavenet!” fikriyle çıkardığı bu kartpostallarda res-
medilenler arasında, Hilâl-i Ahmer hastanelerinde tedavi edilen hastalar 
ve onlara bakan, yaralarını sarıp iyileştiren kadın hemşireleri de yer almış-
tır (Perk, 2012, s. 145, 153, 155).

Osmanlı toprakları üzerinde herhangi bir köşede bir ah işitse oraya 
koşan, yardım elini uzatan Cemiyet’in masraflarını karşılamak için bul-
duğu yollardan biri de kırk paralık, on paralık resimli ve boyalı pullar 
yaptırmak olmuştur. Böylece Cemiyet, küçük bir meblağ olan on paray-
la da insanların yardımda bulunmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu pulları, 
mektuplarına, tezkerelerine resmî posta pulları haricinde mektup zarfla-
rına yapıştıranlar hem kendi vicdanlarını rahatlatmış hem de bu zarfları 
gönderdikleri insanları Cemiyet’e yardım hususunda teşvik etmişlerdir 
(OHAC Hanımlar Merkezi 3. Takvim, 1917, s. 80- 81, 84). Milletin şefkat 
ve yardım hisleriyle Hilâl-i Ahmer kartpostallar ve pullarına gösterdikleri 
ilgi sayesinde kartpostal ve pullardan sağlanan para savaş sonrası da Ce-
miyet’in daimi gelir kaynaklarından olmuştur (OHAC Hanımlar Merkezi 
5. Takvim, s. 165-166).
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3. Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü

Kadın tarihine ilişkin çalışmaların ortak kaygısı “görünmezlik” konusu-
dur. Tarih boyunca, kadınlar ve onların hikâyeleri, kaynak yetersizliği veya 
kadınların faaliyetlerini görmezden gelmeyi seçen bakış açıları nedeniyle 
bütüncül tarih içinde aktarılmamıştır. Bu durum kadın tarihine ilişkin bilgi 
ve belgelerin eksik kalmasına sebebiyet vermiştir. Kadın araştırmalarının 
temel sorgusu işte burada başlar. Tarihteki belli başlı kadınlardan yola çı-
karak bütüncül bir kadın tarihi meydana getirmek, kadını görünür kılarak, 
tarihsel süreç içindeki rollerini anlamlı kılmak, kadınları tarihe kazandır-
mak kadın araştırmalarının yolunu açan amaçlar kapsamındadır. Kadın 
tarihine ilişkin ulaşılabilen sınırlı bilgi ve belgeler çalışmaları aydınlatmada 
son derece önemli yol göstericilerdir (Çakır, 2013, s. 41-44).

Hanımlar Merkezi, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin üstlendiği vazifeleri 
halka bildirmek ve bu vazifeleri üstlenen kadınların vatanın ilerlemesin-
de ne denli önemli bir kuvvet olduğunu göstermek amacıyla toplum ve 
sağlıkla ilgili konuları içeren takvimler yayımlamaya başlamıştır. İlki 1915 
(1331) yılında yayımlanan bu takvimler, beş ciltten meydana gelmektedir. 
Hanımlar Merkezi’nin ilerlediği yolda faaliyetlerini yansıtan birer el ayna-
sı olan takvimler, bir nevi yıllık mahiyetindedir. 

Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin vücuda gelişi olarak ele aldığımız 
başlık altında da bahsettiğimiz üzere, merkezin kurucu kadrosunda yer 
alan pek çok kadının adı kaynaklarda geçmemektedir. Dönemin saygın 
isimleri arasında olan eşlerinin adları, kadınların kimliklerinin önüne geç-
miştir. Bilhassa yayımladıkları takvimlerden iz sürerek, Hilâl-i Ahmer Ha-
nımlar Merkezi nezdinde, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu biteviye 
savaşlar silsilesinde üstlendikleri rollerle önemli hizmetlerde bulunmuş, 
gelişim ve değişimi yaşamış, devletin modernleşme yolunda ilerlemesinde 
emeği geçmiş bu kadınları tarihe bir nevi eklemek, kazandırmak çalışma-
nın temel amacıdır. Hanımlar Merkezi’nin bahsedildiği üzere ilk faaliyet-
leri, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne katkı sağlamak amacıyla küçük meblağlar 
karşılığında sergiler açmak, şefkat pazarları kurmak, sinema, balo, piyes, 
konser düzenlemek, çiçek, kartpostal ve pul satışlarında bulunmak olmuş-
tur. Merkez’in “Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü” olarak addettikleri çiçek dağı-
tımı, bu faaliyetlerden biri olmakla birlikte toplumsal değişim ve dönüşü-
mün somut bir göstergesi olması bakımından çalışmamızın ana konusunu 
ihtiva etmektedir. 
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Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi tarafından, 1913 (1329) yılının Ra-
mazan Bayramı’nın birinci günü “Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü” kabul 
edilmiş ve çiçek dağıtımına başlanmıştır (Uluğtekin, 1914-1928, s. 48). 
“Hilâl-i Ahmer Çiçeği” adıyla dağıtılan bu çiçekler aslında çiçek görünü-
mündeki rozetlerdir. Gonca şeklinde beyaz kâğıttan üretilmiş ve ortasına 
kırmızı hilâl amblemi basılmıştır (Perk, 2012, s. 140). Merkez, beyaz kâğıt-
tan ürettikleri, ortasına hilâl amblemi basılmış gonca şeklinde çiçek rozet-
lerini İstanbul’da dağıtmaya başlamıştır. Dönemin modernleşme merkezi 
olarak kabul gören Beyoğlu semti eksenli başlayan çiçek rozetleri satışı, 
başlangıçta Hanımlar Merkezi bünyesinde, Beyoğlu’nun ileri gelen aile-
lerinden gayrimüslim kadınlar tarafından yapılmıştır. Ancak 1914 (1330) 
itibariyle Müslüman kadınlar da bu anlamlı günde, ellerindeki kırmızı ay 
amblemli sepetleriyle çiçek rozetleri dağıtmaya başlamışlardır (OHAC 
Hanımlar Merkezi 1. Takvim, 1915, s. 57-64). Çiçek Günü’ne dair fotoğ-
raflar incelendiğinde, modernleşmenin kadınların kıyafetlerine de sirayet 
ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Feraceleri, yaşmakları bir kenara 
bırakan Müslüman kadınların, yüzleri açık, ellerinde sepetleriyle, sokak 
sokak dolaşarak çiçek rozeti dağıtımında bulunmaları Osmanlı toplumu 
için oldukça önemli bir ilerlemedir.

Bu ilerlemeyi daha iyi kavrayabilmek için, Meşrutiyet öncesi Osman-
lı toplum yapısına göz atmak yerinde olacaktır. Osmanlı Devleti içinde 
kendilerini geliştirme imkânı bulmuş kadınların genelinin ailesi, dönemin 
ulema sınıfından veya seçkin kişilerinden olup, ekonomik düzeyleri yerin-
dedir. Ancak diğer kadınlar için aynı şartlar mümkün olmamış, Tanzimat 
Fermanı’nın ilanına kadarki süreç kadınların eğitim ve gelişimi açısından 
kapalı bir devir olmuştur. Bu süreçte kadınları eğiterek kamusal hayata 
katmak bir yana dursun, kadınlar giyeceklerini dahi kendileri belirleyecek 
özgürlüğe sahip değillerdir. Zira, feracelerin yakalarından tutun da, süsle-
ri, yaşmakların biçimleri, kalınlığı devlet tarafından çıkarılan fermanlarla 
denetim altında tutulmuştur (Taşkıran, 1973, s. 20); (Tuğlacı, 1984, s. 11). 
Osmanlı Devleti içindeki bu konumlarından dolayı, Avrupalı birçok yazar 
tarafından, kafes ardındaki kıymettar inciler olarak tanımlanan Osmanlı 
kadınlarının, Çiçek Günü vasıtasıyla sokaklara çıkması, bu güne ait fotoğ-
raflar bağlamında incelendiğinde erkeklerle aynı meydanlarda görevlerini 
icra etmeleri, kamusal alanda görünür hale geldiklerinin en somut göster-
gesidir. 
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Kuruluşu itibariyle bir yardım cemiyeti olmanın yanı sıra, kadının top-
lumsal gelişimini de üstlenen Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi’nin çatısı 
altında, bu önemli vazifeyi üstlenen kadınlara teşekkürnameler verilerek, 
bir nevi hayatın her alanına karışmaya, yeni vazifeler üstlenmeye de teş-
vik edilmişlerdir (Kızılay Arşivi, K: 8, B: 68). Kadınların faaliyetleri ve bu 
küçük çiçeklerin ihtiva ettiği esas anlamı konusunda halkı aydınlatmayı 
ve yardıma teşvik etmeyi amaçlayan dönemin basını da yazı ve şiirler va-
sıtasıyla bu gelişmede önemli bir destekleyici olmuştur. Tanin gazetesin-
de yayımlanan şiirinde, Celal Sahir halka şöyle seslenmiştir: “ Merhamet 
meleği bir çiçek olmuş... Vatandaş! Düşünme al... Vatana canını bağla-
yanlara, saygıyı sevgiyi haber verecek, kanlarında ruhu ağlayanlara, şifa 
gönderecek al beyaz çiçek!” (OHAC Hanımlar Merkezi 3. Takvim, 1917, s. 
73). Kadınlar tarafından dağıtılan, kırmızı-beyaz bu küçük ve saf çiçekle-
rin taşıdığı derin anlamı bilen Osmanlı halkı da aldıkları çiçek rozetlerini 
göğüslerinde hürmetle taşımışlardır (OHAC Hanımlar Merkezi 3. Tak-
vim, 1917, s. 72).

Çiçek rozetleri, Osmanlı toplumunu insaniyet adına yardıma davet et-
mek için birer vesile olmakla birlikte, kadınların meydanlara çıkmasına, 
toplumsal hayata karışmasına önemli derecede katkı sağlamıştır. Kadınlar 
tarafından dağıtılan kendi küçük ancak hissiyatı büyük çiçeklerin Cemi-
yet’e sağladığı senelik gelir de önemli bir yer tutmuştur. 1913 (1329) se-
nesinde 549 lira olan gelir, 1914 (1330)’de 1518 lira, 1915 (1331)’de 2255 
lira, 1916 (1332)’da 1450 lira, 1917 (1333)’de 3249,72 lira, 1918 (1334)’de 
2140,50 lira, 1921 senesine gelindiğinde ise 528 lira 30 parayı bulmuştur 
(OHAC Hanımlar Merkezi 3. Takvim, 1917, s. 72); (OHAC Hanımlar 
Merkezi 5. Takvim, 1919, s. 77); (Hâkimiyeti Milliye, 1921, s. 2). Satılan 
çiçek rozetlerinden elde edilen bu gelirler sayesinde, barış zamanında has-
tabakıcılık teşkilatı, imdat yerleri, hastaneler, şifa yurtları kurulmuş, savaş 
zamanında ise imdat ve yardıma koşulmuş, hastalıklarla mücadele edil-
miştir (OHAC Hanımlar Merkezi 5. Takvim, 1919, s. 77).

Bilhassa Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi takvimlerinden ve dönemin 
basınından izini sürdüğümüz Çiçek Günü’nün Cemiyet’e sağladığı gelir 
bilgilerinden 1921 yılına kadar sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bilgiden 
hareketle Millî Mücadele sürecinde de önemli bir yardım faaliyeti olarak 
devam ettiğini söyleyebiliriz. Yardım sağlama vesilesiyle kadınlara, erkek-
lerle aynı sahada olma fırsatı tanıyan Çiçek Günü, Medeni Kanun’un ila-
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nıyla kadın-erkek eşitliğine ulaşılacak yolda ilk adımların atılmasını sağla-
mış, teşvik edici olmuştur. Medeni Kanun’un ilanıyla birlikte kadın- erkek 
eşitliği sağlanmıştır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’yle aynı amaca hizmet ettiği 
halde kadınlar kolu olarak ayrık bir görüntü çizen Hanımlar Merkezi de, 
1925 yılında kabul edilen Hilâl-i Ahmer Esas Nizamnamesi gereğince, 
erkekler teşkilatı ile birleştirilmiştir. Böylece Cemiyet içinde kadın-erkek 
ayrımı sona ermiş, kadınlar erkeklerle birlikte savaşta ve barışta her türlü 
felaket karşısında tek vücut olarak hizmet etmeye devam etmişlerdir (Tür-
kiye Kızılay Derneği 73 Yıllık Hayatı 1877-1949, 1950, s. 67-68).

Sonuç

Türkiye’de kadınlar, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yapılan yasal dü-
zenlemelerle kadın-erkek eşitliğine ulaşmış ve hak elde etmişlerdir. Ancak 
kadınların mücadelesi Cumhuriyet’in ilanından çok önceye, 19. yüz yıla  
kadar dayanır. Bu dönem, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış faktörlerin etkisiy-
le Batı’ya ayak uydurmak zorunda olduğu modernleşme sürecine tekabül 
eder. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla başlayan ve II. Meşrutiyet’in ilanıyla 
süregelen bu süreç, kadının kamusal alandaki görünürlüğü açısından da 
bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Meşrutiyet’in getirdiği yeni özgür dün-
yanın içine aktif olarak katılmaya başlayan kadınlar için cemiyetler önemli 
bir vasıta olmuştur. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kadın kolunu oluşturan 
ve 1912 yılı itibariyle teşkilatlanan Hanımlar Merkezi çatısı altında, kadın-
lar aktif olarak çalışmalar yürütmüşlerdir. 

Hanımlar Merkezi’nin Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne maddi gelir sağla-
maya yönelik çalışmaları arasında yer alan Çiçek Günü, kadınların önemli 
yardım faaliyetlerinden biridir. Merkez, 1913 yılı itibariyle Ramazan Bay-
ramı’nın birinci gününü Hilâl-i Ahmer Çiçek Günü olarak addetmiş ve 
bu günde gonca şeklinde beyaz kâğıttan üretilmiş, ortasına kırmızı hilal 
amblemi basılmış çiçek rozetleri dağıtılmaya başlanmıştır.

 Ard arda devam eden savaşlar süresince Osmanlı ekonomisinin ye-
tersiz kalması nedeniyle ordunun ihtiyaçlarını karşılamak, yaralı ve hasta 
askerlere yardım sağlamak amacıyla önemli bir gelir kaynağı olan çiçek 
rozeti satışları, kadınların evlerinden çıkmasında, kamusal hayata katıl-
masında da önemli bir vesile olmuştur. Kadın tarihi açısından, kapalı de-
vir olarak adlandırılan Tanzimat öncesi döneme göre önemli bir değişi-
min somut göstergesi olan Çiçek Günü, hem ekonomik alanda duyulan 
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ihtiyacın kapatılmasında kadınlara önemli vazifeler yüklemiş hem de ka-
dınların kamusal alana girerek görünür olmalarını sağlamıştır. 
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KADIN TARİHİNE GÖRSEL BİR BAKIŞ 
KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ 
VAKFI GÖRSEL KOLEKSİYONU VE GÖRSEL KAYNAK-

LAR ÜZERİNDEN KADINLARIN EĞİTİM HAYATINI 
TAKİP ETMEK

Gizem Yıldız Dikmen1

Özet

Bu çalışma; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel 
Koleksiyonu’nun tanıtımı ile koleksiyonda bulunan görsel kaynaklar üze-
rinden kadın ve eğitim hayatını ele almayı amaçlamaktadır.

Tarihî belge olarak önemli değere sahip olan fotoğraflar; bazen sayfa-
larca anlatılan, betimlenen bir olayı, yeri ya da kişiyi tek bir karede gösterir. 
Fotoğraflar bir dönemi ya da süreci açıklamada ve aydınlatmada çarpıcı bir 
şekilde aydınlatıcı olabilir. Kadın tarihi yazımında yazılı belgeler oldukça 
sınırlıdır. Görsel kaynaklar da yazılı belgelerin yetersizliğinden ortaya çıkan 
boşlukları tamamlama ve görünür kılma konusunda etkili kaynaklardır.

Kadın tarihine ait bilgi ve belgeleri tek bir çatı altında toplamayı amaç 
edinerek 1990 yılında beş kadının öncülüğünde kurulan Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, zengin arşiv kaynakları ile kadın tarihine 
hizmet etmektedir. Vakıf’ta bulunan ve görsel kaynak niteliği taşıyan fotoğ-
raf, kartpostal, dia, afiş gibi “Görsel Koleksiyon”a ait belgeler, yapılacak araş-
tırmalarla kadın tarihinin farklı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Görsel Koleksiyon, vakfın kuruluşundan itibaren oluşturulmaya başlan-
mıştır. Bu bağlamda aile, kadın, stüdyo, eğitim fotoğrafları gibi bir kısmı 
sahaflar aracılığı satın ve bağış yolu ile sağlanan fotoğraf, kartpostal, dia 
gibi kaynaklar yanında kuruluş, sergi, sempozyum, fotoğraf yarışması gibi 
vakfın kendi kurum tarihine yönelik fotoğraflar da arşivde yer almaktadır. 
Bugün 5.000’in üzerinde büyük bir çoğunluğu kataloglanarak erişime sunu-

1 Tarihçi, Uzman Arşivci, Darüşşafaka Cemiyeti, gizemyildizdikmen@gmail.com
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lan Görsel Koleksiyon’un muhtevası, Osmanlı son döneminden başlayarak 
günümüze kadar gelen ve kadın tarihine ışık tutan bir nitelik taşımaktadır. 

Vakıf arşivinde yer alan Osmanlı son döneminden başlayan ve çoğun-
luğu Cumhuriyet’in erken tarihlerine ait olan kadın eğitimine yönelik 
okul, kolej, kurs fotoğrafları ile süreci takip etmek mümkündür. Özellikle 
koleksiyonda yer alan Konya Kız Muallim Mektebi’nin 1930’lu yıllarına 
ait 34 adet fotoğraftan oluşan albümü bu konuda seçkin ve nispeten toplu 
bir kaynak olarak görülebilir. Albüm ile birlikte Görsel Koleksiyon ve di-
ğer arşivlerde bulunan kız okullarına ait fotoğraflar, defterler, diplomalar, 
sertifikalar gibi birbirlerini tamamlayan parçalar karşımıza çıkmaktadır. 

Önceleri yalnızca sıbyan mektepleri ve nispeten ev içi eğitim görebilen 
kızlar, Tanzimat ve sonrasında başlayan sosyal hayattaki etkilerini eğitim 
alanında da göstermiştir. Giderek sayıları artan kız mektepleri, öğretmen 
okulları, mesleki eğitim veren okullar ile eğitim hayatında yer bulan ka-
dınlar; doktorluk, mühendislik, siyasetçi gibi eril mesleklerde de “ilk ka-
dınlar” olarak tarihte ve arşivlerde yerlerini almışlardır.

Kadın eğitimine yalnızca okul çerçevesinde bakılmamalıdır. Cumhuri-
yet’in erken dönemlerinde açılan halkevleri, meslek edinme kursları, biçki 
dikiş kursları, enstitüler gibi merkezler de kadın eğitiminin birer parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vakıf arşivlerinde yer alan Tanzimat sonrasında yayınlanmaya başla-
yan kadın süreli yayınları ve özel arşiv belgeleri ile bu süreci desteklemek 
mümkün olmaktadır. Tanzimat dönemi aydınlarının kadın eğitimine ver-
diği önem, dönemin hem kadın dergilerinde hem de gazetelerinde geniş 
yer bulmuştur. Bu konuda kız mekteplerinin öneminden, yapılan eğitim-
lerden ve öğrencilerin yaptıklarından bahseden yazılar ve fotoğraflar za-
man içinde beklenen etkiyi göstermiş, kızların eğitim alması konusundaki 
ön yargı yerini desteğe bırakmıştır. 

Görsel Koleksiyon, süreli yayınlar ve özel arşivlerde yer alan farklı gör-
sel kaynaklarla kadınların eğitim hayatlarının zaman içinde nasıl değişti-
ğini, geliştiğini, ne gibi zorluklardan geçerek bu günlere geldiğini görmek 
mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: eğitim-öğretim, kadın eğitimi, kız mektepleri, gör-
sel kaynaklar, görsel arşiv, eğitim fotoğrafları
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VISUAL RESOURCES OF THE WOMEN’S LIBRARY AND 
INFORMATION CENTRE FOUNDATION AND  

FOLLOWING THE EDUCATIONAL LIFE OF WOMEN  
THROUGH VISUAL RESOURCES

This study aims to promote The Women’s Library and Information 
Cenre Foundation’s Visual Collection and discuss women and their edu-
cational life through the visual resources in this collection 

As important historical documents, photographs, show an event, pla-
ce or person sometimes described in pages in a single frame. Photograp-
hs can be strikingly illuminating in explaining and clarifying a period or 
process. Written documents in women’s historiography are quite limited. 
Visual resources are also effective resources in completing the gaps arising 
from the insufficiency of written documents and making them visible.

The Women’s Library and Information Centre Foundation which was 
established under the leadership of five women in 1990 with the aim of 
gathering information and documents on women’s history under one 
roof, serves women’s history with its rich and diverse archival resources. 
Documents belonging to the “Visual Collection” in the Foundation, such 
as photos, postcards, slides ( reversal films) and posters, , will reveal dif-
ferent aspects of women’s history as visual sources for the research to be 
carried out.

In this context, there are photographs regarding the foundation’s own 
history such as its establishment, exhibitions, symposia, photography con-
tests, are all in the archive in addition to sources such as postcards, slides 
and various photos related to fields such as family, women, studio, educa-
tion, etc., which were either purchased through second-hand booksellers 
or provided through donations. The Visual Collection includes more than 
5,000 catologed content, and it has a quality that sheds light on the history 
of women starting from the last period of the Ottoman Empire until today.

It is possible to follow the trajectory of women’s education with the 
help of photographs belonging to schools, colleges and courses for wo-
menstarting from the late Ottoman period and mostly belonging to the 
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early Republican period in the foundation’s Visual Archive. Especially the 
photo album belonging to Konya Teacher’s Training School For Girls that 
includes 34 photos taken around 1930 in the Visual Collection can be seen 
as a distinguished and relatively collective resource on this subject. Along 
with the album, other photographs, notebooks, diplomas and certificates 
in the archives appear as complementary pieces. Along with the album, 
there are photographs, notebooks, diplomas, certificates of girls’ schools 
in the Visual Collection and other collections as complementary pieces.

Girls who were either solely allowed to attend Ottoman primary and 
elementary schools or privately tutored and home-schooled previously, 
would imprint their impact in the field of education as well as social life 
following Tanzimat and its afterwards. Women took part in education 
with the increasing number of girls’ schools, teacher’s training schools, 
and vocational schools. Then, they took their place in history and archives 
as the “first women” in masculine professions such as medicine, enginee-
ring, and politicians.

Women’s education should not be viewed solely within the historical 
framework of the schools. Centers such as vocational training courses, ta-
iloring courses, other institutions such as community centers which were 
established in the early period of the Republic are also important parts of 
history of women’s education.

It is possible to support the researche on history of women’s educati-
onwith women’s periodicals started to be published in Tanzimat Period 
and documents from private archives.. The importance given to women’s 
education by the Tanzimat period intellectuals had a wide coverage in 
both women’s magazines and newspapers of the period. Articles and pho-
tographs about the importance of girls ‘schools, the education provided 
for them and the students’s achievement have revealed the expected im-
pact over time, and the prejudice about girls’ education has been replaced 
by support.

It will be possible to see how women’s educational lives have changed 
over time, how they have developed, and what difficulties they have gone 
through, with the help of different visual resources in the foundation’s 
Visual Collection as well as short publications and private archives.

Key Words: education and training, women education, ottoman ele-
mentary-primary school, visual sources, education photos
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Giriş

Kadın tarihine ait bilgi ve belgeleri tek bir çatı altında toplamayı amaç 
edinerek 1990 yılında kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merke-
zi Vakfı, zengin arşiv kaynakları ile kadın tarihine hizmet etmektedir. Tür-
kiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan vakfın mevcut 
bulunan ve görsel kaynak niteliği taşıyan fotoğraf, kartpostal, dia, afiş gibi 
Görsel Koleksiyon’a ait belgeleri yapılacak araştırmalarla kadın tarihinin 
farklı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Vakıf, kadın konulu ve 
kadınlara ait eser, bilgi ve belgeleri sağlama, muhafaza etme ve erişime 
sunma çalışmalarını sürdürmektedir.

Görsel Koleksiyon, vakfın kuruluşundan itibaren oluşturulmaya baş-
lanmıştır. Bu bağlamda aile, kadın, stüdyo, eğitim fotoğrafları gibi bir kısmı 
sahaflar aracılığı satın alma ve bağış yolu ile sağlanan fotoğraf, kartpostal, 
dia gibi kaynaklar yanında kuruluş, sergi, sempozyum, fotoğraf yarışması 
gibi vakfın kendi kurum tarihi ve kadın hareketine yönelik görseller de ar-
şivde yer almaktadır. Bugün kataloglanarak erişime sunulan 5.000’in üze-
rinde fotoğraf, 160’ın üzerinde kartpostal ve 2.175 diadan oluşan Görsel 
Koleksiyon’un muhtevası, Osmanlı son döneminden başlayarak günümü-
ze kadar gelen ve kadın tarihine ışık tutan bir nitelik taşımaktadır. 

Tarihî belge olarak önemli değere sahip olan fotoğraflar; bazen sayfa-
larca anlatılan, betimlenen bir olayı, yeri ya da kişiyi tek bir karede gösterir. 
Fotoğraflar bir dönemi ya da süreci açıklamada ve aydınlatmada çarpıcı 
bir şekilde aydınlatıcı olabilir. Fotoğraflar; görsel tarih, bellek ve arşivlerin 
oluşmasını sağlayan en önemli araçtır. Bunda fotoğrafın görsel cazibesi 
de etkilidir. Resmî tarih yazımına nispeten daha satır arasında kalan top-
lumsal tarih yazımında, yazılı belgeler oldukça sınırlıdır. Görsel kaynaklar 
da yazılı belgelerin yetersizliğinden ortaya çıkan boşlukları tamamlama ve 
görünür kılma konusunda etkili temel kaynaklardır. Özellikle “kadın tari-
hinde” sınırlı olan kaynaklara daha nadir bulunan görsel kaynakların des-
tek vermesi oldukça kıymetlidir. Tek tek bakıldığında fotoğraflar bizlere 
bir şey söylemese de bir arada değerlendirildiği zaman bir serüveni gözler 
önünde sermektedir. Koleksiyon içerisinde yer alan aile, stüdyo, eğitim ya 
da güzellik kraliçeleri-modellik fotoğrafları kadın imgesi ve imajını çarpıcı 
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bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bazen kadın fotoğraflarını özellikle 
kartpostallarda birer propaganda ögesi olarak görürken ilerleyen süreçte 
yeni bir “kadın” imajının ortaya konulduğu görülmektedir. 

On yedinci yüzyıl, Osmanlı’nın siyasi hayatında olduğu kadar toplum-
sal hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Ancak bu dönem-
de ön plana çıkan değişikliklerin daha çok siyasi ve askeri alanda yansı-
maları görülmüştür. Bu dönemle başlayan toplumsal değişim hareketinin 
kadınlar üzerindeki etkisi ancak son yüzyılda kendini göstermiştir. Kadın-
lar, on dokuzuncu yüzyıl ile birlikte sosyal hayatta daha fazla yer almışlar 
ve toplumsal yapıdaki değişimin en güçlü sesi olmuşlardır. Özellikle ka-
dınlara yönelik eğitim kurumlarının oluşumu ve yaygınlaşması kadınların 
görünürlüklerini daha da arttırmıştır. 

Tanzimat öncesi dönemde kızlar, yalnızca sıbyan mektepleri ve nispe-
ten ev içi eğitim görebilmekteydi. Sıbyan mekteplerinde karma bir eğitim 
söz konusu idi, ancak bazı mahallelerin yalnızca kız çocukları için tahsis 
edilen mektepleri de bulunuyordu. Yaklaşık on yaşına kadar eğitim alan 
kızlar için ileri bir eğitim sistemi bulunmuyordu. Sonrasında fırsat bula-
bilenler için ev içi eğitim devam ediyordu. Zamanında iyi okumuş, talim-i 
ibtidaî derecesinde ders görmüş, çoğu Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız 
olmuş, hatta ilahi ve kasideleri usûl-i musikî ile okuyup, öğretebilecek hale 
gelmiş, yaşını başını almış hanımlar hocalık yaparlardı. Bu hanımlar kendi 
evlerini talebelere açarak mektep haline getirirlerdi (Abdülaziz Bey, 1995: 
s. 100). Kız çocuklarının temel seviye eğitim aldığı sıbyan mekteplerinden 
sonra evde eğitimine devam etme şansı bulabilen ya da bulamayanlar için 
de süreç “iyi bir ev hanımı” olmak üzerine devam etmektedir. Kadınların 
toplumsal cinsiyet kalıpları dâhilinde evi çekip çevirecek, ev işlerini titiz-
likle yürütecek ve en önemlisi iyi bir anne olmanın gerekliliklerini yerine 
getirecek kadınlar olmaları bekleniyordu. Abdülaziz Bey, Osmanlı’da kız 
çocuklarının okumayı ve dinî vazifelerini öğrendikten sonra daha küçük 
yaşlardan itibaren iyi bir ev reisesi olmak üzere yetiştirildiklerini ifade et-
mektedir. Sıbyan mekteplerinden sonra mahallelerindeki ev mekteplerine 
devam eden kızlardan yaşı büyük olanlar cuma gününe ilaveten pazartesi 
de okula gitmemekte, haftanın iki gününü evlerinde bez dokumak, çeyiz 
hazırlamak ve nakış işlemek gibi işlerle geçirerek başlıca vazifeleri olan ev 
reiseliğine hazırlanmaktaydılar (Abdülaziz Bey, 1995: s. 102).

Tanzimat (1839-1876) öncesinde sınırlı ve kısa eğitim hayatına sahip 
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kızların erkeklerle şartlara sahip olduğunu düşünmek yanlış olur. Temel 
eğitim dışında kızlara has okulların yokluğu, geleneksel alanlar ayrılığı an-
layışına bağlı olarak sıbyan mekteplerinde karma eğitim alma zorunluluğu 
ve öğretmenlerin ağırlıklı olarak erkek olması sebebiyle pek çok kız çocu-
ğu temel eğitim hakkından da mahrum bırakılmıştır. Toplumsal hayat-
ta üst sosyo-ekonomik kesimlerden ailelerin kızları; Tanzimat öncesinde 
babaları tarafından, Tanzimat sonrasında ise özel hocalar ile eğitim alma 
şansına sahip olmuştu. Tanzimat ve sonrasında özellikle II. Meşrutiyet 
(1908) ile başlayan sosyal hayattaki değişimin etkileri eğitim alanında da 
kendini göstermiştir. Özellikle kadınlar, geleneksel eğitimin kız çocukları 
için yetersiz kaldığını ifade ettikleri gibi geri kalmışlığın bir sebebi olarak 
da göstermişlerdir. Böylelikle toplumdaki yeri aile içerinde tanımlanan 
kadının eğitiminin zorunluluğuna dikkat çekilmiştir (Yaşar, 2019: s. 595). 

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile ilk mektep niteliğindeki ip-
tidai mektepleri açılmış ve bu sisteme kızlar da dâhil olmaya başlamıştır. 
Özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra geleneksel eğitim sistemi dışın-
da açılan kız iptidailerinin sayısı artmıştır. Ancak bunların erkek okullarına 
nispeten daha az olduğunu tahmin etmek zor değildir. İptidai mektepleri-
nin sonrasında gidilen rüştiye mektepleri için de nizamname gereğince kız-
lar için hususi inas rüştiyeleri tahsis edilmiştir. Rüşdiyeler, Osmanlı Dev-
leti’nde kız çocuklarının sıbyan mektebi ya da iptidailerden sonra öğrenim 
görme imkânına sahip olabildikleri orta öğretim niteliğindeki ilk eğitim 
kurumları olmuştur. 1858’de kızların da orta öğrenim görmesini sağlamak 
amacıyla Sultanahmet’te Cevri Kalfa İnas Rüşdiyesi açılmıştır. Ancak er-
ginliğe ulaşmakta olan kızlarının eğitimine alışkın olmayan halktan fazla 
ilgi görmemiştir. Bu amaçla kızların okutulmasına yönelik olarak 24 Ha-
ziran 1862 tarihli Takvim-i Vekayi yayını aracılığıyla ergenlik çağındaki 
kızların okula gitmesinin önünde dinen hiçbir engel olmadığı, aksine İsla-
miyet’in erkeklerin yanı sıra kızların da iyi bir eğitim almasını emrettiğini 
vurgulayan bir yazı yayınlanmıştır (Öztürk, 2008: s. 301; Uğurcan, 1992: s. 
501). Bunun sonucunda yüksek bir katılım olmamakla birlikte öğrenci sa-
yısında belirli bir artış gözlemlenmiştir. 1860’lı yıllarda bile İstanbul’da pek 
çok kız rüşdiyesi kurulmasına rağmen öğrenci sayısı beklenenin altında 
kalmıştır. Bunda en önemli etken teorik derslerde halen erkek öğretmenle-
rin görev alması olmuştur. Aileler bu durumda kızlarını okula göndermek 
istememiştir. Buna çözüm olarak ise 1870 yılında yine ilk rüşdiyede olduğu 
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gibi Sultanahmet’te kız okulları için muallime yetiştirmek amacıyla Dârül-
muallimât açılmıştır (Şanal, 2009: s. 225). Bu gelişme, kadınlara daha üst 
düzey eğitimin kapısını açtığı gibi aynı zamanda öğrenimini tamamlayan 
ve öğretmen olan kadınlar için artık sosyal hayat içerisinde profesyonel ça-
lışan olma statüsüne de erişme fırsatını sağlıyordu. 

İstanbul Dârülmuallimâtı veya Dârülmuallimât-ı Âliye adlarıyla önce 
İstanbul’da, ardından II. Meşrutiyet döneminde taşradaki bazı vilayetler-
de açılan bu okulların kuruluş gayesi, Osmanlı maarifini düzene koymayı 
hedefleyen 1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizamnâmesi’nin 68. madde-
sinde kız sıbyan ve rüşdiye mekteplerine kadın öğretmen yetiştirmek ola-
rak belirtilmiştir ve ilk mezunlarını 1873 yılında İstanbul Dârülmuallimâtı 
vermiştir. İstanbul dışındaki dârülmuallimâtlar, II. Meşrutiyet döneminde 
bazı vilayetlerdeki kız rüşdiyelerine birkaç sınıf ilave edilmek suretiyle açıl-
mıştır. Taşrada açılan dârülmuallimâtların bir kısmı I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra imparatorluk sınırları dışında kalmış, bir kısmı da Kurtuluş Savaşı 
günlerinde kapanmıştır. Bu sebeple Cumhuriyet döneminin ilk öğretim 
yılında (1923-1924) Türkiye’de İstanbul Dârülmuallimâtı hariç sadece altı 
dârülmuallimât bulunmaktaydı. Bunlar da İstanbul’daki okul gibi 1924-
1925 ders yılından itibaren kız muallim mektebi adını almıştır (Öztürk, 
1993: s. 549). Konya’da açılan Kız Muallim Mektebi de Osmanlı dönemin-
de eğitim ve kızların eğitim politikalarına yönelik anlayış üzerine teşkil 
edilmiş ve Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar aynı misyonla varlığını 
devam ettirmiştir. Konya Dârülmuallimâtı ilk olarak Eylül 1915 tarihinde 
Mevlâna türbesi civarındaki Hacı Fasihzade Menduh’un evinde açılmış ve 
ilkokul mezunu kız öğrenciler buraya kabul edilmiştir. 1924 tarihinde ise 
Mimar Muzaffer tarafından yapılan binaya geçiş yapılmıştır. Yeni bina-
sında eğitim öğretime başlayan Konya Kız Muallim Mektebi (Dârülmual-
limât), 1979 yılında ihtiyaç fazlası olan öğretmen liselerinin kapatılmasına 
karar verilmesi ve öğrencilerinin Konya Kız Sanat Yüksekokulu’na dev-
redilmesiyle birlikte kapanmıştır. Binada, 1963-1964 yıllarında ek yatak-
hane, revir, toplantı ve spor salonu yaptırılarak bir süre Karatay Zübeyde 
Hanım Kız Meslek Lisesi eğitim yapmış ve 1997’de Selçuk Üniversitesi’nin 
kullanımına devredilmiştir. Günümüzde Selçuk Üniversitesi rektörlük bi-
nası olarak kullanılmaktadır (Çıpan, 1998: s. 15).

“T” şeklinde plana sahip bina; bodrum kat, yemekhane ve depo olarak 
düzenlenmiştir. Bodrum kat, yönetim odası, konferans salonu ve sahne 
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olarak üç kısma ayrılmıştır. Birinci kat ise kitaplık, derslik ve laboratuvar 
kısımlarından oluşmuştur (Çıpan, 1998: s. 23). 1925-1979 yıllarında söz 
konusu binada faaliyet gösteren Konya Kız Muallim Mektebi’nin 1930’lu 
yıllarına ait 34 adet fotoğraftan oluşan albümü vakıf koleksiyonu içerisin-
de yer almaktadır. Kadınların eğitimi konusunda seçkin ve nispeten toplu 
bir kaynak olarak görülebilir. Eğitim fotoğrafları genel olarak öğrencilerin 
öğretmenleri ile toplu halde çekildikleri bir dizi fotoğraflardan oluşmakta-
dır. Dönemin eğitim kurumlarına hatta kız eğitim kurumlarının mekân-
larına dair fikir edinilebilecek toplu bir kaynak nadir olarak karşımıza çık-
maktadır. Konya Kız Muallim Mektebi’ne ait fotoğraflar bu anlamda iki 
bölüm halinde gruplanarak incelenebilir. Albümdeki fotoğrafların ilk gru-
bunda okulun kendisini ve öğrencileri çeşitli eğitim mekânlarında görebi-
liriz. Söz konusu fotoğraflardan derslik, laboratuvar, revir, yatakhane ve 
yemekhane gibi mekânlar izlenebilmekte ve bu durum bizim bir kız oku-
lunun fiziki durumu hakkında fikir edinebilmemizi sağlamaktadır. İkin-
ci grup fotoğraflar ise, öğrencilerin törenlerde ve çeşitli faaliyetlerde yer 
aldığı fotoğraf dizisinden oluşmaktadır. Bu gruptaki fotoğraflar okuldaki 
kız öğrencilerin sayısı ve katılımın yoğunluğu, verilen eğitimin çeşitliliği, 
kız okullarının görünümü ve geleceğin öğretmen adayları gibi konulara 
kaynaklık edebilecek niteliktedir. Albüm, bu yönleriyle tek bir kaynakta 
çeşitli bilgiler edinmemizi sağlar ve şu an için koleksiyondaki tek örnektir. 

Yeniden Osmanlı döneminde 1869 Nizamnamesi ile eğitim sistemine 
getirilen düzenleme ve yeniliklere dönülecek olursa eğitim alanında yapı-
lan düzenlemeler kızların eğitim talepleri dâhilinde geliştirilmiştir. 1880 
yılında İstanbul’da bu kez kızlar için bir idadi açılmıştır. İdadiler, yüksek 
öğretime geçiş niteliğinde olup bugünkü lise düzeyindeki eğitime karşılık 
gelen kurumlardır. Yine iptidai ve rüşdiyelerde olduğu gibi kızlar için inas 
idadileri kurulmuştur. Ancak iki yıl varlığını sürdüren ilk inas idadisi, tüm 
çaba ve teşviklere rağmen halkın ilgisizliği yüzünden kapanmıştır. 1911 
yılında ise Sultanahmet’te rüşdiye üstünde üç yıllık eğitim veren ve daha 
sonra sultani haline getirilen inas idadisi açılmıştır. Bu okul önce İstan-
bul İnas Sultanisi, ardından da Bezmialem Valide Sultan Sultanisi olarak 
adlandırılmıştır. Bu kurumu daha sonraları Erenköy, Çamlıca ve Kandilli 
inas sultanileri takip etmiştir (Öztürk, 2000: s. 466).

Kuşkusuz ki kadın eğitiminin dönüşüm sürecinin en ses getiren ola-
yı, kadınların Dârülfünûn tarafından açılan konferanslara katılmasıdır. 
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Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Meclis-i Müderrisini (Fakülte Kurulu), 
yaptığı toplantıda umuma verilecek konferansları koşulsuz herkesin iz-
leyebilmesini oy çokluğu ile karara bağlamıştır. Böylece Dârülfünûn’un 
kapıları yaşamın her alanında yer almaya başlayan kadınlara da açılmıştır. 
Bu gelişme, henüz öğrenci olmayan kadınların umumi konferanslar ile 
karma bir ortamda Dârülfünûn ile buluşturmuştur (Baltacıoğlu, 2008: s. 
94). “Hanımlara Özgü Serbest Dersler” ile başlayıp İnas Darülfünûnu’na 
dönüşen süreç aynı zamanda toplumsal hayatta başlayan değişim ve dö-
nüşümün de bir sonucudur.

Yeni açılan mekteplere kız çocuklarını göndermeye teşvik etmek için 
kızların eğitiminin zorunluluğu farklı mecralarda dile getirilmiştir. II. 
Meşrutiyet dönemi Osmanlı kadınları açısından ilk kez geniş çapta ör-
gütlenme ve seslerini duyurma dönemi olarak kabul edilebilir (Tekinsoy, 
2016: s. 1005). Bu dönem, kadınların seslerini ve varlıklarını örgütlenme-
ler ve yayınlar ile duyurdukları bir dönemdir. Kadınların eğitimi özellikle 
kadınlar tarafından tartışılan bir mesele haline gelmiştir. Dönemin süreli 
yayınlarında bu konu üzerine pek çok görüş dile getirilmiştir. Ayrıca oku-
ma yazma bilmeyenler için görseller üzerinden canlı bir anlatım oluştu-
rulmaya çalışılmıştır. Bu dergilerde yalnızca eğitim değil, kadının toplum-
sal hayattaki statüsü, anneliği ve evliliği üzerine de tartışmalar sürmüştür. 
Ancak okumakta olduğunuz çalışmada eğitim hakkındaki görüşlere dik-
kat çekilmek istenmiştir.

Vakıf arşivlerinde yer alan Tanzimat sonrasında yayınlanmaya başla-
yan kadın süreli yayınları ve özel arşiv belgeleri ile kadınların eğitim tari-
hine ilişkin dönüşüm sürecini daha ayrıntılı bir biçimde ele alarak bu ko-
nudaki çalışmaları desteklemek mümkün olmaktadır. Tanzimat dönemi 
aydınlarının kadın eğitimine verdiği önem, dönemin hem kadın dergile-
rinde hem de gazetelerinde geniş yer bulmuştur. Bu konuda kız mektep-
lerinin öneminden, yapılan eğitimlerden ve öğrencilerin yaptıklarından 
bahseden yazılar ve fotoğraflar zaman içinde beklenen etkiyi göstermiş, 
kızların da eğitim alması konusundaki ön yargı yerini desteğe bırakmıştır. 
On dokuzuncu yüzyılda kadın eğitiminde okulun yanı sıra basının da rolü 
büyüktür. Ailelerin kızlarını okula göndermesi basın yoluyla teşvik edil-
miş, kızların eğitiminin ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, okumanın 
erkekler için olduğu kadar kızlar için de şart olduğu sürekli olarak dile 
getirilmiştir. 
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Kadınlar Dünyası (1913-1921) dönemin kadın gazeteleri arasında eği-
tim konusunu en çok işleyenlerden biridir. Örneğin kızların okuyup yaz-
masının yeterli olduğu düşünülerek eğitimlerini tamamlamaksızın okul-
dan alınmalarının yanlışlığı dergide şu şekilde dile getirilmiştir:

[...]Kadın okuyup yazmakla baştan çıkarmış diyorlar! Rica ederim söy-
leyiniz. Okuyup yazan kızlarda baştan çıkan varsa sebebi okuyup yazması 
mıdır? Yoksa bilakis tahsilin noksanı, terbiyenin fikdânı mıdır? Bugün yal-
nız kadınların vezâif-i tabîiyesi nesle hidmet ve en mühim vezâif-i içtimâi-
yesi de evlâdını cemiyet-i beşeriyeye faideli bir sûrette büyütmek olduğu 
herkesin teslimindedir! (Lütfiye, 115, 16 Ekim 1329, s. 7).

Dönemin kadın yayınlarından biri olan Demet (1908) dergisinde ise 
Atıfet Celal Hanım aileyi oluşturan yapılardan kadın ve erkeğin eğitimleri 
bakımından birbirine eşit olması gerektiğini savunarak, özellikle kadınla-
rın eğitimi için var olan Dârülmuallimât’ın bu konuda yetersiz olduğunu 
dile getirmiştir (Atıfet Celal, 2, 24 Eylül 1324, s. 27-28).

Dolayısıyla dönemin gazete ve dergilerinde kadın sorunlarının ele alın-
ması toplumda başlayan kadın hareketinin hız kazandığının göstergesi-
dir. Özellikle kadınlar tarafından çıkarılan dergilerin arttığı, sorunların 
dile getirildiği, kadınların kendi haklarının mücadelesinde etkin ve öncü 
bir rol oynadıkları görülmektedir. Mehasin (1908-1909) dergisinde İsmet 
Hakkı Hanımefendi’nin daha önce yazdığı makaleye ithafen yazılan ce-
vapta kadın mücadelesinin istekli sesleri açıkça ifade bulmuştur:

Her vilayette hanımlar komisyonlar teşkil ile iâneler toplamalı, mek-
tepler tesis etmeli, kendimize mahsus müesseseler açmalıyız. (...) Yoksa 
yalnız istemekle bir şeye muvaffak olamayacağımız bedîhidir. (...) O halde 
yine tekrar ederim ki, terakkiyât ve tekemmülâtımızın husûlüne erkekler-
den ziyâde bir kendimiz gayret edelim hemşîrem... (Kanûnısâni 1324, 5, s. 
345-349). 

Ancak dönemin tüm yayınlarında benzer fikirlerin savunulduğunu 
söylemek mümkün olmamaktadır. Kadınların eğitimi ve toplumsal ha-
yattaki varlıklarının gerekliliğine karşılık bazı basın yayınlarında bunun 
aksi ifadelere de yer verilmiştir. 1869 yılında Terakkî gazetesinin ilavesi 
olarak yayın hayatına başlayan ve kadınlara yönelik ilk süreli yayın olarak 
kabul edilen Terakkî-i Muhadderât (1869-1870), Osmanlı kadınının geri 
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kalmışlığını ve eğitimsizliğini gündeme taşırken derginin yazarı Ali Raşid, 
kadınları erkeklere nispetle aklen ve bedenen daha zayıf kabul ederken; 
kadınlara yönelik eğitimin çerçevesini kadınların ev merkezli rolleri bağ-
lamında belirlemekte, kadınların eş ve anne olmalarının dışında en önemli 
vazifesinin ev idaresi olduğunu vurgulamaktadır (Ali Raşid, 12, 12 Eylül 
1869).

Gerek kadınlara yönelik ilk süreli yayın olarak kabul edilen Terakkî-i 
Muhadderât’ta ve gerekse kızlara yönelik ilk mekteplerin açılış gerekçele-
rinde kızların eğitimi için belirlenen çerçevenin ve hedeflerin, kız mektep-
lerinin müfredat programlarının içeriğinin belirlenmesinde etkili olduğu 
görülmektedir. Erkek mekteplerinin müfredatında yer alan ortak dersle-
rin yanı sıra kız mekteplerinin müfredatında kadınlığa müteallik olarak 
tabir edilen dersler yer almaktadır (Yaşar, 2019: s. 597). Benzer şekilde 
kadınlara yönelik hazırlanan kitaplar ve süreli yayınlarda ev idaresi, ev 
düzeni, çocuk bakımı ve sağlığı, çocuk eğitimi ve terbiyesi, evlilik ve eşler 
arası ilişkiler konusunda çok sayıda makale yer almakta ve kadının eği-
timli ve donanımlı bir ev hanımı, eş ve anne olmasının gerekliliği de vur-
gulanmaya devam etmektedir (Yaşar, 2008: s. 100). Bir yandan kadının 
eşit haklara sahip olması ve geri kalmaması gerekliliği tartışılırken, diğer 
yandan “çocuğunun ilk eğitimcisi olan kadının çocuklarını iyi bir şekilde 
yetiştirebilecek ve aile işlerini idare edecek düzeyde eğitim alması gerek-
tiği” düşüncesi ile aile, aile terbiyesi, ev idaresi gibi konuların işlenmeye 
devam etmesi toplumsal cinsiyet rolleri dâhilinde kadına eğitim hakkının 
tanındığı gerçeğini göstermektedir. Tam da bu sebeplerden dolayı kadın 
eğitimine yalnızca okul çerçevesinde bakılmamalıdır. Cumhuriyet’in er-
ken dönemlerinde de açılan halkevleri, meslek edinme kursları, biçki dikiş 
kursları ve enstitü gibi merkezler de kadın eğitiminin birer parçası olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu kurumların kadınlar tarafından okullar-
dan daha fazla talep gördüğü ve devamlılığın daha çok sağlandığını söy-
lemek görece mümkün olmaktadır. Vakıf arşivinde yer alan Osmanlı son 
döneminden başlayan ve çoğunluğu Cumhuriyet’in erken tarihlerine ait 
olan kadın eğitimine yönelik okul, kolej ve kurs fotoğrafları ile süreci takip 
etmek mümkündür. 

Tanzimat döneminde kız çocukları için iptidai ve rüşdiyelerin dışında 
meslek eğitimi veren okullar da açılmıştı. Bunun ilk örneği 1842 yılında 
açılan ebelik kurslarıdır. Ancak bu, II. Mahmud devrinde kürtaj uygula-
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masına yönelik bir politikanın sonucudur. Denetlemeyi ve kontrol altında 
tutmayı amaçlayan bu uygulamayla 1842 yılında Askerî Tıbbiye’ye bağlı 
olarak bir Ebe Mektebi açılmıştır. Ebe Mektebi kadınların eğitim gördüğü 
ve mezunlarının maaşlı devlet memuru olarak atandıkları ilk devlet ku-
rumudur (Somel, 2015: s. 149). Ardından 1869 yılında Mithat Paşa tara-
fından Tophane-i Âmire’nin idaresinde bulunan Yedikule’deki fabrika-
larda kızlara çalışma imkânı sunmak amacıyla dokuma ve nakış gibi el 
sanatlarının öğretildiği ilk Kız Sanayi Mektebi açılmıştır (Erdem, 2007: s. 
26). Biçki-dikiş eğitimi veren bu kurslar günümüzde de etkinliğini devam 
ettirmektedir. Buralarda belli alanlarda ihtisas kazanan kadınların sergi 
fotoğraflarına ek olarak kurs sertifikaları Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı Nadir Eserler Koleksiyonu’nda bir seçki olarak yer 
almaktadır. Farklı kurum ve alanları başarıyla tamamlayan kadınlara ve-
rilen bu belgeler üzerinde çoğu zaman belge sahibi kadınların fotoğrafları 
da yer almaktadır.

Okul dışında eğitim olanağı sağlayan kurslardan biri de okuma yazma 
kurslarıdır. Bu kurslar, eğitim hakkına sahip olamayan kadınlar için temel 
eğitim imkânı sağlamaktadır. Örneklerini sayıca Anadolu’nun farklı coğ-
rafyalarında gördüğümüz kursların birçoğu gezici kurslardır. Koleksiyon-
da Sivas’ta bir okuldaki okuma yazma kursunda öğretmenlik yapan Fevzi-
ye Rahmi Türker ve öğrencilerini gösteren fotoğraf yanında öğretmen ve 
Milli Eğitim Bakanlığı başmüfettişlerinden Nermin Öztuş’un (1930-2018) 
özel arşivinde 1963 yılında gezici halk mektepleri çerçevesinde kadınlar 
için açılan okuma-yazma kursuna ait bir dizi fotoğraf yer almaktadır. Bu 
fotoğraflar, farklı yaş gruplarında kalabalık kadın gruplarının bu kurslara 
gösterdiği talebi de gözler önüne sermektedir.

Giderek sayıları artan kız mektepleri, öğretmen okulları, mesleki eği-
tim veren okullar ile eğitim hayatında yer bulan kadınlar; doktorluk, mü-
hendislik, siyasetçi gibi eril mesleklerde de “ilk kadınlar” olarak tarihte ve 
arşivlerde yerlerini almışlardır. Bu kadınların pek çoğunu meslek haya-
tında takip edebilmekteyiz. Hukuk Fakültesi’nin ilk kadın öğrencilerin-
den olan Süreyya Ağaoğlu’nun (1903-1989) vakıfta bulunan özel arşivin-
de avukatlık mesleğinin ilk kadın temsilcisi olarak görmek de mümkün 
olmaktadır. Aynı şekilde Mersin’den seçilen ilk kadın belediye başkanı 
Müfide İlhan’ın (1911-1996) özel arşivinde de siyasetçi bir kadının hayatı 
izlenebilmektedir. 



877

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Sonuç

Tanzimat dönemi ile başlayan Batılılaşma hareketleri siyaset, hukuk, 
ekonomi, sanayi, eğitim ve sosyal hayat gibi çeşitli alanlarda değişiklikleri 
de beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişiklikler yanında fikir haya-
tında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Toplumsal hayatın fark-
lı gruplarında farklı fikir hareketleri ile şekillenen yeni bir düzen ortaya 
çıkmıştır. Bu sürecin önemli bir parçası da kadın hareketidir. Toplumsal 
hayatta daha görünür olmak ve eşit haklarla var olmak isteyen kadınların 
başlattığı hareket, toplumsal yaşamda pek çok değişikliğin önünü açmış-
tır. Bu konuda en önemli adımlardan biri eğitim hakkıdır. Osmanlı Devle-
ti’nde kadınların devamlı eğitim sürecine dâhil olması eğitimin her alanda 
savunulmasının bir sonucudur. Eğitiminin yalnızca sınırlı ve aile içinde 
verilemeyeceğine dair oluşan kamuoyu ile eğitimin, eğitim kurumlarında 
verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Öncüleri İstanbul’da olmak üzere taşra-
da iptidai ve rüşdiye seviyesinde eğitim veren inas mektepleri, kız sanayi 
mektepleri, inas idadisi ve sultanisi ile dârülmuallimâtların sayıca arttığı 
görülmüştür. Bu mekteplerin sayıca artmasında ve talep görmesinde ka-
dınların dönemin basın hayatını kullanmaları da etkili olmuştur. II. Meş-
rutiyet dönemi ile kadınlar dernekler kurmuş, işletmeler açarak gelir elde 
etmiş ve yardım faaliyetlerinde bulunarak kadınların eğitimlerine katkıda 
bulunmuşlardır. Yalnızca resmî kurumlar değil kadınlara yönelik açılan 
kurslar, atölyeler ve merkezler de kadın eğitim hayatının birer parçası ol-
muştur. 

Eğitim gibi temel haklar konusunda mücadele eden kadınlar için bu 
süreç toplumsal cinsiyet rolleri dâhilinde gerçekleşmiştir. Eğitim ve iş ha-
yatında “anne, eş, asıl yeri ev” olarak kalıplar dâhilinde var olma mücade-
lesinde hak tanınan ve mevcut statülerini, asıl görevlerini ihmal etmeme-
si beklenen kadınlar, tüm bu bakış açıları ve değer yargılarıyla mücadele 
ederek toplumsal hayatta yerlerini almışlar, hem talep eden hem de bu 
taleplere cevap veren olmuşlardır.

Kadın tarihine ışık tutma konusunda Türkiye’de ilk ve tek olma özel-
liği ile 1990 yılından beri varlığını sürdüren Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi Vakfı arşivlerinde bu çalışmanın muhtevasını oluşturan 
kadınların eğitim hayatına dair bilgi ve belgelere ulaşmak mümkün ol-
maktadır. Arşivde farklı koleksiyonlar içerisinde bulunan kız okullarına 
ait fotoğraflar, defterler, diplomalar ve sertifikalar gibi birbirlerini tamam-
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layan parçalar karşımıza çıkmaktadır. Görsel Koleksiyon, süreli yayınlar 
ve özel arşivlerde yer alan farklı kaynaklarla kadınların eğitim hayatlarının 
zaman içinde nasıl değiştiğini, geliştiğini, ne gibi zorluklardan geçerek bu 
günlere geldiğini görmek mümkün olmaktadır. 
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Ekler

  Ziya Paşa Köşkü`nde eğitim veren Erenköy Kız Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 
1926 yılında hatıra olarak çektirdiği fotoğraf 

Görsel Koleksiyon, Foto_0407

Evkaf Mektebi’nin 1913-14 öğretim yılı öğretmenleri
 Görsel Koleksiyon
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 Konya Kız Muallim Mektebi Albümü
Görsel Koleksiyon, Alb_003

 Konya Kız Muallim Mektebi Albümü
Görsel Koleksiyon, Alb_003
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 Mürşide Ragif’e Çapa 31. Mektep tarafından verilen 1929 tarihli şahadetname 
Nadir Eserler Koleksiyonu

Sivas`ta bir okuldaki okuma yazma kursunda öğretmenlik yapan Fevziye Rahmi 
Türker ve öğrencilerini gösteren [1928] tarihli fotoğraf. 

Görsel Koleksiyon, Foto_0368
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Öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı başmüfettişlerinden Nermin Öztuş’un özel 
arşivinde bulunan, 1963 yılında gezici halk mektepleri çerçevesinde kadınlar için açılan 

okuma-yazma kursuna ait fotoğraflar. 
Nermin Öztuş Özel Arşivi, 10056_001_065

12 Aralık 1934 tarihli, [Kastamonu’da] bir biçki dikiş kursunda yapılan elbise, yastık, 
bohça, örtü, beyaz iş gibi el işlerinin sergisini gösteren fotoğraf 

Görsel Koleksiyon, Foto_0906
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Ankara Barosu tarafından Süreyya Ağaoğlu’na verilen avukatlık kimliği 
Süreyya Ağaoğlu Özel Arşivi, 10001_023_035

Maarif Vekaleti tarafından Kandilli Kız Orta Mektebi’nden mezun olan Müfide 
İlhan’a verilen 1927-28 öğretim yılına ait şehadetname 

Müfide İlhan Özel Arşivi, 10005_001_089
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KADIN TARİHİNE GÖRSEL BİR BAKIŞ 
BİR KUŞAK SONRA:  

‘KADIN GÖZÜYLE KADIN FOTOĞRAF YARIŞMASI’  
VE FOTOĞRAFI ÇEKİLEN DEĞİL  
FOTOĞRAF ÇEKEN KADINLAR

Füsun Ertuğ1

“Fotoğrafa emek veren tüm kadınlara saygıyla...”

Özet

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluşunun ilk 
yılında kadın fotoğrafçılardan oluşan bir jüri ile Türkiye’de ilk kez sadece 
kadınlara açık, konusu ve jürisi kadın olan bir yarışma gerçekleştirdi. Ya-
rışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 8 Mart 1991’de kütüphanede yapıldı. 

1992 yılında bu yarışmada ödül alan fotoğraflar ve 20 kadın fotoğraf-
çıdan seçme örneklerle ‘Kadın Fotoğrafçılardan Bir Kesit’ ajandası yayım-
landı. Kadınların fotoğraftaki varlığını vurgulama yönünde önemli bir ilk 
yayın oldu. 30 yıl sonra bu ilk fotoğrafçı kadınlar yarışmasını ve sergiyi 
yeniden ele almak, örneklerle tanıtmak istedik. Zira bu yarışmaya ait ar-
şiv, içeriği, jürisi ve katılımcıları ile yeniden görünür kılınmayı hak ediyor. 
Bugün yapılan yarışmalarda kadınlar katılımcı olarak etkin olsalar da se-
çici jüride yer bulamıyorlar ve hâlâ kadınların fotoğraf alanında temsili  
oldukça yetersiz.

1991’den bu yana, aradan geçen 30 yılda analog fotoğraf, dijitale ev-
rildi. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlar, ‘sosyal sorumluluk projesi’ 
olarak ve ‘bir ilki gerçekleştirdiklerini’ ileri sürerek kadın fotoğrafçılar ara-
sı yarışmalar düzenlediler. Bu yarışmalardan geriye ne kaldı, yarışmalara 
gönderilen fotoğraflar arşivlendi mi? 2019’da İstanbul Fotoğraf ve Sine-
ma Amatörleri Derneği (İFSAK), 60. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçek-

1 Dr., Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, etnofertug@gmail.com
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leştirmek istediği sergide kadın sanatçılara çok az yer verdi. Daha sonra 
arşivlerinde yer alan kadın fotoğrafçılar için bir seçki sergisi yaparak 54 
kadın fotoğrafçıya ait eserleri sergiledi. 

İnternette bir kuşak öncesinde oldukça tanınmış ve yakın zamanda 
kaybettiğimiz fotoğraf sanatçısı Tülin Altılar ya da Maggie Danon gibi 
fotoğrafçılar konusunda bilgi aradığımızda hemen hiçbirinin fotoğrafla-
rına ulaşamadığımızı gördük. Bir 30 yıl sonra şimdiki genç kuşak fotoğ-
raf sanatçılarının arşivlerine nereden nasıl ulaşacağız? Ya da dijital, sanal 
ortamda nasıl arşivlemeler yapmamız gerekiyor? Toplumsal cinsiyet eşit-
liğine duyarlı bir arşivcilik ve fotoğrafa büyük emek veren kadınların gö-
rünürlüklerini sağlamak öncelikli hedefler olmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Görsel arşiv, kadın gözüyle kadın fotoğraf yarışma-
sı, kadın fotoğrafçılar, Kadın Fotoğrafçılardan Bir Kesit, sanal arşivler.
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AFTER A GENERATION: ‘A PHOTOGRAPHIC  
COMPETITION OF WOMEN BY WOMEN’ 

AND WOMEN NOT AS AN OBJECT OF  
THE PHOTOGRAPH, BUT AS THE PHOTOGRAPHER

Abstract

During the first year of their opening, the Women’s Library and the 
Information Centre Foundation (WLICF), announced a photographic 
competition open only to women photographers and the jury was compo-
sed of female photographers. It was the first photographic competition for 
women photographers in Turkey, and still is the only competition where 
all members of the jury are women. Over sixty women attended with 217 
photographs and the exhibition as well as the award ceremony was held 
on the 8th of March, 1991, at the library. The exhibition also opened du-
ring the Foça Festival in August 1991. The Foundation’s second annual 
calendar in 1992, was a selection of 20 women photographers’ work, and 
it was also a unique publication to emphasize the women photographers’ 
existence in the field. 

30 years later, we want to have a relook at the archives of this compe-
tition, and remember its photographs, photographers’, and its jury as it 
deserves to become visible again. Today, although the women photograp-
hers are more visible and numerous then a generation ago, and they are 
attending to various competitions, they still face difficulties in finding a 
place among the selection committees.

During these thirty years, a new generation of photographers emerged, 
and some institutions also conducted competitions for women only pho-
tographers and proposed these as a ‘social responsibility project’, some 
even announced these competitions as ‘the only and the first’ of its type. 
We wonder what has happened to all these photographs sent to these 
competitions, were they archived, is it possible to reach those photograp-
hers’ work publicly? 

In 2019, IFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği- The 
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Association of the Istanbul Amateurs of Photography and Cinema) celeb-
rated its 60th year, and opened a large exhibition with the selected pho-
tographers’ work, which were mostly men. Later, they added some women 
photographers’ work into the exhibition, and also open a new exhibition 
of 54 women photographers’ work, thus showing the comprehensive arc-
hive they amassed over the years. 

When we tried to find information about the works of photographer 
Tülin Altılar, which we recently lost, or about Maggie Danon, which is still 
alive, we could not reach any of their photographs on the internet. How we 
are going to make a visual archive of women artists in this virtual world? 

Key Words: Visual archive, Women photographer’s competition, wo-
men photographers, Virtual archives, Women’s Library in Istanbul
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Giriş

Fotoğrafın keşfedildiği on dokuzuncu yüzyıldan itibaren kameranın 
arkasından çok önünde yer aldı kadınlar. Kameranın ardından bakan göz 
olmaları son yüzyılda önemli bir artış kaydetse de birçok alanda olduğu 
gibi fotoğrafçı olarak görünürlük ve saygınlık kazanmaları da çok zaman 
aldı. Kadınların fotoğraf alanında temsili hâlâ oldukça yetersiz. Dijital fo-
toğrafın sağladığı kimi kolaylıklar, artan sayıda kadının fotoğrafla ilgilen-
mesine, fotoğrafa emek vermesine ve bazılarının ‘fotoğrafçı’ olarak geçim-
lerini sağlamalarına, piyasadaki eşitsizliğin takipçisi olmalarına yol açtı. 
Bu yazıda fotoğraf çeken, fotoğrafa emek veren kadınların ve yapıtları-
nın arşivlerde ve güncel yaşamda görünürlüklerine değinmek, Türkiye’de 
öncü bir fotoğraf yarışmasından bahsetmek ve okurları kuşaklar arası kısa 
bir görsel yolculuğa davet etmek istiyorum. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 8 Mart 1990’da 
Türkiye’nin ilk ‘kadın konulu bilgi-belge’ merkezini oluşturmak üzere ku-
ruldu ve 14 Nisan 1990’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği 
Fener’deki tarihî binada kapılarını açtı. Vakfın amaçları arasında kadınlara 
ilişkin yayınları, bilgiyi ve belgeleri toplamak olduğundan konuya ilişkin her 
türlü yayın, belge, fotoğraf ve sözlü bilginin derlenmesine başlandı. Açılı-
şından itibaren sanatçı kadınların görünürlüğünü sağlamak üzere, resim, 
heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon gibi farklı alanlarda sergiler açıldı, 
kadın sanatçılar konserler verdi, performanslar gerçekleştirdi. Kuruluşun 
ilk yılında Türkiye’de kadınlara açık bir fotoğraf yarışması da düzenlendi 
(Fig.1). Ekim 1990’da başlayan çalışma, 8 Mart 1991’de sergi ve ödül töreni 
ile tamamlandı. 

 “Kadın Gözüyle Kadın” Fotoğraf Yarışması

1990 öncesi kadın konulu ve fotoğrafçı kadınlara yönelik yarışmalara 
baktığımızda, Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 1988 yılında düzenle-
diği tüm fotoğrafçılara açık, ‘Çalışan Kadın’ temalı bir yarışmaya rastlı-
yoruz.1 Kadın Eserleri Kütüphanesi, bu alanda da bir ilke imza attı ve ka-

1 Bu yarışmada birincilik ödülü, tanınmış bir fotoğrafçı olan İbrahim Zaman’a verilmiş. 
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tılımcıları ve jürisi kadınlardan oluşan, konusu da kadın olan ilk fotoğraf 
yarışmasını gerçekleştirdi. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın ‘Kadın Gözüyle Kadın’ Yarışma Çağrısı, broşürde şöyle yer aldı: 

Her yaş ve meslekten, amatör-profesyonel fotoğraf çeken tüm kadın-
lara açık olan yarışmanın konusu ‘KADIN’ olarak belirlenmiştir. Kadını 
günlük yaşamın her alanında, çalışırken, dinlenirken, eğlenirken, çocukla-
rıyla ilgilenirken ya da sanat ve spor etkinlikleriyle uğraşırken görüntüle-
yebilirsiniz. Yarışma ulusal niteliktedir, ancak katılımcıların Türk olması 
zorunlu olmadığı gibi, fotoğrafların Türkiyeli kadınları yansıtması şartı da 
aranmayacaktır.

Katılım formunu da içeren, pembe bir A4 kâğıdın iki yüzüne basılmış 
olan yarışma tanıtım broşürümüz, Türkiye’nin her yanındaki fotoğraf 
derneklerine, üniversitelerin fotoğraf kulüplerine, Kadın Kültür Evi, Ajans 
Ada gibi kurumlara, gazete ve dergilere, Refo, Kayacık, Karanlık Oda gibi 
fotoğraf banyosu ve baskısı yapan fotoğrafçılara elden bırakıldı ya da posta 
ile iletildi. Ödüller de epey mütevazıydı. Renkli ve Siyah Beyaz dallarında 
birincilere birer milyon lira Cumhuriyet Gazetesi Ödülü; ikincilere Burla 
Biraderler’den on makara 35 mm Kodak film; üçüncülere Refo Fotoğraf-
çılık’tan on adet 20x30 cm renkli ya da siyah beyaz baskı yaptırma olanağı, 
sergileme ödülü alanlara FOG Fotoğraf Grubu albümleri verildi. 

Yarışmanın tümüyle kadın fotoğrafçılardan oluşan jürisi Türkiye’de ilk 
örnekti, hâlâ da az sayıda örnekten biri (Aytek, 2016). Jüri, Emine Ceylan, 
Tülin Altılar, Laleper Aytek, Cumhuriyet Gazetesi Foto Muhabiri Yıldız 
Üçok ile Vakfı temsilen benim katılımımla oluştu (Fig.2). Jüri olarak davet 
ettiğimiz fotoğrafçı kadınlar, zaman içinde Vakfın destekçisi, gönüllüsü 
oldular. Bu jüride yer alan Laleper Aytek yıllar boyu Vakıf’ta çalıştı, etkin-
likler düzenledi, belgeledi, sergiledi.

Yarışma 20 Aralık 1990’da ilan edildi ve 15 Şubat 1991’e dek başvuru 
süresi verildi. Çok kısıtlı imkânlarla hazırlanan ve duyurulan yarışmaya 
Türkiye’nin farklı illerinden çoğu amatör 66 kadın 220 fotoğraf ile katıl-
dı. Katılımcıların gönderdiği basılmış analog fotoğraflar, 1 ile 10 arasında 
değişiyordu. Yarışma katılımcıları arasında EFİAP sanatçısı (Uluslararası 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP Excellence) Maggie Danon ve Tülin 
Dizdaroğlu, Türkün Sümerkan, Aynur Köymen, Halide Akcengiz, Firdevs 

http://www.fotografya.gen.tr/TR,995/ibrahim-zaman.html
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Sayılan gibi fotoğrafla profesyonel olarak ilgilenen isimlerin yanı sıra, Me-
ral Akkent, Gaby Franger gibi sonradan kadın hareketinden tanıdığımız 
isimler de bulunmaktaydı. 22 Şubat’ta kazananlara bildirim yapıldı ve 24 
Şubat 1991 tarihli Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde kazananlar küçük 
birer haber ile duyuruldu. Bugün bu yarışma ile ilgili bir habere sanal or-
tamda erişilememekte, ancak 1992 ajandası duyurularında, ajandanın bir 
yarışma ile ilişkili olduğu anlaşılabilmektedir.

Siyah Beyaz dalda birinci ödül Deniz Güven’in ‘İsimsiz’ (Fig.3), ikinci 
ödül Aynur Köymen’in ‘Aynanın İçinden’ (Fig.4) adlı fotoğrafına; Renkli 
dalda birinci ödül, Sema Kılıçer’in Afyon Çıkrık köyünde çektiği ‘Kirmen’ 
(Fig.5), ikinci ödül Türkün Sümerkan’ın ‘Oyy Dağlar Dağlar’ (Fig.6) ve 
üçüncü ödül de Tülin Dizdaroğlu’nun ‘Tarlada Kadın’ (Fig.7) fotoğraflarına 
verildi. Yıllar sonra Sema Kılıçer’e ulaştığımda aldığı ödülü, ‘Hayatımda en 
çok onur duyduğum ödüllerden biriydi’ şeklinde tanımladı. Ödüller ve du-
yuru ne denli mütevazı olursa olsun, kadınların dünyayı görme ve yansıtma 
biçimlerinin değerli olduğuna yaptığı vurgu önemliydi. Yarışma, kadınların 
fotoğraf alanında kendilerini görünür kılmalarının yolunu açmış, ödül ka-
zananlara devam etmeleri için motivasyon sağlamıştı. 8 Mart 1991’de bir 
törenle kazananlara ödülleri verildi ve fotoğrafları Kütüphane’de sergilendi 
(Fig.8). Sergi, Mart ayı sonuna dek açık kaldı, Ağustos’ta da Laleper Aytek 
ve Şirin Tekeli’nin emeğiyle Foça Festivali’nde yeniden sergilendi. Bu yarış-
mada ödül alanların başvurularına baktığımızda çoğunluğun 1945-1960 ku-
şağı olduğunu görüyoruz. Başvuru formları bize bir kuşak içinde teknolojik 
değişimi de gösteriyor (Fig.9). Günümüzde yarışmalara el yazısı formlar ve 
analog fotoğraflarla katılınmıyor. Başvuru, seçim, arşivleme tümüyle sanal 
ortamda yapılıyor ve yarışmalara dijital fotoğraflarla başvuruluyor. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde Fotoğraf Sergileri

1992 yılında bu yarışmada ödül alan fotoğrafları ve jüriyi de kapsayan 
20 kadın fotoğrafçıdan seçme örneklerle ‘Kadın Fotoğrafçılardan Bir Ke-
sit’ ajandası yayımlandı. Kadınların fotoğraftaki varlığını vurgulama yö-
nünde önemli bir ilk yayın oldu. Ajandanın kapağında Yıldız Moran’ın 
çektiği ‘Eren Eyüboğlu’ portresi yer aldı.1 

1 1992 yılına ait Kadın Fotoğrafçılardan Bir Kesit ajandasına ve diğer ajandalara Vak-
fın web sitesinden erişilebilmektedir: http://kadineserleri.org/wp-content/uploa-
ds/2018/08/1992-kadin-fotografcilardan-bir-kesit.pdf
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1990’larda fotoğrafçı kadınların görünmezliği sadece Türkiye’ye özgü 
bir durum değildi. 1992-93 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Ulusal Basın Fotoğrafçıları Derneği’nin (NPPA) desteklediği, kadın foto 
muhabirleriyle yapılan bir araştırmada 220 foto muhabirinden %80’i, cin-
siyete dayalı sorunlar nedeniyle geri planda tutulduklarını hissettiklerini 
belirtmişler (Saltık 2010: 8). Buna benzer örnekler, Türkiye’den de veri-
lebilmektedir. Antmen, bu konuda güncel bir karşılaştırma yaparak, fo-
toğrafçı kadınların 2010’lardaki görünürlüğüne ilişkin sayısal veriler sun-
maktadır (Antmen 2014):

2012 yılında İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde müzenin koleksiyo-
nundan yola çıkarak fotoğraf tarihçisi Engin Özendes’in küratörlüğünde 
gerçekleştirilen ‘Dünden Sonra- İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonun-
dan’ sergisini bir örnek olarak ele alırsak; 44 erkek ve 4 kadın fotoğrafçı, 
kadın fotoğrafçıların belgesel ve sanat üretimleri açısından son derece faal 
olduğu günümüzde dikkat çekici bir eksiklik olarak görünüyor. Müzenin 
fotoğraf koleksiyonunun bütününde de 90’a yakın fotoğrafçı arasında ka-
dınların oranı yüzde 10’u bulmuyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde çok sayıda fotoğrafçı kadın ürünlerini 
sergiledi, ya da konu olarak kadınlara odaklanan sergiler ve dia gösterim-
leri yapıldı. Şubat 1991’de Arif Aşçı’nın ‘Asyalı Kadınlar’ ve Mart 1992’de 
kadın fotoğrafçılara açık Karma Fotoğraf sergisinin ardından Ekim 1992’de 
Mediha Erten Aşkın’ın ‘Evvel Zaman Kadın Suretleri’;1 1993’de Ani Çelik 
Arevyan, 1994’te Tülin Dizdaroğlu, Betsy Fowler, Laleper Aytek ve 1996’da 
Henriette Attali gibi yerli, yabancı fotoğrafçı kadınların eserleri sergilendi. 
Daha sonra sergi alanı olan mekânımız, kompakt raflarla koleksiyonların 
korunduğu bir mekân haline geldiğinden sergiler yapılamadı. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde 15 Mayıs 2010 İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, Laleper Aytek moderatörlüğün-

1 Mediha Erten Aşkın, eşi Sadettin Aşkın ile Maçka’da çöpten topladıkları, 1905-1945 
yılları arasında çekildiği düşünülen yüzlerce cam negatifi ve denizci bir erkeğin arşivine 
ait olduğu sanılan bu fotoğraflar arasındaki kadın suretlerinden bir seçkiyi tarayıp basa-
rak Kütüphane’de sergiledi. 2020 yılında arşivi konusunda kendisine başvurduğumda, 
sergilenen fotoğrafların Almanya’da da sergilendikten sonra kargoda kaybolduğunu 
üzülerek öğrendim. Mediha Erten Aşkın, büyük bir dayanışma göstererek tüm fotoğ-
rafların yüksek çözünürlüklü dijitallerini yolladı ve kullanım hakkını da orijinallerin 
kendi arşivlerinde olduğunu belirtmek koşuluyla Vakfa bıraktı.
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de ‘İstanbul’un Kadın Fotoğrafçıları’ paneli düzenlendi. Panele sunumla-
rıyla Güler Ertan, Sebla Selin Ok, Müjgan Arpad ve Tülin Dizdaroğlu gibi 
fotoğraf alanının önemli isimleri katıldı (Fig.10).

Amatör ve Profesyonel Fotoğrafçı Kadınların Tarihçesine Düşülen 
Bir Derkenar

Kadınların amatör olarak ne zamandan itibaren fotoğraf çektiklerini 
bilmiyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra evlerde, bahçelerde gün 
ışığından yararlanarak çekimlerin yaygınlaştığı bilinmektedir. Mualla Mez-
hepoğlu, aile tarihçesini anlatırken aile albümlerindeki ilk fotoğrafların 
anneannesi Hatice Şahiye Hanım’ın, 1887 tarihli La Merveilleux modeli 
makinesi ile çekildiğini aktarır ve aile anısı olarak saklanan körüklü, maun 
gövdeli bu makinenin fotoğrafını da paylaşır. Hatice Şahiye Hanım’ın1 Çu-
buklu’da çektiği aile fotoğraflarının örneklerini ve 1880’lerden itibaren çek-
tiği fotoğrafları bu yayında görmekteyiz (Mezhepoğlu 2015). Hatice Hanım, 
ilkokul öğreniminden sonra kızlara yönelik ilk eğitim kurumlarından olan, 
Sultanahmet’te bir konakta açılan Dar-ül-muallimat’a girerek başarı ile öğ-
retmenlik diplomasını almış. Orada Osmanlı musikisi dersleri de aldığından 
saraya, Harem dairesi kadınlarına ders verme önerisi gelince, 1888-1890’lar-
dan başlayarak uzun süre sarayda sultan kızlarına ve harem kadınlarına ders 
vermiş. Kendisine Şahiye adı da burada verilmiş. 1890’lara tarihlenen bir fo-
toğrafı muhtemel bir otoportredir, makinesini pozlayarak çekmiş olabilece-
ğini düşündüğümüz bu fotoğrafta Şahiye Hanım omuzları büzgülü karpuz 
kollu bir ceket ile uzun etekli bir döpiyes giymekte, elinde kalem ve katlan-
mış bir kâğıt/defter tutmaktadır (a.g.e., s. 9). Başı açık, saçları alnında bukleli 
ve muhtemelen arkadan topuz yapılmıştır. Öğretmen kimliğini vurgulayan 
bu fotoğrafın yanı sıra erkek kıyafetiyle başında fesle çektiğini düşündüğü-
müz bir otoportresi daha vardır (a.g.e., s. 19). 1899 yılında evlenerek saray-
dan ayrılana dek öğretmenliği sürdürmüş, eşinin 1914’te erken ölümünden 
sonra savaş sırasında 1919’da tekrar Beşiktaş’ta ilk mektep öğretmeni olarak 
çalışmaya başlamış ve uzun yıllar öğretmenliğe devam etmiştir.

Naciye Hanım,2 adını bildiğimiz stüdyo fotoğrafçılığı yapan ilk ka-

1 1873 doğumlu olduğu düşünülen Hatice Şahiye Hanım, Soyadı Kanunu’nun çıkmasın-
dan sonra Barlas soyadını aldı, 1958 yılında öldü.

2 1881 Üsküp doğumlu Naciye Hanım daha sonra eşinden ayrılır, oğlunun aldığı Suman 
soyadını alır, 1973’te ölür.
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dındır. 1919’da kocası cepheye gittiği için aile yokluğa düşünce, Yıldız’da 
içinde yaşadıkları Sait Paşa Konağı’nın çatı katındaki çamaşırlığı, kocasın-
dan kalan kamera ve camlı mekânı kullanarak gün ışığından yararlanan 
bir fotoğrafhaneye dönüştürdü. Kapıya “Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi 
- Naciye”1 levhasını asarak, işgal döneminde İstanbullu kadınlara hizmet 
verdi. 1919’da Kadınlar Dünyası dergisinin ‘Havadis-i Dünya’ kısmında 
yer alan bir haberde, Naciye Hanım fotoğrafhanesi tanıtılarak, “Naciye 
Hanım namında bir hemşiremizin hanımlara mahsus bir fotoğrafhane iş-
letmekte olduğunu haber aldık. Bu müteşebbis ve fa’al hemşiremizi takdir 
ve teşvik etmek borcumuzdur” denilmektedir (Çakır, 2011). Cephede bulu-
nan eşlerine resim göndermek isteyen İstanbullu hanımların yüzleri açık 
bir şekilde poz verebilecekleri fotoğrafhanenin çok iş yapması üzerine Na-
ciye Hanım 1921’de Beyazıt’ta bir stüdyo kurarak 1930’a dek burada çalış-
mayı sürdürdü (Ak, 2001; Bölük, 2009; Gencalp, 2018). Naciye Hanım’ın 
önemli bir özelliği de gerek saray kadınlarına, gerekse halktan kadınlara 
fotoğraf dersleri vermesidir (Ak, 2001: 92). Asistanı Saide Hanım’la birlik-
te düğünlerde de fotoğraf çektiği bilinir (Bölük, 2013). Naciye Hanım’ın, 
kadınların çeşitli kıyafetler ve farklı dekorlarla fotoğraflarını çektiği, çe-
kimlerinin dönemin stüdyo fotoğraflarının tüm özelliklerini taşıdığı eli-
mizdeki az sayıda fotoğraftan görülmektedir.

1923’te Süs dergisindeki bir ilanda2 Muzaffer Hanım adında seyyar 
bir fotoğrafçı kadın reklam vererek evlerde fotoğrafçılık hizmeti verdiği-
ni duyurmakta (Çakır, 1994: 386); iki ay sonraki bir sayıda da ‘kendisini 
davetlere çağıran hanımefendilere arz-ı şükran etmekle birlikte bu hanım-
ların en az bir hafta önceden mektup yollayarak gün belirlemelerini’ rica 
etmektedir (Bölük, 2013b). Bu ilan bize fotoğrafçı kadınların savaş sonrası 
İstanbul’unda oldukça rağbette olduklarını göstermektedir. Bu örnekler, 
aşağı yukarı 100 yıl önce kadınların fotoğrafçı olarak geçimlerini sağlaya-
bildiklerini de göstermektedir. 

Maryam Şahinyan,3 stüdyo fotoğrafçısı olarak tanıdığımız ve bu işi 

1 Naciye Hanım’ın çektiği bazı fotoğrafların arkasına ‘Hanımlar Fotoğrafhanesi’ dam-
gası bastığını, şimdilik elimizde olan az sayıda fotoğrafını arşivinde koruyan Gülderen 
Bölük’ten öğreniyoruz. 2022 yılında damgalı bir fotoğrafı müzayededen satın alınarak 
Görsel Arşivimize katılmıştır. Suman Arşivi ne yazık ki kayıptır.

2 23 Haziran 1339 ve 4 Ağustos 1339 tarihli Süs dergilerindeki duyurular.
3 1911’de Sivas’ta ilk Meclis-i Mebusan’da Sivas Mebusu olarak görev yapan Agop Şa-

hinyan’ın torunu olarak varlıklı bir aileye doğan Maryam, ailesinin 1915’te Sivas’tan 
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elli yıla yakın sürdüren ender kadınlardandır. 1937’de babasından dev-
raldığı, İstiklal Caddesi’ndeki ‘Galatasaray Fotoğrafhanesi’nde stüdyo fo-
toğrafçılığı yapmakla kalmamış tüm çektiklerini arşivleyerek bugüne çok 
önemli bir sosyal tarih belgeliği bırakmıştır.1 Foto Galatasaray arşivinde 
sadece fotoğraflayan değil, fotoğraflananların da büyük oranda kadınlar-
dan meydana geldiği bilinmektedir (Fig.11). 1930’lardan 1990’lara uzanan 
Şahinyan arşivinin önemli bir özelliği de 200.000’i aşkın negatif ile İstan-
bul kadınlarının, farklı etnik kimliklerin ve cinsel kimliklerini ifade etmek 
isteyenlerin de belleğini oluşturmasıdır (Serttaş, 2011; Bender 2017). 

Spor alanında uzmanlaşan ilk kadın foto muhabiri denilince akla Eleni 
Küreman2 gelir. 1947’de Associated Press temsilcisi olarak başladığı basın 
fotoğrafçılığının yanı sıra polis muhabirliği de yaptı. 1950’lerde Vakit ga-
zetesinde çalışırken yazı işleri müdürü olan gazeteci Kayhan Küreman ile 
evlendi. 1964’e dek Leica makinesi ile Son Dakika, Son Posta ve Yeni Şafak 
gazeteleri için de fotoğraf çekti. 

Unutulan, Göz Ardı Edilenleri Anma Sergileri

Unutulan kadınların eserlerini anımsatmak, göz ardı edilenleri görü-
nür kılmak için yirmi birinci yüzyılı beklemek gerekti. Maryam Şahinyan’ı 
2011’de Salt Galata’da ve 2018’de Pilevneli Galeri’de Tayfun Serttaş tara-
fından özenle taranan ve onarılan fotoğraflarla açılan sergiler sayesinde 
tanıyabildik. Serttaş sergi tanıtımında, ‘Yarım asrı aşkın süre kendisine lüt-
fedilmemiş bir mesleğin duayeni, objektifin arkasındaki göz olarak kadındı 
Maryam Şahinyan. Erkek bakışından ayrıksı bir görsel tarihin üretimine 
olanak tanıdı’ diyor.3

sürülmesinden sonra İstanbul’a gelerek fotoğrafçılık yapan babasının yanında çalışarak 
bu mesleği öğrenir. 1936’da okulu Sainte-Pulchérie’yi bırakarak 1985’e dek stüdyoda 
tek fotoğrafçı olarak çalışır. 1996 yılında İstanbul’da ölür.

1 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi’nde Şahinyan’ın çekip 
özenle tarih ve stüdyo damgası basarak arşivlediği, sahaflardan alınmış fotoğraflar var-
dır.

2  1921’de İstanbul’da doğan Eleni Fotiadou, 2001’de İstanbul’da öldü. Fotoğraf makinesi 
ve bazı ekipmanları eşi tarafından Gazeteciler Cemiyeti Basın Medya Müzesi’ne bağış-
landı. https://www.anafod.org/post/eleni-fotiadou-küreman-doğumunun-100-yıl-dö-
nümünde-türk-basınının-ilk-kadın-foto-muhabiri; https://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/ilk-kadin-foto-muhabiri-38256510

3 Toplumsal Cinsiyet konusunda ayrıntılı açıklamalı yazı ve örnek fotoğraflar için 
bkz. Serttaş 2011: 380- 404 ve İz dergisindeki yazısı: http://tayfunserttas.blogspot.
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 2013 yılında İstanbul’da gerçekleşen ‘Semiha Es-Uluslararası Kadın 
Fotoğrafçılar Sempozyumu’ ve ‘İkinci Göz: Türkiye’den Kadın Fotoğraf-
çılar Sergisi’,1 Türkiye’nin ilk kadın gezi ve savaş fotoğrafçısı olan Semi-
ha Es2 anısına düzenlendi (Aytek ve Antmen 2013, Aytek 2014, Cumalı 
2016). Antmen’e göre, ‘ikinci göz’; öteki taraftan bakan gözü, hâkim bakış 
açısının ilk göreceği açıdan bakmayan gözü, kendi ‘ikincil’ addedilen dün-
yasından bakan göz’ü temsil eder (Antmen 2014). 

Anısına uluslararası bir sempozyum düzenlenen Semiha Es, 1930’da o 
sırada Akşam gazetesinde çalışan Hikmet Feridun Es ile evlenerek onunla 
birlikte dünyayı gezen, ancak uzun yıllar eşinin gölgesinde kalan dene-
yimli bir fotoğrafçıydı. 1950’lerden itibaren Hikmet Feridun Es’i Hürriyet 
gazetesinin aranan muhabiri yapan fotoğraflı röportajlarda, fotoğraflar 
Semiha Es’e aitti. Kore Savaşı yanı sıra Vietnam ve Ruanda’da da cephede 
savaşı fotoğrafladı. Afrika kabilelerinden Holywood yıldızlarına dek çok 
değişik bir fotoğraf yelpazesi vardı. Sergi, Semiha Es’in çeşitli ülkelerde ve 
dönemlerde çektiği 30 fotoğrafın yanı sıra, hem belgesel, hem sanat dün-
yasında kendisini fotoğrafla ifade eden 30’a yakın fotoğrafçı kadını kapsa-
dı. Sergi sırasında Ayşe Tütüncü’nün, diğer göz ardı edilmiş fotoğrafçılar-
dan Naciye Suman, Eleni Küreman ve Yıldız Moran ile Semiha Es anısına 
yaptığı bestesi de seslendirildi. 

Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğrafçısı 
olan Yıldız Moran’ın3 eserleri ilk kez 2013 yılında Pera Müzesi’nde ser-
gilendi. İngiltere’de fotoğrafçılık okuyarak bu işi meslek olarak benimse-
yen, yurt dışında sergiler açan ilk fotoğrafçı kadın olarak tanınan Moran, 
1955’te Beyoğlu’nda Maya Galerisi üzerinde kendi adına bir stüdyo ve ser-
gi mekânı açmıştı (Aytek 2013), şair Özdemir Asaf’la (Arun) evlendikten 
sonra mesleğini bıraktı. 2013’te Pera Müzesi’nde “Zamansız Fotoğraflar” 
ve 2019’da İstanbul Modern Müzesi’nde “Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı” 

com/2013/04/maryam-sahinyaniz.html
1 Sergi ve Sempozyum, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Kadın Müzesi 

ortaklığında gerçekleşti. Bir sergi kataloğu da yayımlandı (Aytek ve Antmen 2013).
2 1912’de İstanbul’da doğan Semiha Es, 2012’de İstanbul’da yüz yaşında öldü, 70 yıla yakın 

aralıksız fotoğraf çekti, fotoğrafları Hayat mecmuası ve Hürriyet gazetesinde yayımlandı. 
3 Yıldız Moran, 1932’de İstanbul’da doğdu ve 1995’de öldü. 2013 sergisinde Yıldız Mo-

ran: Zamansız Fotoğraflar adıyla sergi kataloğu da basıldı. Arşivi ailesi tarafından ko-
runmakta ve sanal ortamda erişilebilmektedir: https://www.yildizmoran.com.tr/biog-
raphy
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adlı retrospektif sergilerle yeniden anıldı. Yıldız Moran’ın burada sergile-
nen 86 fotoğrafı, yaşasaydı 86 yaşında olacak sanatçıya selam niteliğindey-
di (İstanbul Modern, 2018). 

Günümüze yaklaştıkça, kadınların fotoğrafçı kimliklerinin artık gö-
rünür olduğu zannedilebilir. Oysa, 2015’te kaybettiğimiz jüri üyemiz, 
fotoğrafçı Tülin Altılar ya da Maggie Danon gibi uluslararası tanınırlığı 
olan fotoğrafçılar konusunda bile internet taramalarında çok az fotoğraf 
ve bilgiye ulaşabildiğimizi gördük. 2019’da İstanbul Fotoğraf ve Sinema 
Amatörleri Derneği (İFSAK), 60. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleş-
tirmek istediği sergide 42 seçme sanatçı arasında kadın olarak sadece Yıl-
dız Moran’a yer verdiği için eleştirilince, bu sergiye 29 kadın fotoğrafçının 
eserlerini de kattı (Çelik 2019). İFSAK, daha sonra arşivlerinde yer alan 
kadın fotoğrafçılar için bir seçki sergisi yaparak 54 fotoğrafçı kadına ait 
eserleri sergiledi. Kadınlar söz konusu olduğunda görünürlüğün ancak 
mücadeleyle sağlanabildiği açıktır.

“Sosyal Sorumluluk Projesi” Olarak Fotoğraf Yarışmaları ve  
30 Yıl Sonrası...

1990 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak 
fotoğraf çeken kadınlara açık ve konusu da kadın olan ilk fotoğraf yarışması 
duyurusundan bu yana, aradan geçen 30 yılda yeni kuşaklar yetişti, fotoğraf 
makineleri ile filmler analogdan dijitale büyük bir değişim yaşadı. Bu süreçte 
çeşitli kurum ve kuruluşlar, ‘sosyal sorumluluk projesi’ olarak ve ‘bir ilki ger-
çekleştirdikleri’ iddiası taşıyarak fotoğrafçı kadınlar arası yarışmalar düzen-
lediler. Her yıl tekrarlanan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”, Anadolu Ha-
yat Emeklilik tarafından 2007 yılından bugüne 15 yıldır devam ettirilmekte. 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında gerçekleşen bu ya-
rışmanın internet sitesinde, yarışmaya bugüne dek 23 bini aşkın kadının, 88 
bini aşkın fotoğrafla katıldığı belirtiliyor ve her yılın ödül kazanan, mansiyon 
alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafları web sitesinde izlenebiliyor.1 
İlk yıl olan 2007’de jüri üyelerinin Güler Ertan başkanlığında, Emine Ceylan, 
Tülin Dizdaroğlu ve Betül Çığır olarak belirlendiği, ancak ileriki yıllarda jü-
rinin kadın üye sayısının azaldığı, erkek üyelerin arttığı görülür. 

1 https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler-dijital-sergi/intro/
index.html; erişim tarihi: 25.11.2021
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Son yıllarda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yararına1 ya da 
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) gibi kurumların ‘Şehir ve Kadın’, 
‘Toprak ve Kadın’, ‘Hayatın İçinde Kadın’ adlarla fotoğraf yarışmaları 
düzenlemeleri sosyal sorumluluk projesi olarak yaygınlaşmıştır. Bu yay-
gınlaşma, kadınların görünürlüğü adına ya da fotoğraf kalitesinde yük-
selme adına olumlu olabilir. Ancak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
bir fotoğrafçılık adına bu yarışmaların etkisinin sınırlı olduğu da açık. Bu 
alanda ‘Varız, Buradayız’2 gibi fotoğrafçı kadınların bir araya gelerek oluş-
turdukları platformların önemli olduğu şüphe götürmez. Bildirilerinde 
değindikleri gibi: ‘Fotoğraf alanındaki faaliyetlerde bugüne kadar hassasi-
yet gösterilmeyen cinsiyet kimliği ve yönelimine dayalı eşitsizliği giderecek 
politikaları ve mekanizmaları hayata geçirmek, ortak çalışma ve üretme 
kültürünü geliştirmek, fotoğraf dünyasının ilk gündemi olmalıdır’.

Dijital fotoğrafların arşivlenmesi daha kolay gibi görünse de, örneğin bir 
yarışmaya 15 yılda 23.000 fotoğrafçı kadın 88.000 fotoğrafla katıldıysa bun-
ların tümünün arşivlenmesi, kataloglanması oldukça büyük bir işgücü ve 
maliyet. Dolayısıyla en iyi olasılıkla arşivlenmeden saklandığı varsayılabilir. 
Hayata dair anları belgeleyen ve daha çok dijital ortamda çekilen bu fotoğ-
rafları nasıl, nerede koruyacağız ve arşivleyebileceğiz? 2050’de bugünkü genç 
kuşak fotoğraf sanatçılarının çekimlerine nereden, nasıl ulaşacağız? Dijital 
malzemeyi bulutta ya da farklı bir programda nasıl arşivlememiz gerekiyor 
ki 30 yıl sonra bunlara erişelim? ‘Dijitale doğan fotoğrafları’ arşivlemenin ve 
kadın fotoğrafçıları daha görünür kılmanın yollarını görsel sanatlarla ilgi-
lenenler ve arşivciler hep birlikte yaratmak zorunda. Her dalda olduğu gibi 
fotoğraf, belgeleme, arşivleme alanında da eşitsizliği giderecek politikaların 
ve kuralların uygulanması konusunda azami hassasiyeti göstermeliyiz.

Görseller

Fig.1 Kadın Gözüyle Kadın Fotoğraf Yarışması Duyurusu ve Katılım Formu (İç 
yüz ve arka sayfa) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Arşivi.

Fig.2 Jüri seçim sırasında: Laleper Aytek, Tülin Altılar, Emine Ceylan, Yıldız 
Üçok (Foto: Füsun Yaraş- Ertuğ); Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merke-
zi Vakfı Görsel Arşivi.

1 https://tersdergi.com/odullu-fotograf-yarismasi-kadin-bir-gun-degil-her-gun/
2 2018 yılında 103 kadın fotoğrafçı yayımladıkları bir bildiri ile cinsiyetçiliği boykot et-

tiklerini, ortak hareket etme kararlılığında olduklarını açıkladılar: https://www.birgun.
net/haber/kadin-fotografcilardan-cinsiyetcilige-karsi-boykot-cagrisi-219430
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Fig.3 Siyah Beyaz dalda birincilik ödülü alan Deniz Güven’in ‘İsimsiz’ adlı fotoğ-
rafı; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.4 Siyah Beyaz 2. ödül Aynur Köymen, ‘Aynanın İçinden’, Kadın Eserleri Kü-
tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.5 Renkli dalda birinci ödül: Sema Kılıçer, ‘Kirmen’, Afyon Çıkrık Köyü, 1985. 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.6 Renkli dalda ikinci ödül Türkün Sümerkan, ‘Oyy Dağlar Dağlar’, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.7 Renkli dalda üçüncü ödül Tülin Dizdaroğlu, ‘Tarlada Kadın’, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.8 Ödül ve Mansiyon kazanan fotoğrafların sergilendiği, kazananlara ödül ve-
rilen sergide jüri üyeleri bir arada. 8 Mart 1991, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.9 Ödül alanların başvuru formlarından bir seçki (3 form)
Fig.10 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Kadın Eser-

leri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi’nde, Laleper Aytek moderatörlüğünde 15 
Mayıs 2010’da yapılan ‘İstanbul’un Kadın Fotoğrafçıları’ panelinden bir gör-
sel. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.

Fig.11 Foto Galatasaray’da 27 Nisan 1948’de çekilmiş bir Maryam Şahinyan fo-
toğrafı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Görsel Arşivi.
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SAKLI KALMIŞ BİR KADIN HAYATININ  
GÖRÜNÜRLÜĞÜ İÇİN ALTERNATİF ÇALIŞMA  

YÖNTEMİ: “AŞK-I VATAN” ROMANINDAN ZAFER  
HANIM’IN BİYOGRAFİK ROMANINA GİDEN YOL

Tülay Uluser1

Özet

Zafer Hanım unutulmuş, hatta unutturulmuş bir kadın yazarımızdır. 
Bu bağlamda hayatına dair bilgi ve kayıtlar yok denecek seviyededir. Eniş-
tesi Fuad Paşa, Tanzimat Dönemi’nin üç önemli paşasından biridir. Ko-
cası Kabulî Paşa, diplomatik kabiliyeti ve başarılı hizmetleriyle tanınan bir 
Osmanlı paşasıdır. Kaynaklarda, Zafer Hanım hakkında başkaca ayrıntıya 
rastlanmaz. İsmi tarih sayfalarından silinmesine rağmen; 1878 yılında ba-
sılan eseri “Aşk-ı Vatan”ın taş baskı orijinal bir nüshası, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Zehra Toska tarafından 1994 yılında bu 
eserin sadeleştirilmiş metin çalışması yapılmasının ardından, Zafer Ha-
nım’ın bahsi tekrar geçmeye başlamıştır.

Yaşadığı zamanın çok ötesinde cesaret göstermiş bir kadın olan Zafer 
Hanım’ı görünür kılmak, araştırma niyetinin birincil amacıdır. Kadın hak-
larına yaklaşımı ve aksiyona geçebilen tavrıyla cüretkârdır. Şu anki bilgiler 
dâhilinde, roman türünde eser veren ilk Osmanlı kadını olduğu gerçeği söz 
konusudur. Ne yazık ki, erk yanlısı bilgi üretmenin bir örneği olarak; dö-
nemin ünlü edibi Ahmet Mithat Efendi tarafından, ilk kadın roman yazarı 
olarak Fatma Aliye Hanım -1892 sonrası telif eser verdiği halde- lanse edil-
miştir. Oysa ki yakın zamanda gün yüzüne çıkan mektuplarında tespit edil-
diği üzere; Ahmet Mithat Efendi, gerçekte Zafer Hanım’ın ve eseri “Aşk-ı 
Vatan”ın ‘birincilik şerefini aldığını’ mektuplarında bahsetmiştir. Kadın 
tarihinin gizlenmesi veya manipülasyonuna vurucu örnek teşkil etmesi 
açısından, Zafer Hanım’ın araştırma gündemlerinde tutulması önemlidir. 

1 M.A.,MBA, B.Sc., tulay@tulayuluser.com.tr
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Zafer Hanım’a ait önemli bir belge olan “Aşk-ı Vatan” romanı, araştır-
manın belkemiği olarak kabul edilmiş ve otobiyografik açıdan ele alınmış-
tır. Hayatıyla ilgili sorgulamalarını ve yaşantısını aksettirdiği varsayımıyla, 
“Aşk-ı Vatan”ın satır araları incelenmiştir. Tarihte karşılık gelen olaylar ve 
şahıslar bazındaki çakışmalara odaklanılmıştır. Dünya ve ülkedeki dönem 
olayları, sosyal hayat ve toplumsal hareketler ve benzerleri üzerinden gidi-
lerek, Zafer Hanım’a etkileri, bu etkileşimi nasıl ifade ettiği, dışa vurduğu 
hakkındaki varsayımlar ve “Aşk-ı Vatan”daki tezahürleri ayrıntılı olarak 
araştırılmıştır. 

Yapılan bu araştırma, kronolojik akışta gerçek kişi ve olaylar kurgu 
marifetiyle bir araya getirilerek, tarihî biyografik türde bir roman1 yazmak 
yoluyla, kayda geçirilmiş ve bir nüshası Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne 
teslim edilmiştir.

Araştırma sürecinde uygulanan çalışma yöntemi, ‘geçmişte saklı kalan 
kadınların hayatlarını yeniden inşa etmek için yeni yöntem arayışı’ olarak 
tanımlanabilir. Minimum kaynak durumunda başvurulacak bir alternatif 
olarak dikkate alınabilir. Başka bir deyişle; geleneksel arşiv kaynaklarında, 
araştırılan konu hakkında çok fazla ilerleme kaydedilememesi durumun-
da, ‘bir çıkış yolu’ olarak değerlendirilebilir.

Bu bildiride, bahsi geçen alternatif çalışma yönteminin, Zafer Hanım 
örneği bağlamında sunulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zafer Hanım, Kadın Hakları, Kadının Görünürlü-
ğü, Biyografik Roman, Feminizm, Tanzimat Edebiyatı 

1 Babamın Masalı / Bir Osmanlı Kadınının İlk Yolculuğu, Tülay Uluser, Oğlak Yayınları, 
2019.



903

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

 AN ALTERNATIVE METHOD FOR VISIBILITY OF A 
WOMAN’S HIDDEN LIFE: THE ROAD FROM THE NOVEL 

“AŞK-I VATAN” TO THE BIOGRAPHICAL NOVEL OF  
ZAFER HANIM

Abstract

Zafer Hanım is a female writer who has been forgotten, even made for-
gotten. In this context, information and records about her life are almost 
nonexistent. Fuat Pasha, her uncle, is one of three important pashas of 
Tanzimat Period. Kabuli Pasha, her husband, is an Ottoman pasha known 
for his diplomatic ability and successful services. No other details about 
Zafer Hanım are found in the resources. Although her name was erased 
from history; an original lithograph of “Aşk-ı Vatan”, that was written by 
her and published in 1878, is currently in the bookshelves of the Women’s 
Library. Upon Zehra Toska translation of this book in 1994, the subject of 
Zafer Hanım started to be mentioned again.

Zafer Hanım has courage far beyond her period and thus making her 
visible has been the primary purpose of the research about her. She was 
daring with her approach to women’s rights and her attitude to take acti-
on. According to the present information, the fact is that she was the first 
Ottoman woman to write a novel. Unfortunately, as an example of pro-
ducing pro-power knowledge; Ahmet Mithat Efendi the famous writer of 
the period, had said that Fatma Aliye Hanım was the first female novelist, 
even though she wrote after 1892. Whereas, as revealed in the letters that 
came to light recently, Ahmet Mithat Efendi in fact had mentioned that 
Zafer Hanım and her work “Aşk-ı Vatan” had the honor of first place. It 
is important to keep Zafer Hanım on the research agenda in order to set 
examples of concealing women’s history or manipulation.

“Aşk-ı Vatan”, which is an important document belonging to Zafer 
Hanım, is regarded as backbone of the research and was handled autobi-
ographically. Between the lines of “Aşk-ı Vatan” has been examined with 
the assumption that it reflects her questions about her life. The focus is 
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on corresponding events and coinciding persons in history. Effects of the 
events occurring in the World and in Ottoman Empire, social life and so-
cial movements etc. on Zafer Hanım, how she expressed and reveals this 
interaction, the assumptions of what she manifested in “Aşk-ı Vatan” were 
examined in detail. 

This research has been recorded by using real persons and events in 
chronological flow with the help of fiction and by writing a historical biog-
raphical novel.1 One copy of the novel has been submitted to the Women’s 
Library.

The method used during the research can be defined as the search to 
explore new methods to rebuild the lives of women who were hidden in 
the past. This method can also be used as an alternative when the resources 
are very limited. In other words, this may be considered as a way out when 
researches are not fruitful in traditional archives and if there is not much 
progress on the subject of research. 

In this paper, it is aimed to present the alternative method described 
above, in the context of Zafer Hanım’s example.

Key Words: Zafer Hanım, Women’s Rights, Women’s Visibility, Biog-
raphic Novel, Feminism, Tanzimat Literature

1 My Father’s Tale/The First Journey of an Ottoman Woman, Tülay Uluser, Oğlak Yayın-
ları, 2019.
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Giriş

Zafer Hanım, 1878 yılında basılan “Aşk-ı Vatan” adlı eserin yazarıdır. 
Tanzimat Dönemi kadını olan Zafer Hanım’a ve hayatına dair ayrıntılar 
bilinmemekteydi. Şu anki mevcut bilgiler dâhilinde, ilk kadın roman ya-
zarımız olmasına rağmen unutulmuştur. Ahmet Mithat, -1892’de telif eser 
verdiği halde- Fatma Aliye Hanım’ı ilk kadın roman yazarı olarak lanse 
etmeyi tercih etmiştir. Bu durum, erk yanlısı bilgi üretmenin bir örneği 
olarak tarih sayfasına işlenmiştir. Fakat Ahmet Mithat’ın özel mektupla-
rı üzerinde yapılan çalışmalar ışığında, Zafer Hanım’ın gerçek pozisyonu 
ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen mektuplarda, Zafer Hanım’dan ve roman tü-
ründe yazdığı eseri “Aşk-ı Vatan”ın “birincilik şerefini aldığı”ndan açıkça 
bahsedilmektedir (Us, 1948, s. 31). Bu minvalde, yaşadığı zamanın çok 
ötesinde cesaret göstermiş bir kadın olarak Zafer Hanım’ı görünür kılmak 
birincil amaçtır.

Kadınlara ait belge yokluğunun yanı sıra; kişisel hevesle biriktirdikleri 
malzemeler ve tuttukları günlükler; bunların muhafazası için özen gös-
terilmemesi, bunlara fazlalık eşya gözüyle bakılması, bunları devralan 
aile fertlerinin farklı bakış açıları nedeniyle değerlendirilmeden yok olup 
gitmektedir. Eğer bir sahafın eline geçtiyse ve yetkin bir kişinin dikkatini 
çektiyse tekrar değerine ve görünürlüğe kavuşma şansı doğabilmektedir 
(Davaz, 2019). İşte Aşk-ı Vatan böylesi bir tesadüfün örneği olarak, bir 
sahaftan Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne ve orada da uzman bir gözün 
ilgisine mazhar olmuştur. Zehra Toska, Aşk-ı Vatan’ın taş baskı orijinal 
nüshasıyla buluşmasını “Romanı ele geçirmek için kütüphaneleri dolaş-
mam gerekmedi. Kadın Eserleri Kütüphanesi raflarında yerini almak için 
sırasını bekliyordu. Hemen okudum” şeklinde anlatmaktadır. Aşk-ı Va-
tan’ın dil içi çevirisini yapmış ve kitap “Aşk-ı Vatan / Zafer Hanım” adıyla 
yayımlanmıştır. Bu çalışmada, “Aşk-ı Vatan / Zafer Hanım” kitabındaki 
metin kullanılmış, alıntılar bu metne dayandırılmış, tekrar metin içi atıf 
yapılmamıştır (Zafer Hanım, 1994). 

Minimum belge ve kaynak durumunda başvurulacak alternatif bir yol 
olarak önerilen bu çalışma yönteminde, araştırma mantığını tanımlamak 
için yapboz benzetmesi kullanılabilir. Hedef, yapbozun dağılmış parçaları-
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nı bir araya getirmek ve nihai resmi elde etmektir. Yapbozun ortasında tek 
bir parçanın eksik olduğu kabul edilir. Eksik parça, özne yani çalışmanın 
konusudur. Başlangıçta en az bir belgenin varlığı tercih edilir ve referans 
belge olarak tanımlanır. Bu referans belge/belgeler, araştırmanın belke-
miğidir. Araştırma sürecinde, yapbozun diğer parçaları üzerinden kay-
nak taraması ve bilgi derlemesi yapılır. Toplanan bilgilerin eşleştirilmesi 
ve sınıflandırılmasında daima referans belgeye başvurulur. Tasnif edilmiş 
bilgilerin işaret ettiği parçaların bir araya getirilmesiyle bir bütüne ulaşılır. 
Oluşan bu bütün, içindeki eksik parçaya da bir anlam yükler. Böylece yap-
boz tamamlanmış ve nihai resim ortaya çıkarılmıştır. Nihai resmin nesnel 
çıktıya dönüştürülmesiyle çalışma tamamlanmış olur. 

Zafer Hanım örneğinde, özneyle ilişkili Aşk-ı Vatan kitabı tek belge-
dir ve referans kabul edilmiştir. Zafer Hanım’ın otobiyografik yaklaşım 
ile eserini yazdığı, kendi gündelik hayatını, tecrübelerini, izlenimlerini, 
görüşlerini ve duygularını aksettirdiği varsayılmıştır. Bu bakış açısıyla bir-
likte, referans belgenin oluşum tarihindeki dönem gerçekleri göz önünde 
tutularak araştırma derinleştirilmiştir.

Osmanlı’da kadının kayıtlarda adının geçmesinden imtina edildiği için 
farklı kaynaklara başvurulmuştur. Örneğin; İstanbul’da görevli elçilerin ve 
eşlerinin veya yabancı gezginlerin hatıratlarının taranması, yabancı basına 
veya hatıratlara akseden saray ve üst düzey bürokrat ailelerin sünnet ve 
düğün haberleri, mevlevihane bağış kayıtları, İstanbul’un tarihî kabristan 
listeleri gibi kaynaklar incelenmiştir. Taramanın üst sınırı, Aşk-ı Vatan’ın 
basım tarihi olarak belirlenmiştir. Odak noktası ise, Zafer Hanım’ın hayat 
hikâyesinin yapılandırılmasında roman yazma dürtüsünün sorgulanma-
sı ve Aşk-ı Vatan’ı yaratım sürecidir. Bu bağlamda referans belgenin yüz 
sene gerisinden başlayıp, vatan kavramının, önce Osmanlı toplumunda 
sonra Zafer Hanım’da filizlenmesi, gelişmesi üzerinden iz sürülmüştür. 
Toplanan bilgi ve veriler zaman çizelgesine işlenmiştir. Yüz sene önce-
sinden başlayıp Aşk-ı Vatan’ı yazmak için kalemi eline alma anına kadar 
olan süreç, olayların yoğunluğuna bağlı olarak on yıllık, yıllık, aylık zaman 
dilimlerine bölünmüştür. Böylece Zafer Hanım’ın hayatı ve bağlı olarak 
biyografik romanın planı ortaya çıkmıştır.

Dünya ve ülkedeki dönem olayları, toplumsal hareketler, akrabala-
rı, komşuları, aynı sosyal ortamı paylaşan tarihî şahsiyetlerin olası Zafer 
Hanım’a etkileri, bu etkileşimin Aşk-ı Vatan’daki tezahürleri yönünde 
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araştırma derinleştirilmiş, zaman çizelgesinde çakışan noktalarda çapraz 
okuma ve yerinde araştırma ile doğrulaması yapılmış, nihayetinde bilgi 
kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yazılı kaynakların doğruluk derecesi 
ve güvenilirliğinin kontrolü esnasında, Zafer Hanım’ın biyografisindeki 
tarihsel akışı etkileyen uyumsuzlukların doğrulaması yapılmıştır. Doğru-
lanan bilgiler: Aşk-ı Vatan’ın basım tarihi (Nisan/Mayıs 1878), Zafer Ha-
nım’ın kocası Kabulî Paşa’nın vefat tarihi (23 Mart 1877), Kabulî Paşa’nın 
(ön ismi Mehmed’dir) Ali Kabulî Bey ile karıştırılması şeklindedir (Zafer 
Hanım, 1994); (Eyüp Mezarlığı, 2014); (Toros, 1990); (Kabuli Bey, 2008). 
Zafer Hanım’ın ailesindeki kişi isimleri için Mehmed Süreyya’nın (1845-
1909) yazdığı Sicill-i Osmanî (1890-1899)’si tercih edilmiştir.

Bahsi geçen çalışma yöntemi örneğinde, nihai çıktı “Babamın Masalı / 
Bir Osmanlı Kadınının İlk Yolculuğu” romanıdır. Elde edilen bilginin he-
men hemen tamamının Zafer Hanım’la bağlantılı diğer kişiler üzerinden 
sağlanması nedeniyle kurgu marifetinden yararlanılmış ve Zafer Hanım’ın 
görünürlüğünü kalıcı kılmak için tarihî biyografik türde bir roman ya-
zılması tercih edilmiştir. Taramanın üst sınırını oluşturan Aşk-ı Vatan’ın 
basım tarihi öncesi bilgiler kurgu marifetiyle romana aktarılmıştır. Bu bö-
lümün ipuçları Zafer Hanım’ın Hayatı başlığı altında irdelenmiştir. Aşk-ı 
Vatan’ın basım tarihinden sonraki bilgilerden sadece eserle ilgili noktalar, 
Aşk-ı Vatan Sonrası Tespitler başlığı altında irdelenmiş; diğer ipuçları için 
araştırma önerilmiştir.

Bu çalışma, tek bir belgeden yola çıkılarak onun, saklı kalmış bir kadını 
anlatan biyografik romana nasıl dönüşebileceğini göstermek ve kadın ta-
rihine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

A. Zafer Hanım’ın Hayatı  
1. Ailesi 

Zafer Hanım’la ilgili ilk ipucuna kendi eseri Aşk-ı Vatan sayesinde ula-
şılır. Aşk-ı Vatan’ın kapak sayfasında “Merhum Kabulî Paşa haremi Zafer 
Hanım’ın eser-i hamesidir” cümlesi bulunmaktadır. Mehmet Zihni Efen-
di’nin (1846-1913) eseri Meşahirü’n-Nisa, Zafer Hanım’ın adının yanı sıra 
ailesinin ve eseri Aşk-ı Vatan’ın bir arada söz edildiği tek kaynaktır. Ayrıca 
Mehmet Zihni’nin Zafer Hanım’ı kendi çağdaşı olarak belirtmesi, verdiği 
bilginin güncelliği açısından olumlu bir noktadır. Mehmet Zihni, Zafer 
Hanım’ı, Fuad Paşa ailesinden ve merhum Kabulî Paşa’nın dul eşi olarak 
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tanımlar (Zihni, 1879/1982). Bu paralelde Fuad Paşa1 ve Kabulî Paşa2 üze-
rinden iz sürüldüğünde, Zafer Hanım’ın babası Necib Ahmed Efendi,3 kız 
kardeşleri Behiye (Yenikapı Mevlevihanesi kayıtlarına göre Emine Behi-
ye) (Küçük, 2003, s. 128) ve Ayşe Sıdıka, ağabeyi Kâmil Bey,4 ağabeyinin 
oğulları ve damatlarının isimlerine ulaşılır. Tespit edilen bu isimler, döne-

1 Fuad Mehmed Paşa (Keçecizade): (1815-1869). Keçecizade İzzet Efendi’nin büyük 
oğlu. Uzun boylu, zeki, Fransızcası mükemmel, siyasi işlere ve tıp ilmine vakıf, cesur, 
becerikli, nüktedan ve hazırcevap. Mekteb-i Tıbbiye’de tıp tahsil etti. 1837’de Tercüme 
Kalemi’ne girdi, 1844’de Madrid Sefiri, sonra Memleketeyn ve Petersburg’da memur, 
1850’de Sadaret Müsteşarı göreviyle İstanbul’a döndü. 1852’de Hariciye Nazırı, 1854’de 
Yanya, aynı yıl Meclis-i Tanzimat Azası ve vezir rütbesiyle Hariciye Nazırı, 1855’de 
Paris Kongresi’ne murahhas, 1860’da Şam Murahhası, 1861’de sadrazam, sonraları 
sadrazamlık ve hariciye arasında Âli Paşa ile dönüşümlü görev aldı. 1863’de Mısır seya-
hatinde padişaha eşlik etti. Konağı yandı, ardından iki oğlundan küçüğü Kazım Bey’in 
(v.1860’de 23 yaşında) vefat haberini Şam’da iken aldı. Takiben büyük oğlu Nâzım Bey 
de (v.1864) aniden vefat etti. Hava değişimi için İtalya’da Nice’e gitti, orada kalp hasta-
lığından vefat etti. İstanbul’da defnedildi. (Süreyya, 1996, s. 539, 540).

2 Mehmed Kabulî Paşa: (1812-1877). Tahvil kalemi kâtiplerinden Emin Kabulî Efen-
di’nin oğlu. Yabancı dile yatkın, devlet işlerine vakıf, doğru tavırlı olup Fuad Paşa 
bacanağıdır. Divan kalemine, Maarif-i Adliye Mektebi’ne ve sonra 1840’da Tercüme 
Kalemi’ne girdi. 1845’de Berlin Sefareti kâtibi, sonra Rumeli ve Anadolu’da memuri-
yet, 1849’da Londra Sefareti başkâtibi, 1850’de Londra Maslahatgüzarı, 1852’de Atina 
Sefiri, aynı yıl Hariciye kâtibi, 1854’de Gelibolu’da görevli, 1855’de Ticaret muavini ve 
Divan tercüman vekili, 1856’da Divan tercümanı, 1858’de Hariciye kâtibi, 1860’da Ha-
riciye müsteşarı, 1862’de bâlâ rütbesiyle Şam’a memur, 1863’de Sayda Valisi, 1864’de 
İzmir Valisi, 1865’de Meclis-i Vâlâ Azası, 1867’de Ticaret Nazırı vekili olup Âli Paşa 
ile Girit’te görevli, sonra Ticaret Nazırı, 1871’de azil, 1873’de Viyana Sefiri ve 1874’de 
Şehremini, tekrar Ticaret Nazırı, 1875’de Petersburg Sefiri, son görevi ise ilk Meclis-i 
Mebusan’da â’yânlıktır (Süreyya, 1996, s. 854, 855).

3 Necib Ahmed Efendi: Antakyalı. Seyyid Ahmed Durânî torunlarından Osman Efen-
di’nin oğlu. Enderun’daki eğitimin ardından Vidin’de memurluk yaptı. İstanbul’a 
döndüğünde Nakşidil Valide Sultan’ın kâtipliğini, daha sonra kethüdalığını yaptı. Top-
hane, ilaveten Humbarahane ve Baruthane nezaretinde, sonra Darphane nezaretinde 
görevlendirildi. Azlini takiben Şam Defterdarı oldu, iki sene sonra orada vefat etti. Oğlu 
Teşrifatçı Kâmil Bey ve kızları, Sadrazam Fuad Paşa’nın eşi Behiye Hanım ve Biga Mu-
tasarrıfı Hakkı Paşa’nın eşi Ayşe Sıdıka Hanım ve Kabulî Paşa’nın eşi Zafer Hanım’dır 
(Süreyya, 1996, s. 1243).

4 Kâmil Mehmed Bey: (v.1879) Tercüme odası ileri gelenlerinden, 1847’de Hariciye teş-
rifatçısı, ilave 1859’da 6. Daire Reisliği, ilave 1862’de Telgraf müdürlüğü, 1863-1871 
arası hepsinden azil, 1874’de tekrar Hariciye teşrifatçısı, 1876’da ilaveten Adliye müfet-
tişliği. Keçecizade Fuad Paşa’nın kaynı, kısa boylu, bünyesi güçlü ve sözü geçer bir zat. 
Oğulları Feridun Bey, Aziz Bey. Damatları Giritli Mustafa Paşazade Ferik Hilmi Paşa, 
Mutasaarıf Mehmed Reşid Paşa ve Kâni Paşazade Rif’at Bey’dir (Süreyya, 1996, s. 861). 
Ufak tefek olduğu için Mahşer Midillisi lakabıyla tanınırdı (Kutlu, 1978, s. 249).
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min önemli şahsiyetleri oldukları için hayatları hakkında bilgiye ulaşmak 
mümkündür. Bu sebeple araştırma bu kişiler üzerinden derinleştirilerek 
devam ettirilmiştir.

2. Doğum Tarihi

Zafer Hanım Aşk-ı Vatan’ın ilk satırlarında yaşı ve duygularıyla ilgili 
ipuçlarını verir. Anlatıcının sesiyle, 1868 yılını ömrünün yarısı olarak ta-
nımlar. O dönemde kadın yaşına toplumun bakışını anlayabilmek açısın-
dan, Ahmet Mithat’ın (1844-1912) “Kadının yaşı otuza gelince rağbetten 
düşer” cümlesi dikkat çekicidir (Ahmed Midhat, 2011a, s. 164). Bu bağ-
lamda, Zafer Hanım’ın doğumu 1838 civarına denk gelmektedir.

Zafer Hanım’ın doğum tarihini netleştirmek için babasının kronolojik 
görev yerleri incelenmiştir. Necib Ahmed Efendi’nin Darphane’deki göre-
vinin azille sonlanması, 1838’deki Darphane’nin Maliye’ye bağlanmasıyla 
eşleşmektedir (Hazine, 1998). Bu mecburi azli takiben Şam’a defterdar ola-
rak tayin edilmiştir (Süreyya, 1996, s. 1243). Zafer Hanım’ın, tayin öncesi 
veya Şam görevi esnasında dünyaya gelmesi uygun tarihlerdir. Bu aşama-
da, Zafer adının seçilme sebebi üzerinde durulmuştur. Üstelik kadınlarda 
çift isim geleneği söz konusudur. Zafer adının anlamı üzerinden Osmanlı 
tarihine bakıldığında, iki önemli olay dikkat çekmektedir. İlki; Osman-
lı’nın ordusunu ve donanmasını kaybetmesine kadar varan Nizip Savaşı 
(1839) akabinde, Suriye’nin geri alınmasını da sağlayan Londra Antlaşma-
sı’dır (1840). İkincisi; Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi (1839) ve mem-
leket geneline şenliklerle duyurulmasıdır. Her iki olay döneme damgasını 
vuran -özellikle Tanzimat’ın ilanı- zafer sayılabilecek olaylardır (Tanzi-
mat, 2011). Necib Ahmed Efendi’nin Zafer adını koymasına mesnet teşkil 
ettiği düşünülmektedir. 

3. Yetiştiği Aile Ortamı

Necib Ahmed Efendi, tayinini takiben iki yıl sonra Şam’da vefat et-
miştir (Süreyya, 1996). İstanbul’da yaşayan veya Şam’dan geri dönen ha-
rem efradının, vefatı takiben, damadı Fuad Paşa’nın hanesinde yaşaması 
beklenir. Zaten evvelden de birlikte yaşamışlardır. Ahmed Cevdet Paşa’ya 
(1823-1895) göre, Fuad Paşa vaktiyle kayınpederinin hanesine içgüveyi 
olarak girmiştir. Bu sebeple, Fuad Paşa’nın “familyasının ırz u namusunca 
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lâubaliyâne harekâtını bildiği halde” kayıtsız kaldığı ve karısının biraderi 
“Hariciye teşrifatçısı Kâmil Bey’in ma’lûm olan hamiyyetsizliği (...) peder 
mirası”ndan kaynaklandığı görüşündedir (Ahmed Cevdet, 1980, s. 2).

Lady Layard, kocasının Kâmil Bey’in Bebek’teki evine ziyaretinde, 
kızı Madam Hilmi Paşa’yı kocasından sakınmadığından, Madam Hilmi 
Paşa’nın Avrupalı gibi yaşadığından, erkek kadın birlikte yemek yedik-
lerinden, erkek hizmetkârın servis yaptığından, pencerelerinde kafes ol-
madığından bahsetmiştir (Kuneralp, 2010, s. 73). Garnett (2009, s. 517), 
Hilmi Paşa’nın Avrupai eğilimlere göre evini düzenlediğini, karısının hiç 
örtünmeksizin son moda şık giyindiğini ve her iki cinsten konuklarını bir 
Avrupalı hanım rahatlığıyla ağırladığını belirtmiştir. Leyla Hanım, Refia 
Sultan’ın düğününde Fuad Paşa’nın iki gelininin oldukça cesur giyindikle-
rini ve âdetleri hiçe sayıp başı açık dolaştıkları için yaşlı hanımlar kızarken 
gençlerin imrenerek seyrettiklerini aktarmıştır (Borak, 2004). Bu bilgiler 
ışığında, Zafer Hanım’ın büyüme çağında yaşadığı hanelerde kadınların 
döneme göre daha özgür davranabildikleri ve bu yüzden eleştirildikleri 
görülmektedir.

4. Eğitimi

Kız rüştiyeleri 1859 yılında açılmaya başlamıştır. Toska, Zafer Ha-
nım’ın bu okullarda eğitim görmesinin olanaksız gözüktüğünü; fakat 
Aşk-ı Vatan’dan yola çıkarak Arapça ve Farsça bildiğini, divan şiiri ve inşa 
tarzında deneyimli olduğunu belirtmiştir. Aşk-ı Vatan’da geçen yabancı 
kelimeler nedeniyle Fransızca bildiği sonucuna varmıştır (Zafer Hanım, 
1994). Zafer Hanım’ın konak eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.

Lady Layard, Zafer Hanım’ı ziyaretinde sevimli Fransızcasıyla kendisi-
ni çok eğlendirdiğini belirtmiştir. Fuad Paşa’nın gelininin Fransızcasının 
mükemmel olduğunu aktarmıştır (Kuneralp, 2010). Lady Brassey (1880), 
mevcut kuşağın üst sınıf kadınlarının eğitildiğini, Avrupa kitapları oku-
duklarını gözlemlemiştir. Bu bilgiler ışığında, ailesindeki yaşıt kadınların 
ve Zafer Hanım’ın, yabancı dil başta olmak üzere eğitim şansına sahip ol-
dukları görülmektedir. 

Aşk-ı Vatan’da kullanılan benzetmeler (Mikelanj heykelleri, Venüs 
heykeli, Milo Venüsü, müzehane gibi) dikkat çekicidir. Arkadaşının dona-
kaldığı anı “Milos adasının Venüs istatüsü gibi” şeklinde tasvir edebilmesi 
için bu heykelin gazete haberini görmesi veya bahsini duyması beklenir. 
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Vakit gazetesinde eski eser haberlerine rastlanmaktadır (Yerlikaya, 1996: 
73). Ayrıca, Kabulî Paşa’nın arkeoloji dünyasını yakınen izlediği, Yunan 
ve Roma sikkeleri koleksiyonu yaptığı aktarılmaktadır. Müzehane keli-
mesi Osmanlı diline 1860’larda girmiş olup Kabulî Paşa müze çalışmala-
rında sikke tasnifinde bulunmuştur (Özkan, 2004). Kocasının arkeolojiye 
yatkınlığına bağlı çakışmalar göz önüne alınırsa, Zafer Hanım’ın müze ve 
benzeri konularda bilgi sahibi olması ve bunları ifadelerinde kullanması 
mümkündür. 

5. Kişilik Yansımaları

Zafer Hanım, Aşk-ı Vatan’ın girişinde, romanını niye kaleme aldığını 
açıklar: Cephede savaşıp canını dahi vermeye hazırdır, lakin eli silah tut-
maz; bu sebeple sevgili vatanına hizmet için yazmaya karar verir ve büyük 
bir yüreklilikle bu romanı karalar. Bu fikirleri, dönemin kadınlarının hatta 
erkeklerinin düşünce yapılarının kısıtlılığı ve maruz kalınan baskıcı ortam 
düşünüldüğünde, başlı başına bir cesaret örneğidir. Cesaretinin boyutu-
nun yanı sıra azmini, çözüm odaklılığını açıkça gösterir. Zaten fikirlerini 
roman yazarak ifade etmesi ve ismiyle eserine imza atması dönemini aşan, 
eşsiz ve cüretkâr bir tavırdır. 

Zafer Hanım, Aşk-ı Vatan’da anlatıcı üzerinden kendi karakteri hak-
kında şu ipuçlarını verir: Döneminin kadınlarının şatafat düşkünlüğü-
nün tersine sadeliği tercih eden, sabırlı, saygılı, hassas, çevresine duyarlı 
biridir. Romandaki Gülbeyaz karakterinin esarete karşı takındığı tavır, 
kendisinin azimli ve cesur yapısının tezahürüdür. Dönem kadınına göre 
hal ve tavırlarının farklılığı hakkında; Örik (2008, s. 44), Cevdet Paşa’nın 
ağzından “rintliği ile meşhur olan hanımefendi” olarak bahsetmiştir. Ra-
hat davranması bir kadına yakışmayan tarz olarak algılanmıştır. Bu algı, 
Zafer Hanım’la şahsen tanışan Baumann’ın, “maalesef hal ve tavırlarından 
dolayı çok popüler olmadığı” sözleriyle teyit edilmektedir (Roberts, 2007, 
s. 173). Oysa ki, kadın kimliğiyle roman yazma cesaretinin, dönemine sığ-
mayan bu tarzından kaynaklandığı çok açıktır.

6. Evliliğe Bakışı

Zafer Hanım’ın Aşk-ı Vatan’da irdelediği evlilik kavramı dönemin ger-
çeklerini açıkça ortaya koymaktadır. Yaşadığı dönemde özellikle erkeğin 
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yaşça büyük ve servet sahibi olduğu, akran olmayan hatta yaş farkının aşırı 
olduğu evlilikler yapılagelmektedir. Mestur zamanına giren bir genç kız ar-
tık hiçbir erkeğe kendini gösteremez, hiçbir erkeği göremez, yasaktır. Ev-
leneceği eve çarşaf kordonu altında gider, ancak nikâhtan sonra evlendiği 
kişinin yüzünü görür, hatta nikâh gıyabında gerçekleşir. Evliliğe karar mer-
cii, tartışmasız, aile büyükleridir. Çiftin herhangi bir itiraz hakkı yoktur. 

Boulden’ın Fuad Paşa yalısına ziyaretinde (Zafer Hanım on beş yaş ci-
varında; Kabulî Paşa, kırk yaşını geçmiş), misafirlere evlilik âdetleri so-
rulmuştur. Mealen; Hristiyanlarda evliliğe kimin karar verdiği, evliliğin 
Türkiye’de olduğu gibi evlenecek kadın ve erkeğin aile büyükleri tarafın-
dan mı ayarlandığı, başkalarının kararı mı yoksa kendilerinin evlilik ka-
rarı alınmasında söz hakkı var mı gibi. Romandaki kurguya benzer olan 
Kabulî Paşa’nın izdivaç teklifi aile ortamında (Zafer Hanım tarafından) 
irdelenmiş olabilir. Bu durumun, ablasının yabancı misafirlere sorduğu 
sorularda tezahürü açıkça görülmektedir (Boulden, 1855, s. 94). 

7. Mehmed Kabulî Paşa ile Evlilik

Aşk-ı Vatan’ın kapak sayfasındaki “Merhum Kabulî Paşa haremi Za-
fer Hanım’ın eser-i hamesidir” cümlesini çağdaşı Mehmet Zihni teyit 
eder (Zihni, 1879/1982, s. 484). Zafer Hanım Kabulî Paşa’nın karısıdır. 
O dönemde kadın, kendi ismi yerine kocasının ismi ve unvanı ile anıldığı 
için, tanınmış şahsiyetler Zafer Hanım’dan şu şekillerde söz etmektedir: 
Baumann “Madame Cabouli Pasha”, Nigâr Hanım “Madam Kabulî Paşa”, 
Lady Layard “Mme Cabouli” ve The Sun gazetesi “Madame Cabouli Pas-
ha” olarak bahsetmiştir (Roberts, 2007, s. 173); (Bekiroğlu, 1998, s. 186); 
(Kuneralp, 2010); (Princess Wed, 1873). Ahmet Mithat, Fitnat Hanım’a 
gönderdiği mektupta “K... Paşa haremi Z... hanım” ve Fatma Aliye Hanım 
ile mektuplaşmalarında “Zafer Hanım” olarak anmıştır (Us, 1948, s. 30); 
(Ahmed Midhat, 2011a, s. 234, 238).

Kayıtlarda, Kabulî Paşa’nın Zafer Hanım’dan başka bir evliliğine rast-
lanmamıştır. Ayrıca, Fontmagne (1977, s. 258), “Fuad Paşa’nın Türk 
olduğu halde poligamiyi uygulamadığına” şahit olduğunu belirtmiştir. 
Romanda, Gülbeyaz karakterini ikna için paşanın haremi olmadığı ileri 
sürülerek tek eşlilik vurgulanır.

Kabulî Paşa’nın Londra’da görevli iken (1849-1852) hayran olup min-
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yatür portresini1 verdiği Giulietta Anichini, güzelliği yanı sıra vakur tavırla-
rıyla dikkat çeken bir genç kız olarak tanımlanmıştır (Whitaker, 1907/2008, 
s. 74). Bu tanım Kabulî Paşa’nın nasıl bir kadına hayran olduğunu bize 
sunmaktadır. Bu bağlamda, Fuad Paşa’yla sıkı dostluğu bulunan Kabulî 
Paşa’nın, kaçgöçe riayet edilmeyen hanede denk geldiği Zafer Hanım’daki 
Giulietta’yı çağrıştıran karakter yansımaları dikkatini çekmiş olabilir. 

Kabulî Paşa sık sık İstanbul dışı görev almıştır. Melek Hanım 
(1875/1996), Müslüman kadınların kocalarıyla birlikte Hristiyan ülkele-
rine gitmesinin yasak olduğunu, bu nedenle kocasıyla birlikte elçilik gö-
revlerine gidemediğini belirtmiştir. Kocasına eşlik edemeyen Zafer Hanım 
mütemadiyen İstanbul’da yalnızlık çektiğini, romanına “Alınyazımın ge-
reği ömrünün yarısını yalnız geçirmiş ve yine tek kalmış olan ben” şek-
linde başlayarak vurgular. Derin yalnızlığının olası diğer nedeni ise evlat 
sahibi olamamasıdır. Taha Toros arşivinde, Kabulî Paşa’nın çocuksuz ol-
duğu belirtilmektedir. (Şehsuvaroğlu, t.y.). Ayrıca devlet görevleri, evlilik-
ler ve mezar taşları gibi iz kayıtları araştırıldığında, Kabulî Paşa’nın oğul, 
kız veya torun ismine rastlanmamıştır. 

Evlilik tarihi için Kabulî Paşa’nın kronolojik görev yerleri incelenmiştir. 
Romanın başlangıcında yalnızlıktan söz ettiği satırda verdiği tarih (1868), 
Kabulî Paşa’nın Girit görevi ile çakışmaktadır (Süreyya, 1996). Uzun sü-
redir yalnızlık çektiğini belirtmesi nedeniyle bu tarihten önce evlenmiş 
olmaları beklenir. Boulden (1855) ziyaretinde evlilik âdetlerinin sorgulan-
ması, 1854 yılı ortalarıdır. Bu tarih ve sonrası yıllarda, Kabulî Paşa ile Za-
fer Hanım nikâhı için en uygun tarih aralığı, Paşa’nın görev yeri İstanbul 
olması göz önüne alınarak, 1855-1859 yılları arası olduğu söylenebilir. 

8. İkamet Ettiği Konut: Kabulî Paşa Yalısı’nın Konumu

Romanın başlangıcında anlatıcı yalının salonundan gün doğumunu 
seyrettiğini söyler. Tasvirlerden anlaşıldığı üzere, Zafer Hanım Avrupa 

1 Minyatür portre: Bu portre, Kabulî Mehmed Paşa’yı göstermektedir. Saray ressamı Ru-
pen Manas tarafından yapıldı. 1850’de Kabulî, Londra’daki Osmanlı büyükelçiliğinde 
ataşe iken çizildi. Aynı tarihlerde Manas resim eğitimine gönderildiği için Londra’da-
dır. Kabulî, tanışıp ilgi duyduğu genç İtalyan kadın Giulietta Anichini’e küçük bir not 
eşliğinde portreyi gönderdi; fakat genç kadın başkasıyla evlendiğini yazdı. Osmanlı’da 
ender örnek olan minyatür portre ve ekindeki not, halen Londra’daki Victoria And 
Albert Museum’da sergilenmektedir (Miniature Rupen Manas, t.y.), (Kürkman, 2004, 
s. 587). Ve yerinde tespit yapılmıştır (Ekim 2018). 
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yakasındaki bir yalıda yaşamaktadır. Avrupa yalıları araştırıldığında; İs-
tinye’nin bitip Yeniköy’ün başladığı burundaki ilk yalı Recaizade Mah-
mut Ekrem’in, yanındaki ise Kabulî Paşa’nın yalısıdır (Şehsuvaroğlu, t.y.). 
Ayrıca konumu, Nigâr Hanım’ın “Yeniköy taraflarında bir yalıda oturan 
Madam Kabulî Paşa” notuyla teyit edilmektedir (Bekiroğlu, 1998, s. 186). 
Araştırma esnasında, Zafer Hanım’ın ikinci kere evlendiği, vefatıyla ikinci 
kocası Azmi Bey’e, ardından oğul Tevfik Azmi Bey’e yalının intikal ettiği 
tespit edilmiştir. Tevfik Bey bu yalıyı yıktırmış ve yerine iki katlı daha kü-
çük bir yalı yaptırmıştır (Tanju, 2009); (Şehsuvaroğlu, t.y.). Yerinde tespit 
(2016) ile kayıtlar teyit edilmiştir.

9. Sosyal Ortamları

Zafer Hanım mekân tasvirlerinde kendi gözlemlerini aktarır. Fuad Pa-
şa’nın Kanlıca’daki yalısı, ihtişamıyla, devasa bahçesiyle ve davetleriyle bi-
linmektedir. İstanbul’un yerli ve yabancı ileri gelenleri için Fuad Paşa’nın 
yalısındaki davetlere çağırılmak önemlidir (Mümtaz, 2009). Bu davetler 
yoluyla, özellikle ergenlik yıllarında, Zafer Hanım’ın İstanbul sosyal ha-
yatını gözlemlemesi mümkündür. Ziyarete gelen yabancı uyruklu kadın 
misafirlerin Zafer Hanım’daki etkileri araştırılmıştır.

Fontmagne ve kuzeni Fransız sefiresi Marie Thouvenel, hatıratlarında 
Fuad Paşa Yalısı’nı anlatırken Zafer Hanım’dan bahsetmemiş; fakat Font-
magne (1977, s. 258) “Medeni diyebileceğimiz bazı Türklerin hanımları 
arasında birkaç yabancı lisanı öğrenen, okumaya meraklı birkaç Türk ve 
Rum kadın var” notunu düşmüştür. O dönemde bir Avrupalının medeni 
tanımına uyabilecek Türk erkeği az sayıda ve belli bir zümreyi teşkil ettiği 
düşünülürse, bahsedilen kadınlardan birinin Zafer Hanım olması müm-
kündür. Ve ilginçtir ki, Zafer Hanım’ın Gülbeyaz karakterinde, Fontmag-
ne’den izler tespit edilmiştir. Fontmagne resim yapmaya meraklı olup 
İstanbul günlerinde birçok obje ve yerin çizimlerini yapmıştır; müziğe 
meraklıdır, piyano çalar, ileriki yıllarında opera bestelemiştir; beyaz güle 
hayrandır, odasında beyaz güller bulundurur; babası General Ferdinan-
do, eniştesinin adı Antonyo, kuzininin adı Marie’dir (Fontmagne, 1977), 
(Şeni, 1999). Bunlar, romandaki Gülbeyaz karakterine birebir uymaktadır. 

Romanda, “birkaç yalı ötede, büyük bir yalıda oturan sadık dostla-
rımdan büyük bir zatın kızı olan hanımefendi”nin verdiği davetten bah-
sedilir. Kabulî Paşa Yalısı’nın ilerisinde, Afif Paşa Yalısı bulunmaktadır. 
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Yerinde tespitte (2016); romandaki komşu yalı tasviriyle uyumlu olduğu 
görülmüştür. İlk sahiplerden Ferendiz Hanım, Tanzimat’ın üç önemli pa-
şasından Reşit Paşa’nın kızıdır; yani romandaki gibi büyük bir zatın kızı-
dır. Zafer Hanım’ın kendi yaşantısındaki komşu ziyaretini Aşk-ı Vatan’a 
aksettirdiği görülmektedir. Ayrıca, komşu yalının tespiti Kabulî Paşa Ya-
lısı’nın konumunu bir kere daha teyit etmek açısından önemlidir (Şehsu-
varoğlu, t.y.).

O dönemde bey ve paşaların hanelerinde sanat ve fikir adamlarının bir 
araya geldiği, musiki dinlenip sanatsal, edebî sohbetlerin yapıldığı salon-
lar revaçtadır (Anar, 2012). Baumann, Zafer Hanım’ın salonunu kadın 
ve erkeğin birlikte bulunduğu aristokrat bir ortam olarak tanımlamıştır 
(Roberts, 2007). Nigâr Hanım’ın salon toplantılarında adı geçmektedir 
(Bekiroğlu, 1998).

Romanda Gülbeyaz karakteri anlatılırken; isim günü, Meryem’in hu-
zurunda diz çöküp dua etmek, kilisede beyaz gelinlik giymek, ziyarete 
gelenler için açılan deftere imza atmak gibi Hristiyan âdetleri kullanılır. 
Bu aşamada, yaşadığı muhit ve ortamlar üzerinden araştırma yapılmıştır. 
Rum yalılarının bulunduğu İstinye-Yeniköy sahilinde yaşayan Zafer Ha-
nım’ın komşu gayrimüslim ailelerinin günlük yaşamlarını yakinen tecrü-
be etmesi mümkündür. 

10. Kadın Haklarına Bakışı

Osmanlı kadınının hayatı harem dairesinde kısıtlanmıştır; bu, sosyal 
ortama karışma şansının olmadığı izole bir hayattır. Kadının ismi zikre-
dilmez. Sokakta kocasıyla yan yana yürüyemez. Leyla Hanım, bir Türk er-
keğine hareminden söz edilmesinin yakışıksız bir davranış sayıldığını, o 
yıllarda iyi yetişmiş bir kızın merak etmesi, soru sorarak bir şeyler öğren-
meye çalışmasının büyük saygısızlık hatta olanaksız olduğunu belirtmiştir 
(Borak, 2004, s. 119, 152). Zafer Hanım, romanında dönem gerçeklerini 
tam açıklığı ile ortaya döker. 

Zafer Hanım’ın kendi hayatı, romanında tarif ettiğinden daha özgürdür. 
Lady Brassey (1880), Fuad Paşa’nın “Türkiye, selamlık ile harem arasında-
ki duvarlar yıkılıncaya kadar asla doğru yerinde olamayacak” şeklindeki 
görüşünü aktarmıştır. Fuad Paşa’nın bu ılıman yaklaşımını bilfiil gözlem-
lemiş, çevresindeki kadınların özgürlüğüne izin verdiğine şahit olmuştur.

Zafer Hanım, kadın hayatının özgürlükçü yönde değişimi için çabalar; 
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eleştirilse bile hayat tarzından ödün vermez. Baumann’ın aktarımına göre, 
kadın ve erkeğin özgürce kaynaştığı kozmopolit, zarif bir ortam yaratmış-
tır. Bundan anlaşılıyor ki; Kabulî Paşa’nın hanesinde kaçgöç uygulanmaz 
ve entelektüel sohbetlere ev sahipliği yapılır. Baumann, Zafer Hanım’ın 
kadın kurtuluşunun güçlü savunucusu olduğunu, hal ve tavırlarından do-
layı popüler olmadığını, Avrupai eğitim almış genç hanımların fikirlerini 
beğendiğini belirtmiştir (Roberts, 2007, s. 173). Örik’in (2008, s. 44) bü-
yükannesi; İzmir Valisi Kabulî Paşa’nın kafessiz pencereli, alafranga mo-
bilyalı konağına habersiz ziyaretinde, meşguliyeti sebep gösterilip kabul 
edilmediğini, oysa zevcesinin açık pencere önünde sakınmadan oturabil-
diğine ve alafranga şerbet içtiğine şahit olmuştur. Bu bağlamda Zafer Ha-
nım’ın kadın özgürleşmesi yolundaki adımlarının, tıpkı roman yazması 
gibi, toplumun çok ilerisinde olup kabul görmediği anlaşılmaktadır. 

11. Cariyelik, Esire ve Esarete Bakışı 

Romanda iki kadının esaret hikâyesi anlatılır. İkisi de İspanyol kökenli, 
küçük yaştan itibaren eğitim almış, farklı tarihlerde vatanlarından Cezayirli 
Araplar tarafından kaçırılmış ve İstanbul’da aynı yalıya satılmışlardır. Hikâ-
yeler arasındaki tek fark, ilkinin hâlihazırda özgür bir cariye olması, diğeri-
nin cariyeliği kabul etmeyip vatanına kavuşmak için konaktan kaçmasıdır. 
Bu aşamada Zafer Hanım’ın canlandırdığı iki cariye tipinin, kaynaklardaki 
karşılığı yani Osmanlı’da kölelik ve cariyelik sistemi irdelenmiştir. 

Köle ticaretinin yoğunlaştığı Cezayir şehri, İspanya sahilleri ile yüz yüze-
dir ve Kuzey Afrika köle ticaretinin bir ayağı İstanbul’la ilişkilidir. Bu bağ-
lamda Cezayirli Arap-İspanyol esir kız anlam kazanmaktadır. Ayrıca Refia 
karakterinin söylediği “elli iki, elli üç sene önce” şeklindeki geçmişe atıflar, 
Akdeniz’de korsancılığın altın çağına denk gelmektedir (Erdem; 2004). 

Birinci tip cariye; önceki ismi Dilber olan Refia Hanım, paşa vefat edin-
ce azat edilir ve bir hanımefendinin yanında, neşeli ve hoşça vakit geçirte-
rek yaşamaktadır. Osmanlıların kölelerini birkaç yıl hizmet ettikten sonra 
azat ettiği bilinmektedir (Erdem, 2004). Leyla Hanım, esirlerin sahiplerin-
den pek farklı durumda olmadığını, iyi giyinip aynı yemekleri yediklerine, 
eğitildiklerine, kısacası iyi bakıldıklarına şahittir: Efendi veya efendi oğ-
luyla dahi evlenebilirler, azat edildiğinde ya özgür bir hanım olarak ko-
nakta yaşamaya devam eder ya da çeyizi verilerek evlendirilirler (Borak, 
2004, s. 99). 
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İkinci tip; Lorenza adını kendi isteğiyle Gülbeyaz olarak devam etti-
rir, vatan hasretiyle yanıp paşanın cariyeliğini kabul etmez. Giderken hiç-
bir mücevheri almaz, pencereden atlayıp konağı terk eder. Geç Osmanlı 
toplumunda kölelerin kaçmalarının kabul edilebilir olduğu bilinmektedir 
(Erdem, 2004). Leyla Hanım anılarında esirlerin kaçma ritüelinden bah-
setmiştir: Bir esir sevmediği yere düşerse küçük bir bohçayla konağı terk 
eder. Ayrıldığı yerden değerli hiçbir şey almaz (Borak, 2004). Gülbeyaz’ın 
konaktan kaçmasının tasviri gerçek hayatla uyumludur.

 Romandaki “İstanbul’daki tutsaklık üzerine görüşebildiği Avrupalı 
kadınların düşünceleri ne olursa olsun, Paşa’nın bana göstermiş olduğu 
güler yüz, beni esirgeyip sakınması” şeklindeki cümle, Zafer Hanım’ın 
gerçek hayatta Baumann gibi Avrupalı kadınlarla tutsaklık üzerine gö-
rüşmüş olmasının Aşk-ı Vatan’daki tezahürüdür. Bu aşamada, Zafer Ha-
nım’ın esir cariye tecrübesi aile fertleri üzerinden irdelenmiştir.

Fuad Paşa’nın gelini Çerkez köledir ve Gülbeyaz karakterine benzer. 
Fontmagne ve kuzeni, Fuad Paşa Yalısı’nda gördükleri Çerkez köleden et-
kilenmişlerdir. İsminin İkbal Gülbiz olduğunu, İstanbul’da güzelliği ve za-
rafetiyle ün yaptığını aktarırlar. Bu ziyarette Fuad Paşa “Gelinim, Madam 
Kazım” diyerek gururla Çerkez gelinini takdim etmiş, küçük yaşta evlat 
edinerek oğluyla evlendirmek üzere yetiştirdiklerini söyleyip, Osmanlı’da 
kölelik âdetinin Avrupalı anlayışından çok farklı olduğuna dikkat çekmiş-
tir (Fontmagne, 1977, s. 253); (Şeni, 1999, s. 201-204). Güzel bir kızın satın 
alınıp yalıya getirilmesi, yalıdaki yaşantıya iştirak etmesi, daha sonra Fuad 
Paşa’nın oğlu Kazım Bey ile evlenmesi sürecinin Zafer Hanım’ın çocukluk 
yıllarına denk geldiği düşünülürse; İkbal Gülbiz, Zafer Hanım’ın hayatın-
da önemli bir figür olarak yer alır. Romanda -özellikle esir cariye yapılan-
dırmasında- tezahürü açık ve kaçınılmazdır.

12. Vatan Kavramına Bakışı

Zafer Hanım’ın iki Osmanlı-Rus Savaşı’ndan etkilendiği Aşk-ı Va-
tan’daki izlerinden görülür. Kırım Savaşı (1853-1856) Zafer Hanım’ın 
genç kızlığa adım attığı zamanlarına denk gelmektedir ve savaşın izleri 
daha yüzeyseldir. Gülbeyaz karakterinin Beykoz Limanı’na demir atmış 
İspanyol gemisi ve vatanının sevgili nişanelerini görmesi, pencerenin 
önünden İspanyol subaylarının geçmesi gibi sözleri, Aşk-ı Vatan’daki 
tezahürlerdir. Kırım Savaşı esnasında müttefik donanmaları Boğaziçi’n-
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de üslenmiş, gemiler Büyükdere, Beykoz önlerinde demirlemiş, subay ve 
erleri Boğaz’ın Tarabya, Büyükdere, Beykoz taraflarında ev tutmuşlardır 
(Kabacalı, 2003, s. 161). Fransız subaylar “söyle bakalım” anlamına gelen 
“dis donc” sözlerini çok sık kullandıkları için İstanbul halkı tarafından 
hepsine “didon” lakabı takılmıştır (Ülkütaşır, 1969). Müttefik askerle-
rinin Boğaz’ın her iki yakasındaki sahil sokaklarında günlük hayata ka-
rıştıkları düşünülürse, Zafer Hanım’ın pencereden Beykoz tarafındaki 
müttefik gemilerini ve sokaklarda dolaşan yabancı askerleri izlediği söy-
lenebilir.

93 Harbi (1877-1878) esnasında, Zafer Hanım orta yaşlarını sürmek-
tedir. Ülke sorunlarını yakından izlediği, fikir ve çözüm ürettiği bilinçli 
yıllarıdır. Ruslar Kafkasya ve Tuna cepheleriyle iki koldan Osmanlı Dev-
leti’ni kıskaca almış, hatta Ayestefanos’a kadar gelmiştir. Savaş, hastalık 
ve göç sebebiyle kayıp çok fazladır. Zafer Hanım Aşk-ı Vatan’ın girişinde 
bu ortamı, vatan ve millet aleyhine bir bela seli şeklinde tanımlar. Önün-
de duvar olma arzusundadır ve yaşadığı duygularının tezahürünü çok 
net dillendirir: Silah tutamadığı ve cephede savaşamadığı için bu duruma 
karşı pasif kalmayı reddeder; çözümü ise, kalemiyle savaşmaktır. Yazdığı 
romanın gelirini yaralı askerlere bağışlayacağını belirterek niyetini işlevsel 
hale getirir. Toska, bu hareketin, daha sonraki yıllarda örnekleri görülecek 
bağış eserlerin ilki olduğunu belirtmiştir (Zafer Hanım, 1994: 8).

Osmanlı için vatan kelimesinin anlamı doğduğu, büyüdüğü yerdir. 
Divan edebiyatında ise vatan kavramı, âşık için sevgilinin bulunduğu ve 
yaşadığı yeri ifade eder. Vatan kelimesinin romantik manasının terkedilip 
anayurt karşılığı kullanılması, Batı kaynaklı ulus-devlet fikrinin tesiriyle, 
19. yüzyılın başlarından itibaren başlamıştır. Namık Kemal, şiirlerinde 
savunduğu fikirlerle, hürriyet, vatan, vatanseverlik gibi kavramları tetik-
lemiştir. Mart 1873 tarihli İbret gazetesinde; vatan sevgisinin dil birliği, 
ortak menfaat ve benzer yakınlıklardan hasıl olduğunu belirtmiştir (Özün, 
1938, s. 263). Nisan 1873’de ilk defa sahnelenen Vatan Yahut Silistre adlı 
tiyatro eserinde ise, Zekiye karakteri üzerinden vatan sevgisini için mü-
cadele etme ve ölme iradesini kadın kahramana aksettirmiştir (Uğurcan, 
2012, s. 209). Namık Kemal’in bu fikirleri, Zafer Hanım’ın Gülbeyaz ka-
rakteri üzerinden aktardığı, dilini, âdetini, huyunu suyunu bilmediği yere 
düşmesi, İspanyolca konuşan cariyeyi duyunca ağlaması, vatan sevgisinin 
mücevherlerle kıyaslanmayacağı gibi vatan serzenişlerinde açıkça gö-
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rülmektedir. Uğurcan’ın (2012) tanımıyla, Zafer Hanım, “Adeta Namık 
Kemal’in özlediği kadın tipi timsalidir”. Bu bağlamda Zafer Hanım’ın 
memleket gündemini gazete ve benzeri kaynaklar yoluyla yakinen izlediği 
söylenebilir.

Vatan kavramı ve sevgisi hakkında; Namık Kemal yazılarıyla halkı ve 
edebiyat dünyasındaki genç yazarları işlemeye çalışırken, Ahmet Mithat 
Mart 1878’de yazdığı gazete makalesinde henüz dillere yerleşmediğini 
vurgularken, diğer tarafta Zafer Hanım, romanının konusunu vatan kav-
ramı üzerine oturtmuştur (Özün, 1938); (Findley, 2000). Aşk-ı Vatan, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını, işgal edilmesini idrak eden 
Zafer Hanım’ın hissettiklerinin tezahürüdür. Yazmanın erkeklere özgü 
eylem olduğunun kabul edildiği bir dönemde hem roman türünde hem de 
daha yeni yeni dile giren vatan ve vatanseverlik konusunda eser vermesi, 
cesareti yanı sıra, onun fikir ve edebiyat dünyasının bilfiil içinde olduğunu 
açıkça göstermektedir.

13. Edebî Yaklaşımı 

Zafer Hanım mesnevi anlatım biçiminden esinlenmiş ve ağdalı bir dil 
kullanmıştır. Burada dikkat edilecek nokta; Gülbeyaz’ın vatanına duydu-
ğu aşkını yeni bir kavrama büründürmüş olmasıdır. Anlatmak istediği 
hikâyeleri roman kahramanlarına, Binbir Gece Masalları’ndaki gibi iç içe 
geçmiş bir şekilde ve geceleri anlattırmıştır.

Zafer Hanım’ın Aşk-ı Vatan’ı ile Namık Kemal’in İntibah’ına (1876) 
mukayeseli bakıldığında birçok ortak nokta dikkat çekmektedir: Her iki 
roman, yazarın kişisel duygularını yansıtan doğa betimlemesiyle başlar; 
doğa, mekân, kişi betimlemelerinin düzyazıda kullanılması yenidir; iç içe 
anlatılan olaylar, tutarlı ve bir çözümü olan hikâyelerdir; araya giren be-
yitler duygu dalgalanmalarını yansıtır; kendi içine eğilme, kaderini kendi 
eline alma isteği söz konusudur; sansür yanı sıra geleneksel anlayışın tep-
kisinden çekinme nedeniyle yabancı karakterler seçilmiştir; yazar geçir-
diği hayat deneyimlerini romanında kullanılır; günlük yaşantıdan seçilen 
kişi ve konulara bağlı işlemeyi tercih eder; hikâyeyi yazmakta bir vazifesi 
vardır (Dino, 1978). Zafer Hanım, dönemin gerçeklerini ve kendisindeki 
tezahürüyle ortaya çıkan milliyetçi duygularını, dolaylı yollardan yazmayı 
başarmıştır.
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14. Romantizm ve Gerçekçilik Yaklaşımı

Zafer Hanım Aşk-ı Vatan’ı yazarken mesnevilerin olağanüstü dünyası 
yerine gerçekçi anlatımı tercih eder. Bu nedenle romanında gerçek kişi ve 
yer isimleri kullanır. Dönem kadının sınırlandırılmış hayatı, eğitim şart-
ları, yabancı ülkelere gitme yasağı göz önüne alındığında; bu kelimelerin 
Zafer Hanım’ın yaşantısındaki yeri sorgulanmıştır. Mehmet Zihni’nin 
(1879/1982), Aşk-ı Vatan için İspanya’dan İstanbul’a kadar uzanan bir 
hikâye tasviri veya tercüme-i nakil şeklindeki muallak tanımı üzerine, 
Toska çeviri yoluyla içselleştirme olasılığını öne sürmüştür (Zafer Hanım, 
1994). Bu aşamada, bahsi geçen Londra, Picadilly, Woolwich Denizcilik 
Okulu üzerinden araştırma derinleştirilmiştir. 

Tanzimat Dönemi’nde İngiltere’ye tahsil için gönderilenler incelen-
diğinde; Said Paşa’nın hayatının ipuçlarıyla çakıştığı görülmüştür. Lady 
Layard, Said Paşa’nın Woolwich’deki eğitiminden, modern tavırlarından, 
çok hoş ve akıllı görünümlü karısından bahseder (Kuneralp, 2010). Eşlerin 
kesişen faaliyetleri ve benzer hayat görüşleri bağlamında, Zafer Hanım’ın, 
karısı yoluyla Said Paşa’nın İngiltere izlenimlerini dinlemesi mümkün-
dür. Said Paşa Fransız diline hâkim gittiği Londra’da İngilizceyi öğrenmiş, 
Woolwich Kraliyet Akademisi’nde eğitim görmüş ve Avrupa’dan birinci 
derece şahadetnamesiyle dönmüştür (Çağlar, 2010). Bunlar, romandaki 
Roberto karakterine birebir uymaktadır. 

Bahsi geçen isimlerin çoğu (Laz Ahmet Paşa (v.1820), Lord Hamilton, 
Amiral Nelson) gerçek kişilerdir. Dönem edebiyatçıları üzerinde Avru-
pa ve Romantizm etkisinin hâkim olduğu bu yıllarda, Zafer Hanım’ın 
da aynı rüzgâra kapılarak, yabancı mekân, kişi ve olayları kullanmasına 
olağan bakılmalıdır. Osmanlı siyasi ortamı ve toplumsal koşulları sebe-
biyle yazarlarının özellikle yasak olan özgürlük hareketlerini başka çevre 
(örneğin İspanya) ve kişiler aracılığıyla anlattıkları bilinmektedir (And, 
1972). Abdülhak Hamid, edebiyat dünyasında vatan konusunu kaleme 
alabilmek için, baskıya rağmen, tamamen susmak yerine hürriyet aşkı-
nı ecnebi sahneleriyle tasvir ettiğini belirtmiştir (Hamit, 1937); (Bezirci, 
1982, s. 77). 
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B. Aşk-ı Vatan Sonrası Tespitler  
1. Edebî Dünyadaki Yeri

Zafer Hanım’ın hayatı referans belgedeki tezahürlerin araştırması üzerine 
kurulmuş ve belge tarihine kadar olan kısmı detaylandırılmıştır. Bu tarihten 
sonraki bilgiler Aşk-ı Vatan ekseninde verilmiştir (Uluser, 2019). Şöyle ki:

Mart 1878’de, Ahmet Mithat Vakit gazetesinde yayımlanan makale-
sinde; vatan ve hürriyet sevgisine dair sözlerin yok sayılabilecek kadar az 
olduğunu, hatta zamane yazarlara kaldığını yazarak memnuniyetsizliğini 
belirtmiştir (Findley, 2000). Bu makaleden yaklaşık bir ay sonra (Kabulî 
Paşa’nın vefatından bir yıl sonra) Aşk-ı Vatan edebiyat dünyasıyla buluş-
muştur. Aşk-ı Vatan’ın kapak sayfasındaki basım ayrıntıları şöyle veril-
miştir: “1294; Maarif Nezaret-i Celilesinin tasdiki ile İstanbulda Kürkçü 
Hanında Kavafyan Tabhanesinde tabedilmiştir.” O dönemde kadın, koca-
sından ve babasından izin almaksızın eser yayımlayamaz. Fatma Aliye Ha-
nım, Nigâr Hanım gibi kadınlar ilk eserlerinin basılması için babalarının 
veya başka bir aile ferdinin veya bir edebî haminin desteğini almışlardır 
(Ahmet Mithat Efendi, 2011b, s. 95). Zafer Hanım, Kavafyan Matbaası’n-
da eseri basıldığında dul kadın kimliğiyle matbaacı temini ve süreçteki er-
kek hamisinin kimliği, araştırmaya açık konulardır. 

Mehmet Zihni (1879/1982), “Fuad Paşa ailesinden olan Zafer Hanım 
merhum Kabulî Paşa’nın dul eşi (...) Aşk-ı Vatan isminde bir eseri içinde 
bulunduğumuz sene 1295 Rebiul Ahir ayı (Nisan-Mayıs 1878) başlarında 
çıktığı” şeklindeki beyanıyla, Aşk-ı Vatan’ın basım tarihini bir kere daha 
teyit etmiştir. Zafer Hanım’ı “İstanbul ediblerinden ve muasırı olduğu-
muz hanımlardan” biri olarak tanımlamış ve eserinin “edebî letafet ve za-
rif halaveti” nedeniyle kadın okurların ilgisinin beklenenden fazla oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Ahmet Mithat, dönemin kadın şairlerinden Fitnat 
Hanım’a gönderdiği 3 Nisan 1294 (1878) tarihli mektubunda “K... Paşa 
haremi Z... hanım” olarak bahsettiği Zafer Hanım’ın Aşk-ı Vatan adıyla 
yayımladığı risaleyi okuyup tetkik ettiğini, bir kadın kaleminden çıkma-
sına rağmen kusurunun az olduğunu, yardımcı olmak için gazetelerde 
methedeceğini yazmıştır. Mektubun devamında “(...) kadınlar içinde (...) 
birincilik şerefini aldığına hakikaten gıbta eyledim” diyerek duygusunu 
açıkça ifade etmiştir. Bu samimi itirafı içeren satırlarla, Zafer Hanım’ın 
ilk kadın roman yazarı olduğu hakkında tarihe tartışmasız iz düşülmesini 
sağlamıştır (Us, 1948, s. 31).
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Zafer Hanım’ın romanının basıldığı yıllarda, Nigâr Hanım henüz on 
beş yaşındadır ve yeni yeni şiir yazmaya başlamıştır. Kendi duygusal dün-
yasını dile getirdiği Efsus adlı şiir kitabı Temmuz 1887’de basılmıştır (Beki-
roğlu, 1998). 1889 yılında Stockholm’de düzenlenen Sekizinci Şarkiyatçılar 
Kongresi’ne gönderilecek eserler arasında, Nigâr Hanım’ın Efsus adlı yeni 
şiir kitabı bulunmaktadır. Kongre heyetinden olan Ahmet Mithat, şiirlerin 
içeriğinin uygunsuz olduğu görüşündedir. “Bir Osmanlı hanımı böyle bir 
şiir yazacağına hiç yazmasın daha a’lâdır” deyip Nigar Hanım’ın eserini 
adaylar arasından çıkardığını yıllar sonra hususi mektuplarında itiraf et-
miştir (Ahmed Midhat, 2011a, s.X). Ahmet Mithat’ın, katıldığı Paris Umu-
mi Sergisi ve Stockholm’deki Sekizinci Şarkiyatçılar Kongresi sonrası dün-
ya görüşünün değiştiği görülmektedir. 1889’da yaptığı bu Avrupa seyahati 
onun toplum içinde kadının yerine farklı açıdan bakmasını sağlamıştır. 

Zafer Hanım’ın edebiyat dünyasına telif romanıyla bir kadın yazar 
olarak girmesi ve imzasında adını kullanmasının rahatsızlık yarattığı gö-
rülmektedir. Bu ortamı Ahmet Mithat’ın mektuplarından anlamak müm-
kündür. Aralık 1890 tarihli mektubunda; Aşk-ı Vatan’ın yayımlandığı 
yılları işaret edip “meydan-ı matbuata çıkmak hevesini gösteren birkaç 
hanımın” bin pişman olduğunu yazmıştır. 8 Ağustos 1894 tarihli mektu-
bunda, Kâmil Bey ailesine mensup Zafer Hanım’ın iyi bir kadın olduğu, 
kendi hakkında beğenilmeyecek hiçbir sözün bulunmadığı gibi kendi gö-
rüşünü olumlu yönde aktarmıştır. Fakat “hakkıyla alafranga olması” sebe-
biyle o günlerde bu hanımın ismiyle Fransızca Victoria’dan tercüme diye 
alay edildiğini belirtmiştir (Ahmed Midhat, 2011a).

Zafer Hanım’ın şu an tek eseri bilindiği için, bu neden ileri sürülerek, 
ilk kadın romancı olarak kabulünden imtina edilmektedir. Oysa Zafer Ha-
nım’ın başka eserlerinin olabileceğine, yine Ahmet Mithat mektupları ışık 
tutmaktadır. Fatma Aliye Hanım’a Zafer Hanım’dan bahsederken birkaç 
eserinin yayımlandığını belirtmiştir. Eğer Zafer Hanım tek eserde kalmış 
olsa idi, Ahmet Mithat’ın bu ayrıntıyı mektubunda irdelemesi beklenirdi. 
Ayrıca mektubundaki “... rehyâb-ı zaferîde Zafer Hanım’ı tahattur ede-
medim” cümlesi, Zafer Hanım’ın başka bir eseri üzerinde Fatma Aliye 
Hanım’la yazıştıklarını akıllara getirmektedir (Ahmet Mithat, 2011a). Bu 
bağlamda; “Bir Hanım” imzasıyla 1308 (1890) yılında basılmış Rehyâb-ı 
Zafer isimli romanın kadın yazarının tespiti araştırmacıların ilgisini bek-
lemektedir. 
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1890 yılında Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, ilk tercüme 
eserini kaleme almıştır. Kocasının müsaadesini alarak Georges Ohnet’in 
romanı Volonte’i, Meram adıyla hazırlamış, “Bir Hanım” ibaresiyle im-
zalamış, babası tarafından Kaspar Matbaası’nda bastırılmıştır. Zafer Ha-
nım’ın kendi adıyla imza atmasından on iki sene sonrasında dahi, Fatma 
Aliye Hanım’ın çevirisinde kendi adını kullanamaması dikkat çekici bir 
noktadır. Genç kalemleri ve kadın yazarları desteklediği bilinen Ahmet 
Mithat, bir Osmanlı kadınını yazar olma yolunda yüreklendirmek üze-
re, Fatma Aliye Hanım’ı yakın takibine almıştır. 1890 yılından başlayarak 
edebî anlamda yirmi seneyi aşkın mektuplaşmışlardır. Ayrıca Fatma Aliye 
Hanım’ın yazdıklarının hepsinin kendi kontrolünden geçmesini isteyip 
tahsisini yapmakta ısrarcı olmuştur. 1890 sonrası yıllarda Fatma Aliye Ha-
nım’ın arka arkaya telif eserler verdiği görülmektedir. 1891 yılında Ahmet 
Mithat birlikte Hayal ve Hakikat, 1892’de ilk kez kendi adıyla imzalaya-
rak Muhadarat romanı yayımlanmıştır. Zafer Hanım’ın kendi adıyla imza 
atmasından ancak on dört sene sonra, Fatma Aliye Hanım kendi adıy-
la telif romanına imzasını atmıştır. Üstelik Fatma Aliye Hanım’ın edebî 
çalışmalarına babası, kocası ve Ahmet Mithat’ın destek verdiği göz ardı 
edilmemelidir. Bu durum Zafer Hanım’ın, dönemine göre ne kadar cüret-
kâr hareket ettiğinin açık göstergesidir. 1893 yılında Ahmet Mithat Şika-
go’da düzenlenen Uluslararası Dünya Sergisi’ne katılmış ve Fatma Aliye 
Hanım’ın eserlerinin Dünya Kadın Kütüphanesi Kataloğu’na girmesini 
sağlamıştır. 

2. Vefat Tarihi

Ahmet Mithat’ın 20 Ağustos 1894 tarihli mektubu sonrasında, Zafer 
Hanım ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Kabulî Paşa’nın me-
zarının bulunduğu Eyüp Mezarlığı’nın farklı bir paftasında, Zafer Hanım 
ismi ve 1871 tarihi düşülmüş bir mezar taşı tespit edilmiş; fakat 1871 tari-
hinden ileri tarihlerde yaşadığına dair yüz yüze kanıtlar (Lady Layard 1880 
tarihli ziyareti, Nigâr Hanım’ın 1889 tarihli salı toplantıları gibi) nedeniyle 
bu mezar taşı ile Zafer Hanım arasında bağ kurulamamıştır (Eyüp Mezar-
lığı, 2014).
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Sonuç

Kadınlara ait belge yokluğu ataerkil düzenin bir sonucudur. Erkek te-
melli ilişkide, erkeğin hem karar vermesi hem yönetmesi hem kayıt altına 
alması, kadını öteki ve bağımlı yapmaktadır. Bu düzenin geçmiş hakkında 
ürettiği yanlı bilgi, sorgulanmadığı takdirde, ne yazık ki, bir hakikat hali-
ni alabilmektedir. Veya kadın, erkeğe tabi veya erkeğin belirlediği şekil-
de olduğu takdirde tarihte yer edinebilmektedir (Demirci, 2020). İşte bu 
çalışma yönteminin çıkış noktası, tamamıyla bu sebeplerden dolayı yok 
sayılmış bir kadın olan Zafer Hanım’ı görünür kılmaktır. Adı unutulmuş 
bu kadın gerçekte birçok ilki başarmıştır. Vatan kavramı toplumda henüz 
içselleştirildiği ve memleketin cephelerden ibaret hale geldiği bir zaman 
diliminde, bir öncü olarak, vatan sevgisini özümseyerek duygularını ya-
zıya aktarmıştır. Edebî dünyada erkek edipler tarafından henüz örnekle-
ri verilirken, bir ilk olarak, kadın kimliğiyle roman yazarak kendini ifade 
etmeyi seçmiştir. Kadının çarşafın, duvarların, kafeslerin ardına itildiği 
dönemde eşsiz ve cüretkâr bir tavırla, bir ilk olarak, kendi adıyla romanı-
nı imzalamıştır. Vatan için savaşanlara destek olmak üzere kaleme aldığı 
romanının gelirini, bir ilk olarak, yaralı askerlere bağışlamıştır. Yaklaşık 
on dört sene sonra, Ahmet Mithat’ın Avrupa seyahati akabinde dünya 
görüşünün kadın lehine değişime uğraması, edebiyatta kadının varlığının 
önemini idrak etmesi üzerine, yıldızı henüz parlamakta olan Fatma Aliye 
Hanım’a kol kanat germiş ve edebiyat dünyasında ilk kadın romancı ola-
rak algılanmasına yol açmıştır. Sorgulanmadan günümüze kadar gelen bu 
bilgi, bir hakikat halini almıştır (Fatma Aliye, 1995), (Fatma Aliye, 2008). 
Erkek egemen dünyada aynı şansa sahip olamadığı için kayıtlara geçeme-
yen Zafer Hanım, kendi eseri Aşk-ı Vatan sayesinde görünürlük şansını 
elde ettiğinde ise, hayatı hakkında bilgi yok denecek seviyededir.

İşte bu çalışmada sunulan yöntemin, tarihte unutulan hatta unutturu-
lan kadınların görünür kılınmasına hizmet etmesi amaçlanmıştır. Kaybol-
muş bir kadın hayatının, tek bir belge olsa dahi, çok katmanlı bir araştır-
ma süreci, geleneksel olmayan okuma ve yoğun emek sonucunda ortaya 
çıkarılabileceği, Zafer Hanım örneği üzerinden anlatılmıştır. Aşk-ı Vatan, 
Zafer Hanım’ın hayatına tanıklık eden ve döneminin izlerini taşıyan tek 
belgedir. Zafer Hanım’ın yaşantılarının Aşk-ı Vatan üzerindeki tezahür-
lerinden yola çıkarak başlatılan araştırma süreci, hayat hikâyesinin Baba-
mın Masalı/Bir Osmanlı Kadınının İlk Yolculuğu adlı roman olarak kayda 
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geçirilmesiyle nihayetlendirilmiştir. Sadece Zafer Hanım’ın hayatına ışık 
tutulmamış, aynı zamanda Türkiye’de kadın hareketi, vatan kavramının 
zihinlerde gelişimi, edebiyat, siyaset ve tarih üzerine yapılacak çalışmalar 
için önemli ipuçlarını görünür hale getirilmiştir. Bilginin peşine düşülerek 
bir kadın hayatı ete kemiğe büründürülmüş, kendi emelleri için azimle 
verdiği örnek mücadeleye şahit olunmuş; paralelinde dönem kadınının 
hayatı, edebiyat dünyası, özgürlük, hürriyet, vatan kavramlarının edebiyat 
ve yazarlar üzerinden halka ulaşma çabası ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
tarihteki konumunun adım adım değişimi ortaya konmuştur.

Dönemin Osmanlı’sında iz sürerken, kadınlar hakkında belge ve bilgi-
ye ulaşmanın imkânsıza yakın olduğu görülmüştür. Çünkü dönem yargı-
ları ve gelenekler, kadınların sosyal görünürlük ve kayda geçme şanslarını 
ellerinden almıştır. Kadın kimlikleriyle engelleri aşabilen yabancı elçi eşle-
ri veya kadın gezginlerin hatıratları sayesinde sınırlandırılmış bu hayatlara 
ışık tutulmuştur. Bu anlamda bakıldığında, Zafer Hanım ailesinde döne-
min önemli devlet görevlilerinin bulunması araştırma açısından hayati bir 
avantajdır.

Hicri ve Rumi takvimin bir arada kullanılması ve Miladi takvime çe-
virirken yapılan hataların kaynaklar arasında çelişkilere yol açtığı, bilgi 
kirliliğinin yaygınlaştığı görülmüştür. Araştırma yaparken sadeleştiril-
miş metinler ve çalışmalar kullanılmıştır. Orijinal Aşk-ı Vatan metni ve 
Osmanlıca kaynaklar üzerinden derinleştirilecek araştırmaların farklı 
ufuklar açacağı aşikârdır. Zafer Hanım’ın Aşk-ı Vatan’dan sonraki hayatı 
(matbaacı Hovsep Kavafyan, ikinci kocası Azmi Bey ve oğlu Tevfik Azmi 
Bey, bilinmeyen diğer eserleri gibi) aydınlatılmak üzere araştırmacıların 
ilgisini beklemektedir. 

Aşk-ı Vatan tesadüfi bulunmasaydı kaybolan birçok belge ile aynı ka-
deri paylaşacak ve Zafer Hanım bilinmeyecekti. Bu çalışma yöntemi sa-
yesinde, kadın tarihinin gizlenmesi veya manipülasyonunun vurucu bir 
örneği olan Zafer Hanım’ın hikâyesinin gün yüzüne çıkarılmasının araş-
tırmacıları heveslendirmesi, Zafer Hanım ve benzeri kadın hayatlarının 
araştırma gündemlerine alınması beklenmektedir.
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ARŞİVLER BİZE NE ANLATIYOR:  
XVIII. YÜZYIL GALATA’SINDA KADININ STATÜSÜ

Nisa Öktem1

Özet

Kadın tarihi alanında çalışan araştırmacılar; kadınlara ilişkin birincil 
kaynak üzerinde yaptıkları araştırmalar sonrasında, söz konusu kaynakla-
rın bu alanda araştırma yapmakta yetersiz kaldıklarını tespit etmişlerdir. 
Oysaki; kadın tarihinin araştırılması, kadınların geçmişine ait bilgi ve bel-
gelerin toplanarak bu mirasın korunması, kültürel ve toplumsal gelişim 
açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Osmanlı toplumunda kadınlar hem sosyal hem ekonomik açıdan çoğu 
kez etkin olmuşlardır. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nda kadının sta-
tüsünü araştırmak için müracaat edilecek kurumların başında Osmanlı 
arşivi gelmektedir. Kadınların faaliyetleri hakkındaki en önemli kaynak-
lardan biri arşiv belgelerinden olan kadı sicilleridir. Osmanlı iktisadi ve 
toplumsal tarihini ortaya koyabilecek en önemli kaynaklardan addedilen, 
vefat eden insanların mal varlıklarının kayıt altına alınması sonucu mey-
dana gelen terekeler ise kadı sicilleri arasında yer alan belge türlerinden-
dir. Terekeler, ölen kişilerin mal varlıklarının kayıt altına alınması sonucu 
ortaya çıkmıştır. Birincil kaynak olarak zikredilen tereke kayıtları, zengin 
muhtevası ile Osmanlı maddi kültürü araştırmalarında, araştırmacılar için 
mühim bir kaynak koleksiyonu özelliği taşımaktadır. Erkeklere oranla ka-
dınların tereke kayıtlarının tutulmasına daha az rastlanılsa da ölen kadın-
ların kayda alınan birtakım bilgileri ve mal varlıkları bu alandaki araştır-
macılara kadın tarihi ile alakalı önemli veriler sunmaktadır. 

Bu bildiride 18. yüzyılın ilk yarısında belli bir sosyo-kültürel düzeye sa-
hip olduğu bilinen Galata bölgesinde, ölmüş olan kadınların hayatta iken 
toplum içerisindeki statü ve rollerinin neler olduğu, o dönemde kayıt altına 

1 Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, n.oktem2@gmail.com 
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alınmış olan örnek terekeleriyle ele alınacaktır. Bu dönemlere ait Galata 
kadı sicilleri gibi zengin tarihî kayıtların yanında Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi’ndeki “Düvel-i Ecnebiyye defterleri” serisi ve Fransa, Avusturya, Ve-
nedik arşivleri şüphesiz Galata’nın içtimai hayatını çizen zengin belgeler 
ihtiva etmektedir. 1732 (H. 1145) yılında kayıt altına alınan bir adet tereke 
ile 1737 (H. 1150) yılında kaydedilen iki adet örnek tereke bu çalışmanın 
kapsamına alınmıştır. Çalışmada, ölen kadınların hayatta iken sahip oldu-
ğu kıyafetlerinden ev eşyalarına, kitaplarından mutfak aletlerine kadar her 
türlü mal, eşya ve objelerinin dökümü çalışma kapsamına alınan terekeler 
aracılığı ile sunulacaktır. Bu sayede tereke sahibi olan kadınların sosyo-kül-
türel yaşam düzeylerine ilişkin izlerin sürülmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: arşiv, Osmanlı arşivi, kadın tarihi, tereke, Galata
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WHAT DO THE ARCHIVES TELL US:  
THE WOMEN’S STATUS IN THE XVIII.  

CENTURY IN GALATA

Abstract

Researchers working in the field of women’s history found that the re-
sources were insufficient to make research in this area based on the resear-
ches on the primary resource for women. However, researching women’s 
history, gathering information and documents about women’s history, 
and protecting this heritage have considerable importance in terms of cul-
tural and social development.

In Ottoman society, women were often active both socially and econo-
mically. The Ottoman Archive is one of the institutions to be applied to 
investigate the status of women in 600 years of the Ottoman Empire. One 
of the most important sources about the activities of women is the kadi 
registers, which are archival documents. The estates, which are considered 
to be the most important sources that can reveal the Ottoman economic 
and social history, and which are formed as a result of recording the assets 
of deceased people, are among the document types among the kadi regist-
ries. The estate records are the result of recording the assets of the decea-
sed. With its rich content, it is an important collection for researchers in 
the research of Ottoman material culture. Although it is less common to 
keep women’s records than men’s, the recorded information and assets 
of the deceased women provide important data related to the history of 
women in this field.

This paper aims to show the status and roles of women in the society 
who died in the Galata region which was known to have a certain soci-
o-cultural level in the first half of the 18th century. It will be discussed with 
the sample estate records which were recorded in the given period of time. 
In addition to the rich historical records such as the Galata kadı registers 
belonging to these periods, the “Düvel-i Ecnebiyye notebooks” series in 
the Prime Ministry Ottoman Archives and the archives of France, Austria 



932

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

and Venice undoubtedly contain rich documents that draw the social life 
of Galata. In the scope of this study, three records were analyzed; the first 
one is the estate registered in 1732 (H.1145) and the other two sample 
estates recorded in 1737 (H.1150). The inventory of all kinds of goods, 
belongings, and objects of the deceased woman; from their clothes to hou-
sehold items, from books to kitchen tools will be listed according to the 
estate records. The objective of the study explained in this paper is to track 
the socio-cultural life levels of women who own the estate records and to 
contribute to the literature.

Key Words: archives, Ottoman archives, women’s history, estate recor-
ds, Galata
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Giriş

Klasik dönem Osmanlı toplumunda, kadınların sosyal ve ekonomik 
açıdan erkekler kadar etkin bir rol oynamadıkları düşünülmektedir. Onla-
rın sosyal ve ekonomik hayattaki statüleri bu alandaki araştırmacılar ara-
sında daima önemli bir tartışma konusu olmuştur (Maydaer, 2006, s. 30). 
Arşivleri referans alarak ortaya çıkan çalışmalar, Osmanlı toplumunda ka-
dınların hareme kapatıldıkları veya sosyal hayattan mahrum bırakıldıkları 
şeklindeki yanlış fikirlerin aksine onların da aslında para kazanan, mülk 
edinebilen ve hayır hasenatta bulunabilen birer sosyal varlık olduklarını 
ispatlamaktadır (Çelik, 2005). Osmanlı toplumunda kadınlar hem sosyal 
hem ekonomik açıdan çoğu kez etkin olmuşlardır. Kadınların faaliyetleri 
hakkında müracaat edilebilecek en önemli kaynaklardan biri arşiv belgele-
rinden olan kadı sicilleridir. Osmanlı iktisadi ve toplumsal tarihini ortaya 
koyabilecek en önemli kaynaklardan addedilen, vefat eden insanların mal 
varlıklarının kayıt altına alınması sonucu meydana gelen terekeler ise kadı 
sicilleri arasında yer alan belge türlerindendir. Bu belge türlerinin çoğu 
artık günümüz Türkçesinde de yayınlanmıştır.1

Tereke, “ölünün bıraktığı mal yerine kullanılır bir tabirdir” (Pakalın, 
1993, s. 460). Ölünün geride bıraktığı tüm mallarının detaylı dökümünü 
kapsayan tereke kayıtları, muhallefat, metrukat, kassam olarak da adlandı-
rılmaktadır. Tereke kayıtlarında öncelikle ölen şahıs, hayatta iken ikamet 
ettiği bölge, mahalle veya köy ismi ile birlikte kaydedilir. Sonrasında ölen 
şahsın lakabı, unvanı ve varsa mesleği zikredilir. Varsa geride bıraktığı 
eşi ve çocuklarının isimleri yazılır ve belirlenen vasilerinin kimler olduğu 
kaydedilir. Sonra mezkûr şahsın geride bıraktığı mallar miktarı ile birlikte 
yazılarak bu malların tahminî veya bilirkişiler tarafından belirlenen fiyat 
değerleri yazılır. Terekelerde listelenen malların o dönem piyasasındaki 
cari değerleri genelde kuruş cinsindendir (Kavaklı, 2014, s. 88). 

Terekeler ışığında bir şahsın yaşam tarzı ve düzeyine ilişkin birtakım 
bilgiler elde edilebilir. Ancak Artan (1998), terekeler ışığında 18. yüzyıl or-
tasında Eyüp’teki yaşam tarzı ve standartlarını incelediği bir araştırmasın-
da bu tür bilgilerin tespitine ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirmektedir:

1 Bkz. http://ktp.isam.org.tr/?url=kaynaksicil/ 
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Zaman ve mekân içinde uçsuz bucaksız Osmanlı toplumunun neresine 
böyle küçük bir sondaj kuyusu açsak, hep kendimizi boşlukta, bütünlük-
ten yoksun veri parçacıklarının ortasında, baktığımız daracık odağın sağı-
nı solunu, önünü arkasını daha fazla keşfetmek zorunda hissediyoruz. Ben 
de şimdiye kadar anlattıklarımda yer yer işaret ettim ki, daha geniş ve içi 
doldurulmuş karşılaştırma yelpazeleri veya skalalarına ihtiyaç var (s. 59).

Tereke dökümlerinden bir şahsın toplumdaki statüsünü tespit edebil-
mek mümkündür. Bu bağlamda her kesimden şahsın tereke kaydı tutula-
bileceğinden bu kesim arasında kadınlar da yer alabilmektedir. Dolayısıy-
la tereke kayıtları, kadınların toplumdaki yaşam izlerini sürebileceğimiz 
önemli kaynaklar arasındadır (Altuntaş, 2018, s. 104).

Bu bildiride 18. yüzyılın ilk yarısında belli bir sosyo-kültürel düzeye 
sahip olduğu bilinen Galata bölgesinde ölmüş olan kadınların hayatta iken 
toplum içerisindeki statü ve rollerinin neler olduğu, o dönemde kayıt altı-
na alınmış olan örnek terekeleriyle ele alınacaktır. 1732 (H. 1145) yılında 
kayıt altına alınan bir adet tereke ile 1737 (H. 1150) yılında kaydedilen 
iki adet örnek tereke bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. Çalışmada, 
ölen kadınların hayatta iken sahip olduğu kıyafetlerinden ev eşyalarına, 
kitaplarından mutfak aletlerine kadar her türlü mal, eşya ve objelerinin 
dökümü çalışma kapsamına alınan terekeler aracılığı ile sunulacaktır. Bu 
sayede tereke sahibi olan kadınların sosyo-kültürel yaşam düzeylerine iliş-
kin izlerin sürülmesi amaçlanmaktadır. Mikro ölçekli olan bu bildirinin 
bir diğer amacı ise kuşkusuz arşiv belgeleri ile ele alınan çalışmaların yeni 
sonuç ve sorularla daha kapsamlı çalışmalara nasıl kapı aralayabileceğini 
göstermektir.

XVIII. Yüzyılda Galata

XV. yüzyıla kadar Galata surlarıyla çevrili bölge (intra muros) Pera 
diye bilinmekteydi ve Bizans dönemi Galata’sı da bu kısmı kapsamaktay-
dı. Bu topografik sınırlama Galata’nın sosyo-kültürel tarihî bakımından 
da geçerlidir. Zira XVI. yüzyıldan itibaren surun dışında kalan ve Beyoğlu 
denilen kesimde, buraya yerleşen yabancıların ve bunların temsilcilikleri, 
kiliseleri ve sivil mimarileriyle eski Galata’dan ayrı bir fiziki sosyal doku 
ortaya çıkmıştır (Ortaylı, 1996, s. 303).

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Galata denen idari bölge Venedik Sarayı, 
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Fransa Sarayı, Polonya (Lehistan) sefareti, Hollanda, İsveç elçilikleriyle ve 
yeni kilise ve yerleşim üniteleriyle eski surların dışına taşmıştır. Bu dönem-
lere ait Galata kadı sicilleri gibi zengin tarihî kayıtların yanında Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’ndeki “Düvel-i Ecnebiyye defterleri” serisi ve Fransa, Avus-
turya, Venedik arşivleri şüphesiz Galata’nın içtimai hayatını çizen zengin 
belgeler ihtiva etmektedir. Pera denen Galata’da Adorno, Campofegoso, 
Doria, Botteghe, Ocase gibi aileler vardı. Bu Cenevizli tüccar ailelerin İtal-
yan tipi hayat tarzları yerini XVII. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak Fransız 
dili, kültürü ve hayat tarzına bırakmaya başlamıştır (Ortaylı, 1996, s. 304).

Osmanlılar devrinde İstanbul şehri, İstanbul ve bilâd-ı selâse (Eyüp, 
Galata, Üsküdar) olarak idari-adlî bölgelere ayrılmıştı. Galata, mevleviyet 
payeli kadılar tarafından idare ediliyor olup Galata kadısına tabi naiplerin 
yetki alanı Hasköy ve Boğaz’dan Yeniköy’e kadar uzanan bir alanı kapsı-
yordu. Dolayısıyla idari yönden Haliç’in kuzey ve Boğaz’ın Avrupa yakası 
Galata kadılığına bağlıydı (Ortaylı, 1996, s. 304).

Osmanlı Kadınlarının Faaliyetleri

Şer’iyye sicilleri üzerinde daha önce yapılan incelemelere1 göre Os-
manlı kadını aslında toplum hayatının dışında kalmamıştır. Evlenirken 
kendi hür iradesi ile eşini seçebilmiş, mahkemelerde şahitlik yapabilmiş ve 
hatta babası ya da eşinin mallarına belirli kural ve prensipler çerçevesinde 
mirasçı olabilmiştir (Çelik, 2005, s. 2).

Osmanlı kadınının ekonomik açıdan varlığını ele aldığı çalışmasında 
Maydaer (2006), Bursa şehrini örnek alarak Osmanlı klasik döneminde 
kadınların servet edinme yollarını incelemekte ve başlıca dört kaynak/
yöntemden bahsetmektedir. Bunları; kadının aile bireylerinden birinin 

1 Örnek çalışmalar için bkz. Sümeyra Çelik, Sosyo-Ekonomik Açıdan Osmanlı Kadını 
(1800-1850), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Sivas, 2005.; Abdurrahman Kurt, Sosyo-Ekonomik ve Dinî Açıdan Os-
manlı Kadınları, Bursa Şehri Örneği. Köse, O. (Ed.), Geçmişten Günümüze Şehir ve Ka-
dın I (289-299) içinde. Samsun, 2016.; Zeynep Altuntaş, Ne Umduk Ne Bulduk: Mülgâ 
Beledî Kassamlığı ve Kadın Terekeleri. TDV-İstanbul Müftülüğü Dergisi Din ve Hayat, 
34 (1439), 2018, s. 104-108.; Saadet Maydaer, Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların 
Servet Edinme Yolları (Bursa Örneği). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
15(2), 2006, s. 30-46.; Haim Gerber ve Hayri Erten, Bir Osmanlı Şehri Olan Bursa’da 
Kadın’ın Sosyo-Ekonomik Statüsü (1600-1700). Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 8, 1999, s. 327-343.
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ölümü halinde kendilerine miras intikal etmesi, herhangi bir şekilde ken-
dilerine mal varlığı hibe edilmesi, kadının eşiyle yapılan nikâh akitleri es-
nasında kadına ödenmesi gereken mehir ve son olarak fiilî olarak bir işte 
çalışması şeklinde sıralamaktadır (s. 31).

Kadının ekonomik açıdan varlığının ispatı olarak sayabileceğimiz bir 
diğer husus ise miras yoluyla servet edinebilen kadınların miraslarının öte 
yandan ölümlerinden sonra geride bıraktıkları varisleri arasında da pay-
laşılabilir olmasıdır. Ölen bir şahsın kimliğini ve geride bıraktıkları va-
rislerini tanıtıcı bilgileri ile borç ve alacakları da içeren mal varlığının bir 
listesi olan tereke defterleri, bizlere erkekler kadar fazla olmasa da birçok 
kadının da gayrimenkul satma, satın alma ve kiralama gibi ekonomik fa-
aliyetlere katıldıklarını söylemektedir (Kurt, 2016, s. 294). Bunun en iyi 
örneklerinden birini Gerber’in çalışmasında görmekteyiz. Gerber (1980), 
araştırmasında kullandığı 123 kadın terekesinden 20 tanesinin farklı zana-
at dallarında faaliyet gösterdiğini tespit etmiştir (s. 238).

Kurt (2016), Bursa şehrini örnek göstererek Osmanlı kadınını sos-
yo-ekonomik ve dinî açıdan ele aldığı çalışmasında kadınların sosyal ve 
dinî statülerinden yola çıkarak kadınlara verilen unvanların onların sosyal 
statülerinin göstergesi olmakla birlikte dindarlıklarına ilişkin ipuçları da 
içerdiklerini dile getirmektedir (s. 289). Kurt, çalışmasında Osmanlı ka-
dınlarının geleneksel İslam toplumunda sosyal ve dinî organizasyonlarda 
aktif olarak yer aldıklarını gösteren örneklere yer vermiştir. Örneğin va-
kıfların sosyo-kültürel alanda kadın dindarlığını gösteren önemli kurum-
lardan olduğunu söylemektedir.

Osmanlı’da kadının yönetici mertebesinde olabildiği tek hizmet vakıf-
lar olmuştur. Toplum şartları ne olursa olsun kadınlar erkekler ile memle-
ket işlerine katılmaktan çekinmemişlerdir. Hayırsever Türk kadınları var-
lıkları oranında en büyüğünden en küçüğüne kadar vakıf müesseselerinin 
kuruluşlarında yer almışlardır. Cami, okul, han, çeşme, köprü, hastane 
gibi sosyal bina ve müesseselerin çoğu kadınlar tarafından kurulmuştur 
(Ertaş ve Şahin, 2015, s. 105; Çelik, 2005, s. 3).

Öte yandan Osmanlı’da kadınların eğitim hayatlarına bakıldığında 
5-6 yaşına gelen kız çocuklarının mahallelerdeki vakıflar vasıtasıyla idare 
edilen sıbyan mekteplerine gönderildikleri ve bu mekteplerde oğlan ço-
cukları ile birlikte belli bir öğrenim gördükleri bilinmektedir ancak ço-
cukların ilk öğrenimini aldıkları bu kurumlar hakkındaki bilgiler oldukça 
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sınırlıdır (Erünsal, 2019, s. 70). Erünsal (2019)’a göre bazı önemli yerleşim 
bölgelerinde sadece kızlara mahsus sıbyan mektepleri de bulunmakta idi 
(s. 72). Yine bilindiği üzere Osmanlı’da eğitim, sıbyan mekteplerinden 
sonra medreselerde devam etmekteydi ancak bu eğitim kız çocukları için 
açık değildi. Osmanlı’da kız çocuklarının eğitimi için sağlanılan imkânlar 
oldukça sınırlı olduğundan belli bir aşamadan sonra bu durum tamamen 
ailelerin sorumluluğuna girmekteydi. Kız çocuklarına okuma yazma öğre-
tilmesinin doğrudan ailelerin ekonomik durumlarıyla alakalı olduğu gö-
rülmektedir. Çünkü okuma yazma öğrenecek kız çocuklarının özel ders 
almaları gerekiyordu ve kırsal kesimde yaşayan halk için yaşam şartların-
dan ötürü bu pek mümkün görünmemekteydi. Şehirlerde ise sadece mad-
di durumu iyi olan ticaret erbabı, ilmiye mensupları veya bürokratların 
kız çocuklarının özel ders alma şansları bulunmaktaydı (Erünsal, 2019, s. 
73-74).

Araştırmanın Kapsamı, Yöntemi ve Sınırlılığı

1732 (H. 1145) yılında kayıt altına alınan bir adet tereke ile 1737  
(H. 1150) yılında kaydedilen iki adet örnek tereke bu çalışmanın kapsamı-
na alınmıştır. İncelenen örnek terekeler Galata Şer’iyye Sicilleri içerisinde 
yer aldığından bu sicilleri ifade etmek üzere verilen dipnotlarda ‘GŞS’ kı-
saltması kullanılacaktır.

Araştırmada içerik analizi yöntemi ile 1732 (H. 1145) yılında kayıt al-
tına alınan bir adet tereke ile 1737 (H. 1150) yılında kaydedilen iki adet 
tereke kaydı üzerinden tereke sahibi olan kadınların, hayatta iken sahip 
olduğu kıyafetlerinden ev eşyalarına, kitaplarından mutfak aletlerine ka-
dar her türlü mal, eşya ve objelerinin dökümü tablolar ile sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, tarihî araştırmalar tekrarı olmayan gözlem ve olaylara 
dayandığından incelenen dönem hakkında genelleme yapmak pek müm-
kün olmamaktadır. Dolayısıyla bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi 
kurmak yerine kaynak olarak kullanılan belgeler üzerindeki veriler arasın-
daki ilişkileri ortaya koymanın daha doğru bir yaklaşım olduğu düşünül-
mektedir. Çalışmada kaynak olarak kullanılan tereke kayıtları kuşkusuz 
ait oldukları dönemi tamamıyla yansıtmamaktadır. Sadece incelenen tere-
ke kayıtlarındaki tereke sahibi kadınların sosyo-kültürel yaşam düzeyleri-
ne ilişkin ipuçları yakalamak hedeflenmektedir. 

Tereke kayıtlarında değişen yazı stillerinin okunulabilirlik noktasında 
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doğurduğu zorluk, varaklarda yer yer yıpranmış ve silinmiş kısımların ol-
ması tereke kayıtlarının incelenmesi esnasındaki bir diğer sınırlılığımızı 
oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen tereke kayıtlarında 
okunmayan kısımlar “?” ile, okunabilen ancak doğruluğundan emin olu-
namayan kısımlar ise “(?)” ile gösterilmiştir.

Bulgular ve Yorum

Bu çalışmada örnek olarak ele alınan, 18. yüzyıl Galata’sında yaşamış 
olan üç kadının terekesi incelenmiştir. Bu doğrultuda 1732 (H. 1145) yılın-
da vefat eden Saliha Hatun1 ile 1737 (H. 1150) yılında vefat eden Ümmü-
hani Hatun’un2 terekelerindeki muhallefat listelerine bakıldığında ilk eşya 
kayıtlarının Kur’an-ı Kerim olarak da bilinen Mushaf-ı şerif olduğu görül-
mektedir. Saliha Hatun’un sahip olduğu Mushaf-ı şeriflere ‘hediye’ notu 
düşülmüş olup Ümmühani Hatun’un sahip olduğu Mushaf-ı şeriflerden 
bir tanesinin ise kaydedilen ‘nısf’ notuyla eksik olduğu anlaşılmaktadır. 
Yine 1737 (H.1150) yılında vefat ettiği kaydı düşülen Fatıma Hatun’un3 
terekesinde ise Mushaf-ı şerif kaydına rastlanılmamış ancak sahip oldu-
ğu eşyalar arasında üç adet kitap olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kadın 
terekelerinde kitaplara nadiren rastlanıldığından ve kitapların değerli ol-
duğu varsayıldığından kitaba sahip olan şahısların muhallefat listelerinde 
bu kayıtlar genelde en başta yer almaktadır. Ancak Fatıma Hatun’un tere-
kesinde yer alan üç adet kitap kaydının en sonda yer aldığı görülmektedir. 
Buradan hareketle nadiren de olsa aslında kitap kayıtlarının muhallefat 
listelerinin sonlarında da yer alabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca Fatıma 
Hatun’un terekesinde Mushaf-ı şerif kaydına rastlanılmayıp ‘Şifa, Nefa-
hab ve Tarih Kıt’ası’ isimli üç adet kitap kaydına rastlanılması da yoruma 
muhtaç bir diğer detaydır. Terekelerde çok az sayıda rastlanılan Mushaf 
ve dua kitapları dışında kitap sahibi olan kadınların genellikle yüksek 
dereceli ilmiye mensuplarının, bürokratların veya servet sahibi ağaların 
kızları veya hanımları olduğu bilinmektedir (Erünsal, 2019, s. 74). Fatıma 
Hatun’un üç adet ile sınırlı olsa da Mushaf ve dua kitabı haricindeki bu 
kitaplara sahip olması, onun da böyle bir mertebeden gelebileceği düşün-
cesini akla getirmektedir.

1 GŞS_284/v7. Metnin orijinali için bkz. Ek. 1
2 GŞS_288/v24. Metnin orijinali için bkz. Ek. 2
3 GŞS_290/v12. Metnin orijinali için bkz. Ek. 3
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Saliha Hatun’un terekesinde sahip olduğu eşyalar arasında beş adet tü-
fenk, bir adet tabanca ve üç adet kılınca rastlanılmıştır. Silah türlerine Ga-
lata bölgesindeki terekelerde nadiren rastlandığından Saliha Hatun’un bu 
eşyalara sahip olması ilginç bir detay olarak göze çarpmaktadır. Saliha Ha-
tun’un tereke metninde bir mesleği olup olmadığına dair herhangi bir not 
düşülmediğinden bu eşyalara mesleğinden ötürü mü sahip olup olmadığı 
yorumu getirilemez. Bu eşyaların Saliha Hatun’a babasından miras kalmış 
olması muhtemeldir ancak öte yandan metin incelendiğinde kendisinin ge-
ride bıraktığı herhangi bir varisi olmadığından mal varlığının devlet hazi-
nesine (beyt’ül mal) devredildiği kaydı düşülmüştür. Buradan yola çıkarak 
Saliha Hatun, belki de hayatta iken bir eşi ya da çocukları olmamasından 
ötürü kendisini korumak, güvende hissetmek maksadıyla bu eşyalara sahip 
olması gerektiğini düşünmüş olabilir şeklinde yorum da yapılabilir.

İncelenen üç terekedeki kadınların sahip olduğu kıyafetlere bakıldı-
ğında ise üç kadının da terekesinde sıklıkla kürke rastlanılmıştır. Her üç 
muhallefat kaydında da bunların yıpranmış olduğunu ifade eden ‘köhne’ 
teriminin ve türünü ifade eden terimlerin (‘sincab kürk, pösteki kürk’ gibi) 
kullanıldığı görülmektedir. Öte yandan sahip olunan kıyafetler arasında 
kaftan, don ve gömleğe sıklıkla rastlanılmıştır. Batı’da 18. yüzyılda kulla-
nılmaya başlanılan gömlek ve don incelenen bu terekelerde de sık karşıla-
şılan kıyafetler arasındadır.

Döşeme eşyaları arasında yer alan üst, baş ve orta keçeler, kaliçeler, 
kapı ve pencere perdeleri, minder, yastık, makat ve döşekler incelenen üç 
kadın terekesinde de sıklıkla geçmektedir. Bu eşyalardan bazılarının ‘köh-
ne’ olarak nitelendirilmesi bilindiği üzere bunların kullanılmış ve yıpran-
mış olduklarını göstermektedir.

Mutfak eşyalarının ise incelenen üç kadın terekesinde de yine genellikle 
hep aynı araç ve gereçlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bunlar tencere, ibrik, 
güğüm, bakraç, leğen ve sini gibi eşyalardır. Bunlar da genelde ‘kebir’ (bü-
yük) ve ‘sağir’ (küçük) olarak nitelendirilmektedir. Bunların sayısal dökümü 
ve türlerinin şahısların gelir düzeylerinin daha ayrıntılı biçimde tanımlan-
masına yardımcı olabileceği düşünülmektedir (Artan, 1998, s. 58).

Genellikle kadın aksesuarları olarak bilinen küpe, yüzük ve bileziğe 
Ümmühani Hatun ve Fatıma Hatun’un terekelerinde rastlanılmış olup 
Saliha Hatun’un ise sadece 19 adet altın bileziğe sahip olduğu kaydı dü-
şülmüştür. Ayrıca Ümmühani ve Fatıma Hatunların sahip olduğu küpe 
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ve yüzüklerin ise ‘zümrüd’ olduğu ve diğer eşyalarına kıyasla bunlara daha 
yüksek fiyat verildiği tespit edilmiştir.1

Mal varlıklarının para karşılığına bakıldığında ise ‘cem’an yekûn’ varlı-
ğından vergi ve borçlar düşüldüğünde ‘toplam kalan’ olarak 122.099 kuruş 
miktar ile Ümmühani Hatun’un terekeleri incelenen diğer iki kadına göre 
daha varlıklı olduğu söylenilebilir.2

Sonuç ve Değerlendirme

Kadınların faaliyetleri hakkında müracaat edilebilecek en önemli kay-
naklardan biri arşiv belgelerinden olan kadı sicilleridir. Osmanlı iktisadi 
ve toplumsal tarihini ortaya koyabilecek en önemli kaynaklardan addedi-
len, vefat eden insanların mal varlıklarının kayıt altına alınması sonucu 
meydana gelen terekeler ise kadı sicilleri arasında yer alan belge türlerin-
dendir. Tereke dökümlerinden bir şahsın toplumdaki statüsünü tespit 
edebilmek mümkündür. Bu bağlamda her kesimden şahsın tereke kaydı 
tutulabileceğinden ve bu kesim arasında kadınlar da yer aldığından tere-
keler aracılığıyla kadınların toplumdaki yaşam izleri sürülebilir.

Çalışmada incelenen üç tereke kapsamında tereke sahibi olan kadınların, 
hayatta iken sahip olduğu kıyafetlerinden ev eşyalarına, kitaplarından mut-
fak aletlerine kadar her türlü mal, eşya ve objelerinin dökümü ekte tablolar 
ile sunulmuştur. Bu sayede tereke sahibi olan kadınların yaşam tarzlarına 
ve düzeylerine ilişkin birtakım bilgiler verilerek yorumlamalar yapılmış-
tır. İncelenen terekelerden yola çıkarak kadınların sahip olduğu eşyaların 
birbirleriyle benzer oldukları ve bu eşyaların onların günlük yaşam tarzları 
hakkında bizlere birtakım önemli ipuçları verdiği sonucunu çıkarabiliriz.

Öte yandan muhallefat listelerine kaydedilen eşyaların detaylı bir şe-
kilde nitelendirilmesi (kebir, sağir, köhne... gibi) şahısların gelir düzeyle-
rinin ve mal varlıklarının daha ayrıntılı biçimde tanımlanmasına yardımcı 
olmaktadır.

Mikro ölçekli olan bu bildirinin, arşiv belgeleri ile ele alınan çalışmala-
rın yeni sonuç ve sorularla daha kapsamlı çalışmalara nasıl kapı aralana-
bileceğini göstermiş olması ve bu alanda çalışmalar yapan araştırmacılara 
bir nebze de olsa ışık tutabilmesi düşünülmektedir.

1 GŞS_288/v24 ve GŞS_290/v12. Metnin orijinalleri için bkz. Ek. 2 ve Ek. 3
2 GŞS_288/v24. Metnin orijinali için bkz. Ek. 2
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Ekler

Saliha Hatun’un Terekesinin Metni (GŞS_284/v7)

Mahruse-i Galata’ya tabii kasaba-i Kasımpaşa’da Elhac Hüsrev mahal-
lesinde sakine iken bundan akdem vefat eden Saliha binti Mustafa nam 
hatunun zahirde varis-i marufu olmamağla terekesi canib-i beytü’l mala 
aid olduğu münhasıra(?) olduktan sonra mahruse-i mezbure ve tevabi-
inde ? ambar emini olan fahrül eşbah Esseyid Mehmed Ağa tarafından ? 
beyt’ül mal olup vekil-i müsecceli olan Elhac İsmail marifetiyle mütevef-
fa-yı mezburenin tahrir olunan muhallefat-ı defterdir ki vech-i ati üzere 
tahrir olundu. 28 Muharrem 1145.

Ek. Tablo 1. Saliha Hatun’un muhallefat listesi
Eşya Fiyatı
Mushaf-ı şerif hediyesi 400
Def ’a Mushaf-ı şerif hediyesi 420
Evrak-ı perişan 210
Minder (2) yasdık (2) 600
Def ’a minder (1) yasdık (2) 480
Def ’a minder (1) 260
Gılaf (4) 200
Def ’a minder (1) 243
Üst (1) ve baş (2) keçesi 1200
Def ’a baş keçesi (2) 200
Kaliçe (1) 210
Yorgan (1) 90
Baş keçesi (1) 120
Def ’a yorgan (1) 69
Sağir yorgan (1) 120
Keçe (1) 150
Def ’a gılaf (8) 700
Def ’a gılaf (4) 150
Köhne sincab kürk (1) 150
Çarşaf (1) 69
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Tüfenk (5) tabanca (1) li kılınç (3) 4000
Köhne pösteki kürk 60
Köhne kürd ve anteri 60
Köhne kürk (1) 60
Köhne gömlek don 51
Döşek minderi 30
Yasdık türleri 90
Bez parçası 90
Bez parça 180
Beledi yüz 129
Peşkir 90
Def ’a gömlek 180
Köhne sarık 150
Don gömlek 300
Bez parça 120
Def ’a don gömlek 306
Def ’a bez parça 660
Makreme 60
Def ’a beledi yasdık yüzü (2) 90
Def ’a çarşaf (1) 100
Bez parça 200
Sim düğmeli hatayi kaftan 400
Def ’a çarşaf (1) uçkur (5) 285
Bohça (2) 180
Abdest makreme (1) 80
Kutni entari 330
Def ’a don gömlek 205
Def ’a don 100
Def ’a çarşaf 105
Yemeni sağir 200
Köhne şire(?) ferace 115
Mintari(?) bohça (1) 140
Köhne bohça (1) 42
Tülbend örtüsü (1) 250
Köhne gömlek (1) 45
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Köhne ferace 80
Köhne anteri zıbun 260
Def ’a gömlek 240
Köhne parça bezler 120
Def ’a gömlek 123
Def ’a köhne ferace 175
Def ’a köhne anteri 60
Def ’a çarşaf 105
Köhne Hatayi kaftan 273
Def ’a çarşaf (2) 138
Köhne hamam gömleği (1) 105
Köhne poşu (1) 66
Def ’a köhne ferace 120
Def ’a köhne ferace 120
Çuka cedid ferace 1000
Def ’a don 130
Köhne tülbend 130
Uçkur (8) 400
Def ’a uçkur (13) 310
Def ’a gömlek (1) 138
Yemeni (1) 45
Köhne şekuni [meşkuni] 80
Yeni serpuş 100
Def ’a gömlek 90
Makade(?) (18) 240
Abdest makremesi (3) 100
Harir kuşak (1) 200
Def ’a minder (4) yorgan (1) 800
Köhne yasdık (1) 180
Köhne yasdık (3) 240
İnce (?) sandık 30
Pirinç buhurdan gülebdan 120
Timur buhurdanı ?
Kebir tencere 300
Def ’a kebir tencere 300
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Def ’a tencere 180 
Sağir tencere 60
Def ’a tencere 150
Def ’a tencere 132
Def ’a tencere 60
Def ’a tencere 180
Kebir bakraç 300
Kebir bakraç 150
? ibrik 60
Kebir güğüm 240
Şamdan 60
Def ’a bakraç ve kefgir sahan 180
Kahve(?) 240
Sahan ? 360
Sağir güğüm 60
Def ’a sahan 45
Leğen 180
Def ’a leğen 180
Def ’a tas 301
Bir Sini 300
Def ’a sini 360
Sim sağir inci kuşak 600
Köhne entari 400
Kem ayar sim (düşük ayarlı gümüş) 1800
Altın bilezik (19) ? (240) 4320
Nakit meblağ 1610
Bahayi mülk menzil der mahalle-i 
mezbur

33600

CEM’AN YEKÛN: 643060 
DER YEDD-İ EMİNÜ’L MEZBÛR: 45620 
Ümmühani Hatun’un Terekesinin Metni (GŞS_288/v24)

Mahruse-i Galata’ya muzafe kasaba-i Tophane’de İlyas Çelebi mahal-
lesinde sakine iken bundan akdem vefat eden Ümmühan Hatun ibnetü 
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Elhac Abdullah’ın veraseti zevci Esseyid Elhac Ebubekir bin Esseyid Bilal 
ve sulbiye-i kebire kızı Rukiye binti Elhac İsmail nam hatuna ve li-ebeveyn 
kız karındaşı Ümmügülsüm’e münhasıra olduğu şer’an zahir olduktan 
sonra verese-i mezkûre taleb-i iltimaslarıyla tahrir olunan tereke-i müte-
veffa-yı mezburedir ki bervech-i ati zikr olunur. Fi 21 Rebiülahir 1150.

Ek. Tablo 2. Ümmühani Hatun’un muhallefat listesi
Eşya Fiyatı
Mushaf-ı şerif 1000
Nısf Mushaf-ı şerif 300
Hatayi antari 200
Don 45
Turuncu köhne şal (1) kapama 300
Keremsud entari 241
Alaca entari 420
Köhne diba entari 330
Diba entari 200
Köhne çözme(?) daltaban 200
Çözme kaftan 1320
Dikme bohça 240
Keremsud bohça 60
Hamam rahtı 600
Peşkir 180
Mısri çarşaf 201
Bez top 720
Def ’a bez 240
Donluk bez ve yağlık (4) 200
Yağlık ve mişkini(?) 71
Beyaz mişkini(?) 330
Donluk çarşaf 100
İş makremesi 200
Çekme ? 210
Dülbend gömlek 50
Serpuş 80
Uçkur 90
Sağir futa 30
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Yemeni 40
Sağir sim kuşak 170
Hırdavat 105
Def ’a hırdavat 30
Altun kuşak (16) miskal (540) 8640
Sırmalı kolan 242
Sağir Cevahir(?) kuşak 720
Sağir sim kuşak 45
Altun bilezik miskal 21200
Cebe zümrüd küpe 10900
Zümrüd yüzük 1440
Laciverd taşlı takım 551
Çakmak 60
Hırdavat ve gözlük 120
Bohça 90
Bad zümrüd ve kutu ve bir mikdar inci 240
Kılabdan ve hırdavat 180
Kâse ve fincan ve kutu 135
Musaddaf(?) piş tahta 600
Nefti kapu perdesi 400
Sakız seccadesi 1080
Köhne dökme ocak paşmağı 330
Köhne hatayi şalvar 201
Beyaz entari ve koşdurma 401
Yemeni cebe 160
Mor çuka ferace 720
Fıstiki kapama kürk 1080
Yalancı kakum cebe kürk 600
Diba kakum kürk 2440
Pursak kürk 180
Peçe 180
Köhne cebe kürk 120
Biniş nafe kürk 500
Köhne ferace 90
Def ’a hırdavat 100
Hamam gömleği ve döşeme 60
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Köhne çarşaf 90
Minder-i Gulani ve hırdavat 60
Beledi döşek yüzü 150
Beyaz perde 50
Havlu(?) 60
Köhne sincab kürk 500
Beyaz cebe 120
Fıstiki cebe 100
Boğazi entari 120
Kanaviz cebe 500
Gömlek don 142
Def ’a gömlek 70
Sofra peşkir 81
Def ’a peşkir 80
Baş yemenisi 275
Def ’a baş yemenisi 120
Tireli üstlük ve mişkini ve teriviş(?) 120
Sof(?) ferace 320
Def ’a sof(?) ferace 111
Köhne ferace 129
Köhne kablı yemeni yorgan 300
Bohça 30
Bohça 60
Kablı yemeni yorgan 275
Def ’a kablı yemeni yorgan 316
Çorga(?) kablı yorgan 705
Def ’a kablı yemeni yorgan 240
Def ’a kablı yemeni yorgan 300
Def ’a kablı yemeni yorgan 300
Def ’a kablı yemeni yorgan 320
Kaliçe 360
Def ’a kablı yemeni yorgan 300
Def ’a kablı yemeni yorgan 240
Def ’a kablı yemeni yorgan 600
Def ’a kablı yemeni yorgan 240
Köhne şilte 150
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Beledi döşek 270
Def ’a beledi döşek 270
Minder ve kaliçe 300
Def ’a minder ve kaliçe 280
Def ’a minder ve kaliçe 280
Beyaz velençe 160
Köhne yan keçesi ve orta keçesi 1800
Kırmızı çuka makat (3) 600
Kapu perde 300
Kebere(?) 51
Minder ve yasdık 2160
Köhne yasdık (16) ve köhne hasır ve ocak 
? mısri çarşaf 10000
Yemeni yasdık (6) minder (4) yemeni 
makat (3) beledi döşek kebe ve çakşır 4800

Yemeni yasdık (6) 720
Minder (2) yemeni makat (3) 600
Tencere (2) 311
Def ’a tencere 280
Def ’a tencere 120
Def ’a tencere 164
Kabsız tencere 70
Kefgir kefçe 60
Def ’a kefgir 60
Çorba tası 231
Lenger ve kapak 330
Def ’a lengeri 120
Taş ve yüzüğü 90
Börek tepsisi 200
Tepsi 300
Çini 400
Tabe 90
Tencere 320
Tencere 600
? sağir tepsi 60
Sağir leğen 60
Hoşaf tası 150
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Şamdan 160
Tunç havan 240
Maşrapa 10
Abdest leğeni 240
Kebir kazgan 2460
Sağir kazgan 1000
Kablı yemeni yorgan 250
Mai ? yorgan 170
Halı seccade 300
Yemeni yasdık 900
Minder 860
Mai çarşaf 60
Orta keçesi 600
Def ’a orta keçesi 300
Köhne orta keçe 240
Def ’a orta keçesi 500
Hırdavat 45
Yasdık 500
Sağir minder ve yasdık gılafı 1600
Kablı üstlük(?) 120
Sırmalı telatin sofra 60
Kara tahta sandık ve sepet sandık ve ayak 
sandık ve gergef ve kapama tahtası ve ? ? 
kebap şişi ? ve fırça ve bez tarağı ve örge 
ve arşın ve köhne hasır

3000

Seferi tas ve güğüm ve musluk ve abdest 
ibriği ve bakraç ve tencere ve tabe ve tunç 
mangal ve ateşdan ve leğen ve kadayıf 
tepsi ve hoşaf tası ve sahan ve lenger ve 
nalbeki ve sini ve ? ibriği

4000

Mihri müeccel alezzevci’l mezbur : 12000 
CEM’AN YEKÛN: 129119 
TOPLAM KALAN: 122099
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Fatıma (ibnetü Abdullah) Hatun’un Terekesinin Metni  
(GŞS_290/v12)

Mahruse-i Galata dâhilinde Arabacızade (?) mahallesinde sakine iken 
bundan akdem vefat eden Fatıma Hatun ibnetü Abdullah’ın veraseti zevci 
metruku Mehmed Efendi bin Hüseyin ile sadri kebir oğulları İmam Meh-
med Efendi ve Molla Ahmed’e münhasıra olduğu şer’an zahir ve mukav-
ver olduktan sonra bil-iltimas tahrir ve bey’ olunan tereke-i müteveffa-yı 
mezburedir ki bervech-i ati zikr olunur. Fi elyevmü’s sabi ve’l ışrin min 
Zilhiccetü’ş-şerife li sene hamsin ve mie ve elf. 

Ek. Tablo 3. Fatıma Hatun’un muhallefat listesi
Zevc-i mezbur Elhac Mehmed Efendi’nin asebesine mahsuben iştira 

eylediği eşyadır.

Eşya Fiyatı
Minder 300
Beledi döşek 330
Baş yasdık 130
Yan keçe 300
Def ’a yasdık 120
Çuka kapu perdesi 360
Çarşaf bohça 90
Yemeni yorgan 405
Yemeni seccade 75
Peşkuni(?) 75
Şamdan 100
Buhurdan gülabdan 81
Bakraç 110
İbrik 85

YEKÛN: 2556

Mezbur Molla Ahmed kezalik asabesine mahsuben iştira eylediği
Eşya Fiyatı
Beledi döşek 300
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Yanbolu kebesi 75
İhram 60
Yemeni yorgan 200
Çuka yasdık (2) 130
Yorgan şiltesi 40
Köhne kürk 70
Alaca çiltiyan [çeltiyan] 45
Peşkir 80
Sahan 45
Bohça bezi 43
Donluk bez 180

YEKÛN: 1268

İmam Mehmed Efendi kezalik asabesine mahsuben iştira eylediği
Eşya Fiyatı
Minder 361
Def ’a minder 405
Def ’a minder 500
Def ’a minder 400
Def ’a minder 815
Çatma(?) yasdık 4000
Minder şiltesi 1320
Orta ve baş keçesi 1800
Sandal(?) yorgan 300
Keremsud yorgan 350
Kaliçe seccade 340
Def ’a kaliçe seccade 400
İşleme ocak kıymeti 370
Hare cebe 1700
Bürüncük çarşaf 180
Bürüncük keremsud(?) 230
Donluk bez top 161
? bez top 720
Gömlek 150
Fıstiki çuka ferace gömlek 1005



952

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Üstlük bohça 105
Gömlek 400
Bez iplik 400
Ayna 90
Kalem ? iplik 100
Şilte çarşaf 550
Sandık 120
İskemle faraş 200
Şamdan kahve tepsisi 100
Bakır mangal 400
Maşraba 150
Tas 55
Musluk güğüm 180
Sac 45
? 150
Kebir leğen 460
Çığırga(?) 90
Lokma tabesi 70
Şamdan tepsi ibrik 200
Altun şemse(?) 1440
Altun düğme 1491
? altun kuşak miskal 13250
Cebe zümrüd küpe 6600
Mushaf-ı şerif 960

YEKÛN: 43203

Ahar-ı bey’ olunan eşyadır.
Eşya Fiyatı
Yemeni yasdık 530
Minder 150
Def ’a minder 260
Beledi döşek 435
Def ’a minder 300
Yasdık gılafı 150
Köhne sincab kürk 145



953

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

Hatayi kaftan 451
Çuka kablı kakum kürk 2760
Sade ? entari 180
Beyaz entari 150
Beyaz kaftan 150
Hatayi entari 210
Beyaz hatayi kaftan 251
Beyaz çelenya(?) 150
Terpuş 60
Peşkuni(?) 300
? 210
Yüz yasdık 180
Kolan 40
Hamam gömleği 150
Sağir bohça 300
Yemeni makat 430
Def ’a bohça 90
Ayna 30
Leğen ibrik 100
Sini 1025
Sürgü 100
Sahan kapak 1440
Lengeri 240
Sahan kapak 250
Güğüm 240
Tepsi 300
Tabe 120
Tencere 150
Def ’a tencere 240
Def ’a güğüm 360
Tape tas 75
Def ’a tencere 240
Def ’a güğüm 360
Def ’a tencere 160
Def ’a tencere 240
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Def ’a tencere 280
Sağir tencere 45
Tas 120
Tas 150
Sandık 160
Altun bilezik miskal 20440
Sim kuşak ve ? 660
Altun yüzük ? 285
Şifa 600
Nefahab 150
Tarih kıt’ası 210

YEKÛN: 36311
CEM’AN YEKÛN: 92278
TOPLAM KALAN: 58152
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EK 1: 

GŞS_284/v7
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EK 2: 

GŞS_288/v24
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EK 3: 

GŞS_290/v12
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OSMANLI ARŞİVİ’NDE BELGELERİN ARAŞTIRILMASI, 
OSMANLICA OKUMAK ve BELGELERDEKİ  

TERMİNOLOJİYE AŞİNA OLMAK:  
İMPARATORLUĞUN KIZ OKULLARINDAKİ PİYANO 

DERSLERİ ÜZERİNE BİR DURUM İNCELEMESİ

Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı1

Özet

Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu’nun kız okullarındaki piyano ders-
leri ve Osmanlı genç kızlarının modernleşmesinde bu derslerin ne kadar 
etkili olduğu üzerine yapılan arşiv araştırmasında karşılaşılan zorlukları 
ele alacaktır. Osmanlı Arşivi’nde bu konudaki evrakları araştırma, belge-
lerdeki dil ve terminolojiyle belgeleri yorumlamada karşılaşılan zorlukları 
irdelerken, Osmanlı Arşivi belgelerinin modernleşmeye çalışan bir impa-
ratorluğun modern kadın algısını anlamamıza yarayacak, belki de elimiz-
deki en önemli kaynak olduğunun örneklemesi amaçlamaktadır.

Osmanlı Arşivi’ndeki resmî devlet belgeleri, bakanlıklar içindeki yazış-
malar, öğretmenlerin maaş bordroları, hatta öğretmen atamaları ile ilgili 
evraklar bile modern okullarda okuyan genç kızlar için nasıl bir “modern 
Osmanlı kadını” profili oluşturulmak istendiğini şaşırtıcı detaylarla ortaya 
koyar. Fakat bu dokümanları bulmak, eski harflerle yazılmış on dokuzun-
cu yüzyıl resmî belge dilini anlamak ve konu hakkındaki Osmanlıca ter-
minolojiye aşina olmak, Osmanlı Arşivi’nde bu konuda araştırma yapma-
nın en büyük zorluklarıdır. Osmanlı modernleşme döneminin karmaşık 
bürokratik yapısı, belge yazımında kullanılan bürokratik dil ve modern-
leşme döneminde belge dilinin bir parçası haline gelen terim ve isimle-
rin kataloglamasındaki tutarsızlıklar, modernleşme döneminde Osmanlı 
kız okulları hakkındaki bu çalışmanın Osmanlı Arşivi’nde yürütülmesini 
zorlaştırmıştır. Fakat bu zorluklara rağmen Osmanlı Arşivi’ni böyle bir 

1 Sabahattin Zaim Üniversitesi.
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çalışma için kullanmak çalışmamızın yeni şeyler söylemesini ve orijinal 
olmasını sağladığı için, bütün bu zorlukların belli yöntemlerle aşılması ge-
rekmektedir. Bu çalışma buna güzel bir örnek teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Arşivi, Belge Dili, 19. yüzyıl, Kız Okulları, 
Piyano
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Abstract

This study is going to discuss difficulties of making research on the 
Ottoman archival documents for reserchers of gender and woman’s stu-
dies. These difficulties in archival reserch process are the experinces of a 
project. This project on music education and modernization of Ottoman 
girls exemplifies the official perception of modern Ottoman women in the 
mind of the policy designers during the modernization era in the 19th 
century. To show the challenging difficulties and incredible scientific re-
sults of making research in the Ottoman Archives, this study focuses on 
piano classes in the girls’ schools and its role in the modernization of the 
Ottoman girls. There are many interesting details in the archival docu-
ments but the strong relationship between the educational policies of the 
government to modernize the Ottoman girls in public schools and Wes-
tern music education especially piano classes.

Bureaucratic documents in the Ottoman Archives such as correspon-
dences between offices, payrolls of teachers and even documents about the 
appointments of teachers give researchers an idea about the stereotype of 
modern Ottoman woman that the government designed policies to educa-
te in the modern public schools for girls. However, the complicated bure-
aucratic structure of the Ottoman Modernization era, formal language of 
documents and 19th century bureaucratic terminology make these valu-
able archival documents very hard to find, read and examine in a research 
of Woman’s studies. However findig ways to overcome these difficulties 
are going to open a way to make original studies full of new findings and 
new contributions to the scientific literature. This study is going to be a 
good example of methods developed to overcome the difficulties while 
making reserch in the Ottoman Archives. 

Key Words: Ottoman Archives, Document Language, 19th century, 
Schools for Girls, Piano
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Giriş

Osmanlı Arşivi’ni kadın çalışmaları alanında kullanmak bu çalışma-
ların yeni şeyler söylemesini ve orijinal olmasını sağlamaktadır. Osmanlı 
modernleşme dönemi basınında sık sık adı geçen elit kesimden entelektü-
el Osmanlı kadınlarının eğitimleri, eserleri ve dünya algıları üzerine pek 
çok şey bilmekteyiz. Fakat on dokuzuncu yüzyılda imparatorluk bütün 
kurumlarıyla modernleşirken, sıradan bir Osmanlı kadını ya da modern 
devlet okullarında eğitim alan orta veya düşük gelir grubundan, hatta ye-
timhaneye gitmek zorunda kalan kimsesiz genç kızların bu modernleş-
meden nasıl etkilendiğini bize anlatabilecek en önemli kaynaklardan biri 
Osmanlı Arşivi belgeleridir. Bu anlamda Osmanlı Arşivi sosyal tarih araş-
tırmaları alanında sıradan Osmanlı kadını üzerine en çok bilgi kaynağına 
erişebileceğimiz yerdir. 

Bu makalenin konusu, Osmanlı Arşivi’nde araştırma yaparken karşı-
laşılan çeşitli zorluklardır. Bu zorluklarla, modernleşme döneminde saray 
ve kız okullarındaki en popüler Batı müziği enstrümanı olan piyano üze-
rine yürütülen bir çalışma sırasında karşılaşılmıştır. (Aydınoğlu&Ocaklı, 
2020) Bu çalışmanın makale olarak yayınlanmasından sonra araştırma 
aşamasına ilişkin tecrübelerin aktarılması gerekliliği, bu makalenin yazılış 
sebebi olmuştur. Her ne kadar Osmanlı Arşivi’nde çalışırken karşılaşılan 
sorunları aşmak ya da her araştırmacının bu sorunları aşmak için kendi 
yöntemlerini geliştirmesi uzun zaman alsa da, Osmanlı kadın çalışmaları 
alanında doğru, tarafsız ve orijinal sosyal tarih çalışmaları yapmanın tek 
yolu, Osmanlı Arşivi’ni kullanmayı öğrenmektir. Modernleşme dönemin-
de en popüler Batı müziği enstrümanı olan piyano üzerine yürüttüğümüz 
çalışma sırasındaki en şaşırtıcı sonuç, devletin modern Osmanlı kadını, 
Batı müziği ve piyano arasında kurduğu güçlü bağdır. Osmanlı modern-
leşmesinin en büyük değişimlerinin ayrılmaz parçası müzikti. Bir fetih 
devleti olarak Osmanlılar, modernleştiremedikleri en temel geleneksel 
teşkilat olan Yeniçeri ordusunu lağvederken, yeniçerilerin simgesi olan 
Mehteran da lağvedildi ve yerine imparatorluğun ilk modern müzik ku-
rumu olan Mızıka-ı Hümayun kuruldu. Bu en köklü değişimden sonra 
da müzik, modernleşmenin ve değişimin sesi haline geldi. Müzik, önce 
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saray kadınlarının modernleşmesini başlattı. 1850’lerde Osmanlı sarayına 
ilk piyanolar girdikten sonra, 1860’larda saraya ikballer, kadın efendiler ve 
prensesler için piyanolar alınmaya başlandı. Saray kadınlarından başlayan 
müzikle modernleşme hareketi on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde 
modern kız okullarıyla toplumun tabanına yayıldı. Önceleri sadece Avru-
pa’dan gelmiş öğretmenler söz konusu kız okullarında piyano öğretmen-
liği yaparken, on dokuzuncu yüzyılın son on-on beş yılında Müslüman ve 
gayrimüslim Osmanlı vatandaşı piyano öğretmenleri Avrupalı öğretmen-
lerin yerini almaya başlamışlardı. Saraya ilk piyano girdikten yirmi beş yıl 
sonra devlet okullarında okuyan orta ve alt gelir seviyesindeki genç kızlar 
için Batı müziği ve piyano artık hayatlarının bir parçası haline gelmişti. 
Osmanlı arşiv belgeleri, orta ve alt gelir seviyesindeki ailelerden gelen ve 
devlet okullarında okuyan Müslüman ve gayrimüslim kızların, devletin 
eğitim politikaları ve Batı müziği, özellikle de piyano eğitimiyle, nasıl mo-
dernleştirilmeye çalışıldığı ile ilgili yüzlerce şaşırtıcı detayı içermektedir.

1. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Osmanlı Arşivi

Osmanlı bürokrasisinin ürettiği belgeler beylik döneminden beri sak-
lanagelmiştir. Osmanlı bürokrasisinin ürettiği ve şu an elimizde olan en 
eski belgeler Orhan Bey zamanına kadar gider. Fakat Osmanlı Arşivi’n-
deki vakıf belgeleri arasında Selçuklu dönemine kadar referans veren çok 
eski belgeler de bulunmaktadır. (Uzunçarşılı, 1939) Beylik döneminden 
bu yana üretilen evraklar devlet işlerinde kullanılmak üzere farklı şekil-
lerde muhafaza edilmiş, devletin yönetim merkezi değiştikçe Bursa’dan 
Edirne’ye, Edirne’den Kostantiniye’ye, Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe 
Sarayı ve Yıldız Sarayı’na nakledilerek kullanılmıştır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun modern arşivini oluşturma çalışmaları Tanzimat’tan sonra baş-
lamıştır. Maliye Nazırı Safveti Paşa 1845 yılında Topkapı Sarayı Enderun 
Hazine’sinde kalan belge ve defterleri tasnif ettirip, kullanıma açmıştır. 
Yeniçeri defterleriyle ilgili olarak da, artık saklamaya gerek olmadığına 
dair sunduğu irade kabul edilince, bu defterleri saray fırınında yaktırarak 
imha etmiştir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk modern arşivci-
lik çalışmaları da başlamıştır. (Baş, 2019, p. 150) 1846 yılında Reşit Pa-
şa’nın girişimiyle devletin evrak hazinesini en doğru şekilde korumak için 
modern bir arşiv binası yapılması gündeme gelmiştir. Mimar Fosetti’nin 
projesini çizdiği “Hazine-i Evrak Binası” Bâb-ı Âli bahçesine inşa edilmiş 
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ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk modern arşiv binası olarak hizmet ver-
miştir. (Sarınay, 2010, s. 35) 1922’ ye kadar sadarete bağlı olan Hazine-i 
Evrak, bu tarihten sonra TBMM’ye, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra 
da Başbakanlığa bağlı olarak varlığını sürdürmüştür. (Aktaş&Halaçoğlu, 
1992, s. 22-126) 1984 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivi olarak hizmet 
vermeye başlayan arşiv, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak bu 
günkü yasal statüsüne kavuşmuştu

2. Osmanlı Arşivi’nde Tasnif Sitemi Vardır? 

Bugün Osmanlı Arşivi bünyesindeki 150 milyonu aşkın belgeden 40 
milyona yakını tasnif edilmiştir. Osmanlı Arşivi’nde kırk adet fon ve dört 
bine yakın katalog bulunmaktadır. (Özkul, 2000, s. 4) Bu kadar çok ve 
kapsamlı arşiv belgesinin saklanması, sınıflandırılması, tasnifi ve araş-
tırmacılara sunulması ne kadar zorluklarla dolu bir süreç ise, bu arşivde 
araştırma yapma yöntemlerini, neyin nerede aranacağını ve nerede bulu-
nacağını öğrenmek de o kadar tecrübe ve zaman isteyen bir iştir.

On dokuzuncu yüzyıldaki modern arşivcilik çalışmalarından bu yana 
Osmanlı Arşivi’nde farklı tasnif yöntemleri ile kataloglama çalışmaları ya-
pılmıştır. Bu tasnifler Ali Emiri, İbnü’l-emin Mahmut Kemal ve Muallim 
Cevdet gibi, bu tasnifleri yapan komisyon başkanlarının isimleriyle anılan 
koleksiyonlar olarak Osmanlı Arşivi’nin katalogları arasında yer almakta 
ve hâlâ kullanılmaktadırlar. Kronolojik olarak, padişahların saltanat devir-
lerine ya da konulara göre yapılmış bu tasniflerin hiçbiri Osmanlı Arşivi 
gibi bir imparatorluk arşivini düzenlemek için yeterli olmamış, bu sebeple 
bir süre sonra terk edilmiştir. Osmanlı Arşivi’ne en uygun tasnif metodu-
nu öneren ve bu yöntemle tasnif çalışmalarını başlatan bilim adamı 1936 
yılında İstanbul’a araştırma yapmak için gelen Macar tarihçi ve arşiv uz-
manı Dr. Lajos Fekete’dir. (Baş, 149). Fekete Osmanlı Arşivi ve Topkapı 
Saray Arşivi’nde tasnif ve düzenleme çalışmaları yapmış ve dünyada kabul 
gören, Fransa, Amerika ve Kanada gibi ülkelerin devlet arşivlerinin tas-
nif edilmesinde kullanılan bir yöntem olan “provenans tasnif sistemini”, 
Osmanlı Arşivi’nin tasnifinde kullanılmıştır (Baş, s. 159). Dr. Fekete’nin 
çalışmasından bu güne kadar provenans sistemi Osmanlı Arşivi’nin tasnif 
metodu olarak kullanılmakta ve 150 milyon evraktan oluşan bu arşivin en 
doğru şekilde tasnif edilmesine hizmet etmektedir. 

“Organik Tasnif Yöntemi” olarak da bilinen provenans metodu, günü-
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müzde bütün dünya arşivleri gibi Türkiye’deki diğer arşivlerde de kulla-
nılan bir tasnif metodudur. Bu tasnif metodunun özü, arşiv evraklarının 
oluşturulduğu asıl düzenle, parçalanmadan tasnif edilmesidir (Taş, 2019, 
s. 55). Bu metodun getirdiği en büyük kolaylık evrakların üretildikleri bü-
rokratik birimlere göre, konu ya da tarih sırasına göre parçalanmadan, 
evrak gruplarının üretildikleri birimdeki orijinal düzen bozulmadan araş-
tırmacıya sunulmasıdır. Bu şekilde biz araştırmacılar, sonuçlanması yıllar 
sürmüş bir konuya dair evrakları bir arada bulabilmekte, olaylara dâhil 
olan diğer kurum ve ofislerin evrakları içinde kaybolmadan, olayların sey-
rini görebilmekte ve çalışabilmekteyiz. 

3. Osmanlı Arşivi’nde Çalışma Yürütmek Neden Zor?

3.1 Osmanlı Arşivi’nde çalıştığımız konu ile ilgili belgeleri bulmak:

Osmanlı Arşivi ana başlıklar altında organize edilmiş, pek çok alt başlık 
altında tasnif edilmiş binlerce katalogdan oluşan bir arşivdir (Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü (DAGM), 2017). Bu arşivde sadece spesifik anahtar 
kelimelerle arama yapmak, araştırmacıyı sonuca götürecek bir yaklaşım 
olmamaktadır. Öncelikle hakkında araştırma yapılan kurumun hangi ba-
kanlığa bağlı olduğunun ya da eğer araştırma konusu bir kişi ise, bu kişinin 
bürokratik sistemin içinde hangi ofisler ile muhatap olduğunun kesin şekil-
de belirlenmesi, Osmanlı Arşivi’nde araştırma yapmaya başlamadan önce 
yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Osmanlı Arşivi’nde yürüttüğü-
müz çalışmada Meşrutiyet dönemi Osmanlı kız okullarında müzik eğitimi 
konusundaki belgelere ulaşabileceğimiz fonların belirlenmesi, çalışmamızın 
belgelerine ulaşmamızda katettiğimiz önemli bir yol olmuştur. Çalışmamı-
zın konusu olan eğitimle ilgili belgelerin önemli bir kısmı “M.F” kısaltması 
ile ifade edilen “Maarif Fonu” içindeki alt fonlarda bulunmaktadır. Fakat 
bu fonun içinde yirmi bir adet de alt fon bulunmaktadır (DAGM, 2017, s. 
255-259). Osmanlı Arşivi’nde araştırma yaparken belli bir katalog seçtik-
ten sonra içindeki alt fonlar içinde arama yaparken alt fon seçmeden, bütün 
alt fonları kapsayacak şekilde, anahtar kelime taraması yapmak konumuzla 
ilgili en fazla sayıda belgeye ulaşmanın yolu olabilmektedir. Çünkü ilgili ba-
kanlık altında yapılan yazışmalar farklı alt birimlere gidebilmekte ve farklı 
birimlerde incelenip onaylanabilmektedir.



966

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

İlgili fon ve taranacak alt fonlar belirlendikten sonra Osmanlı Arşivi’n-
de araştırma yapma konusunda aşılması gereken diğer bir zorluk da, doğ-
ru anahtar kelimelerle araştırma yapmak olmaktadır. Belli bir kurum, okul 
ya da kişi ismi ararken karşılaşılan en büyük zorluk, arşiv kataloglarında 
aynı ismin farklı telaffuzlarla transkripsiyonunun yapılmış olmasıdır. Bu 
durumun temel sebebi Osmanlı dilinin yazılma ve okunma prensipleridir. 
Arap alfabesinden Osmanlı dilinin ihtiyaçlarına göre uyarlanan bu alfa-
bede” elif “ adı verilen “a ve e” sesi veren tek bir sesli harf bulunmakta-
dır. Diğer sesli harfler, sessiz harflerden sonra gelecek sesli harfi belirleyen 
ye, vav ve he harfleriyle seslendirilmektedir. Bir sessiz harfin “ı ve i” sesli 
harflerinden biriyle telaffuz edilmesi için kendisinden sonra ye harfi ge-
tirilmesi ya da “u, ü, o, ö” sesli harflerinden biriyle telaffuz edilmesi için 
kendisinden sonra vav harfinin getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple aynı 
isimler tahminî okunduğunda, farklı telaffuzlarla transkripsiyonu yapıla-
bilmekte ve bu farklılıklar kataloglarda anahtar kelime ile tarama yapmayı 
güçleştirmektedir. 

Tablo 1

١ Tek başına A sesi ile okunur

٥ Kendisinden sonra gelen sessiz harfi A veya E sesi ile okutur

ی Kendisinden sonra gelen sessiz harfi I veya İ sesi ile okutur

و Kendisinden sonra gelen sessiz harfi O, Ö, U veya Ü sesi ile okutur

Tablo 1’de özetlenen bu durum, aradığımız anahtar kelimenin yuka-
rıdaki telaffuz prensiplerine göre farklı versiyonlarının kataloglarda aran-
masını şart koşmaktadır. Bu durum hem belge taramasının daha uzun 
sürmesine neden olmakta, hem de bulunan belgelerin tek tek içinin oku-
narak, belgenin çalışma için aranan belge olup olmadığının kontrol edil-
mesini zorunlu hale getirmektedir. Bu durum, arşivdeki araştırma süreci-
ni güçleştirmenin yanında, özellikle araştırmanın başlarında araştırmacıyı 
zorlayan bir durum olarak da karşımıza çıkmaktadır.
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Modernleşme döneminde dildeki Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi 
Batı dillerindeki terminolojinin artması ve bu terimlerin Osmanlı alfabe-
siyle yazılması yukarıda anlatılan seslendirme kuralları sebebiyle araştır-
macı için büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Diğer yandan, Osmanlıca 
bir belgede hem farklı dildeki bir terimin değişik şekillerde yazıldığını 
görebilmekteyiz, hem de arşivdeki belge özetlerinde aynı terimlerin farklı 
okunarak katalogladığına şahit olmaktayız. Bu durumda, bir araştırmacı 
bazı kelimelerin versiyonlarını bulabildiği halde çok farklı şekilde okun-
muş ya da yazılmış bir terimi nasıl arayacağını bilemediği için çok önemli 
bir belgeye ulaşamayabilir.

Bu konuda aşılması çok zor olan bir diğer sorun da, Avrupalı öğret-
menlerin Osmanlı alfabesiyle yazılmış isimleridir. Belli bir kişi üzerine 
araştırma yapan araştırmacıların önündeki en önemli engel bu konu ile 
ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından biri 
de aynı ya da yakın tarihlerdeki evraklar içinde aradığımız isim dışında 
ilgili olabilecek anahtar kelimeleri (mesela okul, sokak, mahalle ismi gibi) 
anahtar kelime olarak aramak ve farklı şekilde okunmuş ve kataloglanmış 
belgeleri bu şekilde bulmaya çalışmaktır. 

3.2 Belgelerdeki dil ve terminoloji: 

Osmanlı saray piyanoları ve kız okullarında müzik eğitimi üzerine yap-
tığımız araştırma sırasında, araştırma konumuza uygun belgeleri bulmak 
kadar, belgelerde karşılaştığımız terminoloji de Osmanlı Arşivi belgeleri 
üzerinde araştırma yapmanın en büyük zorluklarından biri olarak kar-
şımıza çıkmıştır. Terminoloji konusunda, pek çok durumda araştırma-
cılar, sözlüklerin yeterli olmadığını ve daha derin makale ve ansiklopedi 
okumaları yaparak, bu terimlerin belgelerdeki konu, kavram, sorun ve 
çözümlerle bağdaştırılması gerektiğini tecrübe etmektedirler. Bu nedenle 
Osmanlı Arşivi’nde kadın tarihi üzerine araştırma yapan bir araştırmacı-
nın, belgelerdeki kelimelerin anlamlarını sadece sözlük yardımıyla anla-
maya çalışması ve belgeleri bu şekilde okuyup kullanma yoluna gitmesi 
doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Sadece kelime gibi görünen arşiv bel-
gesi terimlerinin aslında hem artık ölü bir dile ait kavramlar olduğunu, 
hem de belgelerde çok daha karmaşık anlamlar kazandığını göstermek 
için eğitim alanında yaptığımız çalışmada karşılaştığımız terimlerin an-
lamlarına burada yer vermek istiyoruz. Makalemizin bu bölümünün, Os-
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manlı Arşivi’nde kadın çalışmaları alanında araştırma yapacak araştırma-
cılara kelime gibi görünen arşiv terimlerinin neden daha derin okumalar 
ile anlaşılabileceğini örneklemek ve bu terminolojik araştırma ve anlama 
sürecinin belgeleri yorumlama konusunda ne kadar faydalı olacağını gös-
termek açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

Osmanlıca günümüzde ölü dil olarak kabul edilir ve sadece arşiv belge-
lerinde ve yazmalarda karşımıza çıkar. Bu sebeple literatürde Osmanlıca 
bir “arşiv dili” olarak tanımlanır. Osmanlıca günümüz Türkçesine ben-
zemekle birlikte, bu dilin en önemli ayırt edici özelliği farklı bir alfabe ile 
yazılıyor olmasıdır. Arap alfabesinden uyarlanan Osmanlı alfabesinde bu 
dilin ihtiyaçlarına göre eklenen harfler, karışıklık yaşanmasını önlemek 
üzere kullanılması gelenek haline getirilmiş işaretler suretiyle bu alfabe bir 
imparatorluk dilinin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmiştir. Osmanlı-
ca her şeyden önce bir imparatorluk dilidir ve imparatorluk içindeki bütün 
etnik, dinî ve kültürel topluluğun dillerinden kelimeler barındırmaktadır. 
Osmanlı arşivinde araştırma yaparken karşılaşılan belgeleri yorumlarken 
belki de bir araştırmacının karşılaşabileceği en büyük güçlük, bir belge 
okurken karşısına çıkacak bir sonraki kelimenin hangi dilden alınmış bir 
kelime olacağını tahmin edemeyecek olmasıdır. Tarih belirtirken, hicri 
aydan sonra belgenin yazıldığı bölgeye göre İbrani takvimindeki aylardan 
biriyle, örneğin Tevet ayı ile de tarihi belirtmesi ya da hiç beklenmedik 
bir şekilde Slavca, Ermenice, Rumca, Süryanice bir kelime kullanılması o 
dönemde yaşayanlar için çok olağan bir şey iken, günümüz araştırmacıları 
için bu belgeler üzerinde araştırma yapmanın en büyük zorlukları arasın-
da gelmektedir (BOA, A. E. SAMD. 12373& 1764). 

Bir imparatorluğun artık sadece arşiv dili haline gelmiş olan dilinde 
yazılmış evrakları çalışmak yanında o dönemin yüzyıllara, bölgelere, ko-
nulara ve belgelere göre değişen resmî terminolojisini de öğrenmek, Os-
manlı arşivinde çalışırken karşılaşılan zorlukların başında gelmektedir. 
Bu makaleye konu olan zorlukları yaşarken yürüttüğümüz çalışmamızın 
belgeleri Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme dönemindeki eğitim 
kurumları, müzik eğitimi, piyano dersleri ve sarayda müzik kültürü ol-
duğundan, vereceğimiz örnekler ve terminoloji de büyük oranda bu ko-
nularla ilgilidir. Osmanlı belge dilinde bu konular hakkında en çok kar-
şılaştığımız temel terimler inas, zükur, ibtidai, sıbyan, rüşdiye, idadi gibi 
Arapça eğitim ve okul terminolojisi olmaktadır. Araştırmamız sırasında 
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bu terimlerle ilgili daha geniş bilgiler Ferit Devellioğlu’nun yazdığı Os-
manlıca sözlük, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ve Brill Yayı-
nevi tarafından yayınlanan Encyclopedia of Islam gibi referans kaynakları 
kullanılarak ve bu konuda yazılmış çeşitli makaleler incelenerek evrak me-
tinleri çözümlenmiştir. 

“İnas”, Osmanlı Arşivi’ndeki araştırmamızın en temel kelimesi olup, 
Arapça “ünsâ” kökünden gelen çoğul bir kelimedir ve kızlar, kadınlar 
anlamına gelmektedir. Belgelerde terim olarak kullanıldığında bu okulla-
rın, kızların ya da kadınların eğitimi için olduğunu ifade eder. Yine aynı 
şekilde “inas” terimiyle pek çok belgede yan yana gördüğümüz “zükûr” 
kelimesi, Arapça zeker kökünden gelen çoğul bir terim olup erkekler anla-
mına gelmektedir ve bu okulların erkek öğrencilerin eğitimi için olduğu-
nu ifade etmektedir. Bu terimlerle okulların kız okulu mu (inas mektebi), 
erkek okulu mu (zükur mektebi) olduğu açıklandıktan sonra belgelerde 
karşılaşılan ikinci terminoloji grubu okulların ilkokul, ortaokul ya da lise 
seviyesinde eğitim verdiğini ifade eden sıbyan/ibtidai, rüşdiye ve idadi 
terimleridir. Sıbyân Arapça sabî kökünden gelen çoğul bir kelimedir ve 
çocuklar anlamına gelmektedir. Sıbyân mektebi çocukların devam ettiği 
ilk mekteptir ve arşiv belgelerinde “mahalle mektebi”, “ibtidai mektep” 
gibi başka terimlerle de ifade edilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim 
sisteminde çocuklar eğitime 4-6 yaşları arasında başlamaktadır. 1846 Ma-
arif Nizamnamesi’ne göre altı yaşını bitiren çocuğunu sıbyan mektebine 
göndermeyenlerin cezalandırılacağı ifade edilirken, 1869’da yayınlanan 
nizamnamede herkesin altı yaşına gelmiş çocuğunu ibtidai mektebe gön-
dermesinin zorunlu olduğu kuralı getirilmiştir. (BOA. Y. EE. 112 6) On 
dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar dört yıllık eğitim verilen bu mek-
teplerde okuma-yazma, temel dinî bilgiler, Türkçe ve ahlak dersleri ve-
riliyordu. 1846’dan sonra reformlar dâhilinde ilk ve orta düzey okulların 
siteminde değişiklikler yapılırken sıbyan mektepleri 1882’de “ibtidai mek-
tep” adını almış ve bu okulların müfredatına Osmanlı tarihi ve coğrafyası, 
temel matematik, imla gibi dersler eklenmiştir (Baltacı, 1992, Mektep, s. 
6-7). Rüşdiyeler, Osmanlı Devleti’nde kız çocuklarının ilkokul eğitimi ve-
ren sıbyan mektebinden sonra orta öğretime devam edebilmelerine imkân 
sağlayan ilk eğitim kurumudur. Kız çocuklarının orta öğretim görmesi 
için kurulan ilk rüşdiye, 1858 yılında İstanbul-Sultanahmet’te, Cevri Kal-
fa İnâs Rüşdiyesi adıyla açıldı. 1869 yılında yeni bir maarif nizamname-
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si düzenlenerek, rüşdiyeler yeniden yapılandırıldı. Rüşdiyelerin öğretim 
süresi sıbyan mektebinden sonra dört yıl olarak belirlendi. Bu yeni yapı-
landırmadan sonra 500 haneyi geçen her yerleşim biriminde birer erkek 
rüşdiyesi, önce vilayet ve sonrasında büyük şehirlerde birer kız rüşdiyesi 
açılması zorunlu hale getirildi. İlgili toplumun hâne sayısı 500’ü geçmek 
kaydıyla hem Müslümanlar hem de gayri-Müslimler için rüşdiye açılabi-
lecekti. Yapılan düzenlemeyle okulların inşa masrafları ile öğretmenlerin 
maaşları her yerleşim yerinde kurulacak maarif sandığınca karşılanacaktı 
(Öztürk, 1992, s. 300-303).

“İnas idadi mektepleri” Osmanlı modernleşme döneminde kızların 
eğitimi ve kadınların istihdamı konusunda çok önemli bir arşiv belgesi 
terimi olarak karşımıza çıkar. Kızlar için lise seviyesinde eğitim veren ilk 
eğitim kurumu 1880 yılında İstanbul’da açılmıştır. Bu okulun müfredatın-
da Almanca, Fransızca ve İngilizce gibi Batı dilleri yanında modern müzik 
derslerinin olması, oluşturulmak istenilen modern Osmanlı kadını profi-
li hakkında bir fikir verir. Her gelir seviyesinden halkın kız çocuklarının 
okuması için kurulan bu devlet okulu, iki yıl faaliyetlerini sürdürebilmiş, 
devletin bütün teşviklerine rağmen öğrenci yetersizliğinden dolayı kapan-
mıştır (Öztürk, İdadi, s. 464-466). Kızları eğitime ve iş hayatına kazandı-
ran en önemli eğitim kurumu ise “inas dârülmuallimât mektepleri” ol-
muştur. 1869-70 nizamnamesinde yer alan “kız okullarında görev yapacak 
öğretmenlerin kadın olması “ hükmü kadınların kız okullarında öğretmen 
olarak yetiştirilmesi” için, “inas dârülmuallimât mektepleri” adı altında 
kız öğretmen okullarının açılması gereğini doğurmuştur. Böylece kızla-
ra rüşdiyeden sonra öğrenimlerini öğretmen okullarında sürdürmeleri-
nin yolu açılmış ve Müslim-gayrimüslim pek çok Osmanlı kadını devlet 
okullarında öğretmen olmuş ve kamu personeli olarak istihdam edilmiştir 
(Öztürk, 1992, s. 300-303).

 On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı modern eğitim sisteminde mesleki eği-
tim veren erkek meslek okulundan, “zükur sanayi mektebi” olarak, bunun 
yanında belgelerde pek çok kız meslek okulundan da “inas sanayi mek-
tebi” olarak söz edilmesi araştırmamızın terminolojik zorluklar evresinin 
aşılmasından sonra derinleşmesini sağlayan bir etken olmuştur. Sanayi 
mektepleri, modernleşme döneminde Osmanlı sanayi kollarında istihdam 
edilecek yetişmiş işgücünün eğitimi için kurulmuş, mesleki eğitim veren 
kurumlardır. Bu okulların temeli 1861-1868 yılları arasında Tuna valiliği 
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yapan Midhat Paşa’nın, Tuna bölgesinde ihtiyaçları karşılayacak sanayi 
üretimini arttırmak için “Islahhane” adı altında kurduğu, mesleki eğitim 
veren okullara dayanmaktadır. (Kuş, R.&Semiz, Y. 2004, s. 278 ) Midhat 
Paşa Niş, Rusçuk ve Sofya’da ilk ıslahhaneleri açmış ve Tuna bölgesindeki 
sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün nitelikli eğitimini başlatmıştır. (Duru, 
1938, s. 206-210) Bu ıslahhaneler arasında Rusçuk’ta kızlar için de mesleki 
eğitim veren bir ıslahhane açılmış ve kızların mesleki eğitim almasında 
öncü bir kurum olmuştur (Unat, 1964, s. 80b). Islahhanelerin sanayi mek-
tebine dönüşmesi, bu okulların kurucusu olan Midhat Paşa’nın 1868 yı-
lında taşradan merkeze, Şura-i Devlet reisi olarak atanmasıyla başlamıştır. 
(Kocahanoğlu, 1997, s. 79). Aynı yıl Midhat Paşa’nın girişimleriyle Os-
manlı eğitim tarihinin ilk sanayi mektebi İstanbul Sultanahmet’te, eski Kı-
lıçhane bölgesinde açıldı. (Akyüz, 1982, s. 117) Elli öğrenci ile eğitime baş-
layan İstanbul Sanayi Mektebi dershaneler, atölyeler ve fabrikadan oluşan 
bir mesleki eğitim kompleksi olarak tasarlanmıştı ve okulun ilk müdürü 
olarak atanan İbrahim Ethem Bey, Üsküdar’daki Özbekler tekkesinin şey-
hiydi. (Kocahanoğlu, s. 81-83) Bu okulda terzilik, kunduracılık, dülgerlik 
ve ağaç işleri, demircilik, döküm ve makina işleri gibi alanlarda mesleki 
eğitim verilirken, bu meslekler için gerekli teorik altyapının oluşturulması 
için de fen bilimleri dersleri okutulmaktaydı. Beş yıllık eğitim veren bu 
okullarda birinci sınıfı başarıyla bitirenler çırak, dördüncü sınıfı bitiren-
ler kalfa, beşinci sınıfı başarıyla tamamlayıp okuldan mezun olanlar da 
ustalık belgesi almaya hak kazanıyorlardı. (Unat, s. 80e) İlk erkek sanayi 
mektebinin kurulmasından iki yıl sonra, 1870 yılında, İstanbul ve Kasta-
monu’da ilk kız sanayi mektepleri kuruldu (Kuş&Semiz, 2004, s. 282). 

3.3. Osmanlı Arşivi’nde bulabildiklerimiz ve diğer    
 kütüphanelerde izini sürebildiklerimiz 

Osmanlı Arşivi’nde araştırma yaparken ulaşılan kaynaklar ve elde edi-
len bilgilerin kullanılmasında bir araştırmacının karşısına çıkan en önemli 
sorunlardan biri de, değişen mahalle, sokak ve okul isimleri olmaktadır. 
Belgelerde en detaylı şekilde mahalle ve sokak ismi ve yanında bina nu-
maralarıyla verilen kız okullarının yerlerini tespit etmek, halen binanın ya 
da okulun yerinde durup durmadığını anlamak bu sebepten dolayı zor bir 
çalışmayı gerektirmektedir. Bu konuda Osmanlı Arşivi’nde çalışma yapan 
bir araştırmacının en büyük yardımcısı, Osmanlı Arşivi’ndeki şehir ha-
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ritaları olmaktadır. Sokak ve mahalle isimlerini 1922’ye kadar tutarlı ve 
değişmez bir şekilde bulabileceğimiz bu haritalar kız okullarının ve araş-
tırmamızla ilgili meskenlerin yerlerinin tespit edilmesinde büyük fayda 
sağlamıştır. 

Diğer taraftan elimizdeki Osmanlı Arşivi evraklarını tamamlayacak 
belgelerin İstanbul’daki başka arşiv ve kütüphanelere dağılmış olması, 
arşiv araştırması yaparken karşımıza çıkan diğer bir güçlüktür. Osmanlı 
Arşivi dışında İstanbul’da Osmanlı dönemi arşiv belgelerine ulaşabilece-
ğimiz diğer arşiv ve kütüphaneler de vardır. Bunlardan ilki Süleymaniye 
Yazma Eserler Kütüphanesi’dir. Bu kütüphanede yazma eserlerden başka 
önemli sayıda ve her konuda arşiv evrakı bulunmaktadır ve belge araştır-
ması yaparken muhakkak Süleymaniye Kütüphanesi de araştırma kapsa-
mına alınmalıdır.

Osmanlı dönemi arşiv malzemesi bulunduran diğer bir önemli merkez 
de İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi’dir. Bu kütüphanenin kadın tarihi açısın-
dan en büyük önemi Osmanlı tarihinde kız çocukları ve kadınların nitelikli 
eğitimi alanında en büyük gelişmenin sağlandığı Meşrutiyet dönemine ait 
arşiv hazinesinin büyük bir kısmını barındıran “Yıldız Sarayı Arşivi” ko-
leksiyonunun belli fonlarının İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi’nde olmasıdır. 
Belge, süreli yayın, kitap ve fotoğraflardan oluşan bu arşiv malzemesi, kadın 
araştırmaları için büyük önem taşımaktadır. Fakat bu kütüphanede arşiv 
materyalleriyle çalışmak da, bu alanda araştırmalar yapan bir araştırmacı 
için çok kolay olmamaktadır. Arşiv belgeleri Osmanlı Arşivi’ndeki gibi bir 
arşiv tasnif prensibi ile değil, bir kütüphane tasnif sistemine göre yapılmıştır 
ve tarama için evrak listeleri ve arşiv malzemesi listesi kullanılmaktadır. Bu 
kütüphanedeki arşiv evrakı üzerinde araştırma yapabilmek için, kütüphane 
görevlilerinden birebir yardım almak gerekmektedir. 

Çok fazla arşiv dokümanının bulunduğu diğer bir araştırma merke-
zi de İBB Atatürk Kitaplığı’dır. Bu kütüphane Osmanlı dönemine ait çok 
farklı resmî devlet belgesi, süreli yayın, fotoğraf ve kitap koleksiyonlarını 
barındırmaktadır. Bu kütüphaneye çevrim içi üyelik imkânı da bulun-
maktadır ve arşiv belgelerinin önemli bir kısmı çevrim içi erişime açıktır. 
Fakat bir tarih araştırmacısının bu kütüphaneyi kullanırken karşılaşacağı 
en büyük zorluk, yine arşiv malzemesinin kütüphane tasnif prensiplerine 
göre tasnif edilmiş olmasıdır. Bu sebeple bu kütüphanede Osmanlı döne-
mi koleksiyonları üzerinde araştırma yaparken kütüphaneye gidip görev-
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lilerden yardım almak, araştırmacının araştırma konusu hakkında daha 
fazla arşiv evrakına ulaşmasını sağlamaktadır.

IRCICA Kütüphanesi de Osmanlı dönemi yazılı ve görsel arşiv malze-
mesi yönünden çok zengin bir kütüphanedir. Pandemi döneminde çevrim 
içi erişime açılmasının ardından araştırmacılar tarafından daha iyi tanı-
nan bu kütüphane Osmanlı modernleşme dönemi ve Cumhuriyet’in ilk 
dönemlerine ait arşiv evrakı, fotoğraf ve basılı malzemeden oluşan kolek-
siyonları barındırmaktadır ve kadın tarihi açısından bu malzemeye eri-
şebilmek çok önemlidir. Özellikle farklı kütüphaneden dijital görüntüler 
satın alınarak oluşturulmuş bu koleksiyonları farklı arşiv ve kütüphane 
koleksiyonlarını taramaya gerek olmadan tek kütüphanede bulabilmek, 
araştırmacı için büyük kolaylık sağlamaktadır. Diğer taraftan, bu kütüp-
hanedeki arşiv malzemesi de kütüphane tasnif prensiplerine göre tasnif 
edilmiştir ve bir arşiv araştırmacısı bu kütüphanede çalışırken bu duru-
mun zorluklarıyla karşılaşmaktadır. Bu sebeple IRCICA Kütüphanesi’nde 
belli bir araştırma konusu için arşiv evrakını aramak ve bulmak, Osman-
lı Arşivi’nde provenans sistemiyle arşiv araştırması yapmaktan çok daha 
farklı yöntemlere başvurulmasını zorunlu kılmaktadır.

Kadın tarihi araştırmaları için diğer bir önemli araştırma merkezi de 
Osmanlı Bankası Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran SALT Galata Ar-
şivi ve Kütüphanesi’dir. Bu arşiv, kadın tarihi araştırmacılarının özellikle 
keşfetmesi gereken bir arşivdir, çünkü bu arşivin temelini Osmanlı ka-
dın tarihi açısından dönüm noktası niteliğindeki bir kurum olan Osmanlı 
Bankası Arşiv Evrakı oluşturmaktadır. Osmanlı Bankası, imparatorluğun 
önemli şehirlerindeki şubeleriyle birlikte en fazla sayıda kadının istihdam 
edildiği resmî kurumdur. Farklı diller, matematik, muhasebe, kıymetli ev-
rak hukuku ve daha pek çok konuda yetkin, imparatorluğun en yüksek 
derecede eğitim almış kadınlarının çalıştığı bu kurumun tarihinin çalışıl-
ması, ülkemizin kadın tarihi açısından çok önemlidir. Osmanlı Bankası 
Arşivi kendi çalışanlarının öz geçmiş bilgilerinden oluşan önemli bir arşiv 
belge grubunu da barındırdığı için kadın tarihi araştırmacılarının özellikle 
araştırma yapması gereken bir arşivdir.

3.4 Kadınların Eğitimine Dair Bilinmeyenler:

Osmanlı dönemi kadın tarihi, Cumhuriyet dönemi kadın tarihinin 
arka planını oluşturmaktadır. Fakat alfabe farklılığı ve belli dönemler 
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için ciddi farklılık gösteren dil ve anlatım özellikleri sebebiyle, Osmanlı 
dönemi kadın tarihi alanında arşiv koleksiyonları üzerinden yeterli ça-
lışma yapılamamaktadır. Kızların eğitimi ve piyano dersleri konusunda 
yürüttüğümüz çalışmada karşılaştığımız belgeler o dönemdeki kadın mo-
dernleşmesi algısı konusunda önemli ipuçları taşıyan detayları barındır-
maktadır. Öncelikle devletin eğitim politikasının izini sürebileceğimiz 
belgelerde rastladığımız en ilginç nokta, kız okullarının en alt gelir sevi-
yesi dâhil, toplumun her kesiminden kızların eğitim alacağı kurumlar ola-
rak topluma hizmet sunmasıdır. Buna en çarpıcı örnek 1892 yılına ait bir 
belgeden öğrendiklerimizdir; belge Haseki Kadın Hastanesi bitişiğindeki 
bir ecza deposunda kalan yetim iki kız çocuğunun kız sanayi mektebinde 
yatılı okuması için okul müdürlüğüne yapılan başvuru hakkındadır (BOA. 
MF. MKT. 161 5). Bu başvuru kısa sürede değerlendirilerek kabul edilmiş 
ve yetim kız kardeşler bir ay gibi kısa bir süre sonra kız sanayi mektebi-
ne yatılı olarak kabul edilmişlerdir (BOA. MF. MKT. 162 102). Halkın en 
fakir tabakasından olsa bile evlenmek yerine okumak ve bir meslek sahibi 
olmak isteyen bir Osmanlı genç kızı için modernleşme döneminde eğitim 
yolu açılmıştır.

Modernleşme döneminde genç kızların eğitimine dair diğer bir şaşırtı-
cı bilgi ise, kız okullarındaki eğitimde yabancı dil derslerine ve piyano eği-
timine verilen önemdi. Kız okullarına alınan, periyodik bakımı ve akor-
du yapılan piyanolara rastlamak ve o dönemde kız okullarında istihdam 
edilen çok sayıda Avrupalı kadın öğretmenlerle ilgili belgeler, o dönemde 
yetiştirilmek istenen modern Osmanlı kadınının profilini ortaya koyan 
önemli belgelerdir. Kız öğretmen okulu, kız sanayi mektepleri ve Mirgün 
Kız Rüşdiyesi’ndeki piyanoların akortları ve bakımları ile ilgili olan 1902 
tarihli bir belge, Osmanlı modernleşme döneminde, mektep ayrımı gö-
zetmeksizin İstanbul’da kız okullarında piyano derslerinin müfredatın bir 
parçası haline geldiğini göstermektedir (BOA. MF. İBT. 128 139). Sulta-
nahmet İnas Mektebi piyano öğretmeni Madam Lazio’nun ailevi sebep-
lerle izin alması ve İzmir’e gitmesi üzerine, yerine vekâleten Üsküdar İnas 
Mektebi piyano öğretmeni Madam Haliçko’nun atanması Osmanlı mo-
dernleşme döneminde kız okullarında kadınların müzik öğretmeni olarak 
istihdam edildiğini göstermektedir (BOA. MF. İBT 107 76). Madam Ha-
liçko’nun vefatından sonra eşinin bir yıl süreyle eşinin maaşını almaya de-
vam ettiği belirlenmesi ve maaşın geri istendiğini gösteren arşiv belgeleri 
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kızların eğitiminde Batı müziği, özellikle de piyano eğitiminin kısa sürede 
gayrimüslim kız okullarında da benimsendiğini göstermektedir. Beyoğlu 
Rum Cemaati Kız Okulu’nda da piyano dersleri olduğu ve Almanya va-
tandaşı bir piyano öğretmeninin istihdam edildiğine dair belgeler bulun-
maktadır. (BOA. HR.TH. 155 67)

Sonuç

Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet dönemi kadın tarihimizin nasıl şekillen-
diğiyle ilgili milyonlarca arşiv belgesine ulaşabileceğimiz büyük bir hazi-
nedir. Kadın tarihi konusunda araştırma yaparken ele alınan bir konunun 
ve belli bir dönemin belgeleri ile çalışmak, her zaman belli bir tecrübe 
edindikten sonra kolaylaşmaktadır. Bu sebeple Osmanlı Arşivi için, nasıl 
kullanılması gerektiği zaman içinde ve araştırma sürecinde öğrenilebile-
cek ve kadın tarihi açısından orjinal kaynakları araştırmacılara sunan bir 
dünya arşivi denebilir. Bu sebeple, Osmanlı Arşivi’nin kadın tarihi araştır-
malarında kullanılması büyük önem taşımaktadır. Fakat dünyadaki bütün 
diğer arşivler gibi Osmanlı Arşivi’nin barındırdığı bu önemli kaynaklar 
da, artık sadece bir arşiv dili olan Osmanlı İmparatorluğu’nun çok kültür-
lülüğünün izlerini taşıyan bürokratik dili ve terminolojisiyle yazılmıştır. 
Kadın tarihine dair çok çeşitli konuların bu belgeler içinde yer almasına 
karşın alfabe, dil ve terminoloji farklılığından dolayı bu belgeler sadece 
Osmanlı tarihçileri tarafından kullanılabilmektedir ve Osmanlı Arşivi’nin 
Türkiye’deki kadın tarihi araştırmacıları tarafından daha çok kullanılması 
bu alandaki çalışmaların ülkemizde hızlı bir gelişme göstermesine büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de kadın tarihi alanında arşiv belgeleri üzerinden orijinal 
bilimsel katkılar yapacak daha fazla sayıda çalışma yapılabilmesi için, 
daha fazla sayıda kadın tarihi araştırmacısının bir arşiv dili olarak Os-
manlıca öğrenmesi gerekmektedir. Arşiv dili konusundaki bu en büyük 
engel aşıldığında arşiv araştırması yaparken karşılaşılan bütün zorluklar 
zaman içinde kazanılan tecrübe ile aşılabilmektedir. Daha çok sayıda ka-
dın tarihi araştırmacısının Osmanlı Arşivi’nde araştırma yapmak üzere 
yetiştirilmesi ve tecrübelerin aktarılması yoluyla bu konudaki zorluklar 
zaman içinde aşılabilecektir. Hatta bu konuda eğitim kitapları yazılması, 
arşiv dili olarak Osmanlıca ve Osmanlı Arşivi’nde araştırma konularında 
seminerler düzenlenmesi yoluyla kadın tarihi araştırmacılarına bu zor-
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lukları aşma yolları henüz eğitim sürecindeyken öğretilmeli ve böylece 
ülkemizdeki kadın tarihi çalışmalarında daha hızlı yol katedilmesi sağ-
lanmalıdır. Osmanlı Arşivi’ni kullanabilen araştırmacıların yetişmesi, 
kadın tarihi çalışmalarına büyük bir dinamizm getirecek, konu ve kaynak 
çeşitliliği sağlayacak ve gelecekte bu alanda çok önemli çalışmaların ya-
pılmasının önünü açacaktır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE ARŞİV ÖZET 
GÜFTE MECMUALARINDAKİ KADIN İZLERİ:  

BESTEKÂR DİLHAYAT KALFA

Şeyma Ersoy Çak1

Belge üretiminde olduğu gibi belgenin korunması ve arşiv oluşturma-
nın da iktidar ile ilişkili olarak kadın tarihini gizleyen ya da bir kenarda bı-
rakan eril bir tarihsel süreci bizlere miras bırakmış olduğu bilinmektedir. 
Son yıllarda feminist tarihçilerin arşivlerdeki kadının ortaya çıkmasında 
geliştirdiği yeni yöntemler, kurulan merkezler ve akademik mecralar ara-
cılığıyla birçok belge gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Ancak, Osmanlı 
dönemi kaynaklarında kadınların izlerine rastlamak, diğer alanlarda ol-
duğu gibi müzik aktarımını sağlayan müzikal arşivler açısından da pek 
çok probleme sahiptir. Osmanlı dönemi kadınlarının edebiyat, sanat ve 
müziğe dair üretimini yansıtacak belgeler özgün anlamda bir kadın üreti-
mi olarak değil, ekseriyetle ara satırlarda rastlanan bilgi zerrecikleri olarak 
günümüze ulaşmaktadır. 

Müzikolojinin son dönem araştırma alanları arasında yer alan toplum-
sal cinsiyet teorileri ve araştırmalar sayesinde kadına dair üretim, icra ve 
yazın alanında birçok belgenin gün ışığına çıkması söz konusu olmuş, bu 
sayede hayat hikâyelerinden nota örneklerine, fotoğraf ve arşiv belgelerine 
dek kadının varlığını ve üretimini tespit bağlamında araştırma ve keşifler 
yapılmıştır. Tarih, edebiyat ve müzik alanında Osmanlı belgelerinde ka-
dına dair veriler seyahatname, günlük, vakanüvis, anı ve nota defterleri-
nin yanı sıra “güfte mecmuaları” olarak tanımladığımız yazılı kaynaklarda 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde güfte mecmualarında kadın bestekâr-
ların izlerine dair yapılmış sistemli bir arşiv çalışması mevcut değildir. Bu 
bağlamda, güfte mecmualarının kadın bestekârlar özelinde tespit ve tas-
nifinin büyük önem taşıdığı bir kez daha belirtilmelidir. Araştırmada, ilk 
Müslüman kadın bestekârlardan Dilhayat Kalfa’nın günümüze ulaşmış az 

1 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müziko-
loji Bölümü. ersoyseyma@gmail.com 
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sayıda bestesi arasında çoğunun notası bulunmayan, henüz keşfedilmemiş 
eserlerinin sözlerine rastlanan güfte mecmualarından birinin tespiti ve ilk 
kez gün ışığına çıkarılması söz konusudur. Bu bağlamda, müzik arşivle-
rinin ve güfte mecmualarının önemine dikkat çekilirken, alanda arşiv ve 
koruma kapsamında uygulanması gereken hususlar aktarılacak, öneriler-
de bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı arşivleri, güfte mecmuası, kadın bestekâr-
lar, tarihsel müzikoloji, toplumsal cinsiyet kuramları.
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ABSTRACT 
Women’s Traces in Lyrics Journals:  

Dilhayat Kalfa Case Study

Şeyma Ersoy Çak1

It is known that the preservation process of the document and the cre-
ation of an archive, as well as the production of documents, have inherited 
us a masculine historical process that hides or leaves aside women’s his-
tory in relation to the power. In recent years, many documents have come 
to light through the agency of the new methods developed by feminist 
historians in the emergence of women in the archives, established centers 
and academic channels. However, encountering the traces of women in 
Ottoman period sources has many problems in terms of musical archives 
that provide music production and transmission, as in many other fields. 
Documents reflecting the production of Ottoman women in literature, 
art, and music survive not as a women’s production in the distinctive sen-
se, but as particles of information often found in the intermediate lines.

In the context of gender theories, feminist musicology researches, whi-
ch are among the recent research areas of musicology, many documents 
have come to light in the field of production, performance and literature 
on women. Research and discoveries have been made in the context from 
life stories to musical notes, photographs and archive documents, thus de-
termining the existence and production of women. Data on women in 
Ottoman documents in the field of history, literature and music appear in 
written sources, which we define as “lyrics journals”, as well as travel dia-
ries, chronicles, memoirs and note books. There is no systematic archive 
work on the traces of female composers in lyrics journals today. In this 
context, it should be stated once again that the identification and classi-
fication of lyrics journals for female composers is of great importance. In 
this study, among the few compositions of Dilhayat Kalfa, one of the first 

1 Assos. Prof. Istanbul Technical University Department of Musicology. ersoyseyma@
gmail.com 
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Muslim female composers, which have reached to the present day, it is the 
subject of the determination and first bringing to the light of the lyrics of 
the one work, most of which have not been discovered yet. In this context, 
while drawing attention to the importance of music archives and lyrics 
journals, the issues that should be implemented within the scope of arc-
hive and preservation in the field will be conveyed and recommendations 
will be made.

Key Words: Ottoman archives, lyrics journals (majmuas), women com-
posers, historical musicology, theories of gender
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GÜFTE MECMUALARINDAKİ KADIN İZLERİ:  
DİLHAYAT KALFA ÖRNEĞİ

Belge üretiminde olduğu gibi belgenin korunması ve arşiv oluşturma-
nın da iktidar ile ilişkili olarak kadın tarihini gizleyen ya da bir kenarda 
bırakan eril bir tarihsel süreci bizlere miras bırakmış olduğu bilinmek-
tedir. Tarihî belgeler yazıldıkları dönemin yapısı ve habitusunu yansıtır. 
Bireylerin benliklerine, zihinsel ve bedensel algı, beğeni ve eylem şemaları 
biçiminde konulmuş bir tarihsel bağlantılar bütünü olarak habitus kavra-
mı, tarih yazımı ve kültür aktarımın merkezinde görülebilir. Aktörlerin 
geçmişten bugüne biriktirdikleri gerçek ve simgesel değerler, ön yargılar, 
fikirlerle dolu ve sadece fikirlerden ibaret olmayan, bedene yerleşmiş ha-
reketleri ve vücut dilini de içeren bagajları yansıtır (Bourdieu ve Wacqu-
anti 2007, s. 25). Fransız düşünür Pierre Bourdieu’nun toplumsallaşmış 
öznellikler şeklinde tanımladığı habitus, kültürel olarak tanımlanmış bilgi 
ve toplumsal eylem sisteminde kadının üretimine dair belge ve arşiv me-
selesindeki eksikliği ortaya çıkarmaktadır.

Son yıllarda feminist tarihçilerin arşivlerdeki kadının keşfedilmesinde 
geliştirdiği yeni yöntemler, kurulan merkezler ve akademik mecralar saye-
sinde birçok belge gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Ancak, Osmanlı dö-
nemi kaynaklarında kadının izlerine rastlamak pek çok alanda olduğu gibi 
müzik üretimi ve aktarımını sağlayan müzikal arşivler açısından da ol-
dukça problemlidir. Osmanlı kadınlarının edebiyat, sanat ve müziğe dair 
üretimini yansıtacak belgeler özgün anlamda bir kadın üretimi olarak de-
ğil, ekseriyetle ara satırlarda rastlanan bilgi zerrecikleri olarak günümüze 
ulaşmaktadır. Bu anlamda, müzik alanında kadın üretiminin çalgı icrası 
ile performans göstermek bir kenarda dursun, kompozisyon oluşturmak, 
beste yapmak anlamında karşımıza çıktığı nadir eser örnekleri ivedilikle 
belgelendirilmelidir. 1980 sonrası süreçte kadın araştırmalarının artması 
ile ivme kazanan müzikolojide kadın araştırmalarının gelişmesi bakımın-
dan Osmanlı arşivlerinin incelenmesi ve elde edilen malzemenin yorum-
lanması büyük önem taşımaktadır.
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Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Müzik ve Kadın İlişkisi

Cinsiyet kavramı, biyolojik olarak değerlendirildiğinde bugün insanla-
rın nüfus cüzdanlarında yazdığı şekliyle kişilerin “kadın” ve “erkek” ola-
rak tanımlanması olarak açıklanmaktadır. Bedensel farklılık üzerindeki bu 
kavrayış, insanların psikolojik ve sosyal davranış biçimlerini şekillendir-
meye başladığı andan itibaren toplum içerisinde şekillenen kurgusal ya-
pılara sebep olmakta ve “toplumsal cinsiyet” kalıpları ortaya çıkmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, sosyal yaşam içerisindeki bireylerin 
hak ve özgürlüklerinin cinsiyete dayandırılan unsurlarla yapılandırılması-
na yönelik eleştirel bakışı sağlamak amacıyla, toplum içerisinde “ötekileş-
tirilenler” için geliştirilmiştir. 

Her birinin bir diğerini dışladığı cinsiyet kategorilerinde, illa ki erkeğe 
ya da kadına ait bir toplumsal cinsiyet kategorisi yoktur. Bir cinsiyet için 
belirlenmiş ya da tanımlanmış davranışsal bir özellik (ağlamak ya da fizik-
sel şiddet gibi) hiçbir zaman mevcut değildir. Toplumsal cinsiyet kavramı, 
geleneksel olarak kadınlık ve erkeklik görünümlerinin psikolojik, sosyal ve 
kültürel öğelerle tasarlanmasıdır. Örneğin Stoller (1968), toplumsal cinsi-
yeti “bir insanın kadınlık ya da erkeklik miktarı” olarak tanımlamaktadır 
(Kessler, McKenna, 1978, s. 1, 7). Bireylerin biyolojik cinsiyet farkının her-
hangi bir sanatsal, kültürel faaliyet üzerinde belirleyici etkisi olabilirmiş-
çesine toplum yaşamına aksettirilmesi hemen her kültürde az ya da çok 
kendini hissettirmektedir. Tüm bu ön yargılar ve kurgulanmış yapılardan 
bağımsız olarak düşündüğümüzde, başlı başına “cinsiyet”in, kadın ya da 
erkek olmanın herhangi bir sanatsal ve kültürel faaliyetle ilgili engel teşkil 
etmeyeceği açıktır. Bu durumda; “Kadının tarih yazımında, kültürde ve 
sanatta neden adını erkeğe oranla daha az duyabiliyoruz?” sorusu eşitsiz-
likle ilgili gerçekliği ‘yeniden üretme’ için değil bilakis mevcut bir sorunun 
saptanması bakımından önemli bir sorudur. Söz konusu sorunun yanıtı 
ise toplum koşulları, toplumsal cinsiyet rolleri ve eğitim hakkı bağlamında 
düşünülmelidir. Antikçağdan günümüze kadının müzik ve sanat alanında 
üretiminin ikincilleştirilmesi, kadınların müzik ve sanat üretimi ortamını 
elde edebilmesine temel oluşturacak “eğitim” koşullarının yokluğundan 
kaynaklanmaktadır. 

Çoğu kültür, toplumsal cinsiyetle ilgili pratikler ve ideolojilerle yük-
lüdür ve birçok kültürün temel amaçlarından biri, erkeklerin kadınların 
üzerinde hâkimiyet kurmasıdır (Okın, 2006, s. 92, 94). Toplumsal cinsiye-
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tin iktidar ilişkilerini açığa çıkaran yapısı, tarih yazımı ve müzik tarihi açı-
sından bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. 1970’lerden itibaren feminist 
araştırmacılar cinsel eşitsizliklerin biyolojiyle açıklanabileceğini reddetmiş 
ve toplumsal cinsiyetin inşa edildiğini savunmuşlardır. Toplumsal cinsiyet 
tarihçiliğinin tüm derdi tarihin öznelerinin bedensizleştirilmiş beyaz er-
kekler olduğu fikrini yıkmaktır, bu yaklaşım en baştan itibaren geleneksel 
tarihçiliğin zayıflamasında rol oynamıştır. “Dilsel dönüş”ü gerçekleştiren 
feminist tarihçiler, dil ve söylemi toplumsal cinsiyetin nasıl oluşturulduğu 
ve tarihsel süreçleri nasıl etkilediğine dair incelemelerinin merkezine alıp 
bir adım daha ileri giderek, dil ve söylemi tarihsel “gerçekliği” oluşturan; 
gerçekliği yansıtmaktan ziyade kuran, inşa eden bir şey olarak kavramış-
lardır (Rose, 2018, s. 136). 

Susan McClary’nin belirttiği gibi 1970’lerde müzik tarihinde konser 
programları ya da kütüphane raflarındaki kitaplarda kadının müzikteki 
varlığı ve performansına dair çok kısıtlı bilgiler mevcuttur ancak, 1990 
sonrası ve günümüzde kadının müzikle ilişkisine dair birçok somut veri 
ortaya çıkarılmıştır (McClary, 1991). Hildegard von Bingen (1098-1179) 
ve Barbara Strozzi (1619-1677) gibi ilk kadın besteciler, bu çalışmalar so-
nucunda müzik tarihinde yerini alabilmiştir. Müzikoloji araştırmalarında 
kadının temsili hakkında yapılan çalışmalar 20. yüzyıldaki araştırmaların 
ışığında sonuç vermeye başlamıştır. Clara (Josephine Wieck) Schumann 
(1819-1896), Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847) ve Anna Mahler 
(1904-1988) gibi gizli kalmış kadın müzisyenlerin tarih sayfalarında ünlü 
bestecilerin eşi ve/veya kız kardeşi olarak değil, piyanist, besteci olarak 
anılmaya başlanması yine bu araştırmalar sayesinde olabilmiştir. Tıpkı, 
20. yüzyılda, Ethel Smyth (1858-1944), Ruth Crawford Seeger (1901-1953) 
gibi önemli isimlerin müzikal anlamdaki değerlerinin anlaşıldığı gibi. 
Köklü bir literatüre sahip feminist kuram; toplumsal cinsiyet kurguları 
aracılığıyla sergilenen varoluş meselesi ve eşitsizliklerin tarih, edebiyat, 
müzik ve mimari gibi disiplinlerdeki erkek egemen süreç ve durumlarını 
açığa çıkarmıştır. 1990’lı yıllardan sonra müzikoloji disiplini aracılığıyla 
müzikte kadınların varlığı ve üretimi hakkındaki çalışmalar her geçen yıl 
ivme kazanmıştır. Günümüzde Avrupa müzik literatüründen daha az ol-
makla birlikte Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti tarihine uza-
nan süreçte kadının müzikle ilişkisi hakkında çeşitli araştırma ve yayınları 
görmek mümkündür.
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Resim 1- Uygurlarda kadın müzisyen          Resim 2- Mısır’da kadın müzisyenler 
(Göher, 2016).  

Kadının müzikle ilişkisi dönemsel ve toplumsal koşullar göz önünde 
bulundurularak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Zira, sekizinci 
yüzyılda Bilge Kağan Yazıtlarında karşımıza çıkan tarihsel anlatıda yer 
alan kadın anlatısı ve anaerkil olarak nitelendirilen eski Türk toplumu ifa-
deleri geçmiş döneme ait bazı bulgular sunmaktadır. Köken mitlerinde 
ve yaratılış mitlerinde Türk toplumunun anaerkil erken dönem izleri ve 
kadın şamanlardan bahsedilmektedir. Örneğin, eski Türklerde görülen 
tasvirler arasında Uygurlardaki (840) kadın (Resim 1) müzisyen örneği 
(Vural Göher, 2016, s. 223) ya da Mısır dönemine ait görsel malzemelerde 
kadının müzik çalgıları ile resmedildiği (Resim 2) örnekler kadının müzik 
çalgılarıyla ilişkisine işaret etmektedir. 
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Resim 3- 14. yüzyıl Türkmen Sarayı ve  Resim 4- 15. yüzyıl Timur Sarayı
ve def ve çeng çalan kadınlar   (Beşiroğlu, 2017, s. 147). 

14. yüzyılda Türkmen Sarayı’nda müzisyen kadınların çeng ve def ça-
larken resmedildiği görsel (Resim 3) ve 15. yüzyılda Timur Sarayı’nda çar-
para çalan rakkaseye, def ve nefesli bir çalgı (ney) icrası yapan kadın mü-
zisyenlerin eşlik ettiği, kadın ve müzik ilişkisine işaret eden nadir örnekler 
arasındadır. (Resim 4). Osmanlı döneminde kadının müzikle ilişkisine 
dair eldeki kaynaklar ışığında ilk görseller, 15. yüzyıl sonrasında resme-
dilen minyatürlerde çeng ve def çalan (Resim 5) kadınlardır (Beşiroğlu, 
2017). 
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Resim 5- Osmanlı dönemi kadın müzisyenler         Resim 6- Christine de Pisan, Sappho. 
(Beşiroğlu, 2017, s. 149).  

Benzer örnekler Avrupa müzik tarihinde yine 15. yüzyılda Christine 
de Pisan’ın Le Livre de la Cité des Dames (1405) çalışmasında Sappho’nun 
bir arp ile betimlenmesi ile karşımıza çıkmaktadır (Resim 6). 16. yüzyılda 
Osmanlı tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âlî, “Mevâ’idü’n Nefais fi Kavâ’idi’l 
Mecalis” (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerine Ziyafet Sofraları) adlı eser-
de telli, nefesli ve vurmalı birçok çalgı saydıktan sonra söz konusu çalgı-
ların karakterlerinin ‘erkeklikle’ ilişkilendirildiğini, bir de ayrıca ‘kadınsı’ 
çalgıların olduğunu ve bu çalgılara rağbet edenlerin de kadın düşkünü 
olduklarını dile getirmektedir. Çalgılara atfedilen cinsiyet tanımları bakı-
mından bu örnek, müzik alanında rastladığımız belirleyici bir tasvirdir. 
Bu anlamda, toplumsal cinsiyet kurgularının çalgılar üzerindeki yansıma-
sı hakkında günümüzde pek çok örnek1 verilebilir. 

Kadınlar yalnızca çalgı icrasıyla müzik üretiminde yer almakla kalma-
mış, bestecilik konusunda da birikim ortaya koymuşlardır. Avrupa müzi-
ğinde 12. yüzyılda Hildegard von Bingen, barok dönemde ise Francesca 

1 Örneğin, 1781-1786 yılları arasında İstanbul’da bulunan Giambatista Toderini, kanunun 
saraydaki kadınlarca çalındığını ifade etmektedir. Ayrıca, Levnî harem saz takımını ney, 
tanbur, mıskal ve daire çalan harem saz takımını resmetmiştir (Aksoy, 1994: 177, 180).
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Caccini (Doğuş Varlı, 2017, s. 112) gibi isimler karşımıza çıkmakta, bu du-
rum Osmanlı müziğinde de karşılık bulmaktadır. Osmanlı dönemi kadın 
müzisyen/bestekârlara ait tespit edilebilen en eski eser 17. yüzyılın son yarısı 
18. yüzyılın başında Kantemiroğlu tarafından yazılmış olan Kitab’ül İlmü’l 
Mûsiki alâ Vechü’l Hurufat adlı yazmada ‘Saba-i Raftar’ olarak bahsi geçen 
Reftâr’a ait olduğu düşünülen bestedir (Kantemiroğlu, 2001, s. 135). Fakat, 
Ali Ufki bu peşrevi Mecmua-i Saz-ı Söz’de Reftâr kelimesini kullanmadan 
Dilnuvaz olarak kaydetmiştir (Beşiroğlu, 2017, s. 158). Suphi Ezgi de IV. 
Mehmet zamanında Reftar adında yaşamış bir besteciden bahsetmekte-
dir. Hekimbaşı Subhizade Abdülaziz Arif Efendi tarafından kaleme alınan 
din dışı güfte repertuvarı açısından en zengin kaynaklardan biri olarak 18. 
yüzyılda yazılmış olduğu bilinen Hekimbaşı mecmuası olarak tanınan eser-
de de Reftar’a ait olabileceği düşünülen bir besteden söz edilmektedir. 18. 
yüzyıl saz külliyatı olarak bilinen Kevseri mecmuasında Edvâr II, 141-2/  
no. 276’dan nakledilen bilgi şu şekildedir: Eserin nüshalarından biri: a) 
MSS, v. 87b, “Peşrev der Mâkam-ı Sabâ Usuleş Düyek”. Başlığın yanına 
sonradan farklı bir kalemle “Dilnüvaz” yazılmış olduğu ifade edilmiştir 
(Ekinci, 2016, s. 150). Ankara Radyosu’nda Reftar Kalfa adına kayıtlı İs-
mail Hakkı Bey Koleksiyonu’nda bulunan eserler arasında Rast, Hicaz, 
Nigâr, Şehnazbuselik, Muhayyersünbüle, Arazbarzemzeme, Zirgüle ma-
kamlarında peşrevler ve saz semaileri ile Saba peşrev ve Evcbuselik saz 
semaisi yer almaktadır (Beşiroğlu, 2017, s. 138). Reftar’dan sonra Osmanlı 
döneminde eserleri bilinen ikinci isim, bu çalışmada bir eserini incelendi-
ğim tanburi ve bestekâr Dilhayat Kalfa’dır.

Dilhayat Kalfa 

1710(?) yılı civarında İstanbul’da doğduğu düşünülen Dilhayat, Os-
manlı döneminde yaşamıştır. Talip Mert tarafından yayımlanan Dilha-
yat’ın terekesiyle kalfalığı ve yaşadığı döneme dair daha net bilgiler elde 
edilmiştir. Dilhayat Kalfa’nın III. Ahmed’in hazinedâr ustası olabileceğini 
bildiren Talip Mert bu savını, Çağatay Uluçay’ın tespitinde yer alan Dil-
hayat Hanım’ın hazinedâr ustalığına delil olabilecek eşyası içinde yer alan 
dört adet elmaslı iğneye dayandırarak destekler (Mert, 1999, s. 5). Nazmi 
Özalp, Dilhayat’ın kalfalığına ve eserlerinin müzik tarihimizdeki yerine 
dair şu ifadeleri kullanmıştır: “...hakkında az bilgi bulunan kadın bestekâr-
larımızın en büyüğüdür. Mûsikî eğitimini haremdeki meşkhanede mûsikî 
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hocalarından almıştır. Saz ve sözlü eserlerine bakarak iyi tanbur çaldığı 
söylenebilir. Evcârâ makamındaki peşrevi ile saz semâîsi, saz mûsikîmizin 
şaheserlerindendir” (Özalp, 1986). Bu bağlamda eldeki kaynaklar Dilhayat 
Kalfa’nın kadın bir besteci olarak Osmanlı sarayında yaşayıp, eserler ver-
diğini gösterir nitelik kazanmaktadır.

1761/1762 tarihli aşure tevzi’ defterinde “Saray-ı Atik’de kethüda ka-
dın” şeklinde kayıtların mevcudiyeti, eski sarayda bulunan cariyelerin 
hem en yaşlısı hem de amirleri olarak bilinen “kethüda” (kâhya) kadın 
ve kalfalık dereceleriyle kadınların saray içerisindeki görevlerine işaret 
etmektedir. Bu noktada Osmanlı sarayında kethüda kadınlardan bahset-
mekte fayda var. Harem-i Hümayun’un 16. ve 17. yüzyıllarda gücünün 
dikkate değer bir şekilde arttığını belirten Leslie Peirce, III. Murad sal-
tanatının güçlü kethüdası Canfeda Hatun’un kariyerinde yükselişini de 
anlatmaktadır. Canfeda Hatun, Yeni Saray hareminin ilk resmî kethüda 
hatunu olmuştur (Peirce, 2015: 184). Haremde en alt statüde bulunan “ca-
riye1” genç kızlar hareme alındıklarında, koğuşlarda kalan kızların başla-
rında onar kişilik gruplardan sorumlu yaşlı kadınlar bulunur ve bu kızlar 
müzik, şarkı söyleme, şiir, dans, ayrıca Türkçe, Farsça ve din dersleriyle 
eğitilir. Eğitim görenlerin içlerinden çok azı mezun olurken, geriye ka-
lanlar subaylar ya da Enderun’dan çıkan erkeklerle evlendirilir. Haremin 
yüksek mevkideki hepsi kadın olan idari görevlileri ve özellikle başların-
daki kethüda kadın (Resim 7), yüksek maaşı ile önemli ve itibar sahibi sta-
tüye sahiptir. Çok sayıda hizmetlinin günlük işlerini gördüğü bu kadınlar, 
sultana ve annesine hizmet etmek için seçilmiş genç harem kadınlarının 
eğitimini de denetleyen görevlilerdir (Kocaaslan, 2014, s. 110). Kethüda 
kadın, bütün cariyelerin amiridir ve bunun alameti olarak da elinde gü-
müş kaplı bir değnek taşır. Cariyelik hiyerarşisinde ikinci rütbe, “kalfalık” 
olarak belirlenmiş, acemi cariyeler -eğitimleri sonrasında- yükselerek al-
dıkları kalfalık unvanıyla haremin en önemli hizmetlerinde görev almaya 
başlamışlardır. Hünkâr, valide sultan, sultan, şehzade, kadınefendi ve ik-
bal dairelerine dağıtılan kalfalar, burada hem dairelerin hizmetini görmüş 
hem de acemilerin eğitimleri ile ilgilenmişlerdir (Göncü, 2015, s. 128). 

1 19. yüzyılda bulunmuş iki defterde yer alan bilgilere göre haremdeki cariyeler, dört sını-
fa ayrılmaktadır. Birinci sınıfı, kethüda kadın, hazinedar usta, ikinci sınıfı, ikinci çama-
şırcı, ikinci çaşnigir, ikinci ibriktar, ikinci kahveci, ikinci berber, ikinci kilerci, başkâtibe 
ile ikinci kâtibe; üçüncü sınıfı, 62 cariye ve en kalabalık olan dördüncü sınıfı ise acemi 
de denilen 185 cariye oluştururdu (Akyıldız, 2017, s. 130).
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Resim 7- Kadın Kethüda: Elbise-i Atike-i Osmani-
ye, İ.ÜK.T. 9362 (Tuğlacı, 1985).1

Haremin1 içe kapalı yapısı se-
bebiyle tarihsel anlatılara 
konu olmayan kethüdalık ve 
kalfalık gibi görevler, son yıl-
larda Osmanlı Harem-i Hü-
mayun’u hakkında yapılan 
çalışmalarla çok daha iyi an-
laşılmaktadır. Bu bilgiler, Os-
manlı-Türk müziği tarihi ba-
kımından önem taşıyan 
soruların aydınlığa kavuşma-
sında da etkili olmuştur. Mü-
zisyen Dilhayat’ın, tarih bel-
gelerinde ‘kalfa’ olarak 
tanımlanması geçmişte kadın 
mı, erkek mi olduğu yönünde 
tartışmalara yol açabilirken, 
günümüzde sarayda görev 
alan kadın kalfaların yetkinli-
ğine dair göstergeler, Dilha-
yat Kalfa’nın kadın müzisyen 
ve besteci olarak Osmanlı Sa-

rayı’nda yaşayıp, eserler verdiğini doğrular niteliktedir. Söz konusu bilgi-
ler Dilhayat Kalfa’nın musikiyi haremde öğrenmesi, iyi bir tanburi ve 
bestekâr olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır. Dilhayat Kalfa’nın, Sul-
tan IV. Mehmet’in saltanatının son yıllarında doğduğu, Sultan III. Süley-
man, Sultan II. Ahmed, Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmed dönemleri-
ni yaşadıktan sonra 1740 yıllarına yakın bir tarihte İstanbul’da öldüğü 
sanılıyor (akt. Ergen, 1994, s. 5 ve Aksüt, 1992, s. 55; Özalp, 1986) şeklin-
de ifade edilmektedir. Döneme dair bir başka tespit, araştırmacı Harun 
Korkmaz (2021) tarafından İsmail H. Uzunçarşılı’nın I. Mahmud’un mu-
siki yönünden bahsederken verdiği malumattan hareketle şöyle ifade 
edilmiştir:

1 IV. Mehmed Saltanatında Topkapı Sarayı Haremi İktidar, Sınırlar ve Mimari, Murat 
Kocaaslan, Kitap Yayınevi.
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Sarayda musikiye istidatlı cariyeler yetiştirmiştir. Bir bestekâr cariyesi-
nin “Tûğ-ı şâhî mi desem zülfüne şebboy mu desem” matlalı bir besteyi ve 
bir cariyesinin de “Sahbâ-yı la’li neşve-i cândır ol âfetin” “Semâîsini beste-
lediği”dir (Korkmaz, 2021).

Korkmaz, güfte mecmuaları incelemesinde “Sahbâ-yı la’li neşve-i cân-
dır ol âfetin” mısraı ile başlayan Segâh makamındaki Semâî’nin, istisnasız 
biçimde bütün mecmualarda Dilhayat’a atfedilmesinden yola çıkarak Dil-
hayat’ın I. Mahmut’un cariyesi olduğuna işaret eder. 

Hayri Yenigün, Dilhayat Kalfa’nın vefat yılı1 olarak 1740? tarihine işa-
ret etmektedir ki, Talip Mert bu tarihi bulduğu belge ışığında doğrula-
dığını belirtmektedir. Mert, Dilhayat Kalfa’nın Osmanlı Arşivi’nde yeni 
bulunan bir belgeye göre hiç evlenmemiş olduğunu, saraydan ayrılma 
sebebi meçhul olan Dilhayat’ın varisi olmadığını, eşyalarının mahkeme 
huzurunda yazılıp tespit edildiğini ve bu belgede ondan usta diye bahse-
dildiğini ifade etmiştir (Mert, 1999, s. 6). Tereke içinde yer alan kitaplar, 
Dilhayat Usta’nın okur-yazar, bestelerinin hâiz olduğu vakar, ciddiyet ve 
sanatkârane üslûba sahip ve okur-yazarlıktan da öte devrine göre ciddi bir 
kültüre mâlik, belki de o vaktin en kültürlü kadınlarından olduğunu gös-
teriyor. Nisan 1740’dan önce Sultanahmet civarında bulunan ve o zaman 
mahalle olan Kabasakal’daki küçük bir evde vefat ettiği (Mert, 1999, s. 11) 
bildirilmektedir.

Dilhayat’ın kaynaklarda görülen bestelerinin sayıca elimizdekinden 
çok daha fazla olduğuna ve güfte mecmualarında daha fazla eserinin bu-
lunduğuna dair kayıtlardan bahsedilmesine rağmen günümüzde notaya 
geçmiş eserlerinin sayısının yalnızca 12 adet2 olduğu söylenmektedir. 
Bunların dördü güfteli büyük formda beste, sekizi ise saz eseridir. Dilhayat 
Kalfa besteleri, Darülelhan Tasnif Heyeti tarafından tespit edilmiş eserler 
arasında yer almaktadır (Ergen, 1994: 56; Mert, 1999: 11). Dilhayat Kal-
fa’nın bestelerinin günümüzde bilinenden sayıca fazla olduğu çeşitli güfte 
mecmualarında Dilhayat adına kayıtlı güftelerden3 yola çıkarak söylenebi-

1 Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Musikisi adlı eserinde Dilhayat Kalfa’nın doğum yılını 
1760?, vefat yılını ise 1820? şeklinde tarihlendirmiş olsa da, günümüz kaynakları bu 
tarihlerin yanıltıcı olduğunu göstermektedir. 

2 Notaya geçmiş bu eserler hakkında çeşitli kaynaklarda farklı ifadeler mevcut olduğun-
dan net bir sayı vermek mümkün olamamaktadır.

3 Çeşitli kütüphanelerde mevcut güfte mecmualarında bulunan ve Dilhayat adına kayıtlı 
bu güfteleri tespit ettiğimiz bir diğer çalışma daha sonra yayınlanacak olup, bu araştır-
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lir. Bu araştırmanın tespitleri arasında sunulan Dilhayat’a ait “Evc semâi” 
eserin iki örnek el yazması güfte nüshasının karşılaştırmalı olarak incele-
mesi yer alırken, T.Y. 2061 numaralı mecmuadaki güfte ilk kez yayınla-
nacaktır. Bu incelemeye geçmeden önce çeşitli kaynaklarda Dilhayat’a ait 
olduğu düşünülen saz ve sözlü eserler aşağıda belirtilmiştir:

Saz Eserleri: Evcârâ Peşrev (Çifte düyek), Evcârâ Saz Semaisi, Büzürg 
Peşrev, Sipihr Peşrev (Muhammes), Hüseyni Peşrev (Hezâr Dînar), Hü-
seyni Saz Semaisi, Müselles Peşrev (Sakıyl), Müselles Saz Semaisi (Ergen, 
1994: 56-60).

Sözlü Eserleri: Mahur Beste, Devr-i Kebîr: “Tâ-be-key-sînemde câ et-
mek cefâ vü kîneye”; Saba Beste, Ağır Hafif: “Yek-be-yek gerçi murâd-ı 
dili takrir etdim”; Evc Beste, Ağır Remel: “Çok mu figanım ol gül-i zî-
bâ-hırâm için”; Rast Beste, Ağır Hafif: “Nev-hırâmım sana meyleyledi can 
bir, dil iki” (Aksüt, 1992: 56).

Dilhayat’ın bu eserleri hakkında çok daha derinlikli araştırmalara ihtiyaç 
duyulduğu bir gerçektir. Örneğin, bestekâr Selânikli Udî Ahmed Bey tara-
fından İzmir Marifet Matbaası’nda 1338 (1940) yılında Dilhayat Nota Mec-
muası olarak toplam 5 fasıl şeklinde yayınlanan notalar arasında Dilhayat’a 
ait bir eser görünmemektedir (Atr, 1996). Etem Ruhi Üngör’ün ‘Türk Musi-
kisi Güfteler Antolojisi’nde (1981, İstanbul) Eviç makamına ait eser güfteleri 
arasında Dilhayat Kalfa’ya ait Remel Beste olarak kayıtlı tek eser vardır: 

Çok mu figânım, ol gül-i zîba hıram içün,
Elbette sây ider kişi, âlemde gâm içün, 
Maksûd cevr ise bana, best-i tegâfülün, 
Ey şûh, verme kendine zahmet, cefâm içün,
Efendim ah yel le lel lele lel lel lele lel li tere li yele le lel lele lel lele li ah 

ah beli yâr-i men. 

Üngör’ün kitabında yer alan 91 adet Eviç makamına ait şarkı ve türkü 
güftesinin içerisinde Dilhayat Hanım’a (Kalfa) ait tek Eviç beste, yukarıda 
aktarılan Remel eserdir (Üngör, 1981).

Dilhayat Kalfa’nın, Türk musikisi bestekârlarının dönemsel olarak tanıtıl-

ma kapsamına ilave edilmemiştir. Bu vesile ile araştırmanın başlangıcında İstanbul’daki 
kütüphanelerde güfte mecmuaları üzerinde yaptığı neşredilmemiş araştırma belgelerin-
den özel olarak istifade ettiğim Dr. Nuri Özcan’a teşekkür ederim.
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dığı az sayıda yazılı kaynak içerisinde isminin geçmediği görülmektedir. Bu 
durum başlangıçta da belirtildiği gibi müzik tarihi yazımında kadının varlı-
ğına dair ilgi yoksunluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda en güzel örnek 
Baki Süha Ediboğlu’nun ‘Ünlü Türk Bestekârları’ (1962) başlıklı kitabıdır. Söz 
konusu çalışma incelendiğinde, Mustafa Itrî Çelebi’den başlayarak 17. yüzyıl 
bestekârları arasında yer alan Zaharya ve Hafız Post gibi bestekârlar anlatıl-
dığı halde Dilhayat Kalfa’dan söz edilmediği göze çarpar. Ediboğlu’nun ese-
rinde bahsettiği tek kadın bestekâr, daha yakın bir zaman diliminde yaşamış 
ve eserler vermiş olan Leyla Hanım’dır (1850-1936) (Ediboğlu, 1962, s. 137).

Sultan III. Selim ve Evc’ârâ Makamının Terkibi Hakkında

Osmanlı musikinde sultanların himayesinde gelişen makam müzik ge-
leneği, III. Selim gibi musiki ekolü olarak nitelendirilen sultanlar ile zen-
ginlik kazanmış ve itibar görmüştür. III. Selim’in müzik eğitimi, I. Abdül-
hamid’in müezzinbaşısı Kırımlı Ahmed Kâmil (Kâmilî) Efendi’den usul 
ve eser meşkiyle başlamış, Hacı Sâdullah Ağa’dan ve özellikle geleneksel 
tanbur üslûbunun üstadı Tanbûrî İzak’tan aldığı derslerle devam etmiştir. 
III. Selim’in mûsikiyle en fazla meşgul olduğu dönem şehzadelik yılları ol-
muş ve en güzel eserlerini bu dönemde bestelemiştir. Saraydaki küme fa-
sıllarında yer aldığı bilinen dönemin musikişinasları arasında Hacı Sâdul-
lah Ağa, Tanbûrî İzak, Tanbûrî Emin Ağa, Abdülhalim Ağa, Vardakosta 
Ahmed Ağa, Küçük Mehmed Ağa, Kemânî Mustafa Ağa, Şâkir Ağa, Genç 
İsmâil (Dede Efendi) yer almakta, Dede Efendi’nin III. Selim’in yetişme-
sindeki (Özcan, 2009: 425) katkısından bahsedilmektedir. Bestekâr, ney-
zen ve tanburi Sultan III. Selim’e (1761-1808) ait olduğu belirtilen makam 
terkipleri Abdülbâki Nâsır Dede’nin  (1765- 1821) Tedkīk u Tahkīk  adlı 
eserinde yer almaktadır. Nâsır Dede eserinde, Arazbâr-bûselik, Dilârâ, 
Evc’ârâ, Hicâzeyn, Hüzzâm-ı cedîd, Isfahânek-i cedîd, Muhayyer-sünbü-
le, Nevâ-kürdî, Nevâ-bûselik ve Sûzidilârâ makamlarını III. Selim’in ter-
kip ettiğini belirtmiştir. Dede’nin Tedkîk ü Tahkîk adlı eserinde Evc-ârâ 
makamını tarif ederken “...Sûz-i dil-ârâ makamını yapan o Hüner Kay-
nağı’nın buluşudur” şeklindeki ifadesi, bu makamı III. Selim’in terkibi-
ne işaret olarak düşünülmüştür. Müzikolog Suphi Ezgi ise Nazarî-Amelî 
Türk Musikisi adlı eserinde Acem-bûselik, Pesendîde ve Şevkefzâ makam-
larının III. Selim tarafından terkip edilmiş olabileceğini söylemektedir. 
Ayrıca, bazı eserlerde de Dilnüvâz, Gerdâniye-kürdî, Hüseynî-zemzeme, 
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Nevâ-kürdî, Rast-ı cedîd ve Şevkutarab makamlarının III. Selim’in terkibi 
olduğunu belirtilmiştir (Özcan, 2009: 426). Özalp’e göre 19 yaşında olan 
III. Selim’in “henüz yetişme dönemlerinde böyle bir makamı tertib etmesi 
zaten uzak bir ihtimaldir (Özalp, 1986, s. 177). Bu makamın III. Selim 
adına kayda geçmesinin sebebinin Nâsır Dede’nin, Sûzidilârâ ve Dilârâ 
makamlarında yaptığı jestlere benzer şekilde, Evc’ârâ makamı gibi zarif 
bir hediyeyi hâmîsine lâyık görebileceği yönündeki görüşlerini dile getiren 
Benlioğlu, durumu açıklarken, Tedkîk ü Tahkîk’i inceleyen ve yeni terkip-
lerin de eklenilmesini söyleyen III. Selim’in bu hususta bir itirazı olmama-
sından yola çıktığını da belirtmiştir (Benlioğlu, 2017: 216). Görüldüğü gibi 
Evc’ârâ makamının III. Selim tarafından düzenlenmiş bir makam olup ol-
madığı ya da eserlerin Dilhayat’a ait olup olmadığı hususunda kaynaklar-
da farklı bulgular karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, Dilhayat Kalfa’ya 
ait Evc’ârâ makamı terkibinin on sekizinci yüzyılın toplumsal koşulları ve 
toplumsal cinsiyet kurguları gereğince kadın bestekârların henüz isimleri 
ve kimlikleri ile tanınmalarının söz konusu olmaması düşüncesinden ha-
reketle müzik tarihi literatürünün bir yanılsamayla yok sayıldığı düşünü-
lebilir. Ancak, son yıllarda yapılan çalışmalar ve Evc’ârâ makamında saz 
eserlerinin Dilhayat’a ait repertuvar kapsamında icra edildiği örnekler de 
mevcuttur. Kadın bestekârların tarih yazımında hele ki musiki bestekârlığı 
bakımından nadiren ele alındığı en güzel örnek, Dilhayat Kalfa’nın eserle-
rinin icra edildiği 2017 yılında yayımlanan bir CD1 çalışmasıdır.

Araştırmacı Talip Mert’in 16.10.1998 tarihinde, o zamanki adıyla Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi’nde ulaştığı terekedeki eşya ve malzemelere iliş-
kin bilgiler ışığında Dilhayat Kalfa’nın sarayda yetişerek kalfalık rütbesine 
erişmiş, önemli idari görevlerde bulunmuş bir kadın bestekâr olduğu bilgisi 
kesinleşmiştir. Dilhayat Kalfa’nın terekesinde “Kelâm-ı Kadîm” ve “En’âm-ı 
Şerif” ve diğer altı kitabın yanı sıra saatler, kürkler, işlemeler, mücevherat, 
giyim eşyası, mutfak eşyası ve çeşitli ev eşyaları mevcuttur (Mert, 1999, s. 
1-4). Kalfalıktan, ustalığa terfi etmiş olan Dilhayat’ın eşyaları arasında Ha-
zinedar ustası olduğuna dair emareleri kuvvetlendiren Hazinedarlara özel 
yaptırılan kabak çiçeği şeklinde dört elmas yaka iğnesi ortaya çıkmıştır. 

Dilhayat Kalfa’nın günümüze ulaşan besteleri arasında Evc’ârâ maka-
mındaki peşrev ve saz semai gibi saz eserlerinin yanı sıra elde notası olan 

1 Lale Kadınlar Topluluğu tarafından ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ adıyla yayımlanan CD ça-
lışması, 2017 yılında Kalan Müzik tarafından yayınlanmıştır.
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10 civarında eseri bilinmekte, hatta 100’den fazla eseri olabileceğine dair 
bilgiler verilmektedir (Aksüt, 1992; Mert, 1999 vd.). Dilhayat Kalfa’nın 
yaşamı ve eserleri hakkında elde edilen bu bilgilerin geliştirilmesi bakı-
mından mevcut güfte mecmuaları üzerinde yapılacak derinlemesine araş-
tırmalar oldukça önem taşımaktadır. Okumakta olduğunuz araştırmanın 
konusunu oluşturan (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu’nda 
T.Y. 2061 numaralı) güfte mecmuasında yer alan Dilhayat’a ait bir eserin 
güftesi ile aynı güftenin farklı versiyonunun bulunduğu diğer bir örnek 
nüshanın karşılaştırmalı olarak incelenmesi de bu türden çalışmalara baş-
langıç niteliğindedir. Bir sonraki bölümde Osmanlı dönemi müzik arşivi 
bakımından en önemli kaynaklar arasında yer alan güfte mecmuaları hak-
kında kısaca bilgi verilmiştir. Ardından, Dilhayat’a ait bir güftenin izleri, 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T.Y. 2061 numaralı güfte 
mecmuası vasıtasıyla sürülmüş, detaylı bir inceleme yapılmıştır. Söz ko-
nusu koleksiyondaki güfte örneğinin bir diğer versiyonu olan nüsha tespit 
edilmiş ve karşılaştırmalı çalışması yapılarak, veriler analiz edilmiştir.

Güfte Mecmuası 

Güfte kelimesi, Farsça “goften/güften (söylemek)” mastarından “gof-
te/güfte (söylenmiş)” anlamına gelmektedir. “Bestelenmek üzere yazılmış 
şiir” anlamına da gelen güfte kelimesi Türk musikisinde, “çeşitli şekiller-
de/formlarda bestelenen eserlerin sözleri” manasında kullanılmıştır (Öz-
can, 2020: 17). Türk müziğinde sözlü bir eserin bestelenmiş olan manzum 
sözlerini betimlemek üzere güfte kelimesi kullanılır (Öztuna, 2006, s. 31).

Güfte mecmuası; makam,1 usul,2 beste türü, bestekâr ismi gibi atıflardan 
birini veya birkaçını kullanarak, mündericatındaki şiirlerin bestelendiğini 
gösteren deliller taşıyan bir nevi eş’ar mecmuası olarak tanımlanmaktadır. 
Güfte mecmuası türleri şunlardır: Fasıl mecmuaları, şarkı mecmuaları, 
ilahi mecmuaları, ayin’i şerif, mevlid ve miraciye mecmuaları. (Korkmaz 
2014, s. 675, 680). Ayrıca, kütüphane kayıtlarında “mecmûa-i eş’ar (şiirler 
mecmuası)” adıyla kayıtlı eserlerin bazılarında da güftelere rastlanmakta-
dır. Çoğunluğu “Osmanlı Türkçesi” ile yazılmış olan güfte mecmualarının 

1 Sesler (perdeler) ve aralıklar vasıtasıyla oluşturulan, Türk ve Arap müziklerinde kulla-
nılan ezgisel yapıların teorik olarak tanımlanmasını ifade eden müzik terimidir.

2 Türk müziğindeki değişik düzüm yapılarıyla oluşturulan, müzikteki zaman kalıplarını 
ifade eden, ritmik yapıya işaret eden terimdir. 
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yanı sıra, Karamanlıca ve Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış güfte mec-
mualarının da vardır (Özcan, 2020: 18). 

On yedinci yüzyıl Hafız Post (1630-1693) mecmuası, 30 makam ve 977 
güftenin yer aldığı bir mecmua olarak bilinen en kapsamlı örnekler ara-
sında yer alırken, on sekizinci yüzyılda yazılmış olduğu bilinen Hekimba-
şı mecmuası yine bu örnekler arasında yer alır. 1853 yılında basılmış ilk 
matbu güfte mecmuası ise Haşim Bey Mecmûası’dır. Ayrıca, güfte mec-
muaları hakkında bilgi içeren Etem Ruhi Üngör’ün Türk Musikisi Güf-
teler Antolojisi’nde, 98 güfte mecmuasına dair bir liste mevcuttur. 1850 
ile 1890 yılları arasında 33 güfte mecmuası yayımlandığı, bunlardan on 
sekizinin son dört yıl içerisinde kaleme alındığı görülmektedir. 1890-1923 
yılları arasında 50 güfte mecmuasının İstanbul’da yayımlanmış olduğu bi-
linmektedir. Bu tablo değerlendirildiğinde on dokuzuncu yüzyılın ikinci 
yarısında güfte yazımının ve müzik yaşamının aktifleşmiş olduğu da elde-
ki bilgilerdendir (Alimdar, 2016, s. 471). 

On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden itibaren oldukça fazla sayıda 
güfte mecmuası yazıldığı bilinmektedir. Müziğin meşk usulüyle yani, me-
lodinin hafıza yoluyla tekrara dayalı süreçte öğrenilmesi açısından güfte 
mecmualarının hatırlatıcı işlevi oldukça önemlidir. Edvâr (müzik hakkında 
teorik bilgiler sunan yazma eser) geleneğine dayanan müzik nazariyatı ak-
tarımı ile dönemin sesleri, makamsal özellikleri/seyirler, usuller ve çalgılara 
dair bilgiye odaklanılırken, müzik yazısı/notasyon içeren repertuvara dair 
belgenin yine edvârlar aracılığıyla aktarıldığı görülmektedir. Bu süreçte güf-
te mecmuaları kişiler tarafından oluşturulan hatırlatıcı mahiyette el yazması 
defterler olarak daha fazla sayıda karşımıza çıkmaktadır. Güfte mecmuala-
rının en önemli özelliği edebiyat bağlamının yanı sıra dönemin notaya alın-
mamış müzik repertuvarına ve bestekârlara dair ipuçları taşımasıdır. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan 2061 
Numaralı Mecmua

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan musiki 
yazmaları hakkında Harun Korkmaz’ın yapmış olduğu Yüksek Lisans tez 
çalışmasında T.Y. 2061 numaralı Türkçe yazma eserler katalog çalışma-
sı hakkında belirtildiği üzere “fasıl mecmuası” olarak tanımlanan, sekiz 
varaklı nüsha Dîvânî yazıyla yazılmıştır (Korkmaz, 2014: 71). Okumakta 
olduğunuz araştırma kapsamında İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kü-
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tüphanesi’nde bulunan 2061 numaralı belirtilen güfte mecmuasının ince-
lemesi esnasında Dilhayat’a ait bir bestenin sözleri günümüz Türkçesine 
aktarılmış ve bu güftenin detayları araştırılmıştır. On sekizinci yüzyıl son-
larında yazılmış olan Cami (Molla) ile başlayan el yazması güfte mecmua-
sında yer alan besteci isimleri ve bestelerin on sekizinci yüzyıl bestekârları 
ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi bir başka çalışmanın konusu olmakla 
birlikte mecmuada bulunan bestekâr isimlerinden kısaca bahsetmek ye-
rinde olacaktır. Mecmuada; İsmail Ağa, Hafız, Hüseyin Ağa, Bekir Ağa, 
Zaharya (Kürkçü Miremir), Tomtom İmam, Tahir Efendi (Horasan), Itrî, 
Yusuf Çelebi, Dilhayat, Sermüezzin, Hafız Post, Enfî Hasan Ağa, Necip 
Bey gibi bestekârların isimleri saptanmıştır. 

2061 numaralı güfte mecmuasının varaklarını incelediğimizde; ilk 
sayfanın (1b) yırtık olduğunu, 2a’da İsmail Ağa’ya ait Çember usulünde 
Beste-i Hüzzam, Hafız’a ait Beste-i Irak, 2b’de Hüseyin Ağa’ya ait Beste-i 
Irak, Hafız’a ait Irak Semai, 3a’da [Ebu]Bekir Ağa’nın Hicaz, Hafız’ın Hi-
caz Evfer, 3b’de Zaharya’nın (Kürkçi) Hicaz, Tomtom İmam’ın Hüsey-
ni, 4a’da İsmail Ağa’nın Zencir usulünde Rahatü’l Ervah, Itrî’nin Remel 
usulünde Hüseyni, Tahir Efendi’nin Hüseyni, Hafız’ın Muhammes usu-
lünde Hüseyni, 4b’de Yusuf Çelebi’nin Hafif usulünde Gerdaniye, Hasan 
Ağa’nın Gerdaniye, Rıf’at’ın Segah Semai, 5a’da Dilhayat’a ait Eviç Semai, 
Sermüezzin’in Eviç Semai, Hafız Post’un Hafif usulünde Beste-i Acem, 
Itrî’nin Remel usulünde Beste-i Acem, Enfi Hasan Ağa’nın Çember usu-
lünde Beste-i Acem, Beste-i Uşşak, 6a’da Itrî’ye ait Sakil usulünde Buselik, 
Hafız’ın Hafif usulünde Semai eserleri tespit edilebilenler arasında sayıla-
bilmektedir. Bu eserlerden Dilhayat’a ait Eviç makamındaki eserin güftesi 
incelendiğinde ise ‘O cefa-pîşe aceb fitne aracık çıkdı’ şeklinde başlayan 
dizelerin “Gel efendim’ diyerek sonlandığı görülmüş ve aşağıda okunabil-
diği kadarıyla güfte nakledilmiştir:

O cefâ-pîşe aceb fitne aracık çıkdı   
Dilrübâcık kati aşup nemâcık çıkdı 

Hâl divançe-i me’mûl gelince dilber 
...dildâre-i müştâk safâcık çıkdı 

Gel efendim yâr ey vay gel...
Açam dâd cân/kan(?) Aman gel ey ... 
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Resim 8- T.Y. 2061 numaralı mecmuadan kesit.  
‘Semâʿi-yi Dilhayât-ı Evç’ başlıklı eserin sözleri. 

Resim 9- T.Y. 5657 numaralı 
mecmuadan kesit ve Türkçe 
transkripsiyon.

  İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Türkçe Yazmalar 2061 numaralı eserde 
ulaşılan güfteyle aşağıda verilen ikinci ör-
nek arasındaki sözler bazı farklılıklar içer-
mesine rağmen Dilhayat’a ait aynı eserin 
bir ikinci nüshası olduğu tespit edilmiştir. 

Güfte1 Mecmuası varak 564, İstanbul 
Üniversitesi El Yazmaları Kütüphanesi, 
T.Y. 5657 numaralı kayıtta tespit edilmiş 
olan ve daha önce yayımlanmamış Yük-
sek Lisans tezinde yer alan Dilhayat’a ait 
Semâi Evc makamındaki eserin güftesi 
ise aşağıdaki gibi nakledilmiştir (Ergen, 
1994, s. 116, 118):

1  T.Y. 5657 numaralı mecmuada yer alan bu örnek Güngör Ergen, Dilhayat Kalfa’nın 
Hayatı, Eserleri ve Türk Musikîsindeki Yeri (1994) adlı Yüksek Lisans çalışmasında tes-
pit edilmiştir. 
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Güfte

O cefâ-pîşe âceb fitne-edacık çıktı
Dil-rübâcık katı âşûb-nümâcık çıktı
Fâl-ı fivânçe-i me’mûla gelince dil-ber
Yine dil-dâde-i müştaka safâcık çıktı.

Terennüm

Gel efendim yâr ey yâr gel a cânım
Dâd ey amân gel ömrüm.

T.Y. 2061 numaralı mecmuada transkripsiyonu yapılan güftenin ikin-
ci beytinin ‘Hâl’ kelimesi ile başladığı, T.Y. 5657 numaralı mecmuada bu 
sözcüğün ‘Fâl’ olarak yazıldığı görülmektedir. İkinci beytin ikinci mısraın-
da ilk örnekte görülmeyen bir “yine” kelimesinin ikinci güftede yer aldığı-
nı, ayrıca güftelerin son mısraındaki kelimelerin farklılığı tespit edilmiştir.

1710 yılına kadar İstanbul’da yaşamış olan (Maxim, 2001, s. 322) Di-
mitri Kantemir tarafından kaleme alınan Osmanlı dönemi mûsikisi na-
zariyatının anlatıldığı Kitâbü İlmi’l-mûsikî alâ vechi’l-hurûfât adlı eserde, 
nazarî bilgiler yanında alfabetik olarak sıralanmış 350’yi aşkın enstrü-
mantal beste (peşrev ve semâi) notası (Popescu-Judetz, 2001, s. 320) ve 
repertuvar listesi mevcuttur. Eserde, Evc makamında notası bulunan eser-
ler incelendiğinde (Tura, 2001) 9 adet Evc makamında besteye rastlamak 
mümkündür ancak bunlardan hiçbiri Dilhayat’a ait bir beste olarak kayıtlı 
değildir. Bu durum, Kantemiroğlu’nun eseri kaleme aldığı yılların Dilha-
yat’ın henüz yeni doğduğu döneme denk geldiğini doğrulamaktadır. Ben-
zer şekilde Hâfız Mehmed Efendi’nin Şehzâdelerin Sünnet Düğünü Sûr-ı 
Hümâyûn (1720) adlı eserinde musikiyle ilişkili mevcut birkaç tasvir ve 
müzisyenlere dair kısıtlı bilgi içerisinde yine Dilhayat Kalfa’nın izine rast-
lanmamıştır (Kahraman, 2008). Bu bilgiler, Dilhayat Kalfa’nın 1730’lara 
doğru gençliği esnasında eserlerinin tanınmış olacağına işaret etmesi yö-
nünde değerlendirilebilir.

Sonuç Yerine

On yedinci yüzyılın sonu, on sekizinci yüzyılın ilk yarısında Osmanlı 
müzik üretiminde yer alan kadınların güfte mecmuaları aracılığıyla izle-
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rini sürdüğümüz bu araştırma, güfte mecmualarının kadının varlığı ve 
üretiminden haberdar olabilmemiz için oldukça önemli kaynaklar olabi-
leceğini bir kez daha hatırlatmıştır. Benzer biçimde feminist tarihçilerin 
salt gerçekliği yansıtmaktan ziyade kuran ve inşa eden bir edim olarak 
tanımladığı tarih yazımı, müzikoloji sahasında yoğunlaşan kadın tarihi 
araştırmalarıyla yeniden şekillenecektir. Bourdieu’nün toplumsallaşmış 
öznellikler şeklinde tanımladığı habitus, kültürel olarak tanımlanmış bilgi 
ve toplumsal eylem sisteminde kadının üretimine dair belge ve arşiv me-
selesindeki eksikliği görmemiz bakımından önem taşımakta, kadının var-
lığına rağmen tarih yazımında ikincilleştirilmiş öznelliğini fark etmemize 
vesile olmaktadır. 

20. yüzyılda yazılmış müzik tarihi ve biyografi örneklerinde kadın 
müzisyenler hakkındaki bilgiler kısıtlıdır hatta Dilhayat Kalfa ve benzeri 
müzisyen kadınlara dair bilgi yok denecek kadar azdır. Müzikle ilgilen-
miş, beste ve güfteler yazmış kadınların müzik tarihi yazımına eklenmesi 
müzikoloji araştırmalarının önemli bir görevidir. Kadın bestekârların ve 
özellikle Dilhayat Kalfa’nın çeşitli mecmualarda farklı güftelerinin tespiti 
yapılmış ancak, bu araştırmanın kapsamı dışında olduğundan başka bir 
çalışmaya bırakılmıştır. 

Osmanlı Sarayı’nda yaşamış Müslüman kadın bir tanburi ve bestekâr 
olan Dilhayat Kalfa’nın belgeler ışığında yaşamı ve eserlerinin anlatıldı-
ğı bu araştırmada, Dilhayat Kalfa’nın günümüze ulaşan eserleri dışında 
ilk kez sunulan bir güfte mecmuasında yer alan yeni bir güfte nüshası-
nın tespiti ve aynı güftenin başka bir versiyonunu içeren bir diğer örnekle 
karşılaştırmalı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Tarih yazımı ve kadınların 
müzik tarihindeki yeri üzerine müzikolojik araştırmaların aktarımı ve Os-
manlı dönemi kadın bestekârların varlığına yönelik ilk ipuçları değerlen-
dirilmiş, Dilhayat Kalfa’nın Osmanlı Sarayı’ndaki yaşamı, ‘kadın kethüda’, 
‘kalfa’ kavramlarının incelenmesiyle dönem koşullarında saray diploma-
sisine dair tarihsel veriler ışığında sunulmuştur. Müzik tarihinde kadın 
bestecilerin yaşamı ve eserleri hakkında kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz 
gerçeğiyle araştırma esnasında bir kez daha karşılaşılmış, bu sürecin her 
yeni belgeyle biraz daha aşılacağı konusunda elde edilen veriler umut kay-
nağı olmuştur. Dilhayat’a ait Evç makamındaki farklı iki nüshanın güftesi, 
(T.Y 2061 numaralı olan güfte ilk kez bu araştırmada incelendi) karşılaş-
tırmalı olarak incelenmiş ve iki nüsha arasındaki kelime farklılıkları tes-
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pit edilmiştir. Bilinen odur ki, çeşitli el yazması mecmualar ve/veya güfte 
mecmualarında aynı eserin güfteleri bazı farklılıklar gösterebilmektedir. 
Araştırma kapsamında sunulan bu yeni güftenin varlığı ve tespiti, tıpkı 
Dilhayat Kalfa’nın Evç makamında bestelediği eseri gibi güfte mecmuala-
rında mevcut diğer eserlerinin araştırılmasına ilişkin ihtiyacı ortaya koy-
maktadır. Kadın bestekârların eserleri üzerinde geniş kapsamlı bir çalış-
manın başlatılması niyetiyle hazırlanan bu tebliğ, keşfedilmeyi bekleyen 
Türk müziği repertuvarı ve tarih yazımı yeni için bir adım niteliğindedir. 
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KADINLARIN TOPLUMDA GÖRÜNÜR OLMALARININ 
BİR YOLU OLARAK VAKIFLAR:  
17. YÜZYIL İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Tijen Sabırlı1

Özet

Vakıf kayıtları, kadınların belirgin bir şekilde görünür oldukları eşsiz 
bir alanı temsil eder. Toplumun farklı sosyal tabakalarından kadınların 
kurduğu vakıflar, kadınların kendilerine bahşedilen özgürlük alanını nasıl 
kullandıklarının anlaşılmasına yardım eder. Vakıf evrakı hem soylu hem 
halktan kadınları ortak bir noktada birleştirmektedir. Bu açıdan toplumun 
farklı sosyal statülerinde yer alan kadınların tanımlanmasında vakıflara ait 
belgelerin kullanılması önemlidir.

Araştırmada ana kaynak olarak 1600 (h. 1009) tarihli İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defteri ile İstanbul’da yer alan bazı vakıflara ait vakfiyeler kulla-
nılacaktır. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 1600 (h. 1009) yılı itibariyle 
İstanbul’da kurulmuş olan vakıflara ait bilgileri özet şekilde içinde barın-
dıran birinci elden bir kaynaktır.

Tahrir Defteri ve vakfiyeler dışında, incelenen vakıflara dair bazı bel-
geler de araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu belgelerde vakıf hizmetlerinden 
faydalanan kadınlar, vakıf personeli olan kadınlar, vakıflara ait işletmeler-
de kiracı olarak bulunan işletmeci kadınlar yer almaktadır.

Osmanlı toplumunda kadınlar sahip oldukları statülere göre toplumsal 
alanda yer bulabilmekteydi. Hanedan mensubu bir kadının sahip olduğu 
güç, kamusal alanda görünür olma şekli ve düzeyi ile sarayla bağlantılı ol-
mayan halkın içinden bir kadının görünür olma durumunun farklılık arz 
ettiği anlaşılmıştır. Kadınların toplumsal alanda ortak görünürlüğe sahip 
oldukları alan vakıflardır. Ancak bazı kadınlar vakfa borcu olan biri olarak 
anılırken bazıları açları doyuran, şehri imar eden ve yüceltilen kadınlar 

1 Dr., Bağımsız Araştırmacı, tijensabirli@gmail.com
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olarak anılır. Aslında nasıl bir kişiliğe sahip oldukları asla bilinemez ama 
görünürlükleri böyle yansımıştır.

Vakıflar hayırseverlikle bağlantılı kurumlar olduğu için kadınlara atfe-
dilen şefkat, merhamet, besleme, annelik gibi sıfatlara uygun olduğu kabu-
lüyle bu alanda aktif olmalarına izin verilmiş olması mümkündür. Ancak 
bir kadının bir işyerinin işletmecisi olabilmesi, en azından bu konuda ka-
nunen bir engelleri olmadığını izah eder. Tabii ki kadınlara sunulan tüm 
bu hakların teşvik edildiği bir ortamın olduğundan bahsetmek için daha 
fazla veriye ihtiyaç duyulacağı kesindir. 

Araştırmanın odaklandığı dönem olan 17. yüzyıl bir önceki yüzyıla 
göre pek bir yenilik getirmeyen, mevcut durumun korunmaya çalışıldığı, 
bazı sorunlar çıktığı halde köklü çözümlerden uzak yaklaşımlarla bunların 
bir nevi görmezden gelindiği bir zaman dilimini kapsar. Osmanlı kurum-
ları özelinde ise yerleşmiş geleneklerin gözlemlenebileceği, bu gelenekler-
de oluşan değişimlerin izlenebileceği, önceki yüzyıllarla kıyaslamaların 
yapılabileceği önemli bir devri betimler. 

Anahtar Kelimeler: Vakıf kayıtları, tahrir defteri, Osmanlı, kadın, 17. 
yüzyıl, İstanbul
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ABSTRACT

FOUNDATIONS AS A WAY FOR WOMEN TO BE  
VISIBLE IN SOCIETY:  

THE CASE OF 17TH CENTURY ISTANBUL

Foundation registries represent a unique space in which women are 
prominently visible. Foundations established by women from different 
social strata of the society help to understand how women use the free-
dom space granted to them. Foundation documents unite both noble and 
common women in a common point. In this respect, it is important to 
use documents belonging to foundations in defining women in different 
social statuses of the society.

In the research, Istanbul Foundations Registration Book dated 1600 
(h.1009) and foundation charters of some foundations in Istanbul will be 
used as the main source. Istanbul Foundations Registration Book is a first-
hand resource that contains briefly information about the foundations es-
tablished in Istanbul as of 1600 (h.1009).

Apart from the Tahrir book and endowments, some documents re-
garding the foundations examined were also included in the study. These 
documents include women who benefit from foundation services, women 
who are foundation personnel, and women who are tenants in enterprises 
owned by the foundations.

In Ottoman society, women could find a place in the social sphere ac-
cording to their status. It has been understood that the power of a woman 
of the dynasty, the way and level of visibility in the public sphere, and the 
visibility of a woman from among the people who are not connected with 
the palace differ. Foundations are the area where women have common 
visibility in the social field. However, some women are referred to as peop-
le who owe the foundation, while others are referred to as those who feed 
the hungry, build the city and are glorified. In fact, it is never known what 
kind of personality they have, but their visibility is reflected in this way.

Since foundations are institutions associated with philanthropy, it is 
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possible that they are allowed to be active in this field, with the acceptance 
that they are in accordance with the titles attributed to women such as 
compassion, compassion, nurturing, and motherhood. However, the fact 
that a woman can become the operator of a workplace explains that at 
least there are no legal obstacles in this regard. Of course, it is certain that 
more data will be needed to talk about the existence of an environment in 
which all these rights offered to women are promoted.

The 17th century, which is the period in which the research focuses, 
covers a time period that did not bring much innovation compared to 
the previous century, the current situation was tried to be preserved, and 
although some problems emerged, they were somehow ignored with ap-
proaches far from radical solutions. In the case of Ottoman institutions, 
it describes an important period in which established traditions can be 
observed, changes in these traditions can be observed, and comparisons 
can be made with previous centuries.

Key Words: Waqf Records, Tahrir record books, Ottoman, women, 17. 
century, İstanbul
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KADINLARIN TOPLUMDA GÖRÜNÜR  
OLMALARININ BİR YOLU OLARAK VAKIFLAR:  

17. YÜZYIL İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Giriş

Osmanlı Devleti, 15. yüzyılın ortalarında İstanbul’u fethetmesinin ar-
dından dünyada hatırı sayılır devletler arasında girmişti. Kendi askerî ve 
siyasi gücünü ispat etmesi kadar İstanbul gibi ikonik bir şehre sahip olma-
sının da dikkatleri üzerine çekmede etkili olduğu şüphesizdir. İstanbul, 
Doğu Roma’nın başkenti, Ortodoks Hristiyanların manevi merkezi olarak 
önemini uzun yüzyıllardır koruyan bir kentti ve şimdi Osmanlıların elin-
de yeni bir role bürünecekti. 

İstanbul’un fatihi II. Mehmet, Doğu ve Batı’nın kesişme noktasında 
yer alan bu şehrin geçmişini yok saymadan, eski imparatorluk mirasıyla 
yenisinin mecz edilebileceği bir ortam oluşturmaya çalıştı. Şehrin imar 
edilmesinde ve yeni mahallelerin oluşumunda hanedan üyeleri ile devle-
tin önde gelenlerinin katkıları kaçınılmazdı. Bu Türk ve İslam devletlerin-
de var olan vakıf kurma yoluyla şenlendirme yöntemi, Bizans’ta var olan 
hanedanın kentin imar faaliyetlerine verdiği desteğin bir devamı gibiydi. 

İstanbul’un fethinden sonraki bir buçuk yüzyıl boyunca Osmanlılar 
ilerleyişlerine devam ettiler ve hem ekonomik, hem siyasi ve hem de as-
kerî açıdan dünyanın en önemli gücü konumuna yükseldiler. 16. yüzyı-
lın sonuna kadar devam eden bu yükselişin ardından kısmen durağan bir 
dönem olarak adlandırılabilecek 17. yüzyıl, devletin ve toplumun genel 
gidişatında başlayan çözülmenin ana nedenlerini anlamada önem arz 
eder. Finkel (2007), bu yüzyılı padişahı her şeyden önce bir savaşçı olan 
bir imparatorluktan, sultanın, sınırları giderek sabitleşen bir ülke üzerin-
de otorite uygulamaya çağrıldığı bir imparatorluğa geçiş süreci olarak ta-
nımlar. (s. 185) Bu dönemde pek çok açıdan konumunu muhafaza etmeye 
dönük bir siyaset güdüldüğü kabul edilebilir olsa da imar faaliyetlerinin 
halen devam ettiği, kültürel konulara ilginin hâmilik seviyesinde sürdüğü 
muhakkaktır. Daha genel bir ifadeyle 17. yüzyıl bir önceki yüzyıla göre 
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pek bir yenilik getirmeyen, mevcut durumun korunmaya çalışıldığı, bazı 
sorunlar çıktığı halde köklü çözümlerden uzak yaklaşımlarla bunların bir 
nevi görmezden gelindiği bir zaman dilimini kapsar. Osmanlı kurumla-
rı özelindeyse yerleşmiş geleneklerin gözlemlenebileceği, bu geleneklerde 
oluşan değişimlerin izlenebileceği ve önceki yüzyıllarla kıyaslamaların ya-
pılabileceği önemli bir devri betimler.

17. yüzyıl pek çok açıdan Osmanlı kurumlarının zirveye ulaştığı bir 
dönemdi. Eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmet gibi alanlarda faaliyet gös-
tererek toplumun ve bireylerin bu alanlardaki ihtiyaçlarını bedelsiz olarak 
karşılama amacını taşıyan sosyal bir kurum olan vakıflar için de durum 
böyleydi ve tüm İslam medeniyeti boyunca vakıfların en mükemmel hale 
ulaştığı dönem Osmanlılar zamanıydı. Bu iddialı tanımlamanın ardında, 
Osmanlı toplumunda kurulan vakıfların sayısı, mali büyüklükleri, kuruluş 
gayesindeki çeşitlilikler ve devamlılığın sağlanması için denetlenmelerini 
mümkün kılan bazı hukuki düzenlemelerin varlığı bulunur. Osmanlı Dev-
leti zamanındaki sayıları, oldukça kabarık olduğundan, vakıfları; kurucu-
larına, kuruluş amaçlarına, kurulduğu yere ve zamana ya da mali büyüklü-
ğüne göre ayırarak incelemek genel bir temayüldür. İstanbul’da kadınların 
kurduğu vakıflara odaklanılması ve ayrıcalıklı kadınların kurduğu vakıflar 
ile halkın içinden statüsüz kadınların kurduğu vakıflar üzerinden bir in-
celemenin yapılması toplum nezdinde ya da kamusal alanda üstlendikleri 
rolleri tartışmak için doğru bir tercih olabilir. Bu sayede Osmanlı Devle-
ti’nde kadın olmanın tanımı, siyasi, sosyal ve ekonomik meselelerde yer 
alma biçimleri, din, dil, ırk farklılıklarının kadınların görünürlüğüne etki-
si gibi konuların arşiv belgelerine yapılacak atıflarla ortaya koymayı amaç-
layan araştırmanın çerçevesi, 17. yüzyıl İstanbul vakıflarına ait belgelerin 
incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya esas kaynak 
olarak 1600 (hicri 1009) yılı İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri alınmış ve 
17. yüzyılda aktif olan veya bu yüzyılda henüz kurulan bazı vakfiyeler ile 
bir kısım arşiv belgeleri üzerinden kadınların toplumdaki rolleri ve etkileri 
değerlendirilmiştir.

Osmanlı Toplumunda Kadın

Osmanlı toplumunda kadınların durumuna geçmeden önce toplumun 
temel olarak yöneten ve yönetilen olmak üzere ikiye ayrıldığından bahset-
mek doğru olur. Yöneten ya da askerî sınıf vergiden muaf olan ve devlet 
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hizmetinde bulunan şahıslar olarak adlandırılabilir. Yönetilenler ya da re-
aya olarak isimlendirilenler ise bu tanımın dışında kalan köylü, esnaf ve 
tüccarlar anlamına gelmektedir. (Kütükoğlu, 2018, s. 33-36) Toplumdaki 
konum öncelikle statüyle alakalı gibidir ve maddi güce sahip olması müm-
kün olan tüccarlar bile yönetilen sınıfta yer aldığı için askerî sınıf kadar 
imtiyazlı olamamış görünmektedirler. 

Toplum, Müslüman-gayrimüslim, kadın-erkek, yerleşik-konargöçer 
gibi farklı bakış açılarından incelense de yukarıda bahsedilen temel ayrı-
mın hep var olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Leslie P. Peirce (1996) hare-
mi konu alan eserinde, 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunu tanımlarken, 
bu söylemi destekler mahiyette, kamusal/kamu yararına/erkek ile özel/
evcil/dişi kavramlarından çok, ayrıcalıklı ile avam, kutsal ile cismani ara-
sındaki ayrımlarla karakterize olmuş alanlara bölündüğünü söyler. (s. 8) 
Öyleyse ilk dikkate alınması gereken kadın ya da erkek kimliğinden önce 
o kadın ya da o erkeğin kim olduğudur. İtibarlı bir kadının statü sahibi ol-
mayan bir erkeğe göre daha ayrıcalıklı olduğu düşüncesi pek çok anlamda 
yanlış bir düşünce değildir.

Osmanlı Devleti’nin şer’i bir devlet şeklinde tanımlanmasının getirdiği 
bir algının sonucu olarak kadınların toplum içinde hiçbir rolü yokmuş 
gibi bir kabul vardır. Burada şu soruyu sormak elzem görünüyor. Kadınlar 
toplumda herhangi bir role sahip değil miydi yoksa erkeklerden tamamen 
ayrı, başka bir dünyanın içinde etkin rollere mi sahiplerdi? Hanedan aile-
si ve saray halkı-çevresinden başlayarak kadınların toplumda var olduğu 
roller olduğu net bir biçimde söylenebilir. Ancak bu roller “kadın ve er-
kek dünyası” olarak adlandırılabilecek iki farklı fiilî uygulama alanında 
gerçekleşmekteydi. Cinslerin ayrılması, kadınlar arasında erkeklerinkine 
paralel bir statü ve otorite hiyerarşisinin gelişmesini de sağlamıştı. (Peirce, 
1996, s. xiii) Öyleyse kadınların erkeklerin karışmadığı, kendi otoritelerini 
kurduğu bazı alanlar olduğundan bahsetmek mümkündür. Vakıflar da, 
kocaları, babaları ya da hayırseverlikleri üzerinden kadınların adlarını du-
yurabildikleri böyle bir alanı temsil eder.

Osmanlı Toplumunda Vakıflar

Vakıf; eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmet gibi alanlarda faaliyet gös-
tererek toplumun ve bireylerin bu alanlardaki ihtiyaçlarını bedelsiz olarak 
karşılama amacını taşıyan sosyal bir kurumdur. Vakfın temelinde insan-



1011

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

lığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma/
dayanışma duygusu vb. değerler ve bu değerleri kendisine ilke edinmiş 
kişinin hür iradesi yatar (Yediyıldız, 2012).

Tarihin en erken dönemlerinden itibaren içsel olarak iyilik yapma 
eğiliminde olan insanlar, geçmişten bugüne farklı toplumlarda farklı bi-
çimlerde iyilik gayesi güderek hayır yapmışlardır. İhtiyaç sahibi insanlara 
ayni veya nakdi olarak yardım etmek, toplumsal bir ihtiyacı gidermek için 
servetinin bir kısmını ya da tamamını bağışlamak gibi davranışlar her me-
deniyette bulunan olgulardı. Ancak İslam toplumlarında var olan vakıf 
kurma geleneği zaman içinde teknik bazı özelliklere sahip olmuş, vakfın 
kurucusunu ve vakıftan faydalananları da kapsayan bazı hukuki yüküm-
lülükler doğurmuştu. Bu açıdan her yapılan bağışın ya da her maddi yahut 
manevi yardımın vakıf kapsamında değerlendirilmemesi uygun düşer. 

Osmanlıların 15. ve 16. yüzyıllarda elde ettikleri zenginlik, kurulan va-
kıfların sayısındaki ve maddi gücündeki artışta belirgin bir şekilde hissedil-
mekteydi. Çünkü vakıflar kamusal alana yansıyan kurumlardı ve bir top-
lumda mali gücü yüksek vakıfların sayıca fazlalığı halkın ve yöneticilerin 
refah gücünü gösteren bir etmen olarak tanımlanabilirdi. Bu çerçeveden 
bakıldığında kadınların Osmanlı vakıf sistemi içindeki yeri nasıldı, vakıf 
kuran kadınların kimliği, sahip oldukları statüler ve mali güçleri kamusal 
alandaki görünürlüklerine katkı sunmakta mıydı, sorularının cevapları 
Osmanlı toplumundaki vakıf-kadın ilişkisinin anlaşılmasını olanaklı kılar.

Vakıfları kuruluş amacına göre hayri ve zürri olarak ayırmak, bir yan-
dan incelemeyi kolaylaştırırken diğer yandan sayısı epey kabarık bu ku-
rumların anlaşılmasını sağlar. Hayri amaçlı vakıflar için hazırlanan vakfi-
yelerde kurucuya, kurucunun ailesine ya da başka yakınlarına ölümünün 
ardından vakıftan bir pay bırakılmaz. Bu tarz vakıflarda yalnızca sosyal 
yardım amaçlı şartlar bulunur ancak zürri vakıfların gelirinin bir kısmı 
kurucunun ailesine nesilden nesile devam etmek şartıyla bırakılır. Bu du-
rumu, Osmanlı’da var olan müsadere uygulamasından kurtulmak isteyen 
devlet memurlarının, mal varlıklarını evladına bırakabilmeleri adına bir 
kaçış yolu olarak tanımlayan veya bunun İslam fıkhındaki miras hukuku 
uygulamalarından kaçınmak için kullanıldığını savunan çalışmalar var-
dır.1

1 Bu tarz çalışmalar için bakınız Ayşe Şimşek, 18. Yüzyıl Konya Şer‘iyye Sicilleri Bağla-
mında Osmanlı Kadınlarının Miras Hukuku Meseleleri (1750-1800), Yayımlanmamış 
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Bir vakıf kurucusu olabilmek, asgari anlamda kendi yaşamını sürdü-
recek maddi gücün haricinde fazladan bir miktar gelire sahip olmak an-
lamına geldiğinden vakfın büyüklüğü, bağışlanan miktarın büyüklüğüne 
göre şekillenir. Osmanlı’da devasa mali güce sahip, günümüz ölçülerinde 
bir holding gibi çalışan vakıflar olduğu gibi oldukça mütevazı vakıflar da 
bulunmaktaydı. Tahmin edilebileceği gibi dev bütçeli vakıflar genellikle 
yöneten sınıf içindeki kişilerin kurduğu vakıflardı. Bunlar arasında padi-
şahlar, vezirler, valide sultanlar, şehzadeler, damatlar vs. yer alırdı. Müte-
vazı bütçeli vakıfların kurucuları herhangi biri mesela bir dul, bir esnaf, 
bir derviş, bir cariye olabilirdi. Kurulan vakıflar sayısal açıdan değerlendi-
rildiklerinde yöneten sınıfa mensup kimselerin kurdukları vakıf sayısının, 
sıradan insanların kurduklarının sayısından oldukça az olduğu görülür 
ancak vakıfların sahip olduğu maddi güç karşılaştırıldığında sayısal üstün-
lüğe sahip olmayan yöneten sınıf vakıflarının diğerleriyle karşılaştırılamaz 
bir gücü olduğu ortaya çıkar. 

Osmanlılar Zamanında Vakıf Kuran Kadınlar

Osmanlı tarihî kaynakları kadınlara dair bilgilere ulaşmayı ne denli 
mümkün kılar? Devletin ürettiği kaynaklar kadınların kendi sesini duy-
maya tam olarak imkân sağlamayabilir. Ancak resmî evraklarda çoğun-
lukla vakıflarla ilgili ayrıntılar, soylu kadınlara yapılan tahsisatlar yer 
alırken vakayinameler gibi kayıtlarda sıradan kadınlara dair malumata 
ulaşmak mümkün değildir. (Argıt, 2014, s. 28) Bu açıdan, vakıf kayıtla-
rı, kadınların belirgin bir şekilde görünür oldukları eşsiz bir alanı temsil 
eder. Toplumun farklı sosyal tabakalarından kadınların kurduğu vakıflar, 
kadınların kendilerine bahşedilen özgürlük alanını nasıl kullandıklarının 
anlaşılmasına yardımcı olur. Vakıf evrakı hem soylu hem halktan kadın-
ları ortak bir noktada birleştirmektedir. Bu açıdan toplumun farklı sosyal 
statülerinde yer alan kadınların kamusal alanda tanımlanmalarında etkin 
bir rol oynadığı açıktır.

Doktora Tezi, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı Yeniçağ Bilim Dalı, Konya, 2018; Hasan Yüksel, “Vakıf-Müsâdere İliş-
kisi (Şam Valisi Vezir Süleyman Paşa Olayı), Selim Karahasanoğlu, “Osmanlı Uygula-
masında Müsadere: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği”, I. 
Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 1. bs., C. 7, Ed. Adem 
Öger, Nevşehir, 2012, s. 179-205.
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Vakıf kurmak için kadın olmak asla bir engel değildir. Vakıf evrakı 
içinde hanedan mensubu kadınlar, saray personeli olan kadınlar, bürokrat 
eşleri, hiç evlenmemiş yalnız kadınlar, dullar gibi birbirinden ayrı hayatla-
ra sahip kadınlara dair bilgilere ulaşılabilir.

a. Vakıf Belgelerinde Soylu Kadınlar1

Saray kadınları için harem, halkın içindeki kadınlar için ise ev-hane 
gibi mekânların onları sınırlandırdığına ve fiziksel dünya ile temaslarını 
kestiğine dair bir algı vardır. Kamusal alanın her konumunda aktif şekilde 
var oldukları söylenemeyecek olsa da pek çok kadının itibarının, etkisinin 
ya da ününün bulundukları mekânın sınırlarını aştığı kesindir. Özellikle 
soylu ve maddi gücü yüksek olan kadınların fiziken görünür olmasalar da 
etki alanları yüksektir. Osmanlı özelinde valide sultanın, hasekinin ya da 
bir sultan kızının etkisi farklı biçimlerde tezahür edebilir. Adına okunan 
bir Kur’an merasiminde, dağıttığı yemeklerde, belli günlerde halka sundu-
ğu hediyelerde o kadının manevi varlığı herkesçe hissedilir durumdaydı. 
Tabii ki kadınların nüfuzlarının aile sınırlarını aşabilmelerinin temel kay-
nağı mülk sahibi olmaları ve bunları işletebilmeleriydi. Bir kadının ekono-
mik bağımsızlığı İslam hukukuna göre kocasının verdiği mehir hakların-
dan ve ölen akrabaların mülkünün sabit bir kısmı üzerindeki haklarından 
kaynaklanıyordu. (Peirce, 1996, s. 7) Osmanlı kadınlarının sahip oldukları 
maddi güç, kadınlar tarafından kurulan vakıfların sayısını arttıran temel 
unsurdu.

Osmanlılar devrinde İstanbul’da bir kadın tarafından kurulan2 ve bir 
kadın adını taşıyan ilk vakıf eseri Hürrem Sultan’a ait Haseki Külliyesi’y-
di. (P. Peirce, 2019, s. 199) Hürrem Sultan, kendisinden sonra çoğalarak 
devam edecek kadınların vakıf kurması geleneğinin kentlerin imarına kat-

1 Soylu kadınlar ifadesi kökenleri köle dahi olsa saray çevresine veya hanedana mensup 
olan kadınlar anlamında kullanılmıştır.

2 Eserin Türkçe çevirisinde yer alan bu ifadeden İstanbul’da vakıf kuran ilk kadının Hür-
rem Sultan olduğu gibi bir anlam çıkıyorsa da, kastedilenin; bir kadın tarafından tesis 
edilen ve adı verilen vakıf binalarının ilkini Hürrem Sultan’ın ihya ettiği şeklinde olma-
lıdır. Çünkü Hürrem Sultan’ın vakfından çok önce İstanbul’da kurulmuş pek çok kadın 
vakfı vardır. Bu vakıfların isim, içerik ve kuruluş tarihleri hakkında bakınız Ömer Lütfü 
Barkan-Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546), İstanbul 
Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1970; Mehmet Canatar, İstanbul Vakıfları Tahrir 
Defteri 1600 Tarihli, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2004
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kıda bulunacak şekilde evrilmesini sağlamış görünmektedir. Artık banilik, 
toplum içinde kendilerini açıkça gösteremeyen önde gelen kadınlar için 
daha da önemli sonuçları olan özel bir girişimdi. (P. Peirce, 2019, s. 198) 
Gerçekten de Sultan Süleyman I’den sonrasında mimari faaliyetler hane-
danın gücünü yansıtan araçlar olarak ortaya çıkarken saltanat kadınları-
nın servetlerinin kamu yararına sağlanan hizmetler kanalıyla halka geri 
döndüğü görülür. (Argıt, 2014, s. 172) Osmanlı tebaasının gönlünü ve 
aklını kalıcı bir şekilde kazanmasını sağlayacak bir şey varsa o da sıradan 
insanlara elle tutulur faydalar sağlayacak büyük ve güzel bir yapı inşa et-
tirmekti. (P. Peirce, 2019, s. 198) 

Şenocak (2009), Hatice Turhan Sultan’ı incelediği eserinde mimarlı-
ğın Osmanlı saray kadınlarınca kendilerini temsil ve himaye etmekte nasıl 
kullanıldığını irdeler ve Osmanlı kadınlarının kendilerini temsil etmenin 
ve toplumda görünürlük edinmenin aracı olarak mimarlığı nasıl kullan-
dıklarının sorgulanmasının temel bir gereklilik olduğundan bahseder. (s. 
23-31) Bu noktada bahsedilen eylemin gerçekleşmesinin tek yönteminin 
vakıf tesis etmek olduğu hatırlanırsa vakıf kurmanın altında hayırsever-
lik düşüncesinin yanında başka gayeler olduğu da anlaşılacaktır. Peirce’ın 
(2019) da değindiği gibi zaten yüzyıllar içinde, saltanat hayırseverliği kar-
maşık bir cinsellik, toplumsal cinsiyet ve güç politikasına dayanır hale 
gelmişti. (s. 213) Aslında soylu kadınlar, hayırseverlik yoluyla ne kadar 
eylemlilik gösterebilirlerse o kadar görünür olurlardı. Eylemliliklerinin 
derecesini ise saraydaki pozisyonları ile kendilerine tahsis edilen maddi 
gücün miktarı belirliyordu.

Osmanlı kadınlarının yaptırabileceği bina türleri toplumsal cinsiyet 
temelinde sınırlanmamıştı. Bütün devlet görevlileri gibi hanedan kadın-
larının da padişahın askerî girişimlerinin destekçisi olması beklenirdi. 
Nitekim Turhan Valide Sultan’ın 17. yüzyılın ortalarında kaleme alınan 
vakfiyesinde küfeki taşından yapılmış, kinedlerle, kâgir örgüyle meşe mer-
teklerle ve horasan harcıyla birleştirilmiş burçları ve surları anlatılmıştır. 
(Thys-Şenocak, 2009, s. 140)

Hürrem Sultan’la başlayan ve Hatice Turhan Sultan’la etkisinin azaldı-
ğı kabul edilen “kadınlar saltanatı” olarak tanımlanan dönem 16. yüzyılın 
ortalarından 17. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Bu sürece damgasını 
vurmuş olan Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Safiye Sultan, Kösem Sul-
tan, Hatice Turhan Sultan haseki ya da valide sultan olmanın getirdiği 
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ayrıcalıklarla İstanbul’un silüetine tesir eden yapıların baniliğini yapmak-
la kalmamış, bu eserler aracılığıyla devlet arşivlerinde kendi isimlerinin 
bizzat anıldığı pek çok belgeye konu olmuşlardır. Vefat etmelerinin ar-
dından da yaşamaya devam eden vakıfları vesilesiyle her tamir sürecinde, 
her muhasebe denetiminde, her şikâyet veya mahkeme kaydında adları 
başka bir arşiv belgesine konu olarak raflarda yerini almıştır. Arşive yansı-
yabilmeleri vakıflarının ne kadar büyük olduğuna göre değişmiştir çünkü 
vakfa ait gelirlerinin toplanmasının, vakıf birimlerindeki şartların tamam-
lanmasının, vakıftan yararlananların isim listelerinin onaylanmasının hep 
bürokratik bir yönü vardır.

Soylu kadınlar, devletin yumuşak gücünün halka bir yansıması olarak, 
kurdukları vakıflar sayesinde herkesin duasını alan, adları herkesçe bili-
nen ve saygı gören, şehrin imarına katkı sağlayan cömert hanımlar olarak 
anılıyordu. Halen Osmanlı’nın kadın sultanlarından bahsedilirken hayır-
severliklerine vurgu yapmak çok yaygın bir anma biçimidir. Ancak vakıf 
kurma geleneğine, hayırseverlik gayesi ve siyasi gücün desteklenmesine 
katkı sağlama dışında, kadın kimliğinin kamusal alanda görünür olabilme 
fırsatını sonuna kadar en mükemmel şekilde kullanma duygusunun da eş-
lik ettiğini söylemek mümkündür. Yöneticiler de bu durumu kabullenmiş 
hatta desteklemiş görünmektedir. Bu sayede ortaya çıkan vakıflar arasın-
dan 17. yüzyıl İstanbul’unda şehrin silüetine ve halkın sosyal hayatına kat-
kı yapmış olan bazı vakıf isimlerini ve kurucularını zikretmek konunun 
çerçevesinin anlaşılmasını sağlayacaktır.

Üsküdar, kadın sultanların imar faaliyetlerinin en belirgin olarak gö-
ründüğü semtlerin başında gelir. Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan ve ca-
riyesi Gülfem Hatun’la başlayan kadın sultan vakıfları, Nurbanu Valide 
Sultan’ın Sinan eseri muhteşem külliyesiyle, Kösem Sultan’ın Çinili Kül-
liyesi ve Gülnuş Emetullah’ın Üsküdar sahilindeki Yeni Valide Camisi ile 
devam etmiştir.
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Vakfın Adı1 Kurulduğu 
Yıl

Kurulduğu 
Yer Vakfın Birimleri

Hürrem 
Sultan Vakfı 1540 Haseki Cami, medrese, sıbyan mektebi, 

imaret, dârüşşifâ

Mihrimah 
Sultan Vakfı 1547 Üsküdar Cami, medrese, sıbyan mektebi, 

imaret, kervansaray

Mihrimah 
Sultan Vakfı 1566 Edirnekapı Cami, medrese, sıbyan mektebi, 

türbe, hamam, çarşı

Nurbanu 
Sultan Vakfı 1582 Üsküdar

Cami, medrese, darulhadis, 
darulkurra, sıbyan mektebi, 
darüşşifa, hamam, imaret

Kösem 
Sultan Vakfı 1640 Üsküdar Cami, medrese, sıbyan mektebi, 

hamam, sebil, han

Hatice 
Turhan 
Sultan Vakfı

1665 Eminönü
Cami, hünkâr kasrı, arasta (Mısır 
Çarşısı), türbe, dârülkurrâ, sebil, 
sıbyan mektebi

Vakıf birimlerinden de anlaşılacağı üzere aslında baninin gücü birim-
lerin çeşitliliğine de etki etmiştir. Özellikle imareti olan vakıfların hem is-
tihdam ettikleri vakıf personeli hem de imarete harcaması gereken meblağ 
düşünülürse maddi gücünün büyüklüğü anlaşılabilir. İstanbul’daki ima-
retlerin pek çoğunda günde 500 ila 1000 kişi iki öğün yemek yiyebilmek-
teydi. 17. yüzyılda hayata geçirilen Hatice Turhan Sultan’ın vakfına ait bir 
birim olan Mısır Çarşısı’nın ve Kösem Sultan’a ait Valide Han’ının ticari 
hayata etkisi de kuşkusuz bugün bile görülebilmektedir.

İktidar sahibi güçlü kadınların sağlık, askerlik, eğitim, ticaret, sosyal 
hizmet gibi pek çok alanda faaliyet gösteren vakıflar kurdukları anlaşıl-
maktadır. Kadın olmaları hayırseverliklerini sergilemek istedikleri her-
hangi bir alanda engellenmelerine neden olmamıştı. Ancak bu nispi öz-
gürlükleri ayrıcalıklı kadınlar olmalarıyla mümkün olabilmişti. 

1 Vakıflara ait bilgiler TDV İslam Ansiklopedisi’nin ilgili maddelerinden alınmıştır. Ay-
rıntılı bilgi için bakınız TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ 



1017

Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik

b. Vakıf Belgelerinde İktidar Sahibi Olmayan Kadınlar1

Vakıflara ait bilgiler, müstakil olarak hazırlanan tahrirler, vakfiyeler ya 
da evkaf muhasebeciliği kayıtları gibi yalnızca bu hayır kurumlarını kap-
sayan kaynaklar taranarak ortaya çıkarılabilir. Ayrıca şer’iye sicilleri, pa-
dişaha sunulan arzlar, bir saraylının ölüm kaydı ya da bir vakıf görevine 
atama kararı gibi evrak arasında da vakıflara ait çok önemli ayrıntılara 
ulaşılabilir. Tüm bu belgeler aracılığıyla yapılacak bir değerlendirme so-
nucunda Osmanlı toplumunda kadın algısı ve konumu hakkında değerli 
verilere sahip olmak mümkündür. Bu belgelerde vakıf hizmetlerinden fay-
dalanan kadınlar, vakıf personeli olan kadınlar, vakıflara ait işletmelerde 
kiracı olarak bulunan işletmeci kadınlara ait veriler göze çarpar. Kadınla-
rın var oldukları alanlar temel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

– Vakıf kurucusu olan kadınlar
– Vakıftan borç alanlar
– Vakıf kurucusunun evladı ya da azatlı kölesi sıfatıyla ücret alanlar
– Vakıf personeli olarak görevlendirilenler
– Vakıf bütçesinden hibe (sosyal yardım) alanlar
– Vakıf dükkânlarında kiracı olanlar
– Vakıf oda, hane ya da menzillerinde kiracı olanlar 

İstanbul’da vakıf kurucusu olan kadınların sarayla bağlantılı olması ilk 
akla gelen ihtimal olmalıdır. Çünkü sarayda görev yapan pek çok kadın 
emekli olduğunda belli bir güce sahip olarak hayatına devam edebilirdi. 
Saraydaki konumlarının onlara sunduğu imkânlara göre henüz sarayda 
görev yaparken bile bir vakıf kurmuş olabilirlerdi. Devlet Başkanlığı Os-
manlı Arşivi’nde yer alan belgeler arasında saraylı hanımların kuruculu-
ğunu yaptığı vakıflara dair pek çok belge vardır. Bunlardan biri olan eski 
saray kethüdası Servazad Hatun’un 1669 (h. 1079-1080) senesine ait mü-
tevellisi Hacı Halil’in hazırladığı muhasebe raporuna göre Haremeyn Ev-
kafı’na bağlı olan vakfının Galata ve İstanbul’da oda, hane ve dükkânları 
olduğu ve ancak vakıf personeli içinde bir kadın görevlinin olmadığı gö-
rülür. (BOA D., 29.06.1080) Bir başka saray kethüdası Perîruh Hatun’un 

1 İktidar sahibi olmayan kadınlar ifadesi hanedanla veya sarayla doğrudan bağlantısı olma-
yan, başka bir deyişle toplumsal bir ayrıcalığa sahip olmayan anlamında kullanılmıştır.
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İstanbul’da bulunan vakfının mütevellisi İsmail’in hazırladığı ve Darüssa-
ade Ağası Mustafa ve Evkaf Müfettişi Ali mühür ve imzalı muhasebe kaydı 
benzer bilgiler içerir. (BOA D. , 20.10.1019)

Vakıflardan borç alan kadınların hangi gerekçe ile bu borçları aldıkları 
bilinmemekle birlikte zor durumda olan bir kadının kendi adıyla bu hiz-
meti veren bir kurumdan bu ihtiyacını karşılayabilmesi, özellikle yalnız 
olarak hayata devam etmek durumunda kalan kadınlar için önem taşır. 17. 
yüzyılda buna dair pek çok örnek bulunabilir. İstanbul Kadılığı’na bağlı 
Keresteci el-hac Ali Vakfı’na ait 1633 (h. 1042) tarihli muhasebe kaydında 
Fatma Hatun bint-i İbrahim’e 20.000 akçe ve diğer bir Fatma Hatun adı-
na da yine 20.000 akçe borç verildiği görülür. (Sivridağ, 2019, s. 217-218) 
Kadın adının geçtiği kayıtlar içinde en kalabalık liste borç alan kadınlar 
hakkındadır. Bazı kayıtların “...hatun zevce-i ....” şeklinde yazılması eşinin 
hayatta olduğunu düşündürür. Bu durum eşi hayattayken kadının ken-
di ismiyle borç alması gibi bir uygulamayı göstermesi açısından ilginçtir. 
İstanbul Kadı Sicilleri’nde yer alan Sabık Kadıasker Mevlana Abdurrah-
man Efendi Vakfı’na ait bir kayıtta “Der-zimmet-i Hanım, zevce-i Mehmed 
Ağa” ifadesi bu tip bir bilgiyi destekler. (Sivridağ, 2019, s. 111) Aynı sicilde 
gayrimüslim kadınların da bu borçlanmadan faydalandığı anlaşılır. Nite-
kim Beşiktaş’ta oturan Florine adlı bir gayrimüslim kadının istiğlal1 işlemi 
ile Vezir Pertev Paşa Vakfı’ndan borç aldığı görülür. (Sivridağ, 2019, s. 98)

Vakıf kurucusunun evladı olduğu için zürri vakıfların pek çoğunda ev-
lad-ı vakf olarak kaydedilmiş, vakfiyede belirtilen miktara göre aldıkları 
maaşları gösteren kayıtlar bulunur. Bunlar hanedan kadınları kadar olmasa 
da babaları sayesinde nesilden nesile düzenli bir gelire sahip olan nispeten 
ayrıcalıklı bir zümreyi tanımlar. Bahsi geçen grupta yer alan kadınlar bu po-
zisyonu elde etmek için herhangi bir üretim yapmak ya da bir mücadele 
vermek zorunda değillerdir. Yalnızca babalarının ya da daha önceki cetle-
rinin geçmişte bir vakıf kurmuş ve kendilerini buradan faydalandıracak bir 
hüküm koymuş olması dolayısıyla bir maddi gelire sahiptirler. Yine Vezir 
Pertev Paşa Vakfı’na ait maaş ödemelerinin olduğu kısımda Safiye, Hatice, 
Atike, diğer bir Safiye adlı evlatlarının aldıkları ücret ile azatlı kölesi olarak 
kaydedilen Saliha Hatun’un aldığı ücret yer almaktadır. Buna göre azatlı kö-
lesi günlük 4 akçe alırken kızları 20 ila 66 akçe arasında yevmiye almışlardır. 
(Sivridağ, 2019, s. 106) İznik’te bulunan merhum Camedan Evkafı’na evla-

1 Gelirini borca mahsup etmek üzere rehine koymak.
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diyet üzere Hüma Hatun mütevelliye iken Seydi Ali’nin haksız yere kendi-
sine berat çıkarttığından bahisle mütevelliliğin yeniden Hüma Hatun’a tev-
cihi hakkında bir karar çıkmıştır. Hüma Hatun haksızlığa uğradığına dair 
bir şikâyet dilekçesi yazmış ve yapılan incelemede haklı görülmüştür. Çıkan 
resmî kararda “.... Hüma nam hatunun azline icab eden bir hali yok iken...” 
ifadesiyle görevini tam yerine getirdiği için bu haksızlığın giderilmesi gerek-
tiğinden bahisle vazifesine iadesi gerçekleştirilmiştir. (BOA A. , 20.02.1026) 

Vakıf personeli olarak istihdam edilen kadın oldukça azdır ya da ka-
yıtlara yansıyan şekliyle görevlilerin cinsiyetlerini anlamak mümkün ol-
mayabilir. Pek çok kayıtta mütevelli-i vakf, cabi-i vakf, kâtib-i vakf gibi 
ifadelerle yazılmış olan vakıf personelinin pek az kayıtta isimleri de yer 
alır. Ancak genel temayülün erkeklerin istihdam edilmesi şeklinde olduğu 
tahmin edilebilir. Buna karşın kadınların görevli oldukları ve bu görevin 
ne olduğunun net bir şekilde yazılmış olduğu kayıtlar da mevcuttur. Hür-
rem Sultan’ın kendi adıyla kurduğu vakfında vakıf kâtibi olarak görevlen-
dirdiği kişi bir kadındı. (P. Peirce, 2019, s. 203) Haseki Külliyesi’ne atanan 
kâtibenin istisnai bir tayin olduğu kabul edilebilir. Ancak zürri vakıflarda 
kız evlatlarını mütevelli olarak atamak en yaygın istihdam türüdür. Pertev 
Paşa Vakfı’nın 1644 yılında mütevellisi, evladından Safiye Hatun’du. Safi-
ye, bu görev için vakıf bütçesinden günde 20, senede 7200 akçe alıyordu. 
Bu ücret mütevellilik hizmeti içindi, ayrıca diğer evlatlarının aldığı ücreti 
onun için de tahakkuk etmişti. (Sivridağ, 2019, s. 98) El-Hâc Sâdık Vakfı 
mütevellîsi Gevher bint-i Ali’nin yanan menzil yerine yaptırmış olduğu 
binanın keşfi hakkındaki sicil kaydına göre Gevher, vakıf kurucusunun 
evladından olduğu için bu göreve tayin edilmişti. (Rasim Erol vd. 2010, s. 
315) Kenan Yıldız’ın Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği Kalemi defterlerinden 
aktardığına göre; 1660’ta Züleyha Hatun’un vakfı olan Molla Hüsrev Ma-
hallesi’ndeki bir menzil yandıktan sonra buranın meşrutun-lehasından1 
olan Saliha Hatun mütevelliliğe getirilmiştir. Bu durumda hem mütevelli-
lik hem de mülkün tasarruf hakkı aynı kadında toplanmıştır. (Yıldız, 2017, 
s. 113) Osmanlı Arşivi’nde yer alan bir dilekçede İstanbul’da Abdüsselam 
Bey Evkafı’nın mütevellisi İsmihan Hatun vefat edince, boş kalan günlük 
beş akçelik mütevellilik vazifesinin eski mütevelli Ali’ye verilmesi talebi-
nin dile getirilmiş olması mütevellilik vazifesinin kadınlara verilmesinin 
yaygın bir uygulama olduğunu gösterir (BOA A., 20.10.1014). 

1 Vakıf şartlarınca vakıf bütçesinden yararlanabilenler
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Vakıf bütçesinden yardım almak vakıf geleneği içinde yaygın bir uy-
gulamadır. Zevaidhoran1 olarak adlandırılan bu kişilerin sayısı ve ne ka-
dar ücret ödeneceği vakfın şartları arasında yer alır. Kimin bu listeye dâ-
hil olacağının nasıl tespit edildiğine dair net bir yöntem yoktur. Ancak 
bazı vakıflarda vakıf kurucusu bazı isimleri kayd-ı hayat şartı ile vakfiyeye 
kaydettirmiş olabilir. Bu şekilde özel bir kayıt yoksa yahut bu kişiler artık 
hayatta değilse vakıf yönetimi zevaidhoran kadrosunu belirler. Kadınların 
vakıf kayıtları içinde sıkça zikredildiği bir başka başlık da bu şekilde va-
kıftan nakdi bir ödenek alanları kapsar. Genellikle mevacib-i zevaidhoran 
şeklinde kaydedilen bu giderler içinden kadınların aldıkları miktar birbi-
rinden farklılık gösterir. (Sivridağ, 2019, s. 38) Sultan Süleyman İmareti 
Evkafı zevaidinden maaşı olan Mülayim Hatun hakkında mütevelli Ali 
tarafından yazılan ve Mülayim Hatun’un kendi hüsn ü ihtiyariyle beratını 
Mümine Hatun’a vermek istediği hakkındaki dilekçe, vakıflardan alınan 
bu maddi desteğin zaman zaman bazı nedenlerle devredildiğini de göster-
mektedir. (BOA İ. 0., 09.09.1010)

Vakıf dükkânlarında kiracı olan kadınlar Osmanlı toplumunda ka-
dınların üretim yaptıkları alanları göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 
Kiraladıkları dükkânların ne iş için tutulduğu her zaman kaydedilmemiş 
olmakla birlikte bazılarının iş kolu tespit edilebilir. Yapılan işin cinsi bilin-
mese de bir kadının dükkân kiralayabilmesi istediği takdirde iş hayatında 
aktif olabilme şansının varlığını kanıtlar. Okçubaşı Hayreddin Bey Vak-
fı’na ait dükkânlardan birini kiralamış olduğu anlaşılan Raziye Hatun’dan 
alınan kira şöyle kaydedilmiştir: “An-mahsûl-i icâre-i dükkân-ı kalemger, 
der-yed-i Râziye Hatun fî şehr: 30 fî sene: 360”2Aynı vakıfta yer alan Gülale 
Hatun’a ait kira gelirinin hangi iş koluna dair olduğuna ilişkin bir bilgi 
yoktur. Sâbık Kâdıasker Mevlânâ Abdurrahman Efendi Vakfı’na ait bir 
dükkân ise Aişe Hatun’a aylık 36 akçeye kendi hallaç dükkânını işletmesi 
için kiralanmıştır. (Sivridağ, 2019, s. 113-145) Mahkeme kayıtlarına yan-
sımış bir davada Fatma Hatun bint-i Abdullah adlı kadının bir hamamı 
işletmek üzere kiraladığı görülür. Kiralama esnasında yaşanan bir borç-a-
lacak meselesinin, dava konusu haline gelmiş olması, kadının yaptığı iş 

1 Vakfın şartları yerine geldikten sonra gelirin kalan kısmından ilim sahiplerine ya da 
fakirlere verilenler anlamında kullanılan tabir.

2 “Kalemger dükkânı için Raziye Hatun’dan vakfa kira geliri, aylık 30, yıllık 360 akçe.” Ka-
lemger dükkânı ifadesi kamış kalemlerin kâğıt üzerinde takılmadan yazabilmesi adına, 
pürüzsüz hale getirilmesi için mühreleme yapılan yer anlamında kullanılmış olmalıdır.
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kolunun ve kimliğinin bugüne ulaşmasını sağlar. (Ali Coşkun vd. 2019, 
s. 411)

Vakıflara bağışlanmış olan hane, oda, menzil gibi konut olarak kul-
lanılan mekânların kiralanması ile elde edilen gelirler vakıf bütçesi için 
önemliydi. Kiracının değişmesi, mülkün boş kalması, uzun süreli kiralama 
işlemleri, gayrimenkule ait tamir ihtiyacı ve masrafları mutlaka kayıtlara 
girerdi. Bu kayıtlarda kiracı olarak geçen kadınlar vakıfla resmî bir sözleş-
me yapmış oldukları için bir yükümlülük almış olurlar. Bu noktada yalnız 
yaşayan kadınlar mı kendi isimlerini kullanarak kiracı oluyorlardı yoksa 
evli olsalar dahi kendi adlarına bu işlemi yapma hakları var mıydı sorusu-
nu sormak önemlidir. Soruya cevap olarak, farklı büyüklükteki mekânları 
ifade eden oda, hane ve menzil kiralamaları ile ilgili kayıtlar incelendiğin-
de evli, bekar ya da dul kadınların kiralamalarda yer aldığını söylemek 
doğru olacaktır. Sancaktar Hayrettin Mescidi Vakfı’na ait üç odanın ikisi 
Ayni Hatun ve Kamile Hatun isimli kadınlara kiralanmıştı. Oda-i Ayni 
Hatun fî sene: 300, Oda-i Kâmile fî sene: 480 şeklindeki kayıtla verdikleri 
yıllık kira miktarını da eklemişlerdi. (Sivridağ, 2019, s. 252) Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Vakıf kayıtlarında kadın isimlerine, borç alanlar 
listesinden sonra en çok kiracı listelerinde karşılaşılır. 

İstanbul Kadı Sicilleri’nden Kenan Yıldız’ın aktardığı bir iki dava kay-
dı ilginçtir. Zürri vakıflarda hak sahibi olan kişiler, hak devirleri ve mülk 
satışlarının eşler arasındaki borç mahsuplaşmalarında araç olarak kullan-
mış görünmektedirler. Harap haldeki mukataalı mülk evini kocasına sa-
tan Havva Hatun, buna gerekçe olarak ise evin yeniden inşasına gücünün 
yetmeyeceğini belirtmiştir. Başka bir örnek ise mehir konusundadır. Cer-
rahbaşı İshak Bey Mahallesi’nde Hasan Bey Vakfı’ndan mukataalı arsayı 
mutasarrıfı Osman Bey eşi Saliha’ya 400 kuruşa devretmiş ve arsa üze-
rinde bulunan enkazı 200 kuruşa satmıştır. Toplam 600 kuruşluk mehir 
borcunu bu alacağına mahsup etmiştir. (Yıldız, 2017, s. 149)

c. 1600 Yılı İstanbul Vakıf Tahrir Defteri’nde Kadınlar

İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 1600 (h. 1009) yılı itibariyle İstan-
bul’da kurulmuş olan vakıflara ait bilgileri özet şekilde içinde barındıran 
birinci elden bir kaynaktır. Ancak bu kaynakta vakfiyeler özet halinde ya-
zılmıştır. İstanbul Kadılığı’na bağlı mahalleleri kapsayacak şekilde kaleme 
alındığından günümüz İstanbul sınırlarını kapsadığı düşünülmemelidir. 
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Temel olarak sur içi İstanbul’unda kurulmuş olan vakıfların ele alındığı, 
kurulduğu yıl, tarih, yer, kurucusu, tescil işlemini yapan kişi ve bazı va-
kıf şartlarının kaydedildiği oldukça kapsamlı bir defterdir. Bu kayıt tutma 
yöntemi ileriki yıllarda devam etmediği için bugüne ulaşan çok az vakıf 
tahrir defteri vardır. 16. yüzyıla ait olan 1546 tarihli vakıf tahrir defteri, var 
olan en eski vakıf tahrir kaydıdır. Ancak 1600 yılındaki tahrir defterinde 
bir önceki defteri de kapsayan bilgiler olduğu için araştırmada kapsam ge-
nişliğini sağlamak açısından bu defter tercih edilmiştir.

1600 yılı itibarıyla sur içi İstanbul’da 13 nahiye ve 226 mahalle bulun-
maktaydı. Nahiye isimlerinden Ayasofya ve Topkapı isimleri bulunduk-
ları bölgeden kaynaklanmakta, diğerleri Mahmud Paşa, Ali Paşa, İbrahim 
Paşa, Sultan Bayezid Han, Şeyh Ebulvefa, Sultan Mehmed, Sultan Selim, 
Murad Paşa, Davud Paşa, Mustafa Paşa ve Ali Paşa şeklinde bir kişinin 
ismi ile anılmaktaydı. (Canatar, İstanbul Mahalleleri, 2013)

1600 (h. 1009) yılı tahrir defterinde kadınların kurduğu toplam 3265 
vakıf tespit edilmiştir. Bu vakıfların büyük kısmı soylu olmayan kadınlar 
tarafından kurulmuştu. Yeni vakıf binalarının inşasından çok var olanla-
rın tamir ve yenilenmesine destek ile Kur’an, zikir ve dua okumaları için 
görevli tevcihi, özel günlerde yemek dağıtımı gibi daha az maliyetli vakıf 
şartları oluşturmuşlardı. Çok yaygın başka bir uygulama da vakfın geliri-
nin Ayasofya Nahiyesi’ne tabi Akbıyık Mescidi Mahallesi’ndeki Mü’mine 
Hatun İbnet Balaban Vakfı şartlarında da var olduğu gibi Medine ve diğer 
kutsal şehirlerdeki fukaraya dağıtılmasına tahsis edilmesiydi. (Canatar, İs-
tanbul Vakıfları Tahrir Defteri 1009 (1600) Tarihli, 2004, s. 25)

Defterde yer alan kadın vakıflarının pek çoğunun zürri vakıf olduğu ve 
genellikle mesken olarak kullanıma uygun olan mülklerini bağışladıkları 
görülür. Pek çoğunda evin kullanım hakkını nesil kesilene kadar evladla-
rına bırakıp kira veya mahsul gelirini ise vakıf şartları gereğince harcan-
masına tahsis etmişlerdi. Merhum Ali Paşa Nahiyesi’nde bulunan Fenari 
Ali Paşa Mescidi Mahallesi’nde bulunan Dilaver Hatun İbnet Abdullah 
Vakfı’nın şartlarında bağışladığı evlerde evladının oturmasını ancak be-
lirttiği kısımların kiraya verilerek vakıf şartlarının yerine getirilmesini is-
temişti. Aynı mahallede yer alan Aişe Hatun Bint İlyas Çelebi Vakfı’nda 
ise vakıf kurucusu, cüz okumaları karşılığında mahalle camiinin imamına 
ve müezzinine günlük bir akçe verip vakfın yönetimi ve mülklerin kul-
lanım haklarını azatlı kölelerinden birine ve onun nesline bırakılmasını 
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istemişti. (Canatar, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 1009 (1600) Tarihli, 
2004, s. 119)

Deftere kaydedilmiş hanedanla bağlantılı kadınların vakıfları en bü-
yük ölçekli olanlardır. Sultan Bayezıd Cami Nahiyesi’ne bağlı Kâtip Bali 
Mescidi Mahallesi’nde bulunan Ferahşad Hatun Bint Abdullah Valide-i 
Merhum Sultan Mehemmed Han Vakfı’nın medrese, cami, sıbyan mektebi 
ve türbeden oluştuğu anlaşılır. (Canatar, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 
1009 (1600) Tarihli, 2004, s. 221) Ferahşad Hatun II. Bayezıd’ın eşlerinden 
biriydi ve oğlu Şehzade Mehmet 1504’te Kefe’de sancak beyiyken vefat et-
mişti. Vakfın birimlerinin bir kısmı Kefe’de yer aldığı da düşünüldüğünde 
oğlunun hatırasını yaşatmak için tesis edilmiş bir vakıf olduğu görülür. 
Bu vakıfta gelirin tamamı hayır işlerine bırakılmıştır. Görüleceği üzere, bu 
hacimde bir vakfı hayata geçirebilmek yine hanedanla bir bağın sonucu 
mümkün olabilmiştir.

Hüma Hatun Vakfı aynı nahiyenin Hace Üveys Mahallesi’nde yer alan 
bir vakıftı. Baba adı belirtilmeden tutulan kayıttan kurucusunun bağlantı-
larına dair bir tahminde bulunmak zordur. Ancak Hüma Hatun, halktan 
bir kadın olarak kabul edildiğinde bağışları ve vakfın şartları bir farklılık 
arz eder. Burada kendi adıyla bir mescit yaptırılmasından ve bu mescit-
teki görevlilere verilecek maaşlardan bahseden şartlar yer alır. (Canatar, 
İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 1009 (1600) Tarihli, 2004, s. 333) Hüma 
Hatun’un soylu bir kadın olduğu varsayılırsa bu sıradan bir durumdur an-
cak böyle bir özelliği yoksa o zaman nadir bir vakıf örneğinden bahsetmek 
mümkündür. 

Defterde İstanbul, 13 nahiyeye ayırarak incelenmiştir. Nahiyeleri bü-
yük camilerin merkez alındığı semtler olarak kabul etmek doğru olacaktır. 
Nahiyelerin içinde ise her biri bir mescit adını taşıyan mahalleler yer alır. 
Mahalle başlıklarının altında, o mahallede kurulmuş olan vakıflar sırala-
nır. Nahiyelere göre mahallelerde var olan kadın vakıflarına bakıldığında 
bazı mahallelerde sayıların oldukça yüksek olduğu göze çarpar. Mahal-
lelerin özelliklerine odaklanılarak bu durumun izah edilmesi mümkün 
olabilir. 
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NAHİYE-İ CAMİ-İ ŞERİF-İ AYASOFYA Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i Cami-i Şerif 8

Mahalle-i mescid-i merhum İshak Paşa 9

Mahalle-i mescid-i Sinan Ağa der kurb-ı Ayasofya 11

Mahalle-i mescid-i Akbıyık 13

Mahalle-i Güngörmez 9

Mahalle-i mescid-i Naklbend Hasan 8

Mahalle-i cami-i şerif-i Hüseyin Ağa eş-şehir 
bi-Küçük Ayasofya 20

Mahalle-i mescid-i Uzun Şüca’ 4

Mahalle-i mescid-i Sinan Ağa bin ‘Abdulhay der 
nezd-i Binbirdirek 1

Mahalle-i mescid-i Hace Rüstem 4

Mahalle-i mescid-i Firuz Ağa 3

Mahalle-i mescid-i Üsküplü 11

Mahalle-i mescid-i Hayrettin Beg emin-i cev 3

Mahalle-i mescid-i Hüseyin Çelebi eş-şehir bi-
(Kara)kedi 5

Mahalle-i mescid-i Daye Hatun (der-kurb-ı 
Nevbethane) 11

Mahalle-i mescid-i Hace Sinan bin Elvan 10

Mahalle-i mescid-i Hace Üveys bin Kaysar 8
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Ayasofya Nahiyesi’nde kadın vakıflarının en yüksek olduğu mahalle, 
Cami-i şerif-i Hüseyin Ağa eş-şehir bi-Küçük Ayasofya’dır. Toplamda 37 
vakfın yer aldığı mahallede 20 kadın vakfı bulunmaktaydı. Baba adları Ab-
dullah, Abdurrahman, Abdulmennan olarak geçen kişilerin gayrimüslim 
kökenli köleler olduğu kabul edilir. Kölelere verilen isimler daha çok pey-
gamber ve dört halife isimlerinden oluşmaktaydı. Cariye adları ise Müslü-
manlar arasında yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer almıyordu. 
(Çakır, 2014, s. 207)  

Nitekim bu mahallede baba adı köleliği çağrıştırmayan toplam 11 vakıf 
vardı. 4 vakıf kurucusunun ise baba adı belirtilmemişti. Kadın kuruculara 
ait vakıflar arasında ise baba adı Abdullah vb. olmayan 3, baba adı hiç 
yazılmamış 3 vakıf vardı. Tüm bu bilgiler saraya en yakın nahiyeyi ifade 
eden Ayasofya’da bulunan bu mahallede vakıf kuranların pek çoğunun 
azat edilmiş köle ya da cariyeler olduğunu düşündürür. Pek çoğunun bir 
zamanlar sarayda bile görev yapmış olması olasıdır.

Kadın vakıflarının Ayasofya Nahiyesi’nden daha yoğun olarak öbek-
lendiği başka mahallelerin yer aldığı bir diğer nahiye ise Davud Paşa’dır. 
Burada üç mahallede kadınların kurduğu vakıfların sayısı yüksektir. Özel-
likle Hacı İlyas Mahallesi’nde toplam vakıf sayısı 33 iken kadınların kur-
dukları 26’dır, yani neredeyse vakıf kurucularının %80’i kadındır. Kürk-
çibaşı Mahallesi’nde ise toplam 50 olan vakıf sayısının 27 tanesi kadınlara 
aittir. Burada da kadın vakıflarının oranı %50’yi aşmıştır (Canatar, İstan-
bul Vakıfları Tahrir Defteri 1009 (1600) Tarihli, 2004, s. LXX).

NAHİYE-İ CAMİ-İ DAVUD PAŞA Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i cami-i mezbur 25

Mahalle-i mescid-i Hubyar 8

Mahalle-i mescid-i Abayıcızade 0

Mahalle-i cami-i kassab Hacı İlyas 26

Mahalle-i Hacı Piri 0
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Mahalle-i Kürkçibaşı 27

Mahalle-i mescid-i Mustafa Beg bin ‘Abdullah eş-
şehir bi-canbaz Mustafa 0

Mahalle-i mescid-i Toptaşı 13

Mahalle-i mescid-i Nurlı Dede 11

Mahalle-i mescid-i Seydi Halife 7

Mahalle-i mescid-i Saru Nasuh 2

Mahalle-i mescid-i Sarraç Toğan 6

Mahalle-i mescid-i Mimar Şüca 5

Mahalle-i mescid-i Ma’cuni 6

Bir nahiyenin üç mahallesindeki bu yoğunlaşmanın sebepleri üze-
rinde durmak önemli görünüyor. Kurucu isimlerine bakıldığında Aya-
sofya’dakine benzer bir durum söz konusudur. Pek çok kurucunun azat 
edilmiş köle olma ihtimali yüksektir. Bu nahiye, Veziriazam Koca Davud 
Paşa tarafından meydana getirilen külliye merkez olmak üzere şekillen-
miştir. Davud Paşa, kendi adıyla anılan Marmara kıyısındaki bölgeyi de 
inşa etmek suretiyle yerleşim alanı hâline getirmişti. (Canatar, İstanbul’un 
Nahiye ve Mahalleleri, 2015) 953 (1546) Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir 
Defteri’nde Davud Paşa Nahiyesi tarif edilirken, “nezd-i Dikilü Taş der 
Bâzâr-ı Zenân” şeklinde adı geçen Dikilitaş, şimdi yalnız kaidesi kalmış 
olan Cerrahpaşa’daki Arcadius sütunudur. Bâzâr-ı Zenân ise onun çevre-
sinde kurulduğu bilinen Avratpazarı’dır. (Eyice, 1994) Bu bölge Hürrem 
Sultan’ın daha sonra Haseki Külliyesi’ni de inşa edeceği bölgeyle ortaktır. 
Bu nahiyede tüm nahiyelere oranla daha fazla kadın vakfının olması bu 
avrat pazarı ile ilgili midir, bu semt saraydaki görevinden emekliye ayrıl-
mış veya başka şekilde hür hale gelmiş köle kökenli kadınların tercih ettiği 
bir semt midir, bugünden bakarak buna karar vermek için yeterli verinin 
olduğu söylenemez. Ama hem vakıf kuran kadınların isimleri, hem reel 
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olarak kadın vakfı yoğunluğunun bulunması, hem de avrat pazarının ta-
rihsel pozisyonu bunun çok uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmemesi-
ni gerektirir. 

Sonuç

Vakıf, incelemeleri yalnızca tek bir kurumla ilgili bilgilere ulaşılması-
nı sağlamaz, aynı zamanda vakıfların dâhil olduğu pek çok konuya dair 
önemli katkılar sunar. Vakıf belgeleri, hukuki, mali, sosyal, kültürel veya 
siyasi meselelerle alakalı olabilir. Kadınlar özelinde yapılan tarihsel bir 
araştırmanın farklı alanlarla bağlantı içinde olan bir kurum üzerinden ya-
pılması ulaşılan sonuçları ilginç kılar.

İstanbul’un Osmanlı başkenti olması, sahip olduğu ticari, siyasi ve sos-
yal hareketlilik araştırmanın derinliğine destek olarak, 17. yüzyılın kendi 
dinamikleri üzerinden toplumsal bir okumanın gelişmesini sağlamıştır.

Osmanlı toplumunda kadınlar sahip oldukları statülere göre toplumsal 
alanda yer bulabilmekteydi. Hanedan mensubu bir kadının sahip olduğu 
güç, kamusal alanda görünür olma şekli ve düzeyi ile sarayla bağlantılı ol-
mayan halkın içinden bir kadının görünür olma durumunun farklılık arz 
ettiği anlaşılmıştır. Kadınların toplumsal alanda ortak görünürlüğe sahip 
oldukları alan vakıflardır. Ancak bazı kadınlar vakfa borcu olan biri olarak 
anılırken bazıları açları doyuran, şehri imar eden ve yüceltilen kadınlar 
olarak anılır. Aslında nasıl bir kişiliğe sahip oldukları asla bilinemez ama 
görünürlükleri böyle yansımıştır. 

Kadınlar tarafından kurulan vakıflardan mali gücü az olanların iktidar 
sahibi olmayan kadınlar tarafından kurulduğu ve bunların çok büyük bir 
oranda zürri vakıf olduğu açıktır.

Vakıf kurucusu olmasalar da 17. yüzyıl İstanbul’unda hamam, hal-
laç dükkânı ve kâğıt aharlama dükkânı işleten kadınların mevcudiyetine 
ulaşılmıştır. İş kolları tespit edilemese de kiraladıkları dükkânlarda farklı 
üretimler yapan kadınların varlığı da vakıf muhasebelerinden anlaşılmak-
tadır.

Babalarının onlara vakfın gelirinden verdikleri hisse ile ömrünün her 
döneminde ekonomik bağımsızlığa sahip olan kadın sayısının da azım-
sanmayacak bir sayıya ulaştığı görülmektedir. 

Borçlanmak, kira sözleşmesi yapmak, haksızlığa uğradığında mahke-
meye müracaat edebilmek kadınların kamusal alandaki varlığını kanıtlar.
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Vakıflar hayırseverlikle bağlantılı kurumlar olduğu için kadınlara atfe-
dilen şefkat, merhamet, besleme, annelik gibi sıfatlara uygun olduğu kabu-
lüyle bu alanda aktif olmalarına izin verilmiş olması mümkündür. Ancak 
bir kadının bir işyerinin işletmecisi olabilmesi, en azından bu konuda ka-
nunen bir engelleri olmadığını izah eder. Tabii ki kadınlara sunulan tüm 
bu hakların teşvik edildiği bir ortamın olduğundan bahsetmek için daha 
fazla veriye ihtiyaç duyulacağı kesindir. 

17. yüzyıl İstanbul’u hem soylu kadınların hem de iktidar sahibi ol-
mayan kadınların imar faaliyetleri, hayırseverlik, ticari hayata katılım gibi 
alanlarda görünür olabildikleri bir dönem olarak Osmanlı tarihindeki ka-
dın araştırmalarında münbit bir zemine işaret eder.
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EK 1: 1600 Yılı İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nahiyelerde 
Yer Alan Mahallelerde Bulunan Kadınların Kurduğu Vakıf Sayıları

NAHİYE-İ CAMİ-İ ŞERİF-İ MAHMUD PAŞA Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i Cami 9

Mahalle-i mescid-i Şeref Ağa 2

Mahalle-i mescid-i Daye Hatun (Hundi Hatun 
bint-i Ahmet Beg) 5

Mahalle-i mescid-i Kasım Paşa el Cezeri 13

Mahalle-i mescid-i Serv 3

Mahalle-i mescid-i Hace Sinan bin Hace Kasım 2

Mahalle-i mescid-i Sahhaf Süleyman 1

Mahalle-i mescid-i Hubyar 4

Mahalle-i mescid-i Küçük Hacı Ahmet 7
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NAHİYE-İ CAMİ-İ EL MERHUM EL 
MAĞFURUN-LEH ALİ PAŞA

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i Cami 5

Mahalle-i mescid-i Ahmet Paşa el Fenari 16

Mahalle-i mescid-i Emin Sinan 3

Mahalle-i mescid-i Mehemmet Çelebi ibn 
İbrahim ed-defteri eş-şehir bi-dizdarzade 3

Mahalle-i cami-i Üstad Mimar Hayrettin 4

NAHİYE-İ CAMİ-İ ŞERİF-İ EL-MERHUM 
VE’L MAĞFURUN-LEH SULTAN 
MEHEMMED HAN RAHMETULLAHİ 
ALEYH

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i Cami-i şerif 8

Mahalle-i mescid-i el-merhum hazret-i Seyyid 
Ahmed bin Seyyid Mehemmed el- Buhari ‘aleyhi 
er-rahmetülbari

3

Mahalle-i mescid-i Hace Hayreddin 7

Mahalle-i mescid-i Pirinci Sinan 5

Mahalle-i mescid-i Hace Üveys 14

Mahalle-i mescid-i Hacı ‘İvaz el-kassab 2

Mahalle-i mescid-i üstad Kemal el-harrat 11

Mahalle-i mescid-i Saru Nasuh 1

Mahalle-i mescid-i Nukreci Bali eş-şehir bi-
mahalle-i Karaköy 3

Mahalle-i mescid-i İskender Paşa 5

Mahalle-i mescid-i Mustafa Beg bin ‘Abdullah 9
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Mahalle-i mescid-i Dülgeroğlu 2

Mahalle-i mescid-i Mimar Üstad Ayas 8

Mahalle-i mescid-i Firuz Ağader kurb-ı 
Kırkçeşme 0

Mahalle-i mescid-i Haydarhane 2

Mahalle-i mescid-i Muhtesib Karagöz ibn 
‘Abdullah 6

Mahalle-i mescid-i Hacı Hoşkadem 4

Mahalle-i mescid-i Baba Hasan 3

Mahalle-i mescid-i Mevlana Emin Nurettin 4

Mahalle-i mescid-i Ferhad Ağa der nezd-i 
Kırkçeşme 0

Mahalle-i mescid-i Mevlana Mağnisavi Çelebi 7

Mahalle-i umdetü’l-vasılin merhum Şeyh 
Süleyman Halife 13

Mahalle-i mescid-i Mevlana Hacı Hasan-zade 8

Mahalle-i mescid-i Hacı ‘ali bin Hacı Timurhan 9

Mahalle-i Bıçakçı Üstad ‘Acem ‘Ali 5

Mahalle-i mescid-i Papuçcıoğlı 10

Mahalle-i mescid-i hazret-i Şeyh Muhyiddin el-
Kocevi 5

Mahalle-i mescid-i Üsküblü 11

Mahalle-i mescid-i el-Hacı Muhyiddin eş-şehir 
bi-Sivrikoz 5

Mahalle-i mescid-i Mevlana Hüsrev der nezd-i 
cami-i Gül 6
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Mahalle-i cami-i Gül 8

Mahalle-i mescid-i Mevlana ‘Ali Çelebi el-müfti 9

Mahalle-i mescid-i ‘Aşık Paşa 11

Mahalle-i mescid-i Hacı Ferhad 8

Mahalle-i mescid-i Altıpoğaça 5

Mahalle-i mescid-i ‘Yarhisar-zade 5

Mahalle-i mescid-i Haraçcı Muhyiddin 7

Mahalle-i mescid-i ‘Mevlana Şeyh Abid Çelebi 6

Mahalle-i mescid-i Şeyh Resmi 5

Mahalle-i mescid-i Mevlana Ahi Çelebi 0

Mahalle-i mescid-i Mevlana Üstad Mimar Sinan 8

Mahalle-i mescid-i Hasan Paşa 4

NAHİYE-İ CAMİ-İ SULTAN BAYEZID HAN Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i cami-i Sultan Bayezıd 1

Mahalle-i Ahi Turmış 0

Mahalle-i Çakır Ağa bin ‘Abdullah der-kurb-ı 
bazar-ı kehle 1

Mahalle-i mescid-i Hace Piri 2

Mahalle-i mescid-i Halıcı Hasan eş-şehir bi-Kalicı 
Hasan 2

Mahalle-i mescid-i Divane ‘Ali Beg 9
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Mahalle-i mescid-i Kemal-i Nahhas eş-şehir bi-
halayıkçı Kemal 6

Mahalle-i mescid-i Çadırcı Ahmet 8

Mahalle-i mescid-i Hacı İshak es-sarrac 6

Mahalle-i mescid-i Süleyman Ağa bin 
‘Abdülkerim 5

Mahalle-i mescid-i Emin Beg 6

Mahalle-i mescid-i Soğan Ağa 4

Mahalle-i mescid-i Sinan Beg kâtib-i matbah 4

Mahalle-i mescid-i Yakub Beg re’is-i sekbanan 2

Mahalle-i cami-i el merhum Mehemmed Paşa bin 
‘Arif Çelebi eş-şehir bi-Nişancı Paşa 10

Mahalle-i mescid-i İshak Beg ibn ‘Abdullah 
re’is’ül-cerrahin 6

Mahalle-i mescid-i Kasım Beg bin Abdullah eş-
şehir bi-Sufiler Mescidi 6

Mahalle-i mescid-i Mimar Kemal oğlı 3

Mahalle-i mescid-i kâtip Bali el-maruf bi-Kızıltaş 6

Mahalle-i cami-i el merhum Mevlana Kestelli 
rahmetullahi’aleyh 1

Mahalle-i türbe-i Kemal Paşa 9

Mahalle-i mescid-i Balaban Ağa 2

Mahalle-i mescid-i Camcı Kara ‘Ali ma’a mahalle-i 
Kalenderhane 11

Mahalle-i mescid-i Kuyumci Bahşayiş der- nezd-i 
türbe-i Kemal Paşa 11
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NAHİYE-İ CAMİ-İ İBRAHİM PAŞA Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i Nefs-i Cami el mezbur 3

Mahalle-i mescid-i Ağa-ı Mercan 6

Mahalle-i mescid-i Yeni Bezzaz 7

Mahalle-i mescid-i Yavaşça Şahin 5

Mahalle-i mescid-i Samanviran 7

Mahalle-i mescid-i Hace Hamza 2

Mahalle-i mescid-i Saru Demürci 1

Mahalle-i mescid-i Hacı Timurtaş 8

Mahalle-i mescid-i Hacı Halil 5

Mahalle-i mescid-i Çelebioğlu 5

NAHİYE-İ CAMİ-İ HAZRET-İ EBU’L VEFA 
RAHIMEHULLAH

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i Cami-i el mezbur 12

Mahalle-i mescid-i Mevlana Hüsrev 15

Mahalle-i mescid-i Saru Bayezıd 1

Mahalle-i mescid-i Kâtib Şemsettin 10

Mahalle-i mescid-i merhum Hızır Beg Çelebi 19

Mahalle-i cami-i Hace Hayrettin 16

Mahalle-i mescid-i Sinan Beg eş-şehir bi-
Yavuzeroğlu 3
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Mahalle-i mescid-i Kara Mehemmed el- Haraccı 17

Mahalle-i mescid-i Hacı Halil 7

Mahalle-i İbn Papas 1

Mahalle-i mescid-i Hace Sinan bin Elvan 12

Mahalle-i mescid-i Hace Teberrük ma’a mahalle-i 
Voynuk Şüca 13

Mahalle-i mescid-i Sekbanbaşı İbrahim Beg 3

NAHİYE-İ CAMİ-İ EL-MERHUM MURAD 
PAŞA

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i cami-i mezbur 8

Mahalle-i mescid-i Mevlana Hüsrev 8

Mahalle-i Kızıl Minare 5

Mahalle-i mescid-i Oruç Gazi 7

Mahalle-i mescid-i Garib Yiğitler Ağası 5

Mahalle-i ‘Alemi Beg 8

Mahalle-i mescid-i Çakır Ağa 6

Mahalle-i mescid-i Koğacı Dede 10

Mahalle-i mescid-i Abdullah Ağa 9

Mahalle-i mescid-i Tahta Minare eş-şehir bi-
mescid-i Kemal Beg 5

Mahalle-i mescid-i Kâtip Müslihiddin bin Halil-i 
Tirek 15

Mahalle-i mescid-i merhum Hacı Ahmed 8
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Mahalle-i mescid-i Kemal Beg 1

Mahalle-i mescid-i Hacı Bayram bin İnebegi 2

Mahalle-i mescid-i Kazgancı Satı 5

Mahalle-i Suhte Sinan 10

Mahalle-i mescid-i Tahta Minare 7

Mahalle-i mescid-i Şirmerd Çavuş Beg 5

Mahalle-i mescid-i Mevlana Gürani 10

Mahalle-i mescid-i Başçı Hacı Mahmut bin Hacı 
Sinan 10

Mahalle-i mescid-i Etmekçioğlu 2

Mahalle-i mescid-i Saru Musa 13

Mahalle-i mescid-i Kici Hatun 6

NAHİYE-İ CAMİ-İ EL-MERHUM EL-
MAĞFURUN-LEH SULTAN SELİM HAN 
TABE SERRAHU

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i mescid-i Şeyh Koğacı Dede 6

Mahalle-i mescid-i el merhum Tac Beg-zade 3

Mahalle-i Cebecibaşı 4

Mahalle-i mescid-i Hacı Yunus ed-debbağ 6

Mahalle-i Abdi Subaşı 0

Mahalle-i mescid-i Çerakçı Hamza bin Yadigar 5
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Mahalle-i mescid-i Hacı Şüca’ el-Mismari 6

Mahalle-i mescid-i Begcügezoglı 5

NAHİYE-İ CAMİ-İ MUSTAFA PAŞA EL-
MERHUM

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i cami-i el merhum Mustafa Paşa 
el-mağfur 7

Mahalle-i mescid-i Hacı Hatun 4

Mahalle-i mescid-i Canbaz Mustafa Beg 6

Mahalle-i mescid-i Kavak 12

Mahalle-i mescid-i Gülciyan nam-ı diğer Çerakçı 
ve Hasan Paşa 10

Mahalle-i cami-i el merhum İlyas Beg bin 
‘Abdullah eş-şehir bi-koca emir-i ahur 3

Mahalle-i mescid-i Ahmed Dede el maruf bi-
mahalle-i Hacı Hüseyin 6

Mahalle-i Arap Tacettin 3

Mahalle-i mescid-i Mirza Baba 0

Mahalle-i mescid-i Müslihüddin-i kâtib-i 
bevvabin 0

Mahalle-i mescid-i Sancaktar Hayrettin 14

Mahalle-i mescid-i Arabacı Bayezıd 3

Mahalle-i mescid-i Zincci Kemal 1

Mahalle-i mescid-i Aydın Kethüda (bin 
‘Abdullah) 0

Mahalle-i mescid-i Hace Muhiddin (bin el-Hac 
Bayram) 7

Mahalle-i mescid-i Üstad Ali eş-şehir bi- Acem 
Alisi 0



1038

 Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını Kadınların Arşivlerdeki Yeri

Mahalle-i mescid-i Tersisli 2

Mahalle-i mescid-i Hacı Evliya 2

Mahalle-i mescid-i Yazıcı Murad 6

Mahalle-i mescid-i Melek Hatun 1

Mahalle-i mescid-i Simkeş Hacı 2

Mahalle-i mescid-i Yusuf Fakih 0

Mahalle-i mescid-i Çavuş Hacı İbrahim 0

Mahalle-i mescid-i Koruk Mahmud 2

Mahalle-i cami-i Seyyid Ömer 4

Mahalle-i Abdi Çelebi 10

Mahalle-i bab-ı İstemad 1

Mahalle-i Yedikulle 3

NAHİYE-İ CAMİ-İ BAB-I TOP Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i cami-i Kürkçibaşı 4

Mahalle-i mescid-i İskender Beg 1

Mahalle-i mescid-i Çavuş Müslühüddin 0

Mahalle-i mescid-i Sufiler 0

Mahalle-i cami-i Bayezıd Beg ibn Abdullah 6

Mahalle-i mescid-i Ereglü 4
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Mahalle-i mescid-i Mustafa Çelebi bin Hayrettin 
ed-defteri 0

Mahalle-i Müneccim Sadi 4

NAHİYE-İ CAMİ-İ ALİ PAŞA DER-NEZD-İ 
ÇUKURBOSTAN

Kadınların Kurduğu 
Vakıf Sayısı

Mahalle-i nefs-i cami 13

Mahalle-i mescid-i Hatice Sultan aleyhi er-
rahmetur-rahman 12

Mahalle-i mescid-i Hacı Mehemmed 3

Mahalle-i mescid-i Kasım Beg 0

Mahalle-i mescid-i Akşemseddin 2

Mahalle-i mescid-i Hacı Hasan el meşhur bi-
debbağoğlı 4

Mahalle-i mescid-i Efdal-zade 0

Mahalle-i mescid-i Mehemmed bin Kasım eş-
şehir bi-Mevlana ahaveyn 6

Mahalle-i mescid-i Akseki der nezd-i hammam-ı 
Ali Paşa 3

Mahalle-i Mimar Derviş Ali 2

Mahalle-i cami-i Kâtip Müslihüddin eş-şehir bi-
altımermer 7

Mahalle-i mescid-i Tahta Minare 2

Mahalle-i mescid-i Muhyiddin el Hammami 4

Mahalle-i mescid-i Hacı Kasım der nezd-i 
hammam-ı sultan 7

Mahalle-i mescid-i Hacı İsa 4

Mahalle-i mescid-i suk-ı Balat 0
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Mahalle-i mescid-i Mevlana Aşki 8

Mahalle-i mescid-i Çakırcıbaşı eş-şehir bi-
Avcıbaşı 2

Mahalle-i mescid-i Hace Ali 3

Mahalle-i mescid-i Hacı İlyas bin Abdullah el 
haşşab der- nahiye-i Balat 1

Mahalle-i mescid-i Hacı Piri 0

Mahalle-i Kiçeci Piri ve Karabaş 5

Mahalle-i Mimar Sinan Ağa mimar-ı cami-i 
Sultan Süleyman hantabe serrahu ma’a mahalle-i 
Latif Çelebi der kurb-ı Yenibağçe

3

Mahalle-i mescid-i İstemad 4

Evkaf-ı Müteferrika 7
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18. YÜZYIL OSMANLI SİCİL KAYITLARI VE  
ARZUHÂLLERDE NAMUS VE KADININ CİNSELLİĞİ İÇİN 

KULLANILAN TERİM VE DEYİŞLER

Ayşenur Çenesiz1

Özet

Namus, geleneksel toplumlarda kadın ve cinsellik etrafında oluşan top-
lumsal ahlak düşüncesidir. Bu düşünceye göre “kendisi için namahrem 
olan erkeklerle yalnız olarak bir arada bulunmaması, en ileri derecede de 
cinsel ilişkiye girmemesi” kadını ahlâklı kılar. Bu namus anlayışına uygun 
hareket eden kadın için, muhaddere, iffetli, ismetli, ehl-i ırz sıfatları kulla-
nılır. Bu sıfatların tümü, genel bir ahlaka, dürüstlüğe değil, doğrudan ka-
dının cinsel yönden istenilen davranış biçimi içinde olduğuna işaret eder. 
Bu sıfatların birçoğu erkekler için kullanılmaz. Kadının iffetinin ilk göster-
gesi, evlendiği sırada bakire olması, birleştikleri ilk gece (zifaf gecesi) koca-
sı tarafından bakireliğinin sonlandırılmasıdır. Kadının evlenmeden önce 
cinselliğine dokunulmamış olması ve evlendikten sonra da gayrimeşru bir 
cinsel ilişki yaşamaması geleneksel toplumun namus algısıdır. Bu algı, ka-
dını hem kendisine karşı hem de mahremi olan, birincil bağları bulunan 
erkeklere karşı sorumlu kılmıştır. Kadının iffetinin korunmasını, kendi-
siyle birlikte sözünü ettiğimiz erkekleri de beraber düşünmüştür bu na-
mus algısı. Onun için kadına cinsel yönden kendi arzusu dışında yapılan 
cinsel tacizler suç sayılmış, hukuken cezalandırılması öngörüldüğü gibi, 
namus algısına göre kadınlar için mahremi olan erkeklerin koruyuculuğu 
esas alınmıştır. Bu koruyuculuk sebebiyle, kadının namusu bağlamında 
hem kadına karşı hem de kadın için analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 
gereken özel bir dil gelişmiştir. Bu bildiride, halktan/sıradan kadınlar göz 
önüne alınarak kadının cinselliği etrafında oluşan namus algısı ve bu algı-

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, aysenur.cenesiz@bil-
kent.edu.tr
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nın yarattığı özel dil değerlendirilecektir. Bu analizler için kadın ve namus 
algısını anlamamıza imkân veren bilgiler içeren 18. yüzyıla ait sicil kayıtla-
rı ve arzuhâller kullanılacaktır. Böylece, bu belgelerde Osmanlı toplumu-
nun kullandığı kelimeler ve deyişler analiz edilerek toplumun kadının cin-
selliği ve namusu nasıl algıladığı daha ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: kadın, namus, cinsellik, namus algısı, kavramsal 
analiz
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VOCABULARY OF NAMUS AND WOMEN’S  
SEXUALITY IN 18TH CENTURY OTTOMAN  

COURT REGISTERS AND PETITIONS

Abstract

In traditional societies, namus (honor) is a set of social morals based 
mostly on women and sexuality. According to this notion, “to not meet 
with unrelated men alone and not have sex with them” make women mo-
rally justified. There are many adjectives for them in Ottoman documents 
such as muhaddere (honorable women), iffetli (virtuous women), ismetli 
(innocent women) and ehl-i ırz (women who have chastity). They point 
out behaviour pattern for women and sexuality rather than universal mo-
rals such as honesty. Most importantly, most of them were never used 
for men. In the perception of traditional societies, the first indicator of a 
woman’s chastity and honor is her virginity and deflowering by her hus-
band in the wedding night (zifaf gecesi). In this perception, a woman is 
responsible both for herself and for her first-degree male relatives. In ot-
her words, this perception takes the women’s protection of honor with 
men. Therefore, out of her desire, sexual violence is considered as a crime 
which should be punished legally. All in all, a man as protector of a woman 
and her sexuality is the one and only. In consequence of this protection, 
when honor of women is the matter, a special language needs to be analy-
zed and evaluated for women grabs the attention. Through the experien-
ces of ordinary women, in this paper, the perception and the vocabulary of 
namus and women’s sexuality will be analyzed. For this analysis, arzuhals 
(petitions) and sicil kayıtları (court registers) in the 18th century will be 
used. This analysis will make it easier to further understand the perception 
of the Ottoman society on namus and women’s sexuality as it will examine 
the related vocabulary in mentioned primary sources. With this kind of 
analysis, how Ottoman society perceived namus and women’s sexuality 
can be directly examined by their own vocabularies. 

Key Words: woman, honor, sexuality, perception of honor, conceptual 
analysis
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“Kelimeler, vücudumuzdaki yaraları gizlemeye ya da hayatımızdaki 
utanç verici anları Kelimeler memnun etmeye, vücudumuzdaki  

yaraları gizlemeye çalışmamalı. Bizi incitebilirler, acı verebilirler ama 
aynı zamanda binlerce yıldır kabul ettiklerimizi  

sorgulamamıza da neden olabilirler.”

Nawal El Saadawi Walking through Fire: The Later Years of Nawal El 
Saadawi, In Her Own Words.1

Geleneksel toplumlarda namus, kadın ve cinsellik etrafında oluşan 
toplumsal ahlak düşüncesidir. Kadın ve cinsellik temelli namus tanımı ve 
algısı, koruyan/korunan ilişkisini de beraberinde getirmiştir. Bu bildiride, 
koruyan/korunan ilişkisini göz önüne alarak kadın ve kadının cinselliği-
ne dayalı namus algısının yarattığı dili, Osmanlı toplum hayatına, toplum 
içerisindeki güç dinamiklerine ve toplumsal cinsiyete dayalı davranış bi-
çimlerine ışık tuttuğu için, ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Bu 
konuyu derinlemesine incelemeden önce Osmanlı kadınının hangi seyir-
de tarih çalışmalarının öznesi konumuna geldiğine kısaca göz atmak ge-
rektiğini düşünüyorum.

Osmanlı tarihi üzerine yapılan çalışmalar, 20. yüzyılın ikinci yarısında 
literatüre hâkim olmaya başlayan sosyal tarihçilik anlayışına kadar “dev-
let” merkezli çalışmalardı. Osmanlı tarihçiliği içerisinde de sosyal tarihçi-
lik anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte toplumu merkeze alan, toplumsal 
ilişki ağlarını ve devlet-toplum ilişkilerini anlamaya ve anlamlandırmaya 
gayret eden çalışmalar literatürde yerini almaya başladı. Kendi döneminin 
sosyal ve politik dönüşümlerinden etkilenmesi kaçınılmaz olan tarihçile-
rin, Osmanlı toplum ilişkilerini anlamak üzerine ortaya koyduğu çalışma-
larda odaklandıkları aktörler ve özneler de değişti. 19. yüzyılda bölgesel 
olarak kendisini gösteren, 20. yüzyılın ikinci yarısında ise dünya çapında 
sesini duyuran feminist hareketle birlikte tarihçilerin kadını tarihsel bir 
özne olarak ele almaya başlaması da kaçınılmaz oldu.

1 Bu alıntı Saadawi’nin Walking through Fire: The Later Years of Nawal El Saadawi, In 
Her Own Words kitabının arka kapağından alınmıştır. 
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1970’li yıllardan itibaren kadın tarihi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları-
nın hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte Osmanlı kadınının yaşamını, de-
neyimlerini ve toplumsal ilişki ağlarındaki yerini konu edinen çalışmalar 
da arttı. Bu dönemin ilk çalışmalarını, daha öncesinde Osmanlı kadınını 
pasif bir özne konumunda gösteren Batılı çalışmalara ve ön yargılara kar-
şı bir savunma olarak okumak yanlış olmayacaktır (İpşirli, 2005, s. 576). 
Şer’iyye sicilleri (mahkeme kayıtları) ışığında, Osmanlı kadınının sanıldığı 
gibi pasif bir konumda olmadığını, aksine mahkemeleri çok geniş bir alan-
da kullanabildiğini, hakkını arayabildiğini; ekonomik alanda da pasif bir 
portre çizmediğini, aksine miras, evlilik ve boşanma gibi konularda söz 
sahibi olabildiklerini gösteren önemli çalışmalar ortaya konmuştur.

Osmanlı kadını üzerine şekillenen çalışmalar, sicillerde kadının sık gö-
rüldüğü alanları odak noktası olarak aldı. Dolayısıyla evlilik, boşanma, va-
kıf, miras, aile ve cinsellik gibi konuların Osmanlı’da kadın tarihi çalışma-
larının başlıca konuları olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmalar, Osmanlı 
kadınının toplumsal ilişki ağları içerisinde nasıl konumlandığını gösterdi-
ği gibi toplumun kadını nasıl algıladığını da gösteriyor. Birincil kaynaklar, 
özellikle şer’iyye sicilleri göz önüne alındığında, “namus” kavramının Os-
manlı toplumu tarafından sıklıkla kullanıldığı ve Osmanlı kadınının top-
lumdaki konumunu ve algısını görmek için önemli bir gösterge olduğu 
aşikârdır. Son çeyrek yüzyılda “namus” üzerine yapılan çalışmaların sayısı 
artmış ancak yeterli ilgi bu konuya yönlendirilmemiştir.

Leslie Peirce ve Başak Tuğ’un çalışmaları, namus kavramının Osmanlı 
toplumu içerisinde önemli bir dinamiğe sahip olduğunu göstermektedir. 
Peirce’in 16. yüzyıl Antep sicilleri üzerine şekillendirdiği çalışmasına göre 
Osmanlı toplumunda namus, birinin saygınlığına leke sürülmemiş oldu-
ğunu gösteren bir sözleşmedir. Aynı zamanda namus, güçlü bir ihtiyaç 
olduğu gibi herhangi bir suçlamaya karşı savunma mekanizması olarak 
da görülebilir (Peirce, 2003, s. 179). Peirce, 16. yüzyıl bağlamında namusu 
töhmetin (birinin saygınlığını zedeleme) tam karşısında konumlandırıyor. 
Başak Tuğ (2014) ise 18. yüzyılda hetk-i ırz kavramının yaygınlaşmaya 
başladığını (s. 9), “namusun korunması”nın hukuksal söylemde baskınlı-
ğının arttığını ve namusun cinsiyet ayrımına dayalı vatandaşlık tanımını 
güçlendirdiğini söylüyor (s. 14).

Osmanlı tarihi içerisinde namus üzerine yapılan çalışmaların sayıca az 
olmasına karşın namusun çok anlamlı ve çok katmanlı bir kavram olduğu 
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açıktır. Namus, şiddet kullanımına sebep olabileceği gibi şiddeti durduran 
bir güç de olabilir; suçlamak için kullanılabileceği gibi savunma amacıyla da 
kullanılabilir; mahkemede karşımıza çıkabileceği gibi evde ya da sokakta da 
karşımıza çıkabilir (Sirman, 2014, s. 2). Namus kavramıyla bu denli farklı 
alanlarda ve farklı anlamlarda karşılaşmamızın nedenini kavramın kendisin-
de aramak gerekir. Namus; kişilerin, grupların ve toplulukların daha büyük 
bir bütüne ait olmalarını sağlayan bir değerdir. Kullanıldığı alana göre anla-
mı da değişiklik göstermektedir. Bu yüzden, sosyal bilimler ve beşerî bilim-
lerde, farklı disiplinler “namus” kavramına farklı açılardan yaklaşabilmişler-
dir. Örneğin, namus kavramını Tolga Esmer “maskülen bir değer”, İsa Blumi 
“davranış kodları”, Levy Aksu “merkezî değer”, Başak Tuğ “retorik” olarak 
ele almıştır (s. 2). Namus kavramının tanımları ne kadar farklılaşsa da ortak 
olan nokta, kadın mevzubahis olduğunda namus kavramının beraberinde 
cinselliği de getirmesidir. Kadının namusunu diğer namuslardan ayıracak en 
temel nokta cinselliktir. Osmanlı toplumunda da kadının cinselliği, evlilik 
öncesi ve evlilik sonrası olarak iki döneme ayrılabilir. Bu dönemleri birbirin-
den ayıran temel kavram ise bekâret kavramıdır. Bir kadın evlilik öncesinde 
bakire olmalı, kadının bakireliği evlendiği zaman kocası tarafından, kocası 
ile yaşadığı cinsel ilişki ile sonlandırılmalıdır. Öyle ki evlilik (evlilikle birlikte 
sonlanan bekâret) kadının kimliğinin değişmesinde, kızdan gelin, avrat, ha-
tuna geçmesinde dönüm noktasıdır (Peirce, 1997, s. 176). Bu yüzden, kadın 
söz konusu olduğunda bekâret ve namus birbirlerinden ayrı düşünülemeye-
cek kavramlardır. Osmanlı toplumunda, evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamayıp 
bakire olan, evlilikten sonra kocası dışında bir erkekle yakınlaşmayan, cinsel 
ilişkiye girmeyen kadın namuslu kadın olarak görülmektedir.

Osmanlı toplumunun bu denli önem atfettiği namus, aynı zamanda 
korunması gereken kırılgan bir değer olarak görülmektedir. Bu koruma 
eylemi toplumda farklı katmanlarda farklı ifadelerle anlatılmıştır. Bu bil-
diride, koruyan/korunan ilişkisini göz önüne alarak kadın ve kadının cin-
selliğine dayalı namus algısının yarattığı dili, (1) kadının kendi namusunu 
koruması, (2) ailenin kadının namusunu koruması ve (3) mahallenin ka-
dının namusunu koruması katmanlarında ayrıntılı bir şekilde incelemeye 
çalışacağım. Bu dili ve dil içerisinde kullanılan ifadeleri tespit etmek için 
18. yüzyıla ait şer’iyye sicilleri ve arzuhâllerden faydalanacağım.

Bu katmanları incelemeye başlamadan önce, kısaca Osmanlı toplum 
yapısının özetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
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Osmanlı Toplum Yapısı ve Toplumda Ortak Değerler

Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı toprakları Memâlik-i Mahruse 
olarak adlandırılıyordu. Osmanlı toplumunu ele aldığımızda, Memâlik-i 
Mahruse içerisinde homojen bir Osmanlı toplum yapısından bahsetme-
miz mümkün değildir. Osmanlı toplumunu coğrafî, etnik ve kültürel özel-
likleri farklılaşan alt gruplar oluşturmaktadır. Osmanlı toplumu, yekpare 
bir yapıdan ziyade birbirinden farklı taife ya da cemaatlerden oluşan bir 
toplum yapısına sahipti. Osmanlı toplumundaki kişiler, din, etnik köken, 
yerleşim yeri, hukuksal statü ve edindikleri mesleklere göre birbirlerinden 
ayrılıyorlar ve toplum içerisinde bu özelliklerine göre taife ve cemaatler 
olarak gruplandırılıyorlardı. Bu taife ve cemaatlerin sınırları keskin bir bi-
çimde çizilmiyor, Osmanlı toplumundaki bir kişi birden fazla taife/cemaat 
içerisinde yer alabiliyordu. Örneğin, bir gayrimüslim ile bir Müslüman 
dinî açıdan farklı bir cemaatin üyeleriyken, ikisi de aynı işle geçimini sağ-
ladığı için aynı esnaf taifesine ait olabiliyordu.

Peki, içerisinde bu denli farklı dinamikler barındıran Osmanlı toplu-
munun kendi içerisinde sürekliliği ve devamlılığı nasıl sağlanabiliyordu? 
Bütün bu farklı dinamikleri bir arada tutabilen; günlük, toplumlar arası 
ve en nihayetinde devlet ve toplum arasındaki ilişkileri gizli bir el misali 
düzenleyen, ortak değerlerdir. Bu ortak değerler, Foucault’un (2002) söy-
lem tanımına da dayanarak, nüfuz alanlarında ortak kurallar oluşturur. 
Birbirini izleyen ve tekrarlayan bu kurallar, ortak bir dil/anlam yaratarak 
kontrol ve yönetim fonksiyonlu bir sistem yaratır. (s. 130) Bu değerlerden 
biri olan “namus” oluşturduğu ortak dil içinde, mutlak surette korunması 
gereken bir değerdir. Osmanlı toplumu içerisinde kadın, daha zayıf ve ko-
runmasız bir konumda görüldüğü için kadının namusunu korumak yine 
toplum nezdinde önemli bir sorumluluktu.

Bu önemli koruma sorumluluğu, toplumda birbiri içine geçmiş üç kat-
manda deruhte edilirdi. Namusun yarattığı koruyan/korunan ilişkisi içe-
risinde kadın, ilk olarak kendi namusunu korumakla mükellefti. Kadının 
kendisinden sonra, namusunu korumanın sorumluğu ailenin, özellikle 
erkek akrabalarındı. Aileden sonra, kadının namusunun sorumlusu ma-
halle idi. Kadının namusunu, yani namusuyla birlikte cinselliğini koruma 
sorumluluğunda olan bu üç katman (kadın, aile, mahalle) namus söylemi 
içerisinde kendi özel dilini geliştirmiştir.
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Kadın – Namus

Osmanlı toplumunda, diğer geleneksel toplumlarda da olduğu gibi, bir 
kadının namuslu olmasının ön koşulu, toplumca kabul görmüş bir evli-
likten evvel cinsel ilişkiye girmemesidir. Abraham Marcus’un (1986), 18. 
yüzyıl Halep sicillerine dayanan, Halep’te mahremiyet algısını incelediği 
çalışmasında yer verdiği bir örnek oldukça ilginçtir. 1756 tarihli bir ka-
yıtta, yerli bir kadın 4 yaşındaki kızının yanlışlıkla merdivenden düşüp 
bekâretini kaybettiğini söyler ve kızının bu kaza sonucunda bekâretini 
kaybetmesinin mahkemede kaydedilmesini istemektedir. (s. 165) Marcus 
bu kayda, mahremiyet algısının ne denli esnek olabildiğini, bekâret gibi 
mahrem bir konunun mahkemeye getirilebildiğini göstermek için çalış-
masında yer vermektedir. Bahsi geçen annenin neden kızının bekâretini 
kaza sonucu kaybettiğini kaydettirmek isteyeceği önemli bir sorudur. Bu-
nun nedeni, ailesinin yaşadığı çevrede kötü sıfatlarla anılmasının önüne 
geçmek istemesi olabileceği gibi kızının ileriki yaşlarda kendi namusunu 
koruma sorumluluğunda olduğunu düşünmesi ve bu konuda zan altında 
kalmaması için de olabilir. Bu ve buna benzer örnekler, Osmanlı toplu-
munda bekârete verilen önemin açık bir göstergesidir.

Bakirelik, kadının cinsel hayatını düzenlemekle kalmayıp aynı zaman-
da sosyal hayatı, kadın-erkek ilişkilerini ve kadınların kamusal alandaki 
hareketliliğini de düzenliyordu (Kozma, 2011, s. 105). Osmanlı toplu-
munda bir kadın, bekâretini ve dolayısıyla namusunu korumak adına top-
lumca belirlenmiş belli başlı davranış biçimlerine uymak zorundaydı. Bu 
davranış biçimlerinin uygulanması özellikle kamusal alanlarda önemliydi. 
Kadın, kendisine namahrem olan erkeklerle bir arada bulunmamalı, gi-
yim-kuşamına ve konuşmasına dikkat etmeliydi. Kadının namusunu ko-
rumak için uygulamak zorunda olduğu davranış biçimlerini esasen İslam 
düşünürlerinin çizdiği ideal eş özelliklerinde de bulabiliriz. Gazali’ye göre 
ideal eş güzel, dindar ve bakire olmalıyken; Tusi ve Davani’ye göre akıllı, 
dindar, ağırbaşlı olmalı ve az konuşmalıdır (Ayubi, 2019, s. 131). Ayrıca, 
kadının alçak gönüllü olması, sadık ve itaatkâr olması bakirelikle doğru-
dan ilişkilidir (s. 134). İdeal eş tanımlarının aynı zamanda ideal kadın ta-
nımları olduğunu da söyleyebiliriz. İdeal özelliklere uyan, bu özelliklerle 
toplumda tanınan kadınlar için belgelerde “muhaddere(den)”, “ismetlü”, 
“iffetlü”, “ehl-i ırz”, “kendi halinde”, “ırzıyla mukayyed”, “namahremden 
sakınmak” gibi sıfatlar ve ifadeler kullanılır. Bu özelliklere uymayan ka-
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dınlar, toplum nezdinde, namuslarını korumayan, dolayısıyla namusları 
lekelenen kadınlardı. Bir kere bu çizilen sınırlar dışında tanınan kadınlar 
için evlenmek ve mahallede barınmak zorlaşıyor ve mahkemede gördüğü 
muameleye kadar her şey değişiyordu.

Kendi istekleri dışında, tecavüze uğrayarak bekâretlerini kaybetmeleri 
üzerine birçok kadının mahkemeye başvurduğunu ve hukuken gereğinin 
yapılmasını talep ettiğini görebiliriz. 1783 tarihli, Mudanya’da oturan Ra-
mata’ya ait arzuhâl, kadınların bu tür şikâyetlerde nasıl bir yol izledikle-
rini, hangi kelimelere ve ifadelere başvurarak kendilerini ve namuslarını 
koruduklarını vurguladıklarını görmemiz açısından güzel bir örnektir:

Devletlü ‘inayetlü merhametlü Sultanım hazretleri sağ olsun. Arzuhâl-i 
Nasraniye cariyeleridir ki Mudanya sâkinelerinden olub yine Mudanya sa-
kinlerinden Kara Yorgi nam zımmiye hîn-i sabâvetimden berü on iki sene 
hidmetinde olub bu cariyeleri kendü hâlimde ve ‘ırzımla mukayyed iken 
mesfur zımmi cebren tutub ve bikrimi izale idüb kemâl mertebe ‘ırzımı pâ-
yimâl eylediğinden mâ’adâ mesfur zımmi hilesinden nâşi ben seni bir aher 
mesfura tezvîc itdiririm deyu dürlü dürlü tezvirat ile bir takrib küşad virüb 
zelil sefîl serkerdan ha’ib ve hasir bırakub ve mahall-i merkumede mesfur 
ile mukâvemete bir dürlü iktidarım olmadığından taraf-ı Asitâneye gelüb 
ve fetvâ-i şerîfe mürâca’at olundukda sene-i merkumelerde hizmetim mu-
kabili ecr-i mislim ve bikrimi izâle eylediğinin mûceb-i şer’isi üzere ecirren 
fetva-yı şerifeler virilmeğle hâkipây-i devletlerine arz-ı hale cesaret olundu 
merâhım-ı aliyyelerinden mercûdur ki taraf-ı devletlerinden mübâşir kul-
ları marifetiyle yedime bir kıta emr-i ‘âli ihsân (olunması) ve mahallinde 
şer ile ihkâk-ı hak olmaz ise mesfur zımmi taraf-ı Âsitâneye ihzâr olun-
ması babında emr u ferman devletlü ‘inâyetlü Sultanım hazretlerinindir. 
Bende Ramata. (BOA., C..ADL., 79/4770)

Mudanya’da oturan Ramata’nın direkt İstanbul’a göndermiş olduğu 
bu arzuhâle göre Ramata, çocukluğundan beri on iki yıldır hizmetinde 
çalıştığı Kara Yorgi adlı zımmîden kendisini tecavüz ettiği için şikâyet-
çidir. Ramata, Kara Yorgi’nin kendisini zorla alıkoyup bekâretini bozdu-
ğunu ve bekâretini bozduktan sonra da bir süre daha sürekli olarak cinsel 
ilişkiye girmeye zorladığını belirtmektedir (cebren tutub ve bikrimi izale 
idüb kemâl mertebe ‘ırzımı pâyimâl eylediğinden). Ayrıca Ramata, Kara 
Yorgi’nin yaptığı hatadan dolayı kendisini başka biriyle evlendireceğine 
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dair türlü sözler vererek hizmetinden çıkardığını ve bu yüzden sefil bir 
hâlde kaldığını söylemektedir. Arzuhâlde şikâyetçi olduğu konuyu açık-
ladıktan sonra Ramata, Kara Yorgi’ye Mudanya’da karşı koyamadığı için 
İstanbul’a geldiğini; on iki sene çalışma bedelini ve bekâreti bozulduğu 
için verilmesi gereken tazminatı belirten fetva çıkarılmasını istediğini, fet-
vayı aldıktan sonra da bu arzuhâli yazmaya cesaret ettiğini belirtmiştir. 
Ramata, padişahtan mübaşir atanarak kendisine bir kıta emri verilmesini, 
eğer Mudanya’da mahkeme görülmez ise Kara Yorgi’nin İstanbul’a çağı-
rılmasını istemektedir.

Bu arzuhâlde, Ramata’nın Kara Yorgi’den şikâyetçi olurken kullandı-
ğı kelimeler ve ifadeler dikkat çekicidir. Ramata, şikâyetini belirtmeden 
önce özellikle cemaatin kurallarına uyarak kimseyi rahatsız etmeden ya-
şadığını (kendi hâlimde) ve ırzını (namusunu) korumaya önem verdiğini 
(ırzımla mukayyed) belirtmektedir. Ramata’nın bu ifadeleri kullanması ve 
şikâyetinden önce belirtmesi tevekkeli değildir. “Kendi halinde” ve “ırzıy-
la mukayyed” olduğunu belirterek kendi namusundan sorumlu olduğunu 
ve kendisini yabancı erkeklerden korumaya dikkat ettiğini söylemektedir. 
Ayrıca, bekâretinin kendi isteği ve rızası dışında bozulduğunu da “cebren” 
(zorla) ifadesi ile özellikle vurgulamaktadır. Bugünden bakarak olayların 
gerçekte nasıl cereyan ettiğini bilemeyiz. Belki de Ramata, en başında Kara 
Yorgi kendisi ile evleneceğini söylediği için kendi rızası ile cinsel ilişkiye 
girmiş; ancak Kara Yorgi bu sözünü tutmayıp “Ben seni başkasıyla evlen-
diririm” diyerek Ramata’yı hizmetinden çıkarmış olabilir. Evlenme vaa-
diyle yaşanan cinsel ilişkilere ve vaadin gerçekleştirilmemesiyle birlikte 
edilen şikâyetlere de sicillerde rastlamak mümkün. Ancak bu bildirinin 
bağlamında incelediğimiz mesele Ramata’nın başına gerçekte gelenlerin 
ne olduğu değil, Ramata’nın bu arzuhâlde kendisini tanıtmak için hangi 
ifadeleri kullandığıdır. Ramata kendisini kendi halinde ve ırzıyla mukay-
yed olan biri olarak tanımlamıştır. Olay hangi şekilde gerçekleşmiş olursa 
olsun, kendisini ve namusunu koruması gerektiğinin bilincindedir ve bu 
sorumluluğunun farkında olarak yukarıdaki ifadeleri kullanmıştır. Ayrıca 
Ramata bir gayrimüslim olarak, bekâreti ve namusu koruma sorumlulu-
ğunun sadece Müslümanlar tarafından benimsenmediğini, kadının na-
musunun cinselliğiyle birlikte algılanmasının kültürel bir olgu olduğunu 
da göstermektedir.

531 numaralı Üsküdar sicilinden 1790 tarihli bir ma’ruz da mahalle 
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tarafından bir kadının namusunu koruyan biri olarak tanınmasının mah-
kemenin seyrinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Üsküdar’da 
Debbağlar Mahallesi’nde oturan Havva binti Saliha, velayeti kendisine ve-
rilmiş olmasına rağmen eski eşi Bostancı Seyyid Mustafa’dan 3 ay önce kızı 
Hatice’yi yanına alması üzerine şikâyetçi olmuştur. Kızının hâlâ Seyyid 
Mustafa’nın elinde olduğunu belirtmiş ve kızının kendisine geri verilme-
sini istemiştir. Buna karşılık Seyyid Mustafa, Havva bt. Saliha’nın evinde 
kalmayıp başka yerlerde yattığını, kızları Hatice’yi evde tek başına bıraktı-
ğını ve kızının kaybolma ihtimaline karşı onu yanına aldığını belirtmiştir. 
Bunun üzerine davada mahalleliden Havva bt. Saliha’nın nasıl bilindiği-
nin sorulması üzerine mahalleli Havva Hatun’un kendi halinde ve ırzıyla 
mukayyed olduğunu ve hamama gitmek dışında sokağa çıktığını duyma-
dıklarını söylemişlerdir. (...nâm kimesnelerden her biri mezbûre Havva 
Hatun için kendi halinde ırzıyla mukayyed ve beher şehr hamamdan gayri 
umûru için sokağa çıkdığı ma‘lûmum değildir deyü mezbûr es-Seyyid Mus-
tafa muvâcehesinde müdde‘iye-i mezbûre Havva’nın hüsn-i hâlini bi’ş-şöh-
ret ve’t-tevâtür alâ-tarîki’ş-şehâde...) (Üsküdar Mahkemesi, 531 Numara-
lı Sicil, Hüküm No: 152) Bunun üzerine mahkeme, Seyyid Mustafa’nın 
kızı Hatice’yi Havva Hatun’a geri vermesini tembihle sonuçlanmıştır. Bu 
ma’ruzda mahallelinin Havva Hatun hakkında söyledikleri dikkate değer-
dir. Bir önceki arzuhâlde görüldüğü gibi burada da kadının kendi halinde 
ve ırzıyla mukayyed olduğu vurgulanmıştır. Elbette bu ifadeler göz önüne 
alınırken sicillerin ve arzuhâllerin hukuksal söylemle inşa edilmiş anlatılar 
olduğunu, bu kayıtlarda tarafların sözlerini aynen nakletmek yerine dava-
nın içeriğine göre hukuksal söylemle bağlantılı terimlerin kullanıldığını 
hatırlamak gerekiyor. (Zeevi, 1998, s. 38) Ancak hukuksal söylem büyük 
ölçüde toplumdan, toplumsal ilişkilerden etkilendiği için iki arzuhâlde de 
gördüğümüz ifadeler, tarafların söylemek istedikleri ile esas olarak para-
leldir. Bunun yanında, mahallelinin Havva Hatun için hamama gitmek 
dışında sokağa çıktığını işitmediklerini söylemesi önemlidir. Ebru Boyar 
(2016), kadınların kamusal alanda görünümünü namus bağlamında in-
celediği çalışmasında en genel tanımıyla namuslu ve iffetli kadın için kul-
lanılan muhaddere kavramına da yer vermiştir. Muhaddere kavramının 
kesin bir tanımı olmadığını belirten Boyar, çeşitli dönemlerden fetvalara 
yer vererek muhaddere kavramının çok anlamlılığını desteklemektedir. 
Boyar’ın verdiği fetva örneklerinden biri 17. yüzyıl şeyhülislamlarından 
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Çatalcalı Ali Efendi’nindir. Ali Efendi’ye göre temel ihtiyaçları dışında so-
kağa çıkmayan kadın muhadderedendir (s. 192). Mahallelinin Havva Ha-
tun için hamama gitmek dışında sokağa çıkmadığını belirtmeleri, Havva 
Hatun’un namusunu titizlikle koruduğunu, bunun sorumluluğunu üst-
lendiğini ve dolayısıyla muhaddere bir kadın olduğunu göstermektedir. 
Öyle ki bu ifadeler mahkemenin sonucunu etkilemiş ve Havva Hatun’a 
kızının geri verilmesi istenmiştir. Eğer mahalleli tam tersi bir şekilde Hav-
va Hatun’un kendi namusunu korumadığını belirten ifadeler kullansaydı 
çok yüksek ihtimalle kızı Hatice babasının velayetine verilecekti.

İki arzuhâlde de gördüğümüz ifadeler, kadının kendi namusunu ko-
rumakla yükümlü olduğunu göstermektedir. Bu durum kendi özel dilini 
yaratmış, mahkeme kayıtlarında ve arzuhâllerde “kendi halinde olmak”, 
“ırzıyla mukayyed olmak”, “muhaddereden olmak” gibi ifadelere başvu-
rulmuştur. Kadınlar, şikâyetçi oldukları davalarda bu ifadeleri özellikle 
kullanıp kendi namuslarını koruduklarını vurgulamışlardır. Bir kadının 
kendi namusunu koruması ve bu sorumluluğu doğrultusunda hareket et-
mesi toplumda nasıl tanındığını da doğrudan belirlemiştir.

Aile – Kadın – Namus

Kadının namusunun korunmasından ailesi de büyük ölçüde sorum-
luydu. Osmanlı toplum yapısının önemli bir bileşeni olan aile için Osman-
lılar birçok farklı kelime kullanmışlardır. Bunlardan birkaçı: menzil, beyt, 
hane, ehl ü iyaldir. Bu kelimeler ev, ev halkı, aile arasında keskin bir ayrım 
olmamakla beraber hepsi için kullanılıyordu. Geleneksel toplum yapısına 
sahip Osmanlı toplumunda ailenin başı olarak baba görülüyordu. Kınalı-
zade Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâ’î eserinde babanın ailedeki rolünü şu şekilde 
açıklamaktadır:

Ve çün her kesretin bir cihetle vahdeti olur, lâbüdd bu kesretin dahi vah-
deti nizâm-ı sınâ’îdir. Ve nizâm-ı sınâ’î tedbir ile olur ve tedbire müdebbir 
gerek. Ve lâyık u münâsib oldur ki bu tedbirin sahibi vü müdebbiri sâhib-i 
menzil ola ki pederdir. Ve sâyir ehl-i menzile riyâset ve anların umûrunu 
zabt-ı siyâset anın ola. Ve ol dahi tedbir-i sâyib edip luft u unf ve va’d u va’îd 
ve teşehhüd ü lîn ve teklif ü müdârâyı mahall-i münâsibinde isti’mâl etmekle 
zabt u siyaset ile amel eyleye ki ehl-i menzilden her biri rezâyilden muhteriz 
ü müctenib ve fezâyili muhtevi vü müktesib olalar. (s. 666)
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Kınalızade, ailedeki düzenin sağlanması için gerekli tedbirleri ailenin 
sahibi olan babanın alması gerektiğini vurgular. Baba, ev halkına âdeta 
başkanlık etmeli ve onları kendi idaresi altına almalı, ev halkının utanı-
lacak şeyler yapmasından kaçınmak için idaresi sırasında hem yumuşak 
davranmalı hem de sert ve hiddetli olmalıdır. Kınalızade eserinde ailenin 
başkanı olan babaya eş ve çocukları nasıl terbiye etmesi gerektiğini de 
öğütlemektedir. Evin başkanı olan erkek, eşinin ve kız çocuğunun edepli 
olmalarını sağlamalı ve aynı zamanda namuslarını korumalıydı. (s. 752)

Bir kadının küçük yaşlardan itibaren güvenilir bir çevrede, ahlak ku-
ralları içinde yetişmesi gerekirdi. Özellikle ergenliğe ulaşıp olgunlaşan be-
deniyle bir arzu nesnesi olarak görülebilecek kız çocuğu için babanın ko-
ruyuculuğu esastı (Tucker, 2000, 139). Kız çocuğunun güvenliği (özellikle 
bekâreti ve bekâretiyle birlikte namusu) babanın sorumluluğundaydı. Ba-
banın olmadığı durumlarda ise bu sorumluluk, erkek kardeş, amca, erkek 
kuzen gibi aile içi erkek akrabalarındı. Baba, kızının koruyucusu olarak 
evliliğinde veli rolünü de üstleniyordu. 1796 yılına ait, Danişmendli kazası 
Hürrem köyü sakinlerinden Abdullah’ın şikâyeti, aile içinde babanın, kı-
zının namusundan (cinselliğinden) sorumlu olduğunu göstermesi açısın-
dan önemli bilgiler içermektedir:

Devletlü inayetlü merhametlü Sultanım Hazretleri sağ olsun. Arzuhâl-i 
kulları budur ki bu kulları konar göçer taifesinden Danişmendlü mukata-
ası reayalarından Danişmendlü kazasında Hürrem nam karye sakinlerin-
den olub ayâl ve etfal-i kulları kendü hallerimizde ırzımız ile mukayyed 
iken yine aşiret-i mezbur mukataa-i mezkur reayalarından zümre-i eşkı-
yadan Hüsam ve oğlu Mehmed ve Yusuf ve karındaşı Küçük ve oğlu Ali ve 
diğer karındaşı İbrahim ve Deli Halil nâmun eşkıyalar birbirleriyle mütte-
fik ve yekdil olub hufyeten hanemi basub bakire kerimem Ümmü Gülsüm 
nam cariyelerini fuzuli cebren ve kahren ahz idüb Donbay ovasında sakin 
zümre-i cebabire ve tegallübeden Güneşoğlu Ahmed Bey dimekle meşhur 
nam eşkıya tarafına gitmek vechle mezbur Ahmed Beye varub kerimem 
merkume cariyelerini matlub eylediğinde şakiy-i mezburlara i’ânet ve bir 
dürlü virmeyüb indinde hıfz ve hetk-i ırzile aşiretim beyninde rezil şerm-
sâr ve ziyade gadr-i küllî itmekleriyle merahim-i aliyyelerinden mercudur 
ki mezbur Güneşoğlu Ahmed Bey nam tegallübe ve şakiy-i mezburlar mü-
başir marifetiyle ahz ve Divan-ı Anadolu’ya ihzar ve divan-ı alide murafaa 
olunmak üzere ve Kütahya mütesellimine ve kadısına hitaben müekked 
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ve müşedded bir kıta emr-i ali i’ta ve inayet buyurulmak babında emr ve 
ferman devletlü inayetlü merhametlü sultanım hazretlerinindir. Bende 
Abdullah. (BOA., C..ADL., 68/4098)

Abdullah şikâyetinde, kendi hâllerinde ve ırzlarını korumakta olmala-
rına rağmen yine aynı kasaba ve köyün reayasından olan Hüsam, oğulları 
Mehmed ve Yusuf, kardeşi Küçük ve kardeşinin oğlu Ali ve diğer kardeşi 
İbrahim ve Deli Halil adlı eşkıyaların1 birlik olup gece vakti evini bastıkla-
rını; ayrıca bakire kızı Ümmü Gülsüm’ü zorla kaçırdıklarını belirtmiştir. 
Eşkıyaların, kızını Güneşoğlu Ahmed Bey olarak bilinen bir eşkıyaya ge-
tirdiklerini, bunun üzerine kızını almak için Ahmet Bey’in yanına gitti-
ğini ancak kızını kendisinden bir türlü alamadığını söylemiştir. Üstelik, 
Güneşoğlu Ahmed’in kızı Ümmü Gülsüm’ü kendi yanında tuttuğundan 
ötürü namusunun zedelendiğini, bundan dolayı aşireti içinde utanç içinde 
kaldığını eklemiştir. Bahsi geçen eşkıyalar tarafından fazlasıyla zulüm gör-
düğünü belirten Abdullah, mübaşir yardımıyla eşkıyaların ve Güneşoğlu 
Ahmed’in alıkonulup Anadolu Divanına götürülmelerini; burada yargı-
lanmalarını ve bu konuda Kütahya mütesellimi ve kadısına bir ferman 
gönderilmesini istemektedir. Arzuhâlde eşkıyaların niyetini okuyamadı-
ğımızı da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Arzuhâlde belirtilen-
ler, Abdullah’ın ifadeleridir ve bizlere tek yönlü bir bakış açısı sunmakta-
dır. Bu yüzden, Abdullah’ın eşkıya olarak adlandırdığı kişilerin belirli bir 
sebeple bunları yapabilmiş olma ihtimali de vardır. Belki de Abdullah ile 
Abdullah’ın şikâyet ettiği kişiler arasında süregelen bir anlaşmazlık vardı. 
Anlaşmazlık sonucunda eşkıyalar bir nevi intikam almak için Abdullah’ın 
kızını kaçırmışlardı. Olayın arkasındaki motivasyon bu olsa dahi eşkıyala-
rın intikam yolu olarak Abdullah’ın kızını kaçırmış olmaları, bu yolu etkili 
bir yol olarak görme ihtimalleri oldukça önemlidir. Eşkıyalar, Abdullah’ın 

1 Belgelerde eşkıya kavramının kullanımı, cinsel saldırı ile doğrudan ilişkilidir. Şikâ-
yetlerde eşkıyalık ve cinsel saldırı suçlamaları genellikle birlikte görülür. Burada dik-
kat edilmesi gereken husus, eşkıya kavramının tek bir tanımı olmadığıdır. Eşkıya her 
zaman eli silahlı birlik olarak ele alınmamakla birlikte çoğu zaman devlet ve toplum 
içinde benimsenen kurallara uymayan, kendilerinden rahatsızlık duyulan kişiler için de 
kullanılabiliyordu. Eşkıya kavramına farklı bir bakış açısı için bkz. Başak Tuğ. (2017). 
Politics of Honor in Ottoman Anatolia: Sexual Violence and Socio-Legal Surveillance in 
the Eighteenth Century. Leiden and Boston: Brill. Tuğ, 17. yüzyılın sonlarından itibaren 
eşkıya, ayan ve örf mensupları arasındaki ayrımın kaybolmaya başladığını söylemekte-
dir.
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kızını kaçırarak Abdullah’ın namusunu zedeleyeceklerini, isminin kötü 
bir şekilde anılacağını bilerek bu yolu seçmiş olmalılardır.

Bütün bu ihtimallerin yanında Abdullah’ın arzuhâlinde kullanmış ol-
duğu ifadeler, Osmanlı toplumunda bir babanın kızının bekâreti ve do-
layısıyla namusunu korumaktan sorumlu olduğunu ve bu sorumluluğun 
nasıl bir dil yarattığını göstermesi açısından önemlidir. Önceki arzuhâl-
lerde de gördüğümüz üzere, Abdullah şikâyetinden önce ilk olarak kendi-
sinin, zevcesinin ve çocuklarının kendi hâllerinde ve ırzları ile mukayyed 
olduklarını belirtmiştir. Abdullah, özellikle zevcesinin (ayal) ve çocukla-
rının (etfâl) kendi hallerinde ve ırzlarıyla mukayyed olduklarını vurgula-
mıştır çünkü aile içinde eş ve çocukların güvenliği ve koruması babanın 
sorumluluğundadır. Belgelerde, babanın eş ve çocuklarını korumamış 
olmasına bir şikâyet unsuru olarak da rastlıyoruz (iyalini namahremden 
hıfz itmemek). Bu ifadeler, hem Abdullah’ın ve ailesinin namuslarını ko-
ruma sorumluluğunu yerine getirdiklerini belirtecek hem de kendilerine 
yapılanların haksız bir şekilde yapıldığını vurgulayacaktır. Abdullah’ın ar-
zuhâldeki esas şikâyeti gece vakti evinin basılmasıyla kızının bahsi geçen 
eşkıyalar tarafından kaçırılmasıdır.

 Kızını tanıtırken en başta bakire olduğunu belirtmesi ise ilk bakışta 
dikkat çekmektedir. Abdullah, kızının bakire olduğunu vurgulayarak ka-
çırılmadan önce namusunu bizzat koruduğunu ve bir baba olarak kızının 
güvenliğini sağladığını özellikle belirtmektedir. Arzuhâldeki bir diğer dik-
kat çeken ifade ise hetk-i ırz ifadesidir. Hetk “yırtılma”, “yırtma”, “bozma” 
anlamına gelmektedir. Hetk-i ırz da namusun bozulduğuna, zedelendiğine 
işaret eder. Abdullah, kızının Güneşoğlu Ahmed’in yanında kaldığı için na-
musunun zedelendiğini (hetk-i ırz) ve bu durumun aşireti içinde utanç içe-
risinde kalmasına sebep olduğunu söylemiştir. Bu noktada, kız çocuğunun 
namusunun babanın ve dolayısıyla ailenin namusu olarak algılandığını da 
görebiliriz. Belgede açık ifadelerle göremesek de Abdullah, kızının bekâre-
tinin Güneşoğlu tarafından bozulmuş olduğunu ya da en azından bunun 
kuvvetli bir ihtimal olduğunu anlatmaktadır. Olaydan doğrudan zarar gör-
müş olan, namusu zedelenen kişi Ümmü Gülsüm olmasına rağmen bu du-
rumda Ümmü Gülsüm’ün babası Abdullah kendi namusunun lekelendiği-
ni ve bu yüzden aşiret içerisinde rezil bir duruma düştüğünü söylemektedir.

Abdullah’ın göndermiş olduğu bu arzuhâlde kullanılan ifadeler, Os-
manlı toplumu içinde ailenin kadının namusunu korumakla sorumlu 
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olduğunu doğrudan göstermektedir. Abdullah, kendilerinin namuslarını 
korumaya özen göstermelerine rağmen eşkıyaların kızını kaçırdığını be-
lirtmiştir. Abdullah, kızının bekâretinin ve namusunun korunmasından 
sorumlu olduğu için kızının kaçırılmadan önce bakire olduğunu özellikle 
vurgulamıştır. Kızının kaçırılma sonrasında bekâretini kaybetmiş olması-
na (ya da ihtimaline) karşın Abdullah, kendisine haksız bir şekilde yapıl-
mış olan bu zulümden önce kendi sorumluluğunu yerine getirmiş oldu-
ğunu söylemektedir.

Mahalle – Aile – Kadın – Namus

Son halka olarak mahalle, kadının namusunu korumakla yükümlüy-
dü. Bu sorumluluğu anlayabilmek adına ilk olarak Osmanlı toplumun-
da mahallenin işlevini anlamak gerekiyor. Osmanlı toplumu yekpare bir 
yapıdan ziyade farklı taife ve cemaatlerden oluşan heterojen bir yapıya 
sahipti. Kişiler, ait oldukları dine, etnisiteye, geçimlerini ne ile sağladık-
larına, oturdukları yere göre farklı gruplara ait olabiliyorlardı. Mekânsal 
ayrıma göre Osmanlı toplumu şehirli, köylü ve konargöçer gibi alt grup-
lara ayrılıyordu. Şehirler, temel yönetim birimi olan mahallelerden oluşu-
yor, şehirde yaşayan kişiler oturdukları mahallelere göre ayrı bir cemaat 
oluşturuyorlardı. Bu anlamda mahalleler, bir yönetim birimi olmalarının 
yanında günlük hayatın belirli kurallara göre yaşandığı sosyal bir birim 
olarak da var oluyorlardı.

Mahalle, aynı zamanda içinde yaşayan kişiler için bir aidiyet birimiydi. 
Vergi vermekle yükümlü olan reayadan bir kişinin adı oturduğu mahal-
leye göre tahrir defterine kaydediliyordu. Dolayısıyla devlet nezdinde de 
şehirde yaşayan bir kişi, oturduğu mahalleye göre biliniyor, tanınıyordu. 
Öyle ki arzuhâllerde ya da mahkeme kayıtlarında kişi, her şeyden önce 
hangi mahallenin sâkini olduğunu belirtmek durumundaydı. Kendi is-
minden ve şikâyetinden önce oturduğu mahalleyi belirtmesi kişi için ma-
hallenin oldukça önemli bir aidiyet birimi olduğunu da göstermektedir. 
Bunun yanında mahalle, kişilerin birlikte yaşadığı, birbirleri ile sıklıkla ile-
tişim içinde oldukları bir yapıydı. Mahallenin fiziksel yapısı da kişiler ara-
sındaki iletişimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak üzerine kuruluy-
du. Mahallelinin birbirleri ile nasıl yaşadığını anlayabilmek için Osmanlı 
şehrinde bir mahallenin yapısına ayrıntılı bir şekilde bakmak gerekiyor.

Nil Tekgül (2013), Osmanlı toplumunda mahremiyet algısını ve bu al-
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gının yarattığı ilişki biçimlerini ele aldığı çalışmasında mahremiyeti fiziksel 
mekânların oluşturduğu halkalı bir yapı içerisinde değerlendirmiştir. İç içe 
geçmiş halkalar misali ele aldığı ev, mahalle ve şehir yapısını mahremiyet 
özelinde ayrıntılı bir şekilde inceleyen Tekgül’e göre “[ev] kümeler[i] bir 
mahalleyi oluştururken şehir denen en büyük alan da bu mahallelerin ek-
lektik bileşiminden oluşuyordu. Mahalle, ev kümelerinin üzerinde temel 
yaşam alanıydı.” (s. 425). Bu yaşam alanında evler arası komşuluk ilişkileri 
yaşanıyor, mahallenin sakinleri ortak ibadethanelerde buluşuyor, çarşı ve 
pazarda alışveriş yaparken birbirlerinden haberdar olabiliyorlardı. Bir diğer 
deyişle mahalle, kişilerin birbirlerini yakinen tanıdığı, dayanışma içinde ol-
dukları, aynı zamanda birbirlerinden sorumlu oldukları bir yapıydı.

“Bir mahallede yaşayanlar, birbirlerine [Osmanlı kanununa göre] müte-
selsilen kefil olmak zorundadırlar ve bir anlamda birbirlerinin davranışla-
rından sorumludurlar.” (Ergenç, 2012, s. 183). Ergenç’in vurguladığı müte-
selsilen kefil kavramı mahalle yaşamını ve toplumsal düzeni anlamak adına 
kilit bir kavramdır. Birbirini yakinen tanıyan, birbirlerinin ev içi ilişkilerini 
ve toplum içinde nasıl davrandığını gören mahalle sakinleri aynı zamanda 
birbirlerinin davranışlarından da sorumludur. Örneğin, eğer bir mahallede 
cinayet işlenmişse ve bu cinayeti kimin işlediği belirsizse bu cinayetten bü-
tün bir mahalle sorumlu tutulabiliyordu. Mahalleye yeni bir kişinin ya da 
ailenin gelmesi kolaylıkla gerçekleşen bir olay değildi çünkü mahalleli bir 
diğerinin davranışından sorumlu tutulacağını biliyordu. Bu durum, mahal-
leliye bir diğerini gözetleme ve denetleme imkânı da veriyordu.

Mahalledeki kişiler, mahallenin ortak kurallarına ve değerlerine uy-
makla da yükümlüydü. Bu ortak değerlerin en önemlileri ise kişilerin 
ahlaklı ve namuslu olmalarıydı. “Mahalle ahalisinin kendilerini rahatsız 
eden, ahlak ve namus dışı davranışlarda bulunan kişileri mahalleden çı-
kartmak hakları vardır.” (Ergenç, 81). Mütesilsilen kefil olmanın sonucu 
olarak mahallede bir kişinin ahlaka ve namusa aykırı davranışı bütün bir 
mahallenin namusunun zedelenmesi demekti. Bu sebeple, belgelerde ma-
halleden ihraç taleplerine çok sık rastlanmaktadır. Tam tersi bir şekilde, 
töhmet altında bırakılmış bir kişi, mahallelinin kendisine kefil olmasıyla, 
kendisinin ahlak ve namusa aykırı davranmadığını belirtmeleriyle suçla-
malardan aklanabiliyordu.

Mahalle içerisindeki kadınların davranışları, ahlak sınırları içerisinde 
davranıp davranmadıkları, namuslarını koruyup korumadıkları da mahal-
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lelinin sıkı kontrolü ve gözetimi altındaydı. Kadınlar nasıl giyindiklerin-
den konuşma şekillerine, eşlerine ve çocuklarına davranış biçimlerinden 
kendilerine mahrem olmayan yabancılarla (özellikle erkekler) bir arada 
bulunmalarına kadar birçok meselede mahallelinin odak noktası olabili-
yorlardı. Belirtilen meselelerde mahallelinin hoşuna gitmeyecek davranış 
biçimleri sergileyen kadınların çoğunlukla mahalleden çıkarılması talep 
ediliyordu. Namusa aykırı hareket eden, namusunu korumayan bir ka-
dın mahalleli için büyük bir tehlikeydi. 1749 senesi Cemaziyelevveli’nin 
son günü, Manisalı Çelebi Mahallesi sakinlerinin Acem Emine isimli bir 
kadın hakkındaki şikâyetleri mahallenin kadının namusundan sorumlu 
olduğunu, aynı zamanda namusa aykırı hareketler karşısında söz sahibi 
olabildiğini göstermektedir:

Ashâb-ı arzuhâl Manisalı Çelebi mahallesi imâmı es-Seyyid Hasan 
Efendi ve Müezzin Mehmed Halîfe ve ahâlîsinden Molla Mehmed b. Ha-
san ve Molla Hüseyin b. Mehmed ve el-Hâc Ebûbekir Çelebi b. Mehmed 
ve es-Seyyid Mehmed b. Hüseyin ve Abdullah Beşe b. Mehmed ve es-Sey-
yid Mehmed b. Kasım ve Salih Beşe b. Ebûbekir ve Mustafa b. İbrahim ve 
Ömer b. Mustafa nâm kimesneler meclis-i şer‘-i hatîrde derûn-ı arzuhâlde 
mezkûreti’l-ism Acem Emine nâm hatun muvâcehesinde mezbûre Emi-
ne mahallemiz ahâlîsinden olup lâkin kendi halinde olmayıp öteden beri 
dil-âzâr olduğundan mâ‘adâ nâ-mahrem kimesneler menziline gelip ve 
mezbûrenin dahi nâ-mahremden ictinâbı olmamağla iki def‘a mahalleden 
ihrâci’çün i‘lâm-ı şer‘î olunmuşiken fîmâ-ba‘d kendi halinde olmağa ta‘ah-
hüd ile cemâ‘ati iğfâl ile mahallemizde sâkine olup hâlâ dahi nâ-mahrem 
âdemleri yine evine getirip evvelkiden ziyâde fesâda ictirâ eder olmağla 
mezbûre Emine’den bir vechile emn ü râhatımız yokdur deyü mazmûnu 
takrîrlerine mutâbık iki kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î ibrâz ile teşekkî ve mezbûre Emi-
ne’nin mahalle-i mezbûreden ihrâc olunmasını iltimâs eyledikleri Mah-
keme-i Bâb’dan huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. Fî-selhi Cumâdelûlâ sene 
1162. (Bab Mahkemesi, 197 Numaralı Sicil, Hüküm No: 172)

Çelebi Mahallesi’nin imamı, müezzini ve mahalle ahalisinden birkaç 
kişi yine aynı mahallede oturan Acem Emine’den şikâyetçidirler ve Emi-
ne’nin mahalleden çıkarılmasını talep etmektedirler. Bundan önce iki defa 
daha Acem Emine’nin mahalleden çıkarılmasını talep ettiklerini, talepleri 
üzerine Emine’nin mahallenin kurallarına uygun davranacağına söz ver-
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mesi üzerine mahallede kalmaya devam ettiğini ancak sözünde durma-
dığını belirten mahalleli tekrar mahkemeye başvurmuştur. Mahallelinin 
Acem Emine’yi mahalleden çıkarma taleplerinin ardında yatan sebepler 
ve bunları ifade ediş biçimleri önemlidir. İlk olarak mahalleli Acem Emi-
ne’nin kendi halinde olmadığını belirtmektedir. Bundan önce ele alınan 
arzuhâllerde de gördüğümüz kendi halinde olmamak ifadesi, Emine’nin 
mahallenin kurallarına uymadığını, cemaati davranışlarıyla rahatsız etti-
ğini ve cemaate zarar verdiğini göstermektedir. Mahalleliye göre Emine, 
kendi halinde olmamasının yanında dil-âzârdır. Emine sözlerine dikkat 
etmemekte ve mahalleliye karşı incitici sözler söylemektedir. Bütün bun-
ların dışında Emine, kendisini namahremi olduğu erkeklerden koruma-
maktadır. “Nâ-mahrem kimesneler menziline gelip ve mezbûrenin dahi 
nâ-mahremden ictinâbı olmamağla” ifadeleriyle mahalle sakinleri Emi-
ne’nin evine yabancı erkekler aldığını ve kendisini yabancı erkeklerden 
sakınmadığını ifade etmektedirler. Mahalle sakinleri birbirlerinin davra-
nışlarından sorumlu olduğu gibi namuslarından da sorumludur. Bu so-
rumluluk gereğince mahalleli, ortak değerleri olan namusa aykırı hareket 
eden Emine’nin mahalleden çıkarılmasını talep etme hakkını kendinde 
görmektedir. Emine’nin mahallede olmasıyla kendilerini güvende ve ra-
hat hissedemediklerini de ayrıca belirtmektedirler.

Yine 1749 senesinin Muharrem ayında, İstanbul’da Sancakdâr Hayred-
din Mahallesi sakinleri de aynı şekilde kendilerini güvende ve emniyette 
hissetmedikleri için Ali Usta ve zevcesi Zeynep binti Mustafa’nın mahalle-
lerinden çıkarılmalarını talep etmektedirler:

Ashâb-ı arzuhâl İstanbul’da Sancakdâr Hayreddin mahallesi imâmı 
Mehmed Efendi b. el-Hâc Mehmed ve müezzini Molla Mustafa b. Ab-
durrahman ve ahâlîsinden İshak Efendi b. Süleyman ve Ahmed Efendi b. 
el-Hâc Abdullah ve es-Seyyid Ömer b. Süleyman ve el-Hâc Ali b. Meh-
med ve Salih Efendi b. Abdullah ve es-Seyyid Mehmed b. İbrahim ve Cafer 
b. İbrahim ve Ali b. Mehmed ve Mustafa b. (  ) [ve] Veli b. Mustafa ve 
Mehmed b. Abdülgani ve Nu‘man b. Mehmed ve Mehmed b. Hasan ve 
sâirleri meclis-i şer‘de mahalle-i mezbûre sükkânından Ali Usta b. Meh-
med muvâcehesinde mezbûr Ali Usta kendi ve zevcesi gāibetü ani’l-meclis 
Zeyneb bt. Mustafa kendi hâllerinde olmayıp bed-zebân ve hadîdü’l-lisân 
olup dâimâ her birimize itâle-i lisândan hâlî olmadıklarından mâ‘adâ ibâ-
dullâhın ehl ü ıyâllerini idlâl ve ifsâd edip ve ecânibden ricâl ve nisâdan 
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mechûlü’l-ahvâl kimesneleri menziline getirmekle mezbûrdan bir vechile 
emniyetimiz olmamağla mahallemizde sâkin oldukca kat‘a râhatımız yok-
dur deyü bi’l-muvâcehe teşekkî ve mezbûr Ali Usta’nın ve zevcesinin ma-
hallelerinden hurûcu için fermân-ı âlî ricâsında oldukları Bâb’dan huzûr-ı 
âlîlerine i‘lâm olundu fermân men-lehu’l-emrindir. Fî 4 Muharrem sene 
1162. (Bab Mahkemesi, 197 Numaralı Sicil, Hüküm No: 515)

Mahalleli, Ali Usta ve eşi Zeynep’in kendi hâllerinde olmadıklarını, 
kötü ve öfkeli sözler söyleyerek kendilerine dil uzattıklarını belirtmişler-
dir. Bunun dışında, Ali Usta ve Zeynep’in, kendi eşlerini kandırdıklarını 
ve onları fesada sürüklediklerini söylemişlerdir. (mâ‘adâ ibâdullâhın ehl 
ü ıyâllerini idlâl ve ifsâd edip) Mahalleliler kendilerini ibadullah (Allah’ın 
kulu) olarak tanımlayarak kendilerinin ahlak kuralları doğrultusunda 
yaşadıklarını belirtmektedirler. Hamadeh’e (2012/2013) göre ibadullah, 
ehl-i ırz kulları, zürafa gibi kavramlar belgelerde mahallenin ahlak düzeni-
ni koruyan, bu kurallar doğrultusunda yaşayan kişiler için kullanılmakta-
dır. (s. 254) Ali Usta ve Zeynep’in ahlaka ve namusa aykırı davrandıklarını 
mahallelinin kendilerini tanımlamak için kullandığı ibadullah ifadesin-
den de çıkarabiliriz. Bir diğer dikkat çekici nokta, arzuhâlde şikâyetlerini 
dile getiren mahalle ahalisinin Ali Usta ve Zeynep’i eşlerini kandırdıkları 
üzerine suçlamalarıdır. Bu noktada mahallelinin neden özellikle eşlerinin 
kandırılmasını (ehl ü ıyâllerini idlâl ve ifsâd edip) şikâyet unsuru olarak 
belirttikleri sorulmalıdır. İlk olarak akla, erkeklerin eşlerinin namusunu 
korumaktan sorumlu oldukları gelmektedir. Kötü sözler söyleyerek ma-
halleliye dil uzattığı söylenen Ali ve Zeynep belki de ahalinin eşlerine dil 
uzatıp, onları zan ve töhmet altında bırakabilecek şeyler söylüyorlardı. 
Eşlerinin namuslarını korumakla yükümlü olan erkekler de bu durum-
dan oldukça rahatsızlardı. Ya da Ali ve Zeynep, ahaliden kişilerin eşlerini 
kendileriyle birlikte ahlak ve namus dışı davranışlar içinde bulunmaya teş-
vik ediyorlardı. Belgelerde, eşleri ve çocukları kandırma ifadesine sıklıkla 
başvurulduğu görülmektedir. Bu ifadelerin de gösterdiği üzere, Osmanlı 
toplumunda eşler ve çocuklar zayıf ve korunması gereken kesim olarak 
algılanmaktadır. Yukarıdaki arzuhâlde Ali ve Zeynep’ten şikâyetçi olan er-
kekler hem kendi eşlerinin kandırılma tehlikesine karşın kendi ailelerinin 
namusunu korumaktadırlar hem de ait oldukları mahallede bir başkasının 
davranışlarından sorumlu oldukları için Ali ve Zeynep’in mahalleden çı-
karılması talebiyle mahallenin namusunu korumaktadırlar.
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İçindeki her kişinin birbirinden sorumlu olduğu Osmanlı mahalle ya-
pısında, kişiler ahlak ve namus kurallarına göre yaşamalı, kadınların na-
musu korunmalı ve bu kurallar dışına çıkmış kişiler, özellikle kendisine 
namahrem olan erkeklerle görüşen (kendi namusunu korumayan) kadın-
lar, mahallenin namusu adına, mahalleden çıkarılmalıydı. Böylelikle ma-
halleli hem kendisini güvende ve emniyette hissedebilecek hem de namu-
su koruma sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktı.

Sonuç

Bu bildiride, Osmanlı toplumunda kadın ve namus algısı, konu hak-
kında birincil kaynaklarda kullanılmış olan ifadeler, terim ve deyişler üze-
rinden incelenmiştir. Namus, çok anlamlı ve çok katmanlı bir kavramdır 
ve kullanıldığı bağlama göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak kadının 
namusu söz konusu olduğu zaman cinsellikten ayrı düşünülemeyeceği de 
aşikârdır. Geleneksel toplumlarda namus, kadın ve cinsellik etrafında olu-
şan toplumsal ahlak düşüncesidir. Namus, korunması gereken ortak bir 
değerdir. Korunması gereken bu değer kendi içinde bir koruyan/korunan 
ilişkisi oluşturmuştur. Kadının namusunun korunmasında ise 3 önemli 
katman söz konusudur: (1) Bir kadın kendi namusundan sorumludur. 
Kadının namusu ilk olarak meşru bir evlilik öncesinde bekâretinin bozul-
mamış olmasına bağlıdır. Bunun için Osmanlı toplumunda kadın kendi 
bekâretini korumakla yükümlüdür. Bunun için özellikle namahrem olan 
erkeklerle olan ilişkisinde büyük ölçüde dikkatli olmalıdır. Kendi istekleri 
dışında, tecavüze uğrayarak bekâretlerini kaybeden kadınlar, bu durumu 
mahkemeye bildirirken kendi halinde olmak, ırzıyla mukayyed olmak gibi 
kendi namuslarını koruduklarına ilişkin ifadeleri özellikle şikâyetlerinde 
belirtirlerdi. Mahkemede taraf olan bir kadın içinse mahalleli aynı ifadele-
ri kadının namuslu, muhaddere, iffetli olduğuna ilişkin kullanıyordu. (2) 
Aile, kadının namusundan sorumlu olan bir yapıydı. Kadının namusun-
dan baba başta olmak üzere yakın erkek akrabalar da sorumluydu. Evin 
başı olarak baba hem eşinin hem de çocuklarının namuslarını korumak-
la yükümlüydü. Bu sorumluluktan ötürü, çoğu arzuhâlde namusu zarar 
gören kız yerine babanın kendisi şikâyetçi olmaktaydı. Bunun en temel 
nedeni, koruyan/korunan ilişkisi içinde kızın namusunun babanın namu-
su, dolayısıyla ailenin namusu olmasıdır. İster zorla (tecavüze uğrayarak) 
ister kendi rızasıyla olsun kızın evlilik öncesinde bekâretini kaybetmesi 
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ve namusunun zedelenmesi baba ve aile için utandırıcı bir durumdu. (3) 
Mahalle, kadınların namusundan sorumluydu. Birbirlerinin davranışla-
rından müteselsilen sorumlu tutulan mahalle sakinleri, kendi ailelerinin 
ve nihayetinde mahallenin namusunu korumakla mükellefti. Ahlak ku-
rallarının dışına çıkan kişileri (özellikle kadınları) mahalleli hem kendi 
ailelerindeki kadınlar için bir tehdit hem de mahalleleri için bir tehlike 
olarak görüyorlardı. Bu yüzden, kendi halinde olmayan, kötü sözler kul-
lanan, özellikle namahrem olan erkeklerle ilişkisine dikkat etmeyen, dola-
yısıyla kendi namuslarını korumayan kadınların mahalleden çıkarılması 
talep ediliyordu. Mahalleli, aynı mahalleden bir başka kişinin ahlakından, 
namusundan ve davranışlarından sorumlu tutulacağının bilincindeydi.

Sonuç olarak, namus kavramının yaratmış olduğu koruyan/korunan 
ilişkisi içerisinde kadının, kendisi/ailesi/ait olduğu mahalle olmak üzere 
birbiriyle iç içe üç katmanlı bir zincir tarafından korunmakta olduğunu 
görmüş olduk. Bu koruma katmanları da kadının namusunun yalnızca 
kendisine değil aynı zamanda ailesine ve içinde bulunduğu mahalleye de 
ait olduğunu gösteriyor. Mısırlı feminist yazar Nawal El Saadawi; kelime-
lerin bizi memnun etmek, yaralarımızı ya da utançlarımızı sarmak gibi bir 
fonksiyonlarının olmadığını söyler. Kelimeler bizi yaralayabilir, canımızı 
acıtabilir ama aynı zamanda bizi, binlerce yıldır doğru kabul ettiğimiz şey-
leri sorgulamaya teşvik eder (Saadawi). Bu sorgulamaları derinleştirmek 
ve geleneksel tarih çalışmalarında büyük ölçüde göz ardı edilen kadınlarla 
ilgili daha kapsamlı fikir sahibi olabilmek için, bu tarz çalışmalar farklı 
ifadeler ve kavramlar üzerinden genişletilebilir. Böylelikle Osmanlı kadı-
nının yaşantısıyla alakalı daha bütüncül bir tarih anlatısı oluşturabiliriz.
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ AZINLIK GRUPLARINA 
MENSUP KADIN CİNAYETLERİNİN İSTANBUL  

BASININA YANSIMALARI (1923-1945)

Ebrar Begüm Üstün1

Özet

Şiddet “sertlik, kaba güç ve duyguda veya davranışta aşırılık” anlamla-
rına gelmektedir ve farklı türlerde sınıflandırılması dolayısıyla çok yönlü 
bir olgudur. Bu nedenle fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik unsurlar 
içerebilir. Bu çalışma ise kadına yönelik şiddetin en uç noktasındaki kadın 
cinayetlerine odaklanmıştır. Kadın cinayeti, kadınların kadın olmaları do-
layısıyla erkekler tarafından öldürülmesini ifade eden bir kavramdır. Do-
layısıyla, eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin ve ataerkil rejimin bir te-
zahürüdür. Tıpkı günümüzde olduğu gibi erken Cumhuriyet döneminde 
de kadınlar çeşitli gerekçelerle öldürülmüştür. Bu cinayetler karşılıksız bir 
“aşk”, hırsızlık, hatta bazen kurbanın etnik kimliğini işaret eden gerekçe-
lerle işlenmiştir. Bu çalışmada, erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’de/
İstanbul’da azınlık gruplarından –“gayrimüslim” olarak nitelenen– kadın-
ların öldürülme gerekçeleri ele alınmış ve cinayetlerin İstanbul basınına 
yansıma biçimleri analiz edilmiştir. Temel motivasyon bu dönemdeki 
medya/basın dilinin ve söyleminin azınlık gruplarına mensup kadın ci-
nayeti haberlerini aktarma biçimlerini anlatmaktır. Çalışma 22 yıllık bir 
süreyle sınırlandırılmıştır. Yayın yeri İstanbul olan, en az 5 yıl boyunca 
yayımlanan ve ideolojik olarak birbirinden ayrılan (ya da ayrıldığını iddia 
eden) Cumhuriyet, Son Posta ve İkdam gazetelerinin arşivleri araştırmaya 
dâhil edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen gazetelere Atatürk Kitaplığı’nın 
çevrim içi arşivinden ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin arşivinden ula-
şılmıştır. Erken Cumhuriyet Türkiye’sinin gazete arşivlerinde yer alan ha-

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi; ebegumustun@
gmail.com
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ber metinleri birincil kaynak olup, bu haber metinlerinin feminist eleştirel 
söylem analizi yapılmıştır. Feminist eleştirel söylem analizi, söylemdeki 
iktidarın işleyişini ve toplumsal cinsiyete dayalı düzenlemeleri ortaya çı-
karmaya yardımcı olan bir araştırma yöntemidir. Dolayısıyla bu yöntem, 
toplumsal cinsiyete dayalı bir problem olan kadın cinayetlerine yönelik 
söylemleri incelemek için elverişlidir. Bir dönemin kültürel, toplumsal, 
ekonomik ve siyasal yapısı hakkında ipuçları taşıyan gazeteler, ciddi bilgi 
üretme, dağıtma ve çeşitli meseleler hakkında tartışma işlevine sahiptir. 
Ancak gazeteler inşa edilmiş bir gerçekliğin de sunumudur. Çünkü iktidar 
sahibi devletin dili olan basın, kadınların öznelliğini ve onların deneyim-
lerini erkeklerin gözünden sunmaktadır. Erken Cumhuriyet döneminde 
çoğunlukla okuma yazma bilen erkek yurttaş için hazırlanan gazete haber-
leri, erkekler arası (erkek okuyucu-muhabir-basın kurumları-yasa-devlet) 
bir iş birliği olduğunu, kadınların ise özne olma özelliğini yitiren, madun 
varlıklar olarak temsil edildiği göstermiştir. Dolayısıyla, haber metinlerin-
de hangi ifadelerin kullanıldığı, nelere vurgu yapıldığı, cinayet haberleri-
nin sunumlarında kullanılan fotoğraflar veya azınlık gruplarına mensup 
kadın cinayetlerinin basında yer alış biçimlerine dikkat etmek önemlidir. 
Haber metinlerinde “fail”, “mağdur” ve toplumsal cinsiyet açısından bu 
cinayetlere nasıl yaklaşıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: azınlık grupları, şiddet, kadına yönelik şiddet, ka-
dın cinayetleri, basın, feminist eleştirel söylem analizi
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REPRESENTATIONS OF FEMICIDES IN MINORITY 
GROUPS ON EARLY REPUBLICIAN PERIOD ISTANBUL 

PRESS (1923-1945)

Abstract

Violence has meant to “fierceness, brutal force, and behavioral or emo-
tional extremity” and it is a multifaced phenomenon due to the fact that it 
has different categories. Therefore, violence may involve physical, sexual, 
psychological and economic factors. This study focuses on femicide which 
is the most extreme type of violence against women. Femicide is a con-
cept that is referred to the killing of a woman by a man on account of her 
gender. Hence, it is a manifestation of unequal gender relations and the 
patriarchal regime. Just like today, women were killed in terms of various 
reasons during the early Republican period. These murders were commit-
ted on grounds of unrequited “love”, theft, even sometimes pointing to the 
victim’s ethnic identity. In this study, reasons of the femicide from mino-
rity groups -described as “non-Muslim”- in Turkey, specifically in Istan-
bul during the early Republican period is discussed and the ways in which 
the murders are represented in the Istanbul press will be analyzed. The 
main motivation is to elaborate the ways in which media/press language 
and discourse conveying the news of femicides in minority groups in this 
period. The study has limited to a period of 22 years. Cumhuriyet, Son Pos-
ta and İkdam newspapers whose publication location is in Istanbul, pub-
lished for at least 5 years and differentiated from each other ideologically 
(or claiming to differentiated), has included in the research. The newspa-
pers included in the study has been obtained from the online archive of 
the Atatürk Library and the archive of the Beyazıt State Library. While the 
news texts in the newspaper archives of early Republican Turkey are the 
primary sources for this study, these news texts have been analyzed throu-
gh feminist critical discourse analysis. Feminist critical discourse analysis 
is a research method that helps in order to uncover the functioning of 
power and in discourse and gender-based arrangements. Therefore, this 
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method is convenient for examining the discourses on femicide, which 
is a gender-based problem. While newspapers that carry clues about the 
cultural, social, economic and political structure of a period, they have the 
function of producing serious information, distributing and discussing 
various issues. However, newspapers are also a presentation of a cons-
tructed reality. Because the press, the language of the ruling state, pre-
sents the subjectivity of women and their experiences through the eyes of 
men. Newspaper reports that are prepared for mostly literate male citi-
zens during the early Republican period showed that there was coopera-
tion between men (male reader-reporter-press agencies-law-state), while 
women were represented as subordinate beings who lost the property of 
being subjects. In this way, the attention will be given to what statements 
are used in the news, what is emphasized, photographs that were used in 
the representations of the murder news or the ways in which femicides in 
minority groups appear on the press. How news texts were approached to 
the femicides from the perspective of “perpetrator”, “victim” and gender 
has been tried to determine.

Key Words: minority groups, violence, violence against women, femici-
de, press, feminist critical discourse analysis
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1.1 Çalışmanın Konusu ve Amacı 

Bu çalışma, 1923-1945 yılları arasında Türkiye’de gazetelere yansıyan 
kadın cinayeti haberlerini incelemeyi hedeflemektedir. Son on yıl içinde 
işlenen kadın cinayeti sayısına bakıldığında 2019, kayıtlara geçtiği kadarıy-
la 411 kadınla Türkiye’de en çok kadın cinayetinin işlendiği yıl olmuştur. 
Tıpkı günümüzde olduğu gibi, erken Cumhuriyet döneminde de kadınlar 
çeşitli “gerekçelerle” öldürülmüştür. Çalışmada temel motivasyon, erken 
Cumhuriyet döneminde işlenen kadın cinayetlerinin çalışmaya dâhil edi-
len gazetelere -Cumhuriyet, Son Posta ve İkdam- nasıl yansıdığını, kadın-
ların hangi gerekçelerle öldürüldüğünü, sunulan gerekçelerin gazetelerde 
ne sıklıkla tekrar ettiğini, “fail”, “mağdur” ve toplumsal cinsiyet açısından 
işlenen cinayetlere nasıl yaklaşıldığını ve basının bu cinayetlere yönelik 
tutumlarını analiz etmektir. 

1.2. Çalışmanın Yöntemi ve Sınırları

Çalışma için erken Cumhuriyet döneminde İstanbul’da yayımlanan, 
uzun bir basın geçmişine sahip olan ve ideolojik olarak birbirinden ayrılan 
(ya da ayrıldığını iddia eden) Cumhuriyet, Son Posta ve İkdam gazeteleri 
seçilmiştir. Tarihsel aralık Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923’ten çok partili 
sisteme geçilen 1945’e kadar olan dönemle sınırlandırılmıştır. Gazeteler-
de yayımlanan haber metinleri birincil kaynak olarak kullanılmıştır ve bu 
haber metinleri feminist eleştirel söylem analiziyle incelenmiştir. Feminist 
eleştirel söylem analizi, hiyerarşik olarak toplumsal cinsiyet düzenlemeleri-
ni sürdürmede söylemde güç ve ideolojinin karmaşık işleyişinin zengin ve 
nüanslı bir anlayışını geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir (La-
zar, 2007: 141). Dolayısıyla bu yöntem, toplumsal cinsiyete dayalı bir prob-
lem olan kadın cinayetlerine yönelik söylemleri incelemek için elverişlidir. 
İncelenen gazetelere Atatürk Kitaplığı’nın çevrimiçi arşivinden ve Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’nin arşivinden ulaşılmıştır. Yirmi iki yıllık süreçte işle-
nen kadın cinayetleri yayımlanan gazeteler aracılığıyla incelenmeye çalışıl-
sa da dönemin basına yönelik kısıtlamaları ve günümüze ulaşan gazetelerin 
bir kısmının eksik olması araştırma açısından sınır teşkil etmektedir. 
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Çalışmanın amacına uygun bir çerçeve çizebilmek adına, sadece erkek-
ler tarafından öldürülen kadınlar araştırmaya dâhil edilmiş, çeşitli gerek-
çelerle öldürülen erkekler araştırmanın dışında tutulmuştur. İncelenen 
dönemde 18 yaşın altındaki genç kızların da evlendirildiği ve örneğin, 12 
yaşındaki bir kız çocuğunun da bir erkeğin duygusal ilişki teklifini reddet-
mesi sonucunda öldürüldüğü tespit edildiğinden çalışmaya dâhil edilen 
kadınlar belirli bir yaş aralığıyla sınırlandırılmamıştır. 

Çalışma kadın cinayetleri hakkında istatistiğe dayalı bir bilgi vermeyi 
ya da bu cinayetlerin mahkeme kayıtlarını araştırmayı hedeflememiş olsa 
da kadın cinayetlerinin haber metinlerindeki sunumları bu cinayetlere 
toplumsal açıdan nasıl yaklaşılmakta olduğuna dair çeşitli ipuçları ver-
mektedir. Çalışma boyunca bütünleyici ve genelleyici bir tutumdan uzak 
durmak hedeflense de kadın cinayetlerinin gerekçeleri olarak haber me-
tinlerinde vurgulanan beyanlar esas alınmış, bu gerekçeler yansıma biçim-
lerine göre kategorize edilmiştir. 

2. Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri

Erken Cumhuriyet döneminde işlenen kadın cinayetlerini ele almadan 
önce, kavramsal olarak kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti kavramla-
rının ne anlama geldiğini ve bu toplumsal sorunların ardındaki sistematik 
problemi irdelemek anlamlı olacaktır. Küresel, yerel ve ulusal düzlemlerde 
erkeğin kadına yönelik şiddeti yaygın bir sosyal problem olmanın yanı sıra 
tüm toplumlarda ve kültürlerde gözlemlenen kalıcı bir insan hakları soru-
nudur (McCarry ve Lombard, 2016: 128). 

Birleşmiş Milletler’in 20 Aralık 1993’te yayınlamış olduğu “Kadına Yö-
nelik Şiddetin Yok Edilmesi Bildirgesi”nde, kadına yönelik şiddet, “İster 
kamusal alanda ister özel hayatta meydana gelsin, kadınlara, fiziksel, cin-
sel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete 
dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi 
olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmaktadır. Bu açık-
lama, şiddeti zarar verme potansiyeline sahip eylemler bütünü olarak ta-
nımlamakta ve bu eylemlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını 
vurgulamaktadır (Watts ve Zimmerman, 2002: 1232). 

Karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olan kadına yönelik şiddet psikolojik, 
ailevi, ekonomik, politik, toplumsal ve çevresel faktörlerden beslenebil-
mektedir (Levy, 2008: 1-3). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir tezahürü 
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olarak ortaya çıkan kadına yönelik şiddet, kadınlar ve erkekler arasındaki 
eşitsiz güç dengesinin korunmasına hizmet ederken failler tarafından bi-
linçli bir itaat aracı olarak da kullanılabilir. 

Kadına yönelik şiddet yaygın olarak yakın partnerler (intimate partner) 
tarafından uygulanmaktadır. Bu şiddet biçimi, kişinin yakın bir düzcinsel 
ya da eşcinsel ilişki içinde kontrol sağlamak için güç ya da güç tehdidi 
kullanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Failler, mevcut ya da eski erkek arka-
daş, karı, koca veya kız arkadaş; ayrı veya beraber yaşayan çiftler; genç ya 
da yaşlı insanlar olabilir (Levy, 2008: 5). Tüm toplumlarda ve kültürlerde 
yaygın olan yakın partner şiddetinde bazen erkekler kadınların istismarı-
na uğrasa da yakın partner şiddetinin kurbanı sıklıkla kadınlar olmaktadır 
(Levy, 2008: 5). 

Erkek şiddeti tarihsel kökeni çok eskiye dayanan toplumsal bir olgudur 
ve sosyal, ekonomik ve siyasi yapının dokusuna nüfuz etmiştir (Mojab, 
2006: 17). Bu bağlamda, kadına yönelik şiddet, erkekler ve kadınlar ara-
sında tarihsel olarak eşitsizliğe dayanan güç ilişkilerinin bir göstergesidir. 
Bu güç ilişkilerinde kadınlar erkeklere göre daha aşağı bir statüde konum-
lanırken, toplumsal cinsiyete dayalı iktidarın eşitsiz dağılımı dil, kültür, 
hukuk, sınıf, ulus, din, bilim ve diğer sosyal yapılar tarafından (yeniden) 
üretilmektedir (Mojab, 2006: 26). Dolayısıyla, kadına yönelik şiddet ol-
gusunun sürekliliğinden sorumlu güçlerin, devletler ve devlet kurumları 
içerisinde aranması/bulunması gerekmektedir (Abdo, 2006: 64). Bu bağ-
lamda, kadına yönelik şiddeti kuramsallaştırırken ataerki kavramından 
yararlanmak gerekli olacaktır. 

Sosyal Bilimler El Sözlüğü ataerkillik kavramını, “erkeklerin kadınlar ü-
zerinde baskın hâkimiyet sahibi olduğunu düşündükleri sosyal organizas-
yon” olarak tanımlamaktadır (Arda, 2003: 50). Terim, toplumsal cinsiyet 
hiyerarşilerini, tahakküm ve güç düzenlemelerini ortaya çıkarmaktadır. 
Bu hiyerarşiler, basitçe “baskı uygulayan” ve “baskı uygulanan” formü-
lüyle açıklanamaz çünkü, ataerkil sistemler hem erkeklerin hem de ka-
dınların farklı türlerde ve miktarlarda güç sahibi oldukları “güç alanları” 
olarak düzenlenmektedir (Hunnicutt, 2009: 553). Lerner, The Creation of 
Patriarchy adlı çalışmasında (1986: 212), ataerkilliğin yaklaşık 2500 yıllık 
bir süreçte oluştuğunu ve bu sistemin temel biriminin, kurallarının ve de-
ğerlerinin ataerkil aile içerisinde sürekli olarak üretildiğini belirtmektedir. 

Kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddetin en uç noktasında ise “ka-
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dın cinayetleri” bulunmaktadır. İngilizcesi femicide olan kavramın hedefi, 
kadınların şiddet içeren ölümlerinin cinsiyetten bağımsız “cinayet” (ho-
micide) kavramıyla karıştırılmaması gereken bir suç olduğunu göstermek 
ve bu konudaki bilinci artırmaktır. Kavramsal olarak cinayet, bir insanın 
başka bir insan tarafından öldürülmesini ifade ederken cinsiyeti nötrle-
mektedir. Bu nedenle cinayet kavramı hem kadın hem de erkek kurbanları 
kapsaması nedeniyle kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyete dayalı bir 
suç olma özelliğini silmektedir (Corradi ve diğ., 2016: 2-3). 

Oxford Dictionary’e göre, kökeni 19. yüzyıla dayanan ve Latince “fe-
mina” (kadın) ve “cide”ın (öldürülen bir insanı ya da şeyi belirtmek için 
kullanılan ek) birleşmesiyle oluşturulmuştur. Dolayısıyla, kadın cinayeti 
kavramı, “kadınların kadın olmaları dolayısıyla erkekler tarafından öl-
dürülmesi”ni ifade etmektedir (Russell, 2001: 3). Bu cinayetler, cinsiyetçi 
amaçlarla erkekler tarafından işlenmektedir (Russell, 2001: 13). Dolayısıy-
la, tanım içeriğinde kadına yönelik nefreti, kadını aşırı sahiplenici tavırları 
veya kadına karşı üstünlük kurma hissini barındırmaktadır. 

Cinsel saldırı, işkence, cinsel kölelik, fiziksel ve duygusal kötü muame-
le, kamusal veya özel alanda cinsel taciz, kadının hamile kalmaya zorlan-
ması gibi çeşitli fiziksel, psikolojik, cinsel ve sözlü istismarı içeren kadın 
karşıtı şiddet eylemleri bir kadının ölümüyle sonuçlandığında “kadın ci-
nayeti” işlenmiş olur. 

3. Haberlerin İnşası 

Erken Cumhuriyet döneminde işlenen azınlık gruplarına mensup ka-
dın cinayetlerini incelemeden önce haber metinlerinin inşasını tartışmak 
gerekir. İktidarın söylemiyle ortaklaşma ya da ayrılma potansiyeli olan 
basın, ideolojik bir aygıt işlevine sahiptir. Dolayısıyla haber metinlerinde 
azınlık grubuna mensup kadın cinayeti söylemini incelemeden önce, bu 
“kurgulanmış gerçekliğe” sahip metinlerin nasıl üretildiği incelenecektir.

“Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi” anlamına gelen haberin üre-
tilme pratiği 5N1K kuralı (ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim ta-
rafından) çerçevesinde nesnellik ve tarafsızlık ölçütlerine dayandığı dü-
şünülse de haber, toplumsal gerçekliğin bir kurgusudur (Binark ve Bek, 
2007: 162). Dolayısıyla, özgün olayların, ifadelerin ve davranışların seçici 
bir yorumu, kendi iç gerçekliğine sahip ve inşa edilmiş bir gerçekliktir 
(Tunchman, 1976 akt., Burton, 2005: 277). Bu durumda “inşa edilmiş bir 
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gerçeklik” olarak haber, toplum için “gerçek” ve “doğru” görünen ve be-
lirli görüş kümesini paylaşan kaygan “toplumsal gerçeklik” fikrine daya-
lıdır (Burton, 2005: 277), dünyanın sunumudur ve burada tüm temsiller 
seçmelidir (Schudson, 2003: 33). Medyanın sunduğu “gerçeklik”, medya 
kurumları, metinler ve izleyiciler düzeyinde meydana gelen fikir alışve-
rişlerinin bir sonucudur (Gledhill, 1988 akt., van Zoonen, 1997: 318). Ü-
retilen haber metinlerinde bazı söylemler diğerlerinden daha baskındır ve 
genellikle bu baskın söylemsel gerçeklikler haber metinlerine girmenin bir 
yolunu bulmaktadır (Smith, 2012: 62). Dolayısıyla, toplumsal bir sorunun 
haber metinlerindeki sunum şekillerinin, düşünme ve manipülasyon bi-
çimlerini şekillendirdiğini söylemek mümkündür. 

Medya, sadece ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamikler tarafından 
belirlenmeyip bu dinamikleri değiştirme potansiyeline sahip; toplumsal 
cinsiyeti ve eşitsiz toplumsal ilişkileri yeniden üretmeyi, bunların yaygın 
bir biçimde dolaşıma girmesini de sağlamaktadır (Binark ve Bek, 2007: 
147). Dolayısıyla medya, toplumdaki güç ilişkilerini yansıtırken aynı za-
manda bu güç ilişkilerini üretmekte, değiştirmekte ve yeniden inşa etmek-
tedir. Haber metinleri ciddi bilgileri üretirken, dağıtırken ve sosyal, eko-
nomik, kültürel ve siyasal meseleler hakkında tartışırken bir gerçeklik inşa 
etmektedir (Schudson, 2003: 3-14). Bu sebeple haber metinlerinin kendi iç 
gerçekliğine sahip inşa edilmiş gerçeklikler olduğunu unutmamak gerekir 
(Tunchman, 1978 akt., Schudson, 2003: 4). 

Çalışmanın gelecek bölümünde erken Cumhuriyet döneminde işlenen 
azınlık gruplarına mensup kadın cinayetlerinin İstanbul’da yayımlanan ga-
zetelere nasıl yansıdığı analiz edilecektir. Gazeteler bir dönemin kültürel, 
toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısı hakkında çeşitli ipuçları taşıyan yayın-
lardır. Erken Cumhuriyet döneminde kadınlar ve erkekler arasındaki hiye-
rarşik ve eşitsiz toplumsal ilişkiler, azınlık grubuna mensup kadın cinayetleri 
özelinde dönemin haber metinleri aracılığıyla anlaşılmaya çalışılacaktır. 

4. Erken Cumhuriyet Dönemi Azınlık Gruplarına Mensup Kadın  
 Cinayetlerinin İstanbul Basınına Yansımaları (1923-1945)

Bu bölümde kadın cinayetleri fail/mağdur ilişkisine, cinayetlerin işlen-
me “gerekçelerine” ve işleniş biçimlerine göre sınıflandırılmıştır. Döne-
min koşulları açısından bakıldığında, teknolojik yetersizlikler ve sansür 
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politikaları1 nedeniyle birçok kadın cinayetinin, özellikle İstanbul dışında 
işlenenlerin, gazetelere yansımamış olması muhtemeldir. Yine de genel 
çerçeveyi görebilmek açısından çalışmaya dâhil edilen gazetelerde yayım-
lanan kadın cinayeti vakaları şiddetin boyutunu ve biçimlerini kavramaya 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kadın cinayetlerinin işleniş biçimleri ya da 
gerekçeleri birbirinden farklıymış gibi görünse de her birinin ataerkil sis-
temin tezahürleri olduğu unutulmamalıdır. 

Kadın cinayetlerinde fail ile maktul arasındaki ilişkiler cinsel/duygusal 
bir yakınlığın olduğu ilişkiler (intimate partner) (mevcut, boşanmış, ayrı 
yaşayan, dinî nikâhlı eşler; mevcut ya da önceden “metres hayatı”2 yaşayan 
çiftler; mevcut ya da önceden nişanlı kişiler; mevcut ya da eski sevgililer); fail 
ile maktul arasında cinsel/duygusal bir yakınlığın olmadığı ilişkiler (öz ya da 
üvey baba, erkek kardeş, erkek evlat, erkek kuzen, erkek yeğen ve evlilik ba-
ğıyla kazanılan erkek akrabalar; kayınpeder, kayınbirader) ve fail ile maktul 
arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı durumlar olarak sınıflandırılmıştır. 
İşlenen cinayetlerin büyük çoğunluğunda fail ile maktul arasındaki ilişkinin 
cinsel/duygusal bir yakınlığa dayandığı gözlemlenmiştir. Bunu, kadınların 
erkek aile üyeleri tarafından öldürüldüğü cinayetler ve kadınların genellikle 
tanımadıkları erkekler tarafından karşılıksız “aşk”, para ya da cinsel saldırı-
ya direnme gibi gerekçelerle öldürüldüğü cinayetler takip etmektedir. 

Ele alınan dönemde işlenen kadın cinayetlerinde faillerin Türk ve 
Müslüman olmadığı durumlarda cinayet vakalarının gazetelere adı ge-
çen topluluğun etnik kimliğinin bir sonucuymuş gibi yansıtıldığı görül-
müştür. Cumhuriyet gazetesinde 30 Ağustos 1938’de yayımlanan cinayet 
haberinin başlığı “Nişanlısını öldüren Yahudi” şeklinde atılmıştır. Etnik 
kimlik vurgusu, işlenen cinayetin Musevi kimliğiyle bağlantılı münferit 
bir mesele olarak okuyucuya yansımasına yol açabilmektedir. 

2 Mayıs 1929 tarihinde İkdam gazetesi, “genç bir Rum kızı[nın] öldü-

1 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun 426. ve 427. maddelerince, müstehcen, halkın ar ve 
hayâ duygularını inciten ve ayıp sayılan şeylerin yayımlanması yasaklanmıştır (Güner, 
2015: 76). 1931 tarihli Matbuat Kanunu’yla ise yayınlanması yasaklanan içerikler belir-
tilmiştir. Bu durum, basında savaşla ilgili haberlerin tek sütun olarak yayımlanmasına, 
aile mevcudiyetini zayıflatacak mahiyette her türlü yayının ve intihar haberlerinin ya-
yımlanmasının resmen yasaklanmasına yol açmıştır (Koçak, 2009: 355). 

2 Aralarında resmî ya da dinî nikâh olmayan kadın ve erkeğin aynı evde yaşaması duru-
mudur. “Sevgili olma” ifadesinden farklı olarak aynı evi paylaşan kadın ve erkek için 
kullanılan ve incelenen dönemde oldukça popüler bir ifade olması nedeniyle bu şekilde 
kullandım.
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rüldü[ğünü]” ve katilin meydanda olmadığını haber vermektedir. Cina-
yetin “gerekçesi” ve faili hakkında herhangi bir bilginin olmadığı haber 
metninde maktulün azınlık bir gruba mensup olması ve Yeşilköy’de Fener 
sahilinde bulunduğu belirtilmektedir. 

Bazı kadın cinayetlerinde kadınların politik meselelerin kurbanları ola-
bildiği tespit edilmiştir. 10 Mayıs 1929’da İkdam’da yayımlanan bir haber-
de bir komiser Rum bir kadını vurmuştur. Gerekçe ise Rum bir kadının 
yine, Rum bir erkekle beraber içinde “Turkos geri!” şeklinde bir söz diz-
gesi içeren bir şarkı söylemesi olarak belirtilmiştir. Her ne kadar “Turkos 
geri” ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği saptanamamışsa da neticede 
bir kadının polis kurşunuyla vurulması bu ifadenin hakaret/alay içerebile-
ceğini düşündürmüştür. Yanında erkek arkadaşı olmasına rağmen, poli-
sin silahlı şiddetine maruz kalan Rum kadın olmuştur.

Bunun yanı sıra, Türk erkeklerinin de azınlık gruplarına mensup ka-
dınları öldürdükleri gözlemlenmiştir. Burada yine vurgulanan azınlık 
gruba mensup olan kadınların etnik kimliğidir. 22 Kânûnusânî 1929’da 
İkdam gazetesinde yayımlanan habere göre, bir barda garson olarak ça-
lışan Yahudi kadın bir çiftlik sahibi tarafından öldürülmüştür. Haber met-
ninde kadının bar çalışanı olduğunun vurgulanması, okuyucuya cinayetin 
işlenmesine “uygun koşulların” oluştuğu izlenimini verme potansiyeline 
sahiptir. Yani azınlık gruplarına mensup kadınların aşırı cinselleştirilme-
leri nedeniyle toplumsal düzlemde “hafifmeşrep” kadınlar olarak etiket-
lenmesi, cinayetin “meşrulaştırıcı” gerekçesi halini alabilir. 

Ayrıca azınlık gruplarına mensup kadınların “hovardalık âleminde 
ün salmış”, “aşüfte” ya da “bar kadını” gibi olumsuz toplumsal etiketlerle 
sıklıkla damgalandıkları gözlemlenirken, bazı azınlık mensubu kadınların 
cinayetlerinin haber metinlerindeki sunumunda, öldürülen kadınların ölü 
ve çıplak bedenlerinin teşhir edildiği tespit edilmiştir. 8 Haziran 1935’te 
Son Posta gazetesinde yayımlanan “Kumarcı Yahudi’nin cinayeti” başlıklı 
haber metnindeki öldürülen kadının yaralı bedeninin teşhir edildiği fo-
toğraf buna örnektir. Türk ve Müslüman kadınların cinayet haberlerinde 
böyle bir teşhirin uygulanmamış olması, cinayet kurbanı azınlık kadın-
larının kimlikleri (“gayrimüslim” olmaları) dolayısıyla bir etnik nefrete/
ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşündürmektedir. 
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4.1. Elza Niyego Olayı

Cumhuriyet gazetesinin 18 Ağustos 1927’de yayımlanan haberine 
göre, “Şişhane tramvay yolu üzerinde Elza namında bir genç kız” öldürül-
müştür. Cinayet elli yaşlarında Ratıb Paşazade Osman Bey tarafından 17 
Ağustos 1927 yılında akşamüzeri saat yedi buçukta Beyoğlu’nda Şişhane 
yokuşunda” meydana gelmiştir. Haberin devamında “yakışıklı bir adam” 
olarak nitelendirilen katil Osman Ratıb, “Madam Niyego’nun 18 yaşların-
daki genç kızı Elza ile bir müddet evvel Büyükada’da tanışmış, kızı sev-
miştir.” Haberde maktul Elza, “kara kaşlı, kara gözlü, şirin, cazip ve güzel 
bir kız” olarak betimlenmiştir. Aynı zamanda genç kadının, bir “sigorta 
şirketinde, dolgun bir maaşla kasadar” olarak çalıştığı aktarılmıştır. Levi 
(1996a: 23), Elza Niyego’nun, 1920’lerin ölçüsüne göre okumuş, kültürlü, 
sosyal hayatta aktif bir genç kız olduğunu ve o dönemde geçerli “ideal ka-
dın” tanımına uygun olduğunu belirtmektedir.

Katil Osman Ratıb, genç kadınla “tanışmasından aldığı cesaretle mü-
temadiyen apartmana gelip gitmiş, kadını annesinden istemiş, fakat ma-
dam Niyego bu izdivaca bir türlü razı olmamış ve bütün teklifleri red-
detmiştir.” Elza’nın annesi madam Niyego Osman Ratıb’ın tekliflerini 
reddedince, katil “tehditlere başlamıştır, fakat yine muvaffakiyet istîhal 
edememiştir.” Osman Ratıb ısrarlarını artırması sonucunda polise şikâyet 
edilmiş, polis işi mahkemeye intikal ettirmiş, mahkeme neticesinde Os-
man Bey, hapse mahkûm olmuş ve birkaç ay hapis yatmıştır. Katil hapis-
ten çıktıktan sonra, tekrar genç kadını annesinden istemiştir ancak, “bu 
müracaatlarda menfi netice elde edememiştir”. “Mesele bu safhada iken 
Osman, Elza’ya hemşiresi ve birkaç arkadaşıyla birlikte yolda giderken 
tesadüf etmiştir.” Katil, “Elza’yı görür görmez siyah saplı bıçağını çıkar-
mış ve derhal kızın üzerine hücum ederek, boğazını parçalamış, burnunu 
kesmiştir.” Bu taarruz neticesinde genç kadın derhal ölmüş, birkaç bıçak 
darbesi alan Elza’nın kız kardeşi Rejin ise yaralanmıştır (Levi, 1996a: 23). 
Cinayeti işleyen Osman Ratıb, bıçakla kendisini de öldürmek istemiş 
ancak, buna vakit bulamadan yakalanmıştır. Katil Galata polis merkezi 
vasıtasıyla müddeiumumiyeye, Elza’nın cesedi ise, otopsi için adli tıbba 
gönderilmiştir. Bali çalışmasında (2017: 10), Elza Niyego’nun cesedinin 
adli tıp yetkilisinin olay yerine gelmesine kadar geçen süre boyunca yerde 
kaldığını ve Elza’nın annesinin cesedin üzerine bir örtü örtmesine izin 
verilmediğini belirtmektedir.
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Cinayetin işlendiği günün ertesinde, yani 18 Ağustos 1927’de, mak-
tul Elza Niyego’nun cenazesi müddeiumumilik tarafından ailesine teslim 
edilmiştir ve aynı gün defnedilmiştir ve cenazeye birçok kişi katılmıştır 
(Levi, 1996a: 23). 19 Ağustos 1927 yılında Cumhuriyet gazetesinin birinci 
sayfasında “Elza’yı öldüren katilin karışık hayatı” başlıklı haber metniyle 
katilin hayatı hakkında bilgiler vermiş, “matmazel Elza’yı katleden Ratıb 
Paşazade Osman Bey’in hakkında tahkikata devam edildiği” belirtilmiştir. 
Haberin altında Elza Niyego’nun cenaze merasiminin ve Osman Ratıb’ın 
bir fotoğrafı bulunmaktadır. Zengin bir ailenin evladı olduğu ve naz içinde 
büyütüldüğü belirtilen Osman Ratıb, eğitimi için Fransa’ya gönderilmiştir. 
Londra’da bulunduğu sırada İngiliz bir kadınla evlenmiş ve bu evliliğinden 
bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Osman Ratıb, bir süre sonra karısını terk 
edip İstanbul’a dönmüştür. Katilin İngiltere’de bıraktığı karısı kızını yanına 
aldırması için Osman Ratıb’a başvurmuş olsa da “içki ve kumara müptelâ 
olduğundan kızını aldırmayı hatırından bile geçirmemiştir”. “Osman Ra-
tıb, babasının sağlığında Londra’dan sonra Paris’e giderek tahsilinde devam 
etmek istemiş ise de muvaffak olamamış ve en nihayet Sultan Hamid zama-
nında İstanbul’a gelmiştir.” Osman Ratıb, İstanbul’a geldikten sonra büyük 
bir aileye mensup bir kadınla evlenmiş ve bu evliliğinden de bir kız çocuğu 
sahibi olmuştur ancak, bu kadını da bırakarak Amerika’ya gitmiştir.

Osman Ratıb, “ilan-ı Meşrutiyet’ten sonra büsbütün kendisini sefalete 
ve içkiye vermiş ve meyhane köşelerinde ve köprü altlarında yatarak polis 
memurlarının takibine uğramıştır.” Osman Ratıb’ın ailesi içki ve kumar 
bağımlılığından vazgeçmesi için türlü teşebbüslerde bulunmuş olsalar da 
başarılı olamamışlardır. Haberin devamında, son zamanlarda matmazel 
Elza’ya taaşşuk eden Osman Bey’in “biçare kızcağızı” gece gündüz takip 
ettiği, Elza’nın evinin önünde yattığı ve katil Osman Ratıb’ın “maceracı 
ve serseriyane hayatının meselenin içinde ciddi bir aşk bulunduğu hissi 
vermediği” belirtilmektedir. 

Ancak, cenaze merasiminin yapıldığı günün ertesinde 20 Ağustos 
1927’de Cumhuriyet gazetesinde “Adalet...!” başlıklı bir haber yayımlan-
mıştır ve bir erkeğin bir kadını öldürdüğü, katilin derhal yakalandığı belir-
tilmiştir. Haberin devamı, “İstanbul zabıtası her gün emsalini gördüğümüz 
vakalardan birini kaydetti” şeklinde devam etmektedir. Fakat, meselenin 
bu kadarla bitmediği, garip bir netice halini aldığı vurgulanmaktadır. 
Genç kadının cenaze merasiminin bir “nümayiş” halini aldığı yazılmıştır. 
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Musevi vatandaşların Beyoğlu sokaklarını bir velvelegaha döndürdüğü, 
gelen giden otomobillerin durdurulduğu, münâkalâtın kesildiği, bağırıp 
çağırdıkları ve caddelere döküldükleri yazılmıştır. Haber metni, “Musevi 
vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bir adaleti olduğundan haber-
dar mı değildir?” diye sormaktadır. Ölümün maddi hayatın hazin bir par-
çası olduğu, cinayetin ise her yerde, her zaman menfur bir hadise olarak 
görüldüğü, cinayet işleyenlerin döktükleri kızıl kanın siyah lekelerini dai-
ma taşımak mecburiyetinde oldukları vurgulanmaktadır.

Haber metninin devamında, İstanbul’un mütareke yıllarındaki coş-
kunluğu yaşayan bir yer olmadığı, Türkiye’nin hakla, kanunla iş gören bir 
memleket olduğu belirtilirken Musevilerin bunu bilip tasdik etmelerine 
rağmen hâlâ şamata edip, söylenip durmaları kınanmaktadır. Türk kanu-
nunun katil Osman’a ve diğer bütün cürüm işleyenlere karşı eşit mesafede 
olduğu, bu suçların cezasız kalmayacağı belirtilmektedir. Çünkü, “Türkiye 
Cumhuriyeti, adaleti kendisine şiar etmiştir ve onun nazarında her hadi-
se, her cürüm birdir.” Haber, fuzuli şamataya, gürültüye, velveleye sebep 
olmadığını vurgularken, Musevi vatandaşları teyakkuza davet etmiştir ve 
önceki gün cenaze merasiminde taşkınlık yapanlar hakkında hükümetin 
tahkikata başlayacağı uyarısında bulunmuştur.

Elza Niyego’nun cenaze merasimine kadar yayımlanan haber metinle-
rinde genellikle bu tür cinayetlerin, özellikle “romantik kadın cinayetleri-
nin” dünyanın her yerinde olduğu vurgulanmış, “zavallı” Elza’nın katle-
dilmesi kınanmış ve katil Osman’ın karışık ve istikrarsız hayatı dolayısıyla 
meselenin aslında “gerçek bir aşk” hikâyesi olmadığı yazılmıştır. Ayrıca, 
haber metinlerinde maktulün Musevi, katilin ise Müslüman (Sünni) bir 
Türk olması gibi kimlik unsurlarının üzerinde durulmadığı görülmekte-
dir. Avner Levi de (1996b: 75-76) olayın maktulün Yahudi olmasıyla bir 
ilgisi olmadığını, Türk gazetelerinin maktulün kurban edilişini vurgula-
yıp, üzgün ve iyi niyetli olduklarını belirtmesine rağmen, cenaze merasi-
minden bir gün sonra durumun seyrinin değiştiğini belirtmektedir. Cena-
ze merasiminin ertesi günü gazete sayfalarının büyük bir bölümü Musevi 
halkına hakaret ve saldırılara ayrılmıştır (Levi, 1996a; Okutan, 2004). 

21 Ağustos 1927’de Cumhuriyet gazetesi “Geçen gün cenaze merasi-
minde taşkınlık yapan küstah Musevilere ahkâm-ı kanuniye en şedid bir 
surette tatbik edilecektir” başlıklı haber yayımlamıştır. Başsavcı Nazif 
Bey’in konuyla ilgili sözlerini haber metni, “‘Adalet isteriz’ diye sokaklar-
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da bağırarak seyrüseferi menedecek ve zabıtaya hakaret ve tecavüzlerde 
bulunacak kadar tecavüzlerini ileri götüren bu küstahlar, Türkiye Cum-
huriyeti’nde adaletin ve kanunun mevcut olduğunu yakinen görecekler-
dir” şeklinde aktarmıştır. Türk gazeteleri “azgın” ve “küstah” Yahudilerin 
tevkif edileceğini yazmışlardır (Levi, 1996a: 24). Burada Musevi halk ale-
nen uyarılmakta, yapılanların karşılıksız kalmayacağı vurgulanmaktadır. 
Yine, bu haber metninde de bir önceki haber metninde olduğu gibi, bu 
tür cinayetlerin her yerde ve her zaman meydana gelebildiği, hatta geçen 
günlerde, 18 bıçak darbesiyle ve karnındaki bebeğiyle katledilen kadının 
durumunun daha az mı feci olduğu sorulmaktadır. Musevi halk, “şımarık 
ve küstah” olarak nitelendirilirken, cenaze merasiminde meydana gelen 
taşkınlıkların bir hasetten mütevellit olduğu, Türkiyeli Musevilerin daha 
önceden işlenen feci cinayetlerde neden hassasiyet göstermedikleri sorgu-
lanmaktadır. Le Journal d’Orient gazetesi ise, 21 Ağustos 1927 tarihli ha-
berinde, savcılığın trafik düzenini bozan birkaç kişiye yönelik soruşturma 
açtığını bildirmiştir (Levi, 1996a: 24). 

Cenaze sırasında “nümayişte” bulunarak taşkınlıkları görülen Muse-
viler zabıtalar tarafından tevkif edilmiştir ve tevkif gerekçeleri şu şekilde-
dir: “Museviler cenazenin nakli esnasında bilâsebep mürur katetmişlerdir; 
Museviler muhal vakada bilâsebep bir Türk şoförünü darp etmişlerdir; 
Museviler Türk polisine fena tecavüzlerde bulunmuşlardır; Musevi kadın-
ları caddeden hasbelkader geçmekte bulunan Türk kadınlarına tecavüz-ü 
insâniyede bulunmuşlardır.”

Cumhuriyet gazetesinin 22 Ağustos 1927 tarihli haberi “Nankör ve 
küstah Musevilerin muhakemesine başlandı” manşetiyle yayımlanmıştır. 
Tutuklanan Musevilerin fotoğrafları, “Matmazel Elza Niyego’nun cenaze 
merasiminde lüzumsuz yere farfara yapan, taşkınlık gösteren, münâkalâtı 
durduran küstah Yahudilerin muhakemesine ait intibâât” açıklamasıyla 
sunulmuştur. Yunan tıbbiyesinde çalışan David, tayyare piyango bileti 
bayiinde çalışan Daniel Karasu, Karaköy’de ticaretle uğraşan Moiz veled 
Şamuel, banyo ve lavabo taciri Benva veled Moiz, tuhafiyeci İlya Pedro, 
bir basımevinde mürettip olarak çalışan Nesim veled David, diş doktoru 
ve bir sinagogun idare memuru Leon Yeuda, Galata’da Beyoğlu Musevi 
cemaati kâtibi Hayim Levi ve bir mağaza sahibi Latidis yakalanmıştır ve 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlamıştır. Yaşanan bu 
olaylar polisin görevini yerine getirmesini engelleme, halkın bir kesimini 
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diğerine karşı tahrik etme ve toplantı ve gösteri yasasını ihlal etme ge-
rekçeleri bakımından suç teşkil etmiştir (Levi, 1996a: 24). Mahkeme, sa-
nıkların kefaletle tahliye taleplerini reddetmiş ve sanıklar dava sürecince 
tutuklu kalmışlardır (Levi, 1996b: 77). Tutuklular hapiste oldukları süre 
zarfında adi suçlularla bir arada tutulmuş, basının tahrikçi yayımları se-
bebiyle tutukluların savunmalarını üstlenecek avukatlar bulmak zorlaşmış 
ve önemli meblağların ödeneceğine dair sözler verildikten sonra savunma 
avukatları bulunmuştur (Bali, 2017: 114).

23 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet gazetesi haberi, Elza Niyego’nun 
cenaze merasiminde bir vatandaşa silah çeviren Avram isimli bir Yahu-
di’nin huzur-u adalete çıkarıldığını bildirmektedir. Avram, “20-25 yaşla-
rında, zayıf, uzun boylu, çopur yüzlü bir adam” olarak betimlenmektedir. 
Haber metninde, Avram’ın mahkeme salonundaki tavırları küçümsen-
mekte ve korkudan titrediği vurgulanmaktadır.1 Zabıt kâtibinin tutanak-
larında, Avram’ın “cenaze arkasından giderek bağırıp çağırdığı, bilâhare 
oradan kaçan Şükrü Bey isminde bir zatı kolundan yaraladığı, sonra da 
tabancasını çıkararak polislerin üzerine hücum ettiği” bildirilmektedir. 
Avram, devletin vatanı savunmak için ona verdiği silahı bir vatandaşa 
karşı yöneltmekle suçlanmıştır (Levi, 1996a: 24). Ancak Levi, o dönemde 
Yahudilere askerlik görevleri sırasında silah taşıma izni verilmediğini be-
lirtmektedir (Levi, 1996b: 77). 

Katil Osman Ratıb’ın sıhhi denetim sonucunda akli dengesi yerinde 
bulunmuş ve işlediği suçtan sorumlu olarak mahkemeye verilmiş (Levi, 
1996a: 23) olsa da, 25 Ağustos 1927 tarihinde Cumhuriyet gazetesi “esaslı 
surette müşahede altına alındığı, kısa bir müddet zarfında hâletiruhiye-
sinde maznunun tamamıyla mecnun olduğunun hissedildiği, mamafih 
henüz karar verilmediğini” yazmıştır.

Cenaze merasiminde “Adalet isteriz” diye bağıran, taşkınlık çıkardığı 
iddia edilen Musevilerin mahkemesi devam ederken, Yunus Nadi Cum-
huriyet gazetesinde bu mesele üzerine yazılar kaleme almıştır. 24 Ağustos 
1927 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Ya deve ya diyar” 
başlıklı köşe yazısında “Adalet isteyen bu Yahudiler hareketlerinin cezası-
nı görmekle istedikleri adalet tecellisine şahit olacaklar!” diyerek Musevi 
cemaate gözdağı vermiştir:

1 “Korkudan tiril tiril titreyen, bacakları tutmayan Avram’ın dün adliyedeki hali cidden 
görülecek bir manzara idi” (Cumhuriyet, 23 Ağustos 1927).
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Filhakika, adalet kanunları cemiyetin nizam ve asayişini bozanlara kar-
şı hiç şaşmaz bir isabetle adaleti bilhassa kahır ve galebesinde mütezâhir 
darbelerini indirmekte devam eder. Osman Ratıb îka ettiği cinayetin ce-
zasını görecektir. Bu cinayeti vesile-i ittihaza ederek ammenin huzur ve 
sükûnetine taarruz edenler dahi fuzuli hareketlerinin hesabını vererek on-
ların davet ettiği akıbetle karşılaşacaklardır. Devlet müessesesi adalet tat-
bik etmek için onun istenilmesini beklemez. Adalet istemenin perdesiyle 
kendilerini devletin makamına ikame etmek dâiyesine düşenler dahi yine 
bu müessesenin kahır adaleti ile kulaklarından tutulurlar ve layık oldukları 
mevkilerine sürüklenerek işte böyle kıç üstü oturtulurlar. 

Basın Musevi cemaatini ağır bir dille eleştirmiş, bir Türk gazetesi, “(...) 
Türk parasıyla ve bu ülkenin gerçek sahipleri1 olan Türklerden daha mü-
reffeh bir şekilde yaşayan ve aklıselime sahip herkes tarafından kınanan bu 
Yahudilerin bu tür davranışları anlaşılır değil” açıklamasında bulunmuş-
tur (Bali, 2017, 116). 

Elza Niyego cinayeti nedeniyle Musevilerin siyah kurdele takıp matem 
tuttukları haberlerinin yayımlanması üzerine, 25 Ağustos 1927’de Cum-
huriyet gazetesi İzmir hahambaşısı Moşe Efendi’nin beyanatına ver ver-
miştir:

Bir kahpe için İzmir Musevilerinin matem tuttukları hakkındaki şâyi-
alar doğru değildir. Havraların dolup boşandığı sözleri hilâftır. Havraların 
kapıları her gün açık ve denilebilir ki bomboştur. Elza’nın siyah matem 
kurdelesini takan Musevileri kimse görmemiştir.

26 Ağustos 1927 tarihli Cumhuriyet gazetesi köşe yazısında Yunus 
Nadi “Yine o mesele” başlıklı yazısıyla Elza Niyego cinayeti sonrasında 
yaşananlara değinmiş, İstanbul’da işlenen cinayetin yankılarının İzmir’de 
görülmesini eleştirmiştir: 

Biz burada adliye işe vazettikten sonra onun üzerinde devam ve ısrarın 
artık hiçbir mâni ve ısrarın kalmamış olacağını söylerken meğer mesele 
İzmir’de dal budak salmakla meşgulmüş. Ocaklar galeyana gelmiş, halk 
arasında dedikodular baş göstermiş, güya havra dolup boşalıyormuş, Elza 
Niyego için İzmir’de matem tutuluyormuş, şurada burada İbranice yazılar 

1 Vurgu bana ait. 
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kalksın, yoksa kaldırırız denilmiş. İzmir hahambaşısı Moşe Efendi; ‘Canım 
bunların hiç aslı astarı yok, Halep oradaysa arşın burada, işte Museviler ve 
havraları meydanda, demiş. (...) Bu memleketin halkından, Türkiye va-
tanının vatandaşlarından olmaları hasebiyle Museviler dahi aynı hürmet 
ve dikkate mazhar olmak hakkını haizdirler. İstanbul’da olup biten bir 
maceradan dolayı mesele İzmir’in ve Ankara’daki Musevilerin dahi mesul 
tutulmaları akıl ve mantığın kabul edeceği işlerden değildir.

Ancak, İzmir’de Yahudi aleyhtarı çok büyük bir gösteri yapılmıştır ve 
gösteride hükümetten, Yahudi cemaatine ait okulların, gazetelerin ve Ha-
hambaşılığın kapatılması talep edilmiş, halktan, Yahudilere ait ticarethane-
leri boykot etmeleri, hükümetten de askerlik görevini yapmamış olan Ya-
hudileri Türkiye’den kovması istenmiştir (Bali, 2017: 119). Yunus Nadi, 26 
Ağustos 1927’de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında ayrıca,

Dünyada bir nevi moda olan antisemitliğin memleketimizde dahi bazı 
tezahüratı görülmesi istibat olunmayabilir. Fakat bu modanın bazı maksa-
dı vesile-i ittihaz ederek milleti beraber sürükleyecek vecihle zat ve zaman 
kazanmasına hükümet müsamaha edemez,

ifadesiyle dinsel peşin yargılara dayanılarak antisemitizmin Türk halkını 
tahrik etmesine ve Türkiye’de yerleşmesine izin verilmeyeceğini belirt-
miştir (Bali, 2017: 120). 

Politik bir mesele olan ve aşağıda kategorize edilen kadın cinayetleri 
biçimlerinde de görüleceği gibi İstanbul’da ve Türkiye’de “kıskançlık” ya 
da “aşk” gerekçeli “romantik” cinayetlere sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak 
Elza Niyego cinayeti Türk-Yahudi ilişkilerinde ciddi bir yere sahiptir. Rı-
fat N. Bali’yle yapılan görüşmede kendisinin de belirttiği gibi, Elza Niyego 
politik bir sembol halini almıştır.1 Bu cinayet Türkleşmeleri konusunda 
Türkiyeli Musevilere yapılan baskının Musevi halkta yaratmış olduğu ge-
rilimin dışa vurulmasına yol açmıştır (Bali, 2017: 111). Basının bu olaya 
yönelik kampanyaları şiddetli bir şekilde devam etmiştir. Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt bu kampanyaların en aşırıla-
rını yürütürken, Son Saat gazetesi de Musevileri “kanunsuz vatandaşlar” 

1 31 Ekim 2019 tarihinde Libra Kitap’ta Rıfat N. Bali ile Elza Niyego cinayeti hakkında 
konuştuk. Görüşme talebimi kabul ettiği ve bu değerli sohbeti gerçekleştirdiğimiz için 
kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. 
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olarak niteleyerek, ülkeden gitmeleri gerektiğini yazmıştır (Levi, 1996b: 
79). Hatta, Orhun dergisinin 1934 tarihli 7. sayısında “Musa’nın Necip (!) 
Evlatları Bilsinler ki:” başlıklı yazısıyla Hüseyin Nihal Atsız Yahudi aleyh-
tarlığı yaparken Elza Niyego cinayetine de değinmiştir: 

Onlar her hareketleriyle ve çıfıt yaygaralarıyla bizden ayrı olduklarını 
daima bize anlatırlarken biz de herhalde onlara methiye yazacak değiliz. 
Biz Yahudilerin memleketteki meş’um iktisadi ve ahlaki rolünü biliyoruz. 
Hatta mütareke yıllarında İstanbul’u süsleyen (!) İngiliz, Fransız, Ameri-
kan, İtalyan, Yunan ve Ermeni bayrakları arasında bir de Yahudi bayrağı 
olduğunu unutmadık. Elza Niyego adındaki Yahudi kızının cenaze mera-
siminde yaptıkları edepsizliği de kendileri de unutmamışlardır. Bir maliye 
memuruna rüşvet teklif ederken Ankara’da yakalanan iki Yahudi avukatla, 
Türklüğü tahkir yüzünden tevkif olunan Yahudi kızı meseleleri de onların 
namussuzluklarının son perdesini teşkil ediyor. Öyle, iki de bir Yahudileri 
Türkleştirme cemiyetleri kurarak bizi kandırmaya çalışacaklarına namus-
lu Türk tebaası olarak kalsınlar, yetişir. (Atsız, Orhun, 1934: 140).

Elza Niyego olayı, 1922’den beri devam eden baskıların sonucunda bir 
tepki olarak doğmuştur ve sonraki yıllarda Yahudilerden, Türkçe konuş-
maları, Türk kültürüne ve Türk toplumuna saygı göstermeleri istenmiştir 
(Levi, 1996a: 27). 

Cumhuriyet gazetesi 28 Ağustos 1927 tarihli haberinde “Taşkınlık yapan 
Musevilerin dünkü muhakemesi pek şayan-ı dikkat oldu” başlığıyla mahke-
me hakkında bilgi vermiştir. Mahkeme celsesinde iki polis memuru tanıklık 
etmiş ve sanıkların “Alçak Türkler”, “Kahrolsun Türkler” diye bağırdıkla-
rını, Avram’ı da Şükrü Efendi’yi döverken gördüklerini iddia etmişlerdir. 
Ancak, tanıklık eden polisler olay günü hazırlanan raporda bu olaylardan 
bahsetmemişlerdir. Olaydan üç gün sonra hazırlanan ek raporda gazeteler-
de yer alan ithamları sıralamış olsalar da polislerin ifadeleri çelişkili olup, 
bir polisin ifadesi diğerininkini tutmamıştır (Levi, 1996a: 24). Aynı gün, sa-
nıklardan diş doktoru Leon Yeuda, cenazeye katılmadığını, kliniğinde hasta 
kabul ettiğini kanıtlayarak serbest bırakılmıştır (Levi, 1996b: 78).

Mahkemenin 21 Eylül 1927 tarihli celsesinde karar açıklanmıştır ve 
kararda, saldırıya uğradıkları şeklinde ifade veren polis memurlarının ce-
nazeden sonra ilk düzenledikleri raporda hakarete ve saldırıya uğradıkları 
konusunda hiçbir ifadeye yer vermedikleri ve mahkemede verdikleri çe-
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lişkili ifadeler sebebiyle, sanıklara yüklenen suçların açık bir şekilde ka-
nıtlanmadığı belirtilmiştir (Bali, 2017, 124). Böylece, diğer 8 Yahudi’nin 
beraatına karar verilmiştir. Avram, Şükrü isimli kişiyi kesici bir aletle ya-
raladığından 35 gün hapse mahkûm olmuştur (Levi, 1996b: 83).

Nisan 1928’de Osman Ratıb’ın akli dengesinin yerinde olmadığına ve 
ömür boyu Bakırköy Emrâz-ı Akliyye Hastanesi’nde kalmasına karar veril-
miştir (Bali, 2017: 125). 22 Şubat 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesi “Elza Ni-
yegoyu öldüren Osman Ratıb Bimarhaneden Kaçtı ve Tutuldu” başlıklı ha-
berinde “aşk ve sevda muhterisi” olarak betimlenen Osman Ratıb’ın haberi 
yapılmıştır. “Aşırı derece deliliğine hükm olunan ve bu işlediği cinayetten 
mesul olamayacağına karar verilen ve Bakırköy hastanesinde tedavi edilen 
akıl hastası katil, son günlerde bir kolayını bulmuş ve hastaneden kaçmış-
tır. Polise ve müddeiumumiliğe müracaat edilmiş ve 24 saatlik bir araş-
tırmadan sonra yakalanarak tekrar hastaneye konulmuştur.” Osman Ra-
tıb’ın cinayet işlediği gün yapılan muayenesinde akli dengesinde bir sorun 
görülmemesine rağmen, Musevi halkın cenaze töreninde “Adalet isteriz” 
şeklinde tepki vermesinin ardından basının Musevileri “küstah”, “nankör” 
ve “azgın” gibi sıfatlarla betimlemesi ve Osman Ratıb’ın psikolojik sorun-
ları olduğu gerekçesiyle ömür boyu hastanede kalması kararı, muhtemelen 
Musevi halkın Türk katilin hak ettiği cezayı almayacağını düşünmesine 
sebep olmuştur. Haberin devamında Bakırköy Hastanesi Başhekimi Maz-
har Osman, Osman Ratıb’ın “iyileşmek üzere olduğunu, zaten bir haftaya 
tamamen iyileşip çıkacağını sandığını” belirtmiştir. Ancak, ömür boyu has-
tanede kalma kararı verilmesine ve olaydan yalnızca 7 yıl geçmiş olmasına 
rağmen, katil Osman Ratıb’ın tedavisinin tamamlandığı öngörülmüştür.

20 Mayıs 1937 tarihinde Son Posta gazetesi, “Dün tımarhanede bir 
cinayet işlendi” başlıklı haberiyle, Osman Ratıb’ın başka bir hasta tara-
fından öldürüldüğünü bildirmektedir. “Tımarhanede tedavide bulunan 
deliler arasında bir cinayet olmuş, bundan birkaç sene evvel bir cinnet 
buhranı esnasında Galata’da sevgilisi1 Elza Niyego’yu tabanca2 ile öldü-

1 Vurgu bana ait. Ayrıca maktul katilin sevgilisi olarak tanımlansa da cinayetin işlendiği 
sırada yayımlanan haber metinlerine göre Elza Niyego, Osman Ratıb’ın sevgilisi değil-
di. Basın katil ve maktul arasında meydana gelen olayları genel olarak çiftlerin proble-
mi olarak yansıtma eğilimine sahip olup ve herhangi bir olumsuz durumu erkek failin 
sevgisinin ya da kıskançlığının yanı sıra depresyon ve öfke gibi patolojik problemlerin 
sonucu olarak yansıtabilmektedir (Smith, 2012: 63).

2 Vurgu bana ait. Cinayetin işlendiği günlerde yayımlanan haber metinleri incelendi-
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ren Ratıb Paşa oğlu Osman Ratıb, deli bir Arnavut tarafından tabancayla 
öldürülmüştür.” “Bakırköy emrazı akliye hastanesinde tedavide bulunan 
delilerden zararsız olanlar hasta bakıcıların nezareti altında Bakırköy civa-
rındaki yol inşaatında çalıştırılmaktadırlar ve Arnavut Hüseyin ile Osman 
Ratıb da çalıştırılan ameleler meyanındadır.” Arnavut Hüseyin inşaatta 
çalışırken yol kenarında boş bir tabanca bulmuş, tabancanın boş olmasına 
şaşırıp, etrafa bakındığında biraz ileride kâğıda sarılı halde yedi kurşun 
bulmuştur. Haber metni bu detayları verdikten sonra, “Bunlar delinin 
verdiği ifadelerdir” diye eklemektedir. “Osman Ratıb ile Arnavut Hüseyin 
arasında öteden beri geçimsizlik vardır ve deli Hüseyin’in iddiasına göre, 
Osman Ratıb kendisine küfretmiştir.” Bunun üzerine Arnavut Hüseyin, 
Osman Ratıb’ı öldürmeyi kafasına koymuş ve yol inşaatından hastaneye 
dönüş yolunda yanında bulunan tabancayı Osman Ratıb’ın üzerine bo-
şaltmıştır. Vaka, Bakırköy jandarma kumandanlığına ve müddeiumumili-
ğe haber verilmiş ve tahkikata başlanmıştır.

Osman Ratıb’ın öldürülme vakasını aynı gün Cumhuriyet gazetesi “Tı-
marhanede bir cinayet oldu” başlığıyla haber vermiştir. “Bahçede çalış-
makta olan delilerden biri her nasılsa eline geçirdiği tabancayı diğerinin 
üzerine boşaltmış, zavallı derhal ölmüştür” şeklinde yayımlanan haberde, 
katil ya da maktulün isimleri verilmediği gibi, Son Posta gazetesinin verdi-
ği detaylardan da hiç bahsedilmemiştir. Ancak, haberdeki maktulün Os-
man Ratıb olduğu anlaşılmaktadır. 

Basında uzun bir süre Musevilere karşı sayfalarca hakaret içeren yazılar 
yayımlanmış, geçmişte Musevi azınlığı kapsayan ancak daha sonra sadece 
Rum ve Ermenilere uygulanan Türkiye içinde serbest dolaşım yasağı, 29 
Ağustos 1927’den itibaren bir kez daha Musevilere uygulanmaya başlamış-
tır (Bali, 2017: 125). Yapılan soruşturma ve kısıtlamalar Musevi halkının 
korku içerisinde yaşamasına yol açmıştır (Levi, 1996a: 26). Kasım 1927’de, 
Musevilere tekrar serbest dolaşım hakkı sağlanmıştır (Levi, 1996b: 86).

Elza Niyego cinayetiyle beraber yaşanan gerilimlerin ardından Muse-
vilere yönelik düşmanlık kampanyalarının hafifleme ve yok olma süreci 
başlamıştır (Levi, 1996b: 85). Levi (1996b), Musevi aleyhtarı faaliyetlerin 

ğinde, maktulün tabancayla değil, boğazı, burnu kesilerek öldürüldüğü belirtilmişti. 
Tabancayla öldürüldüğünün yazılması muhabirlerin bilinçli bir tercihi olabilir, vaka 
“daha az feci” bir cinayet biçimi olarak veya ani bir öfkenin sonucu olarak sunulmak 
istenmiş olabilir. 
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azalma gerekçelerini Kemalist rejimin oturması, azınlıkların Lozan Ant-
laşması’ndaki haklarından feragat etmeleri ve devlet içerisinde muhalefe-
tin kalmamış olması olarak değerlendirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 
genel müdürü, bütün Türk okullarının, Musevi çocuklara açık olduğunu 
beyan etmiştir (Levi, 1996b: 86). Yetkililer Galata’da Musevi nüfusunun 
artması üzerine burada yeni bir sinagog inşa edilmesine izin vermişlerdir 
(Levi, 1996b: 87). Levi (1996b: 87), bu gelişmelerin birey olarak Musevi-
lerin durumunu düzeltmiş olmasına rağmen bir toplum olarak değişimin 
olmadığını belirtmektedir. 1927’de azınlıklara yönelik düzenlemelerle bir-
çok meslekte çalışmaları yasaklanmıştır. Yasanın amacı Rusya’dan kaçan 
Beyaz Ruslara yönelik bir kısıtlama olmasına rağmen, Hitler’den kaçan 
Yahudilerin de Türkiye’ye gelmesi engellenmiştir (Levi, 1996b: 88). 

1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi “sosyal sınıf, ırk, din, 
mezhep veya bölge farklılığına dayanarak, halkı birbirine karşı kamu dü-
zeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye 
alenen tahrik eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” verile-
ceğini belirtmesine rağmen, aslında Türkiye’de antisemit yayın yapmak 
fiilen serbesttir (Bali, 2013: 30). Özellikle 1942 yılında dönemin karikatür 
dergilerinde “Yahudi imajı” vurgusunun (vurguncu, paragöz, karaborsacı, 
cimri vb.) sistemli bir hal alması 16 Kasım 1942’de çıkartılan Varlık Vergi-
si Kanunu’nu haklı gösterme işlevi görmüştür (Mallet, 1996: 30). 1928’de 
Anayasa’dan Türkiye Cumhuriyeti’nin dininin İslam olduğu ibaresi çı-
karılmışsa da “gayrimüslim” Türk yurttaşların sadakat gösterileri, onlara 
hiçbir zaman toplumun tüm katmanlarınca kabul edilmiş bir eşitlik sağla-
mamış ve sıradan yurttaş ve kamuoyu için Türk kelimesi daima “İslam di-
nine mensup kişilerle” eş anlam taşımıştır (Bali, 2019: 96). “Gayrimüslim” 
tüccarlara karşı keyfî ve ayrımcı bir şekilde uygulanan ve yok olmalarına 
sebep olan Varlık Vergisi Kanunu, ticari hayata “Türkiye’nin asli evlatları” 
kabul edilen (Sünni) Müslüman Türk girişimcilerin hâkim olması zihni-
yetinin bir ürünü olmuştur (Bali, 2013: 81). 

İncelenen dönemdeki kadın cinayeti vakalarında en çok gözlemlenen 
gerekçelerden birinin “kıskançlık” ya da “aşk” olduğu tespit edilmiştir. 28 
Eylül 1944 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber “karısını 
öldüren koca mahkûm oldu[ğunu] bildirmektedir. Habere göre, “Gedik-
paşa’da karısı Novart’ı kıskançlık tesiriyle bıçaklayarak öldürmekten bir 
müddetten beri İstanbul ikinci ağır ceza mahkemesince muhakeme edilen 
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Aris Terzinin muhakemesi dün bitmiştir.” “Mahkeme, Aris’in yirmi sene 
ağır hapse konulmasını karar altına almıştır.” Ancak “cezayı azaltıcı bazı 
sebeplerle mahkûmiyet müddetini on dört sene sekiz aya indirmiştir.” Ay-
rıca haberin detaylarında failin, maktul kadının annesi Arşalos’a bin lira 
ölüm tazminatı ödemesine hükmedildiği belirtilmektedir. Haber metni 
cinayetin gerekçesini kıskançlık olarak vurgulamıştır. Burada, nesnellik 
ve tarafsızlık ölçütleriyle oluşturulma iddiasında olan haber metinlerinin 
aslında toplumsal gerçekliğin bir kurgusu olarak ortaya çıktığı görülmek-
tedir. Dolayısıyla, gazeteler gerçekliği inşa ederken (Schudson, 2003: 2) 
haber metni, iç gerçekliğine sahip inşa edilmiş bir gerçeklik halini alır 
(Tunchman, 1978’den aktaran Schudson, 2003: 4). Dolayısıyla, gazeteciler 
(ya da muhabirler) sadece gerçeği bildirmekle kalmaz, aynı zamanda onu 
yaratırlar (Schudson, 2003: 2).

Haber metinlerinde erkek faillerin kadınlara yönelttiği kıskançlık aş-
kın “doğal bir sonucu” olarak görülmesine ve cezai indirim sağlama iş-
levi göstermesine rağmen, kadınların erkeklere yönelttiği kıskançlık yine 
erkeklerin cezalarında indirim sebebi olmaktadır. Dolayısıyla, kıskançlık 
duygusunun kadın ve erkeğe yönelik ikircikli bir işlevi olduğunu söylemek 
mümkündür. 17 Nisan 1941 yılında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 
cinayet haberi “Kıskançlık yüzünden” manşetiyle vurgulanmıştır. Habere 
göre, “Bir ahırda Santuhi isminde bir kadını öldürmekten maznun araba 
sürücüsü Danyal Keklik hakkındaki karar, İstanbul birinci ağır ceza mah-
kemesinde dün bildirilmiştir”. “Senelerden beri nikâhsız olarak birlikte 
yaşadığı yaşlıca kadının aşırı derecede kıskançlığına tahammül edemediği, 
üstelik bir kızla evlenmesine mâni olması üzerine” Santuhi isimli kadın, 
başına katı bir cisim vurularak öldürülmüştür. Suçun kasten işlenmesi do-
layısıyla fail 18 yıl ağırlaştırılmış hapse mahkûm edilmesine rağmen, ka-
dının kıskançlığı, huysuzluğu ve failin başka biriyle nikâhlanmasına engel 
olması sebebiyle cezası 12 sene ağır hapse indirilmiştir. 

“Sırnaşık âşık” manşetli 26 Ağustos 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesi 
haberinde ise, on sekiz yaşındaki Evneyiya’yı tabanca kurşunuyla ve tasar-
layarak öldürmekten suçlu 55 yaşındaki Angelos’un muhakemesine ikinci 
ceza mahkemesinde dün sabah başlan[mıştır].” Fail Angelos, yol üstünde 
kızın karşısına geçip, “bir türlü yüz bulamamasının tesiriyle” tabancayla 
kadını vurmuştur. Haberin detaylarında Sen Jorj hastanesine kaldırılan 
kadın, yirmi altı gün sonra hayatını kaybetmiştir. 
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Bunun yanı sıra, erkeklerle cinsel/duygusal ilişkileri olan kadınlar, bu 
erkeklerden ayrılmak ya da boşanmak istedikleri durumlarda veya kadın-
ların erkeklerin ilişki tekliflerini reddetmesi gerekçesiyle işlenen kadın ci-
nayetleridir. “Paris’ten gelen bir Musevi, karısını boğazından bıçaklayarak 
öldürmüştür” başlıklı 28 Mayıs 1943 tarihli Cumhuriyet gazetesi haberi bu 
bağlamda ele alınabilir. Haberin detaylarında “Jak Alyon isimli 40 yaşla-
rında bir Musevi geçimsizlik dolayısıyla karısı Öjeni ile arası açılmış ve ka-
dın da kızını ve oğlunu alarak annesinin evine gitmiştir”. Belirli aralıklarla 
“tekrar birleşmeyi” teklif eden fail reddedilince, bir pastacıda karşılaştığı 
kadını cebinde taşıdığı çakıyla boynundan bıçaklamıştır. Derhal Beyoğlu 
hastanesine kaldırıldığı belirtilen kadın, biraz sonra ölmüştür. Cinayetin 
ardından fail, maddi yetersizlikler dolayısıyla karısının kendisini terk etti-
ğini, müteaddit defalar tekrar birleşmeleri hususunda ricalarını karısının 
reddettiğini, pastacıda yaptığı teklifin de reddedilmesi sonucunda kendini 
kaybettiğini ve kadını korkutmak amacıyla çakısını çıkardığını beyan et-
miştir. Ayrıca fail ve maktulün “zaten uzun bir süredir geçinemedikleri-
nin” vurgulanması, onların ilişkileri hakkında sınırlı ya da hiçbir bilgisi 
olmayan okuyucuların kadın cinayeti vakasının “rutin bir sebep” sonu-
cunda işlendiğini düşünmesine yol açabilir. 

Diğer yandan kadınların işsizlik, maddi problemler veya hırsızlık neti-
cesinde erkekler tarafından öldürüldükleri gözlemlenmiştir. Bu kategori-
deki cinayetlerde öldürülen kadınlar genellikle yaşlıdır ve vakalar gazetele-
re çoğunlukla kadınların paralarının ele geçirilmesi teşebbüsü sonucunda 
öldürüldükleri şeklinde yansımaktadır. Çalışmada cinayete kurban giden 
kadınlar belirli bir yaş aralığıyla sınırlandırılmamış olsa da bu kategoride-
ki kadınların ileri yaşlarda olduklarını söylemek mümkündür. Bu bağlam-
da, 18 Ağustos 1936 yılında Cumhuriyet gazetesinde “İhtiyar kadını döve-
rek öldürmüş” başlığıyla yayımlanan habere göre, “Yunan tebaasından 75 
yaşlarında Mari, dün evinde otururken komşusu Panayot gelmiş ve bir ara 
para meselesinden kavga etmeye başlamıştır. İhtiyar kadın kendisini rahat 
bırakmasını söyleyince Panayot kızmış ve Mari’nin üstüne hücum ede-
rek döğmüştür. Mari yediği yumrukların tesiriyle kaldırıldığı hastanede 
ölmüştür.” Ayrıca bu kategoride işlenen cinayetlerde çoğunlukla katil ve 
maktul arasında duygusal/cinsel bir ilişki görülmemiştir. 

Bir başka haber “Zengin bir Ermeni öldürüldü” manşetiyle 29 Nisan 
1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Haberin detayların-
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da “Elmasyan adında zengin bir Ermeni kadını parası ve mücevherlerine 
tamamen feci bir surette öldürülmüştür.” Bir süredir kadından haber ala-
mayan komşularının polise başvurması neticesinde “zengin ve dul kadın,  
elleri, ayakları ve vücudunun birçok yerlerinden bereli olarak boğulmuş 
bir halde bulunmuştur.” Yapılan incelemeler sonucundan kadının dört 
gün önce öldürüldüğü tespit edilmiştir ve maktul kadının ev eşyalarından 
alınan parmak izleriyle katillerin kim olduğu inceleme altına alınmıştır. 

Failin duygu durumundaki sorunların hâkim veya savcılar tarafından 
hafifletici unsur olarak görülebildiği, psikolojik bir problemin olması du-
rumunda ya da “cezai ehliyeti olmaması” gerekçesiyle faillerin ya direkt 
akıl hastanesine gönderildiği ya da işledikleri suçtan ötürü cezai indirim 
aldıkları tespit edilmiştir. 28 Haziran 1942’de Cumhuriyet gazetesinde ya-
yımlanan haber, “karısı Diruhi’yi ekmek bıçağıyla öldüren kuyumcu Leon 
Artiyan’ın muhakemesinin başladığı”nı bildirmektedir. Haberin detayla-
rında, failin mahkemede ara sıra hüngür hüngür ağladığı ve birkaç defa su 
içtiği yazmaktadır. Fail, kadını “çok sevdiğini ve pek kıskandığını” beyan 
etmektedir. Kadını oğullarından da kıskandığını belirten fail, cinayeti iş-
lediği gün, kadının büyük oğluyla “işmar ettiklerini” görmekten rahatsız 
olmuş ve kadına “Bunu evden defet, fena oluyorum” demiştir. Maktul ka-
dının “Olmaz, çocuklarımdan hiçbirisini sana feda edemem, istemezsen 
sen cehennem ol” demesi üzerine fail, masa üstünde duran ekmek bıçağını 
kaparak kadının göğsüne saplamıştır. Failin, deli olup olmadığının tahkiki 
için muhakeme talik edilmiştir.

Cinayetin psikolojik problemler dolayısıyla işlendiğini varsayan haber-
ler, katilin psikolojik problemleri dolayısıyla işlediği cinayeti mazur bir 
durum olarak göstermekte ve işlenen cinayetteki sorumluluğu gizlemek-
tedir. Kadın cinayetlerinin faillerin psikolojik problemlerinin sonucunda 
işlendiği yönündeki inanış, sistemli bir şekilde işlenen kadın cinayetleri-
nin ardındaki ataerkil sistemi ve şiddeti görmezden gelmektedir. Mese-
lenin bireysel patolojik problemlerin ötesinde karmaşık ve çok boyutlu 
yapısı dönemin haber metinlerine yansımamıştır. 

Yukarıdaki örneklerden hareketle kadın cinayetlerinde silah ya da 
bıçak ve balta benzeri kesici aletlerin kullanımının yaygın olduğu görül-
mektedir. Dolayısıyla silah sahipliğinin kadın cinayetlerinin işlenmesinde 
tetikleyici bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. Silah ya da 
kesici aletlerle işlenen cinayetler çoğunlukla gazetelere ani bir öfke pat-
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lamasının sonucu olarak yansımış olsa da haber metinleri ayrıntılı olarak 
incelendiğinde cinayetlerin failler tarafından önceden tasarlandığı görül-
mektedir. 

Sonuç

Erken Cumhuriyet dönemi basınında yayımlanan haberler veya fikir 
yazıları belirli kanunlar dolayısıyla sansür politikalarına maruz kalmış olsa 
da incelenen dönem açısından basının önemli pozisyonunu inkâr etmek 
mümkün değildir. Basın dönemin gündelik hayatı hakkında bilgi ya da 
fikir sahibi olmaya elverişlidir. 

Çalışmada farklı çizgilerde konumlandığı iddiasında olan gazetelerin 
incelenmesindeki amaç, kadın cinayetlerine yaklaşım söz konusu oldu-
ğunda haber metinlerinin söylemlerinde herhangi bir farklılık olup olma-
dığını analiz etmekti. Ancak, haber metinlerinde böyle bir farklılığın göz-
lemlenmediği; kadın cinayeti haberlerinin genellikle mağduru suçlamaya 
meyilli olduğu, kadınların işlenen cinayetlerin “davetkârları” olduğu ya da 
erkek faillerin kadınlar yüzünden cinayet işlemeye “sürüklendiği” izlenimi 
yakalanmıştır. 

Azınlık gruplarına mensup kadın cinayetlerinin gazetelere yansıma bi-
çimleri kadın cinayeti olgusunun devlet kurumları içerisinde ve toplumsal 
açıdan nasıl meşrulaştırıldığını göstermektedir. Bu nedenle, haber metin-
leri oluşturulurken baskın söylemsel gerçeklikten faydalanıldığı söylene-
bilir. Okuyucuların değer yargıları ve fikirleri de bu meşruiyetin sağlan-
masıyla inşa edilmektedir. Böylece hem haber metinleri oluşturulurken 
baskın söylemsel gerçeklikten faydalanılır hem de kurulan bu meşruiyet 
aracılığıyla okuyucuların fikirleri ve değer yargıları inşa edilir. Failler 
mahkeme salonunda cinayet gerekçelerini, erkekliklerinin zedelenmesi, 
namuslarını temizleme, kadını kıskanma şeklinde ifade ederken bu gerek-
çelerin hepsi “haklı bir mazeret” işlevi görmektedir. Böylece, katil erkekler 
sempatik, maktul kadınlar ise “suçun davetkârları” pozisyonunda konum-
lanmaktadır. 

Ele alınan azınlık grubuna mensup kadın cinayetleri, nesnellik ve ta-
rafsızlık ölçütleriyle oluşturulma iddiasında olan haber üretme pratiğinin 
aslında toplumsal gerçekliğin bir kurgusu olarak ortaya çıktığını göster-
mektedir. Haber metinleri, üretilen toplumsal bağlam içerisinde anlamlı 
bir hal alırken toplum için “doğru” ya da “gerçek” kabullerinin aslında be-
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lirli bir sistemin domine ettiği kurgu içinde üretildiğini unutmamak gere-
kir. Basın ve toplum arasındaki diyalektik ilişki dolayısıyla haber metinleri 
toplum içerisindeki baskın söylem aracılığıyla inşa edilir. Ancak basın bu 
hâkim söylemi değiştirip dönüştürme gücüne de sahiptir. Bu durum haber 
metinlerinde kadın cinayeti vakalarının her zaman olağan ya da “meşru” 
gerekçelerle işlendiği izlenimini verme potansiyeline sahip olduğunu gös-
termektedir.
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Akansel Yalçınkaya 
Öğretim Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
akansel.yalcinkaya@medeniyet.edu.tr

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yap-
makta olup, yüksek lisans derecesini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’n-
den, doktora derecesini ise 2018 yılında Anadolu Üniversitesi’nden almış-
tır. Örgüt kuramları, işletme ve yönetim tarihi ile kurum ve sektör tarihi 
konularına ilgi duymaktadır. 

Alev Berberoğlu   
Doktora Adayı, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 
aberberoglu16@ku.edu.tr

Alev Berberoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde çift ana dal 
programı kapsamında İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Latin Dili ve Edebiyatı 
Bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını Prof. Dr. Marcus Graf’ın da-
nışmanlığında yazdığı “Quoting Artworks: Historical Development of 
Art Appropriation” (Sanat Yapıtlarını Alıntılamak: Sanat Temellüğünün 
Tarihsel Gelişimi) başlıklı teziyle Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi 
Bölümü’nde yaptı. Halen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö-
lümü’nde doktora öğrencisi olan Berberoğlu, 2021’de, Fransa’nın Türkiye 
Büyükelçiliği Doktora Araştırma Bursu’nu alarak tezle ilgili araştırmala-
rını CETOBaC çatısı altında Paris’te sürdürdü. 2022’de Erasmus+ deği-
şim programıyla Bologna Üniversitesi Tarih ve Kültür Bölümü’nde eğitim 
aldı. Araştırma alanları toplumsal cinsiyet, maddesellik ve çok kültürlülük 
vurgularıyla Osmanlı İmparatorluğu’nda fotoğraf tarihini kapsar. Prof. 
Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun danışmanlığında “Unwritten Histories of 
Photography: Elisa Zonaro, an Italian Photographer in Ottoman Istan-
bul” (Yazılmamış Fotoğraf Tarihleri: Elisa Zonaro, Osmanlı İstanbul’un-
da Bir İtalyan Fotoğrafçı) başlıklı doktora tezini yazmaktadır. Akademik 
çalışmaları üzerine ANAMED, Museu de Fotografia da Madeira - Atelier 
Vincente’s, Yale University History of Art Department, Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi, Columbia 
Global Centers Istanbul, Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques 
et centrasiatiques (CETOBaC), the Middle East Studies Association, KU 
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Medical and Health Humanities, the European University Institute ve 
Kırmızı Kapı Spadaro Evi’nde sunumlar yaptı. Berberoğlu, AICA Türkiye 
üyesidir.

Aslı Davaz   
Kadın Tarihi Arşivcisi, Araştırmacı Yazar, Çevirmen 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi 
adavaz@otoanaliz.net – denizaslidavaz@gmail.com

VIII. Paris Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eği-
tim aldı. Ardından Besançon Üniversitesi’nde lengüistik ve Fransızcanın 
yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda öğrenim gördü. Uzun seneler 
mütercim-tercüman olarak çalıştı ve makale, kitap çevirileri yaptı. İngil-
tere’de bulunduğu dönemde Londra Üniversitesi Bedford College Lib-
rary’de çalıştı ve bu süreçte hemen hemen bütün koleksiyonlarda görev 
aldı; iç işleyiş, sınıflandırma sistemi, okuyucu hizmetleri ve kurumlar arası 
ödünç verme birimlerinde deneyim kazandı. Ardından İngiltere Türki-
yeli İlericiler Birliği (İTİB) tarafından sosyalist literatür üzerine kurulma-
sı planlanan bir kütüphanenin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Sosyalist 
literatürü barındıracak olan bu kütüphaneyi kurabilmek için Marksizm, 
sosyalizm tarihi ve işçi sınıfı hareketleri konularında kaynak barındıran ve 
1933 yılında kurulmuş olan Marx Memorial Library’de çeşitli aralıklarla 
kurumun çalışma yöntemleri üzerine araştırma yaptı. Bu deneyimi saye-
sinde 4 yıl boyunca Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB)’nin kütüphanesin-
de çalıştı ve böylece özel konulu kütüphane konusunda deneyim edinmiş 
oldu. Tematik kütüphanelerdeki bu çalışmalarının ardından Türkiye’de 
kadın konulu bir arşiv kurma düşüncesi oluştu. Bunun üzerine Londra’da 
The Fawcett Library ve Feminist Library’de, Paris’te bulunduğu dönemde 
ise Bibliothèque Marguerite Durand’da incelemeler ve görüşmeler yaptı.

1988 yılında Şirin Tekeli ile Türkiye’de kadın merkezli bir kütüphane, 
arşiv ve araştırma merkezi kurma girişimini başlattı. Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı 14 Nisan 1990’da Jale Baysal, Füsun Akatlı, 
Füsun Ertuğ Yaraş ve Şirin Tekeli ile birlikte Fener-Balat’ta hizmete açtı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşundan 
bugüne Aslı Davaz, Vakfa kadın konulu belgelerin sağlanması, koleksi-
yon oluşturma ve geliştirme, kadın merkezli kütüphane ve arşivcilik kav-
ramının tanıtımı, aynı amaçlı kurumlarla Vakfın uluslararası ilişkilerini 
kurma konularında çalışmıştır. Koleksiyon oluşturma-geliştirme ve belge 
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sağlama çalışmaları kapsamında 1990-1993 yılları arasında Serpil Çakır’ın 
oluşturduğu Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nun kuruluş 
sürecinde yer aldı. 1994 yılında Efemera Koleksiyonu’nun, 2000 yılında 
Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu’nun kurulmasına öncü-
lük etti. 1993-2004 yılları arasında Yeni Harfli Süreli Yayınlar Koleksiyo-
nu’nun kuruluş ve koleksiyon geliştirme çalışmalarını yaptı. Özel Arşiv 
Koleksiyonu için 1991-2016 yılları arasında kadın özel arşivleri sağlama 
çalışmalarını yürüttü. Süreyya Ağaoğlu Özel Arşivi gibi büyük bir arşiv, 
bu çalışmalar sonucunda Vakfa kazandırıldı.

Kadın merkezli kütüphanecilik ve arşivcilik üzerine pek çok makale 
yazdı. Bu konuyla ilgili Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli konferanslara 
katıldı. İki uluslararası kongreye (ABD, Hollanda) bu alanda tebliğ suna-
rak Türkiye’yi temsil etti. Vakfın kuruluşundan bu yana çok sayıda kadın 
merkezli projede çalıştı. Tarih Vakfı’nın düzenlediği I. Ulusal Arşivcilik 
Sempozyumu’nda “kadın merkezli arşivcilik” kavramını tartışmaya açtı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 1990-1995, 
2003-2005, 2005-2007 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği; 1990, 1997, 
2000, 2009-2011, 2017-2019 ve 2019-2021 dönemlerinde de Yönetim Ku-
rulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye’de kadın merkezli arşivcilik alanında uzmanlaşmış olan Aslı 
Davaz, 1990 senesinden beri kadın konulu belgelerin sağlanması, korun-
ması ve araştırmacıların kullanımına sunulması; kadın merkezli arşivcilik 
tarihi ve kadın tarihinin belleği konuları üzerine çalışmaktadır.

Aysun Eyrek Keskin 
Dr. Öğretim Üyesi, Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim 
Bölümü 
aysun.eyrek@fbu.edu.tr

2019 yılından beri Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bö-
lümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Eyrek, yüksek lisan-
sını Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktorasını ise İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Akademik 
ilgi alanlarını; iletişim sosyolojisi, kadın çalışmaları, dijital aktivizm oluş-
turmakta, özellikle dijital bellek alanında akademik çalışmalar yapmakta-
dır. Eyrek’in, 2020 yılında Doruk Yayınları tarafından yayımlanan Ekran 
Bellek- Kültür Endüstrisinde Bellek Yitimi adlı kitabı bulunmaktadır. Son 
dönem yayınları arasında: “Digital Society and Togetherness against Disc-
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rimination (2021)” içinde N. Akıncılar Köseoğlu ve D. Apak (Ed.), Peter 
Lang, “Digitalization of Memories”, Media and Literacy and Academic 
Research, (3(1), 2020) yer almaktadır.

Ayşenur Çenesiz Dağlı    
Öğretim Görevlisi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü 
aysenur.cenesiz@bilkent.edu.tr

Lisans eğitimini 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Ayşenur Dağlı, aynı 
zamanda Tarih Bölümü yan dal sertifikası ile mezun olmuştur. Mezuniye-
tinin ardından Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eği-
timine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi ile birlikte Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin Millî Mücadele dönemi gazetelerinden Hâkimiyet-i Milli-
ye’nin transkripsiyonu projesi gibi sosyal ve kültürel projelerde yer almış-
tır. 2021 yılında Prof. Dr. Özer Ergenç danışmanlığında yazdığı “Women 
and Namus, as a Regulative Phenomenon, in Early Modern Ottoman 
Society” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Halen Bilkent 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 
Osmanlı sosyal ve kültürel tarihi, toplumsal cinsiyet ve tüketim tarihi ilgi 
alanlarını oluşturmaktadır. Yine Bilkent Üniversitesi bünyesinde yarı za-
manlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkçe derslerinin yanı sıra 
Türkiye Tarihi dersi vermektedir.

Ayşin Şişman 
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi 
 aysin.sisman@gedik.edu.tr

Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi 
(Tarih) alanından 1993 yılında mezun oldu. Osmanlı Devleti’nde kapi-
tülasyonların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta uygulanışı ve ortaya 
çıkan sorunları ele alan “Konsolos Arzları” konusunda yaptığı çalışmaları 
ile 1995 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora eğitimini tamamladı. 
1994-2011 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversi-
tesi’nde Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinde görev yaptı. 2012 
yılından bugüne İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi’nde Osmanlı Sosyal ve Kültürel Müesseseleri, Kültürel Çeşitlilik ve 
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Kadın Hareketi Tarihi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. 2008-2009 
yıllarında Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye’de Avrupa Birliği’ni Teşvik 
Etmek Projesi (Understanding Europeanness and Promoting European 
Citizenship in Turkey- 7. AB Çerçeve Hibe Desteği) Eğitim Koordinatörü, 
2020-2021 yıllarında Çalışma Hayatında Eşitlik Projesi (AB Hrant Dink 
Vakfı Hibe Programı) Proje Danışmanı ve Eğitimcisi olarak çalışmıştır. 
Bakanlıklar ve STK’ların desteklediği proje çalışmaları, makaleleri ve Ata-
türk’ün Uşak Ziyaretleri adlı ortak yazarlı bir kitabı bulunmaktadır. 2008 
yılında Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’ni ve 2016 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kurmuştur. TOBB İstanbul Kadın 
Girişimciler Kurulu ve Kadıköy Ka.Der (Kadın Adayları Destekleme Der-
neği) Yönetim Kurulu üyesidir.

Bahanur Garan Gökşen   
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 
bahanurgarangoksen@arel.edu.tr

2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebi-
yatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans programını 2013 yılında 
tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yeni Türk 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora programını 2018 yılında 
bitirdi. Muallim Nüsha-i Mahsusa Tevfik Fikret Özel Sayısı’nı tıpkıbasım 
ve çeviri yazı olarak yayımladı. Yine İlhan Tarus’un gazetelerde tefrika 
olarak kalan Kasabanın Ruhu adlı romanını ve Selçuk Baran’ın Türkân 
Hanım’ın Ölümü adlı tiyatro eserini yayıma hazırladı. Erol Gökşen ile 
Nâbizade Nazım’ın Mini Mini Mektepli ve Hanım Kızlara adlı eserler-
ini çeviri yazı şeklinde ve Cemal Süreya’nın 1968-1875 yıllarında Türk 
Dili dergisinde kalmış yazılarını Yabancı Yayınlar adıyla kitap olarak 
yayımladı. Murat Yalçın ile birlikte Bir Yalnız - 100. Doğum Yılında 
İlhan Berk adlı sempozyum kitabının editörlüğünü yaptı. Geç Osmanlı 
Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir adlı çalışması Vakıfbank  Kültür 
Yayınları tarafından basıldı. Varlık, kitap-lık, Hürriyet Gösteri, Avrasya 
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Turkish Studies gibi dergilerde yazıları 
yayımlandı.  2018 yılından beri İstanbul Arel Üniversitesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Başak Ovacık   
Dr., Bahçeşehir Üniversitesi 
basak@ovacikmail.com

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, London 
School of Economics European Studies Bölümü’nde master, Yeditepe 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora-
sını tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Gender Studies” 
ve “Toplumsal Cinsiyet” dersleri vermektedir. Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği’nin 23 yıldır üyesidir ve uluslararası federasyonu Graduate Wo-
men International’ın iki dönemdir Başkan Yardımcılığı görevini yürüt-
mektedir.

Başay Ecem Polat 
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
basayecempolat@gmail.com

Doğuş Koleji, Nevşehir Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler Bölümü’nde eğitim aldı. Eğitim hayatı boyunca üstün başarı belgesi, 
onur belgesi ve plaketler gibi çeşitli ödüller aldı. İstanbul Üniversitesi ve 
Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri tarafından yayımlanan dergiler için 
makaleler yazdı ve röportajlar yaptı. Doritos Crash Super Bowl 2016 Onli-
ne Commercial Competition’da yer alan bir reklam filminin sanat yönet-
menliğini yaptı. Çeşitli internet siteleri için İngilizce ve İbranice çeviriler 
yaptı, yurt dışı odaklı haber ve makaleleri içeren DünyadanBiHaber isimli 
haber sitesini kurdu ve bu sitenin editörlüğünü yaptı. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Türkiye’de yaşayan Yahudi kadınlar hakkında yaptığı araştır-
maları neticesinde sözlü tarih çalışmalarına başladı. Sözlü tarih çalışma-
sını konu alan “Evvel Zamanda Kırklareli’nde Yahudi Bir Kadın Olmak: 
Anımsamak, Anlatmak” başlıklı yazısı Toplumsal Tarih dergisinde yayım-
landı. Kadın merkezli arşivcilik, kadın tarihi yazımında kaynak sorunları, 
kadınlarla sözlü tarih çalışmaları ve politik psikoloji bağlamında kadın si-
yasetçilerin profilleri konularında araştırmalarını sürdürmekte olan Ecem 
Polat, 2019 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nda kataloglama, dijitalleştirme, envanter ve tasnif çalışmaları yap-
maktadır ve Kütüphane’nin özgür kedisi Zeyna’nın isim annesidir.
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Belgin Çetin 
Direktör, Fenerbahçe Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi 
belgin.cetin@fbu.edu.tr

Lisansını Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü’nden 1986 yılında almıştır. Londra Barnet College’da Yö-
neticilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Önce Ankara’da bulu-
nan T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve 
ISBN Birimi’nde Halk Kütüphaneleri Otomasyon Projesi’nde yazılım so-
rumlusu olarak, daha sonra da İstanbul’a taşınarak, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Mustafa İnan Kütüphanesi’nde 6 yıl akademik uzman (yazılım 
sorumlusu) olarak çalışmıştır. 1999 yılında Sabancı Üniversitesi’nin ku-
ruluşunda yer almış, Kütüphane biriminde yazılım uzmanı olarak görev 
yapmış, 2010 yılında emekli olarak üniversiteden ayrılmıştır. 2010- 2012 
seneleri arasında çeşitli arşiv ve kütüphane yazılım firmalarında iş geliş-
tirici olarak çalışmıştır. 2012 senesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Kü-
tüphanesi’ne direktör olarak atanmıştır. Ayrıca Çetin, 1999 yılında British 
Council bursu ile “University of Glasgow”, “University of Hull”, “Univer-
sity of London” Üniversitelerinin kütüphanelerinde incelemeler yapmak 
üzere bulunmuştur. 2008 yılında Tilburg Üniversitesi ‘Holland-Digital 
Libraries a la Carte-Technological Developments: Threats and Opportu-
nities for libraries” eğitim programına katılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulü-
bü Müzesi arşivinin envanter düzenlenmesi projelerinde çalışmıştır. 2018 
yılından beri Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Kütüphane Direktörü ola-
rak çalışmaktadır.

Begüm Hergüvenç   
Doktora Adayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
begumher@gmail.com

1990 yılında İzmir’de doğdu. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2013 yılında ta-
mamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. 
Bir dönem Bremen Üniversitesi’nde Erasmus öğrenci değişim programı 
çerçevesinde eğitim gördü. İpsos bünyesinde dönemin T.C. Aile ve Sosyal 
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Politikalar Bakanlığı “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun’un Etki Analizi” ve “Boşanma Nedenleri 
Araştırması” projelerinde saha araştırmacısı olarak çalıştı. 2019 yılında ise 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yine Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde doktora yeterliliğini verdi, ardından Marburg Philipps Üni-
versitesi’nde bir sene Erasmus programına devam ederken tez çalışmalarını 
yürüttü. Almanca ve İngilizce biliyor. Halen tezini yazmaya devam ediyor.

Bilal Canpolat   
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü 
bll.cnplt@hotmail.com

1989 yılında Bursa’da doğdu. Öğrenim hayatını Bursa’da tamamladı. 
Özel sektörde orta ve üst kademelerde görev yaptı. 2016 yılında Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2018 
yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Bursa Sağlık Tarihi Müze-
si’nde Dr. Ceyhun İrgil ile birlikte kurulum çalışmaları, koleksiyon düzen-
leme, envanter işlemleri, kurumsal kimlik ve tanıtım işlerini gerçekleştirdi; 
müzenin yöneticiliğini üstlendi. Bursa’nın sağlık tarihi konusunda sem-
pozyumlarda bildiriler sundu, müzenin ulusal çapta tanınması yönünde 
çaba gösterdi. 2020 yılında müzedeki değişimler nedeniyle bu görevinden 
ayrıldı. Müzecilik kulvarında çalışmalarına devam eden Canpolat, Müze-
ler Şube Müdürlüğü’nde halkla ilişkiler ve organizasyon sorumlusu olarak 
görevine devam etmektedir. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı çatısında organize edilen şenlik, 
fuar, festival, sempozyum gibi organizasyon faaliyetlerinin düzenlenme-
si ve uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bilal Canpolat, 
boş zamanlarını kültür gezileri ve kamp yaparak değerlendirmektedir.

Birsen Talay Keşoğlu  
Prof. Dr., Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve  
Uluslararası İlişkiler Bölümü  

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe, yüksek lisans eğitimini 
yine Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde almıştır. Doktora çalışma-
sını da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Bölümü’nde 
“1975-1980 Yılları Arasında Sosyalist Kadın Dernekleri” teziyle tamam-
lamıştır. 
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1998-2003 yılları arasında İletişim Yayınları’nın çıkardığı Tarih ve 
Toplum dergisinin yayın yönetmenliğini ve aynı yayınevinde tarih, anı ve 
politika dizilerinin editörlüğünü yapmıştır. 

2004 yılından beri akademik hayatını sürdüren Profesör Keşoğlu, şu 
an Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bö-
lüm başkanı ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nda Yönetim Kurulu başkanlığı (2022-2023 dönemi) görevini 
yürütmektedir.  

Geç dönem Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemlerine ve kadın tarihi-
ne ait birçok çalışması bulunan Keşoğlu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı’nın Osmanlıca kadın dergilerinin Latin harflerine çe-
virisinin yapıldığı “Kadınların Belleği Dizisi - 2” adlı dizideki bazı dergile-
rin hem çeviri yazımını hem bazı ciltlerin editörlüğünü yapmıştır. 2017’de 
başlayan ve çalışmaları devam eden bu projenin koordinatörlüğünü Aslı 
Davaz ile birlikte yürütmektedir.

LİBRA Yayıncılık’tan basılan en son kitapları:
Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı (1917-1918) – Osmanlı Kadınlarının 

Sesi – Talepler, Engeller ve Mücadele - Cilt 1
Yeni Harflerle İnsaniyet (1882-1883); Kadınlık Hayatı (1913); Erkekler 

Dünyası (1914); Ev Hocası (1923); Firuze (1924) Osmanlı ve Erken Cum-
huriyet Kadın Dergileri - Talepler, Engeller, Mücadele - Cilt 2

Kadınlar Dünyası (Sayı 101-110) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın 
Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele)  Cilt 5

Ceren Çilek 
Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi 
cerencilek.ci@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da doğdu. 2014 yılında Trakya Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı’nda 
“Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi ve Faaliyetleri (1912-1923)” adlı çalış-
masıyla 2018 yılında tamamladı. Doktora eğitimine 2020 yılında Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Ana Bilim Dalı’nda başladı. Halen doktora eğitimine devam etmek-
te ve Türk- Ermeni birlikteliğinin sosyo-kültürel tarihini inceleyen çalış-
malarını sürdürmektedir. İyi düzeyde Osmanlıca, İngilizce ve Ermenice 
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bilmektedir. Osmanlı son dönemi azınlıklar ve Osmanlı’da kadının ka-
musal alandaki yönü üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Çilek’in çeşitli 
dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Didar Bayır 
Dr., İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA-
OIC)  
didarbayir@ircica.org

Doktorasını İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü-
mü (BBYB)’nde tamamlamıştır. Koç Üniversitesi Kütüphanesi Direktörü 
olarak görev yapmış,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi  BBYB’nde  Öğre-
tim Üyesi olarak çalışmıştır. 2022 Şubat ayında IRCICA’da Kütüphane ve 
Arşiv Müdürü  olarak atanmıştır.   Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) 
İstanbul Şubesi Başkanlığı, TKD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Di-
siplin Kurulu üyelikleri, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyu-
mu (ANKOS) Yürütme Kurulu üyeliği, Avrupa Araştırma Kütüphaneleri 
Derneği (LIBER) Komite ve Yürütme Kurulu üyelikleri yapmış olan Bayır, 
Avrupa Birliği destekli PULMAN-XT Projesi (2002-2003)’nde ülke koor-
dinatörü olarak görev almıştır. Bayır’ın çevirdiği, hazırladığı kitaplar ile 
ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

Ebrar Begüm Üstün 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyoloji 
Bölümü  
ebegumustun@gmail.com

2016 yılında Sosyoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine 
başlamıştır. “Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Cinayetlerinin İstanbul 
Gazetelerine Yansıma Biçimleri (1923-1945)” başlıklı tezini Şubat 2020’de 
tamamlamıştır. Şimdilerde Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
programında doktora öğrencisi olup, Universus Sosyal Araştırmalar Mer-
kezi’nde araştırmacı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Prof. 
Dr. Dilek Cindoğlu’nun yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 3005 projesinde 
bursiyer olarak görev almaktadır. Cinsellik, sağlık sosyolojisi ve toplumsal 
cinsiyet çalışmaları ilgi alanları arasındadır. 
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Esra Babul Koç 
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi, Trabzon 
esrababul@ktu.edu.tr

Lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nden 2014 yılında almıştır. Aynı yıl lisansüstü eğiti-
mine başlayan Babul Koç, 2019’da “Trabzon’da Üçüncüzâde Ömer Paşa 
Sarayı: Kişi/Yer/Yapı Diyalektiği” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılında lisansüstü eğitimi devam ederken 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araş-
tırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Akabinde 2017’de Karade-
niz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde gö-
rev almıştır; halen aynı üniversitede çalışmaktadır. 2019 yılında doktora 
eğitimine başlamıştır; tez yazım aşamasında olup akademik çalışmaları-
na devam etmektedir. Mimarlık, mimarlık tarihi ve şehir tarihi üzerinde 
çalışmalarını sürdüren Babul Koç,  özellikle Trabzon şehir tarihi ile ilgili 
çalışmalara yoğunlaşmıştır.

Firdevs Gümüşoğlu   
Prof. Dr., MSGSÜ FEF Sosyoloji Bölümü 
firdevs.gumusoglu@msgsu.edu.tr

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’n-
de lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bö-
lümü’nde yüksek lisans, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü’nde doktora yaptı. Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölü-
mü’nde öğretim üyesidir. 

Gümüşoğlu, 1980 sonrası yükselen kadın hareketi içinde yer aldı. Ay-
rımcılığa Karşı Kadın Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın ku-
rucularındandır. 1999 yılında Kadınlar Dünyası dergisini yayımlayanlar 
arasında yer aldı ve yayın yönetmenliğini yaptı.

Gümüşoğlu’nun çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda ma-
kalesi ve aşağıda listesi yer alan kitapları bulunmaktadır:

Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik (Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996), 
Türkiye’nin Pasteur’u Dr. Zekai Muammer Tunçman (Berfin Yayınları, 
Haziran 2001), Cumhuriyet’te İz Bırakanlar: 10. Yıl Kuşağı (Kaynak Ya-
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yınları, Kasım 2001), Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum (Toplumsal Dönü-
şüm Yayınları, İstanbul, 2005), Birgi’de Toplumsal Yaşam ve Değişim-Bir 
Belde Monografisi (Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008), Ders Kitaplarında 
Toplumsal Cinsiyet (4. Baskı, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2016), Cılavuz 
Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında (5. Baskı, İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul, Ocak 2021), Samuel Noah Kramer’den Muazzez İlmiye 
Çığ’a Çiviyazılı Mektuplar (1. Baskı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 
Ekim 2021)

Fikret Alkan   
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü 
fikretalkan@hotmail.com

1981 yılında Bursa’da doğdu. Lisansını Adnan Menderes Üniversi-
tesi Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde 2005 yılında; yüksek 
lisansını 2019 yılında Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde ta-
mamladı. 2012 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube 
Müdürlüğü’nde arkeolog olarak çalışmayı sürdürmektedir. Mesleki bi-
rikimleri ile birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildirileri bulu-
nan Alkan; yerel dergiler ve basında köşe yazarlığı yaparak yazı hayatını 
sürdürmektedir. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi müzelerinde AR-
GE takımı faaliyetleri, kalite birimi ve müze kurulum çalışmalarında ve 
Kültür Akademisi’nde “Arkeoloji” ile “Şehir Kültürü ve Mimari” dersle-
rinde eğitmen olarak da görev yapmaktadır. Bursa Eski Eserleri Seven-
ler Kurumu, Bursa Kent Konseyi, Arkeologlar Derneği, Türk Kütüpha-
neciler Derneği, Gönüllü Hareketi Derneği gibi çok sayıda sivil toplum 
kuruluşunda aktif görev almakta ve proje üretmektedir. Aynı zamanda 
arkeolojihaber isimli internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının bilim-
sel danışmanlığını yapmaktadır.

Gamzehan Binici 
Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo TV Programcılığı 
gamzehan.binici@giresun.edu.tr

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve 
Sinema Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Radyo TV ve Sinema Ana Bilim Dalı’nda tamamla-



1107

mıştır. Doktora eğitimini Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.  Akademik ilgi alan-
larını iletişim çalışmaları, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve medya, 
feminist yayıncılık, mizah ve karikatür oluşturmaktadır. Feminist mizah, 
feminist karikatür, karikatürist kadınlar, sinema ve kadın alanlarında ça-
lışmaları bulunmaktadır. 2008 yılından beri Giresun Üniversitesi Şebin-
karahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve 
Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo TV Programcılığı programında öğre-
tim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gizem Yıldız Dikmen   
Tarihçi, Uzman Arşivci, Darüşşafaka Cemiyeti 
gizemyildizdikmen@gmail.com

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden; 2017 yılında 
ise aynı üniversitenin çift ana dal programı ile Sanat Tarihi Bölümü’nden 
mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı’nda 
başladığı yüksek lisans programına “Adile Sultan ve Sarayları” tez konusu 
ile devam etmekte. Kadın merkezli arşivcilik ve kütüphanecilik çalışmala-
rına gönüllü olarak katıldığı Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nda Ocak 2018 tarihi itibariyle kütüphane dijitalleştirme sorumlusu 
olarak istihdam edildi. Eylül 2021 yılına dek arşivcilik çalışmaları kapsa-
mında Vakfın farklı koleksiyonları üzerinde çeşitli projeler kapsamında ka-
taloglama ve dijitalleştirme çalışmalarını yürüttü. Bu çalışmaların yanında 
okuyucu hizmetlerinde, ziyaretçilerin bilgilendirilmesinde, yıllık envanter 
çalışmalarında ve Vakfın düzenlediği tüm etkinliklerin organizasyon sü-
reçlerinde görev aldı. Bu süreçte çeşitli projelere ve sertifika programlarına 
katıldı. Ağustos 2016 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yü-
rütülen “Genç Mimarlar Projesi”ne dahil oldu. 2016-2018 yılları arasında 
Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından dönemsel olarak gerçekleştirilen 
“Kentsel Tasarım Atölyesi” ve “Şehir Estetiği Atölyesi” ile “Şehir, Kültür ve 
Estetik Semineri”ne katıldım. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
tarafından gönüllü bir ekiple birlikte yürütülen “Kadınların Belleği 2 - Yeni 
Harflerle Çeviriyazım Projesi” kapsamında H. 1331 tarihli Hanımlar der-
gisinin transkripsiyonunu tamamladı. Koç Üniversitesi’nin SARAT Projesi 
adıyla başlattığı “Kültürel Varlıkların Korunması ve Kurtarılması” online 
programı ile Türk Arşivciler Derneği tarafından verilen “Kâğıt Belge Res-
torasyonu” kursunu da başarı ile tamamladı. Halen Darüşşafaka Cemiyeti 
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Müzesi’nde arşiv uzmanı olarak görev yapıyor. Burada yer alan arşiv belge-
lerinin, nadir eserler ve kitapların tasniflenmesi, dijitalleştirilmesi ve uygun 
arşiv programınının belirlenerek kataloglanması projelerini yürütüyor. Bu 
projenin yanı sıra müze ziyaretleri, restorasyon çalışmaları ile Darüşşafaka 
kültür ve tarihine yönelik çalışamalara katkı sağlıyor.

Gonca Özger 
Digital Repository Assistant, British Institute at Ankara (BIAA)  
repository.assistant@biaa.ac.uk  / goncaozger@gmail.com 

Bilkent Üniversitesi’nde Arkeoloji lisansını bitirdikten sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi’nde hayvan kemikleri 
üzerine çalışarak yüksek lisansını tamamladı. Şu an  BIAA’de  Digital Re-
pository Assistant olarak görev yapmakta olup insan-hayvan etkileşimi, 
dijital kültürel miras ve veri yönetimi/sürdürülebilirliği gibi konularla il-
gilenmektedir.  

Gökhan Akçura  
Araştırmacı, Yazar 
gakcura@gmail.com

 DTCF Tiyatro Kürsüsü’nü bitirdikten sonra, aynı alanda öğretim üye-
si olarak görev yaptı. Üniversiteden ayrıldıktan sonra reklam ve senaryo 
yazarlığı, yayıncılık, editörlük, radyo programcılığı gibi işlerde çalıştı. İs-
tanbul Devlet Tiyatrosu’nun dramaturg kadrosunda yer aldı. Halen ser-
best araştırmacı ve yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. 1990 yılından 
bu yana tiyatro, sinema, günlük yaşam tarihi gibi konularda otuzu aşkın 
kitabı yayımlandı. Om Yayınları’nda “Ivır Zıvır Tarihi”, Everest Yayınla-
rı’nda ise “Zaman Makinesi” başlıklı dizileri dikkatleri çekti. En son olarak 
Oğlak Yayınları’ndan  İstanbul Şarkıları, Bir Şehri İstanbul ki  ve Zaman 
Ötesi İstanbul adlı kitapları çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ya-
yımladığı Ertem Eğilmez kitabının editörlüğünü üstlendi. Akçura, birçok 
projede danışman olarak yer almasının yanı sıra çeşitli sergilerin de küra-
törlüğünü yaptı. Yazılarını, dergiler ve internet siteleri üzerinden yayınla-
maya devam ediyor. 
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Gökçe Sözen  
Dr. Öğretim Üyesi, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 
gokcesozen@beykoz.edu.tr

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Programı’nda lisans, 
yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Doktora çalışmasının bir 
senesini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirdi. Yurt içinde 
ve yurt dışında birçok karma sergide sanatçı ve küratör olarak yer aldı. 
Resim ve araştırma çalışmalarına halen Beyoğlu’ndaki atölyesinde devam 
ediyor. Kent belleği, kadın ve göç, sanatının ve araştırmalarının başlıca 
konuları arasında yer alıyor. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fa-
kültesi’nde ise Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyerine devam ediyor. 
2020 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde Genel Kurul üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Ders içeriklerini genellikle sözlü tarih, hafıza 
tarihi, toplumsal cinsiyet ve göç oluşturmaktadır.

Gülay Acar Göktepe     
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana 
Bilim Dalı 
gulaycr@gmail.com

1984 Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2007, ikinci ana dalı Basın 
ve Yayın Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi 
Haber Merkezi’nde kültür-sanat muhabirliği, üniversitenin televizyonu 
TVA’da ise çeşitli programlar için seslendirme ve muhabirlik yaptı.  Anka-
ra’da özel sektörde beş yıl araştırmacı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda “Modern Aile Tarihinde Fotoğraf 
ve Anlatı İzinde: Ailedeki Ulus ve Evlatlıkları” (2017), Ankara Üniversi-
tesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda ise “Ezoterik Toplulukların Sosyolojisi: 
Masonlar Üzerine Bir İnceleme” (2019) başlıklı tezleriyle yüksek lisans 
derecesini aldı. Ezoterizm ve Masonlar (Urzeni, 2021) adlı bir kitabı bu-
lunmaktadır. Araştırma görevlisi olduğu Hacettepe Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Toplumsal bir tip olarak ele 
aldığı koleksiyoncu üzerine doktora tezini yazmaktadır. Modernite ve 
Türkiye modernleşmesi, ezoterik öğreti ve topluluklar, bellek çalışmaları, 
görsel ve maddi kültür çalışmaları akademik ilgi alanlarıdır.
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Hatice Gümüş 
Arşiv Müdürü, Karabağlar Belediyesi 
haticegumus@karabaglar.bel.tr

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 
Arşiv Ana Bilim Dalı’ndaki lisans eğitiminin ardından 2004-2005 yılları 
arasında Bilkent Üniversite Kütüphanesi Ödünç Verme Birimi’nde görev 
yapmıştır. 2005-2012 yılları arasında uzman arşivci olarak İzmir Ekono-
mi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kütüphane Müdürlüğü’nde 
kurum arşiv sorumlusu ve kütüphaneci olarak görev yürütmüştür. Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nde Dijital Arşiv Projesi’ne başlanmış ve sonrasında 
kurumun ihtiyacı üzerine Kütüphane Müdürlüğü’nde göreve devam et-
miştir. Üniversitenin kurum arşiv sorumlusu olarak fiziksel ve e-arşivin 
oluşturulması ile Doküman Yönetim Sistemi’nin yönetilmesi görevlerini 
yürütmüştür. 2008-2012 yılları arasında üniversitenin tüm birimlerinde 
başlayan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Kalite Komisyon 
üyeliği ve Kalite Temsilciliği görevlerini ek olarak yürütmüştür. 2011 yı-
lında Sertifikalı AB Projeleri Döngü Yönetimi Eğitimleri, ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi Standardı İç Denetçilik ve Baş Denetçilik sertifika-
lı eğitimlerini almıştır. 2012-2020 yılları arasında Bornova Belediyesi’nde 
Kütüphane Müdürü olarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Arşiv Yö-
netim Sistemi ve kütüphaneler ile ilgili faaliyetlere devam etmiştir. Borno-
va Belediyesi’nde Temmuz 2013’ten itibaren “Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi, İmar ve Sicil Arşivlerinin Dijitalleştirilmesi” çalışmaları ile İzmir 
Kalkınma Ajansı tarafından hibe verilen “BORBEL-Kent Bilgi Sistemi” 
projesinin teknik koordinatörlüğünü yürütmüştür. Temmuz 2020’den 
itibaren belge ve arşiv yönetimi ile ilgili dijitalleştirme çalışmalarına Kara-
bağlar Belediyesi’nde Arşiv Müdürü olarak devam etmektedir.

Hêlin İlcek  
Nilüfer Belediyesi / Arşivci-Kütüphaneci 
hhelingucer@gmail.com

1986’da Diyarbakır’da doğdu. Lisans (2010) ve yüksek lisans (2019) 
eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde ta-
mamladı. Lisans yıllarında (2006-2010) çeşitli belediyelerin arşiv düzen-
leme projelerinde yer aldı. Mezuniyet sonrası Fransız La Paix Hastanesi 
arşivinde iki sene çalışmasının ardından, kurucu danışmanlığını İlber Or-
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taylı ve Murat Katoğlu’nun üstlendiği Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat 
Sanat Kütüphanesi (TESAK)’nde 7,5 sene uzman kütüphaneci ve arşivci 
pozisyonunda görev aldı. “Arşiv, Arşiv Sergileri ve Kamu Algısı” başlık-
lı yüksek lisans tezini tamamladı ve akademik yazılarına “arşiv ve algı” 
odaklı çalışmalarla devam etti. Aynı dönemde içlerinde Haldun Taner’in 
eşi Demet Taner’in de yer aldığı Kadıköy Bellek adlı araştırma ekibinde 
yer alarak Kadıköy tarihi araştırmalarına profesyonel olarak destek sağla-
dı. 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle Nilüfer Belediyesi bünyesinde kütüpha-
neci ve arşivci olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Güneş Çetinkaya Şerik 
Öğretim Görevlisi, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. 
Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi  
gcserik@itu.edu.tr

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Bel-
ge Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu ve Ercümend Berker Kü-
tüphanesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne Öğretim Görevlisi Kütüp-
haneci olarak atandı. Kütüphane koleksiyonunun otomasyon sistemine 
geçirilmesini ve Türk müziği ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermesini 
sağladı. 2014 yılında Erasmus Personel Değişimi Programı kapsamında 
gittiği İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde müzik koleksiyonlarını ve yapı-
lan sayısallaştırma çalışmalarını inceledi.

2018 yılında İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını ta-
mamladı. “Müzik Kütüphaneciliği ve Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sis-
temi Müzik Şeması” adlı tezinde müzikoloji ve kütüphanecilik bilimleri ile 
disiplinler arası bir çalışma hazırlayarak Türk müziği eserlerinin sınıflan-
ması üzerinde durdu.

2021 yılında başlayan ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen 
“İTÜ TMDK Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi Projesi”nin 
koordinatörlüğünü yürütmektedir. Müzik kütüphaneciliği ve arşivciliği 
alanındaki materyallerin ve şahıs arşivlerinin kataloglanması, sınıflanması 
ve dijitalleştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Müzik içerikli kitap dışı mater-
yallerin niteliklerine özgü kataloglama ihtiyaçlarına yönelik yetersizlikle-
ri göz önünde tutarak bu alandaki çalışamalarını geliştirmektedir. Arşiv, 
kütüphane ve müze koleksiyonlarını yakınsama çalışmaları ile destekleyip 
araştırmacılara bütünleşik bir bilgi hizmeti sunulmasını amaçlamaktadır. 
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Ulusal ve uluslararası platformlarda, Türk müziği kültür mirasının korun-
ması ve yönetilmesi üzerine yaptığı çalışmalarıyla yer almıştır.

Meral Akbaş   
Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü     
meral_akbas@yahoo.com

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
tamamladıktan sonra yine aynı bölümde ve daha sonra Hacettepe Üni-
versitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
Tezinde 12 Eylül askerî darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunan devrimci kadın tutsakların anılarını dinlemiş, yazmıştır; bu 
tez çalışmasının gözden geçirilen ve yeniden düzenlenen hali daha sonra 
Mamak Kitabı: “Biz Bir Orduya Kafa Tuttuk Arkadaş!” (Ayizi Kitap, 2011) 
başlığıyla yayımlanmıştır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Devlet etnografisi, 
şiddet, cezaevi ve toplumsal hafıza ve eleştirel feminist edebiyat çalışma-
larına ilgi duymakta, bu konularda ve son dönemde de eleştirel toplumsal 
miras çalışmaları alanında araştırmalar yürütmektedir. Yayımlanan başka 
metinlerinin, katkı sunduğu derleme kitapların yanı sıra, eleştirel toplum-
sal miras çalışmalarını takip ederek yürüttüğü müzelerle ilgili çalışmaları 
Museums, Sexuality, and Gender Activism (Routledge, 2020) ve Museums 
and Working Class (Routledge, 2021) başlıklı iki ayrı derleme kitapta ortak 
makale olarak yayımlanmıştır.

Merve Şen   
Penn State Üniversitesi  
merve.sen221@gmail.com

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Batı Dilleri ve 
Edebiyatları bölümlerinde, yüksek lisansını da aynı üniversitenin İngiliz 
Edebiyatı programında tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’ne bağışlanan Leylâ Erbil Özel Kolek-
siyonu’nun kataloglanması ve dijitizasyonunda proje asistanı olarak görev 
aldı. İlgi ve çalışma alanları arasında posthümanizm, yeni materyalizm ve 
tıbbi beşerî bilimler bulunan Şen, edebiyat, sinema ve güncel sanat etra-
fında çok türlü bir ortak yaşamın olanakları, farklı duyusal rejimlerin ve 
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bilme biçimlerinin üretimi gibi konularla ilgileniyor. Penn State Üniversi-
tesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve Görsel Çalışmalar programlarında doktora 
öğrencisi. 

Meryem Çakır 
Öğretim Görevlisi, Işık Üniversitesi 
meryemcakirr@yahoo.com

Lisans eğitimini 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 2019’da “Hikâye ve 
Roman Yazarı Nur Tahsin Salor’un Hayatı ve Eserleri” başlıklı teziyle 
aynı üniversitenin yüksek lisans programından mezun oldu. Yüksek li-
sans sürecinde “Türk Edebiyatında 2000-2015 Yılları Arasında Yazılmış 
Romanların Kahramanları Üzerine İnceleme” başlıklı bilimsel araştırma 
projesinde görev aldı. 2019’da halen devam etmekte olduğu Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Yeni Türk Edebiyatı 
Doktora Programı’na kaydoldu. 2019-2021 yıllarında FMV Işık Üniversi-
tesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doktora eğitimi sırasında, 
2021-2022 Erasmus+ Programı ile Freie Universitat Berlin’de iki dönem 
geçirdi. 2018’den bu yana bir ekiple birlikte Peyami Safa külliyatının ba-
sıma hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli yazılar, kitap 
analizleri, çeviriler ve söyleşilerle edebiyat alanında emek vermeye devam 
etmektedir.

Nathalie Defne Gier    
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(ANAMED) Birim Kütüphanecisi 
dgier@ku.edu.tr

McGill Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansını, Oxford Üniversitesi’n-
de Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 
Ardından Londra Üniversitesi (UCL) Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümü’n-
den “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Modernization” 
[Türkiye’de Arşivler ve Arşivciler: Bir Geç Modernleşme Hikâyesi] başlıklı 
yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Oxford Üniversitesi’nin Afrodisyas kazı-
sının arşivlerinde ve Atina Fransız Araştırma Merkezi’nde (EFA) katalog 
çalışmalarına katkıda bulundu. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de “Ernest 
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Mamboury Arşivleri’nin Dijitalleştirilmesi” projesinde görev aldı. SALT 
Galata’da sergi çalışmaları için kısa dönem araştırmacı olarak çalıştı. 2019 
yılından beri Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(ANAMED)’nde birim kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. “ANAMED 
Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest” podcast yayınının kurucula-
rındandır ve düzenli olarak arşiv konulu podcastlar yayınlamaktadır. 2021 
yılından beri Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurulu üyesidir.

Nisa Öktem 
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
n.oktem2@gmail.com

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2013 
yılında mezun oldu. 2014 yılında aynı bölümde yüksek lisans eğitimine 
başladı, 2017’de ilgili bölümden yüksek lisans derecesini aldı. Yine aynı 
yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde 
doktora eğitimine başladı. Buradaki eğitimini tamamlamadan ayrılıp eği-
timine Eylül 2020 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü’nde devam etti. Nisan 2021 tarihinde yeterlik sınavını 
geçti, halen “Kütüphanelerde Kurumsal Kimlik ve Kütüphane Yönetimi-
nin Kurumsal Gelişimi (1800-1928)” başlıklı tez çalışmasını sürdürmek-
te. Öte yandan 2016 senesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne 
ÖYP programı ile Araştırma Görevlisi olarak atandı. Akademik kariyeri-
nin başlangıcı olan bu kurumdaki görevinden Mart 2020 senesinde ayrıl-
dı; halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde aynı göreve devam ediyor. 
Türk kütüphanecilik tarihi, kütüphane kültürü ve kitap kültürü çalışma 
alanları arasında bulunuyor.

Niyaz Uslu   
Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği 
usluniyaz@gmail.com / niyaz@lambdaistanbul.org

1990 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda öğrenime başladı. Yüksek lisans tezi-
nin bir bölümü olan İstanbul’da yaşayan trans+’ların kent hakkına yönelik 
saha çalışması İnsan Hakları Okulu Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırmaları 
Destek Programı’na kabul edildi. LGBTİ+’ların kent hakkı, yerel yönetim-
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ler, LGBTİ+ arşivleri ve transfeminizm konuları üzerine düşünmekte ve 
çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, üyesi ve gönüllüsü olduğu 
Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nde 2018 yılından beri sos-
yal medya ve iletişim, akademik çalışmalar, arşiv ve hafıza komisyonlarında 
çalışmalar yürütmektedir. Kadıköy Kent Konseyi LGBTİ+ Meclisi Yürütme 
Kurulu üyeliğinde bulunmuştur, konsey serüvenini İstanbul Kent Konseyi 
Toplumsal Eşitlik Çalışma Grubu’nda sürdürmektedir.

Nuray Ocaklı 
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih 
Bölümü 
nuray.ocakli@izu.edu.tr

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Tarih Bölü-
mü’nde tamamlamıştır. Tuna Serhad bölgesinin vergi, arazi ve askerî tah-
rir defterleri üzerinde uzmanlaşmış, 15. yy’dan 16. yy’a Serhad bölgesin-
de değişen göçmen profili ve 16. yy. voynuk defterlerinde Kuman/Kıpçak 
isimleri üzerine makaleler yayımlamıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Tarih Bölümü’nün kurucu kadrosunda göreve başlamış ve halen 
aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde göreve devam etmekte, Osmanlı pa-
leografyası, Osmanlı tarihi ve medeniyet araştırmalarında Osmanlı arşivi 
kaynaklarının kullanımı alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri ver-
mektedir. Son yıllardaki çalışmaları, tahrir defterlerinde kişi ve yer isimleri, 
Osmanlı askerî sistemi içindeki Hristiyan askerler ve Osmanlı dönemin-
de Makedonya bölgesinin sosyo-ekonomik tarihi üzerine yoğunlaşmıştır. 
Makedonya’da Osmanlı mirası, Makedonya’da Hristiyan kadın zanaatkâr-
lar, Osmanlı modernleşme döneminde işgücü hareketliliği ve Makedonya 
şehirlerinden İstanbul’a gelen Hristiyan işçiler ve zanaatkârlar, 19. yy’da 
İstanbul’da Batı müziği, Yıldız Sarayı’ndaki modern müzik kültürü ve Sul-
tan Abdülhamid’in otopiyanosu gibi konularda yurt içinde ve yurt dışında 
projeler yürütmüş, makaleler ve kitap bölümleri yayımlamıştır.

Nurdan Atalan Çayırezmez    
Digital Repository Manager, British Institute at Ankara (BIAA)  
repository.manager@biaa.ac.uk / nurdanatalan@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi’nden me-
zun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolo-
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jisi’nde yüksek lisansını tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi’nde doktorasını yapmaktadır. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nda Kültür ve Turizm uzmanı olarak çalıştığı sürede müzelerde bilgi 
yönetimi konusunda uzmanlaştı ve Müze Ulusal Envanter Sistemi Proje-
si’nin yürütücülüğünü gerçekleştirdi. Halen BIAA’de Digital Repository 
Manager olarak görev yapmakta olup dijital kültürel miras ve dijital veri/
bilgi yönetimi konuları ile ilgilenmektedir.  

Nurçin İleri  
Dr., Forum Transregionale Studien (Bölgelerarası Çalışmalar 
Forumu) ve Humbolt Üniversitesi 
nurcinileri@gmail.com

2015 yılında, Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 19. yüzyıl-
dan 20. yüzyıla geçiş sürecinde İstanbul gece hayatında idari, toplumsal 
ve mekânsal dönüşümleri ve bu dönüşümlerin Osmanlı yönetici eliti ve 
farklı sınıfsal gruplardan tarafından nasıl deneyimlendiği ve algılandığını 
ele aldığı doktora projesini tamamladı. 2016-2018 yılları arasında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak geç dönem Osmanlı İmparatorluğu 
ve Modern Türkiye üzerine tarih dersleri verdi. Aynı zamanda Boğaziçi 
Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde yardımcı koordinatör 
olarak çalıştı ve “Kişisel Arşivler Işığında İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eği-
tim Tarihi” adlı bir proje yürüttü. Comparative Studies of South Asia, Afri-
ca and the Middle East, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Asso-
ciation, Etudes balkaniques, New Perspectives on Turkey, European Journal 
of Turkish Studies ve Kebikeç gibi dergilerde yayınları bulunan İleri, üç 
senedir Almanya’da Forum Transregionale Studien (Bölgelerarası Çalış-
malar Forumu) ve Humbolt Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak 
bulunuyor. Kent ve çevre tarihi, bilim ve teknoloji tarihi, emek tarihi, kül-
türel miras ve arşiv alanında çalışmalarına devam ediyor.

Olcay Akyıldız   
Boğaziçi Üniversitesi 
olcayakyildiz@gmail.com

Doktorasını karşılaştırmalı edebiyat alanında yapmış olan Olcay Ak-
yıldız 2001 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde edebiyat teorisi, Türkçe şiir, oryantalizm, oksidentalizm, top-
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lumsal cinsiyet ve edebiyat konularında dersler vermektedir. Otobiyog-
rafik türler ve seyahat metinleri üzerine derleme kitapları olan Akyıldız 
halen Toplum ve Bilim dergisi yayın kurulu üyesi, Boğaziçi Üniversitesi 
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi müdür yardımcısıdır 
ve NHKSM’de “Kişisel Arşivi Işığında Leylâ Erbil’in Edebî Dünyası” pro-
jesini yürütmektedir ve Murat Gülsoy’la birlikte yayına hazırladıkları Şiir 
Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar kitabı Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi’nden 2019 yılında çıkmıştır.

Özge Calafato  
Amsterdam Üniversitesi  
ozge.calafato@gmail.com / o.baykancalafato@uva.nl

Fotoğraf, toplumsal hafıza, sosyal tarih, kültürel miras ve arşiv alanla-
rında çalışan Özge Baykan Calafato halen Amsterdam Üniversitesi Edebî 
ve Kültürel Analiz Bölümü’nde ders vermektedir. Amsterdam Üniversite-
si’nde Erken Cumhuriyet Dönemi aile fotoğrafları üzerine yürüttüğü dok-
tora çalışması Making the Modern Turkish Citizen (Modern Türk Vatan-
daşının İnşası) I.B. Tauris (Bloomsbury) Yayınevi tarafından 2022 yılında 
yayımlandı. Baykan Calafato lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, yüksek lisans eğitimini Londra 
Westminster Üniversitesi’nde Gazetecilik alanında yaptı. 1999 yılından 
bu yana Geniş Açı fotoğraf dergisi (1999 - 2007) başta olmak üzere çeşitli 
dergilere yazı ve çevirileriyle katkıda bulundu. 2008 - 2013 yılları arasında 
Abu Dhabi Film Festivali’nde çalıştı. 2014-2020 yılları arasında New York 
Üniversitesi Abu Dhabi bünyesinde hizmet veren Akkasah Fotoğraf Mer-
kezi’nde asistan direktör olarak görev yaptı. 

Özge Kelekçi   
Doktora Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü   
ozgekelekci@gmail.com

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde aldıktan 
sonra, “Dondurulmuş Huzursuzluğun Açılması: Jean-Luc Nancy ve Wal-
ter Benjamin üzerinden Gezi Protestosu” başlıklı yüksek lisans tezi ile yine 
Boğaziçi Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı’nda yük-
sek lisans derecesini elde etmiştir. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Özellikle, yeni 
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öznellikler ve yeni/sınır kimlikler, biyoetik tartışmaları, post-hümanizm ve 
trans-hümanizm, sosyal ve politik felsefe, queer felsefe üzerine çalışmakta, 
şiddet mekânlarında hafızalaştırma, mezarlıklar ve yeni materyalizm üze-
rine araştırmalar yürütmektedir. Çevirdiği metinler arasında Nancy Hol-
mstorm’un yazdığı Sosyalist Feminist Proje: Teori ve Politikanın Günümüz 
Okuması isimli iki ciltlik kitap da yer almaktadır. Yayımlanan başka metin-
lerinin yanı sıra, eleştirel toplumsal miras çalışmalarını takip ederek yürüt-
tüğü müzelerle ilgili çalışmaları Museums, Sexuality, and Gender Activism 
(Routledge, 2020) ve Museums and Working Class (Routledge, 2021) başlıklı 
iki ayrı derleme kitapta ortak makale olarak yayımlanmıştır.

Sercan Çınar 
Doktora Adayı, Central European University, Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları Bölümü 
cinar_sercan@phd.ceu.edu

1990 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da 
tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-
timi Bölümü’nden  2014 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Orta 
Avrupa Üniversitesi (CEU) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde 
“1970’ler Türkiye’sinde Sosyalist Erkekliklerin Oluşumu” başlıklı teziyle 
tamamladı ve aynı bölümde doktora adayı olarak çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğu doktora projesi ise 1974-1991 yıl-
ları arasında Federal Almanya, Hollanda ve İngiltere’de Türkiyeli göçmen 
kadınların sol-feminist örgütlenme deneyimleri üzerinedir. Soğuk Savaş dö-
neminde kadın hareketlerinin ulus-ötesi tarihi başta olmak ulus-ötesi pers-
pektiften yirminci yüzyıl komünizmi, anarşizm tarihi ve göçmen kadın ha-
reketleri konularında yurt içi ve yurt dışında araştırmaları yayımlanmıştır.

Serpil Çakır  
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  
cakir@istanbul.edu.tr; serpilcakir@gmail.com

Siyaset bilimci ve kadın tarihçisi. Siyaset teorisi, tarih ve kadın çalış-
maları disiplinleri üzerinden toplumsal cinsiyetin biçimlendirdiği iktidar 
ilişkilerine, geçmişte ve bugün aldığı biçimlerle, yazılı basını ve sözlü tarih 
yöntemini de katarak araştıran çalışmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’n-
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de Siyaset Bilimi Profesörü’dür. Doktora derecesini aynı üniversiteden Si-
yaset Bilimi alanında almıştır. Osmanlı Kadın Hareketi (Metis Yayınları, 
ilk baskı 1994, 6. baskı 2021) ve Erkek Kulübünde Siyaset (ilk baskı Versus 
Yayınları, 2013; gözden geçirilmiş ve genişletilmiş son baskı Sel Yayınları, 
2019) isimli kitapları ile Kadın Araştırmalarında Yöntem (Sel Yayınları, 
1996), Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası (Metis Yayınları, 1993) 
isimli ortak çalıştığı derleme eserleri vardır. Kadın tarihi, siyasette kadın 
temsili/katılımı, parlamenter kadınlar, feminist yöntem, sözlü tarih, kadın 
hareketi tarihi, biyografi, arşivcilik ve bibliyografya konularında yurt içi 
ve yurt dışında yayımlanmış  çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Sözlü tarih 
yöntemini kullandığı “Türkiye’de Kadın Parlamenterler”, “İstanbul Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurum Tarihi”, “Londra’daki Türklerin 
Göçmenlik Halleri”, “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları” isimli projeleri yü-
rütmüştür. Mayıs-Haziran 2018 tarihleri arasında Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen “Sözlü Tarih Sertifikalı 
Eğitim Programı”nı koordine etmiştir. Halen hem İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hem de İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışma-
ları Ana Bilim Dalı’ndaki lisans ve lisansüstü programlarında, Feminist 
Teori; Feminizm ve Siyaset Teorisi; Toplumsal Cinsiyet ve Politika; Kadın 
Araştırmalarında Yöntem; Kadın Tarihi; Beden, Tarih, Siyaset; Karşılaş-
tırmalı Siyasal Sistemler; Karşılaştırmalı Siyaset; Karşılaştırmalı Tarihsel 
Sosyoloji derslerini veriyor; akademinin yanı sıra resmî ve sivil kurumların 
düzenlediği eğitim çalışmalarına da uzman eğitimci olarak katkı sunuyor. 

Ayrıntı için bkz: https://avesis.istanbul.edu.tr/cakir; 
“Serpil Çakır”, vikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Serpil_%-

C3%87ak%C4%B1r 

Şeyma Ersoy Çak   
Doç. Dr., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji 
Bölümü  ersoyseyma@itu.edu.tr

Orta ve lise öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. 2004 yılında 
İTÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü lisans, 2007 yılında İTÜ 
Türk Müziği yüksek lisans, 2013 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’ndan mezun oldu. Ulusal 
ve uluslararası süreli yayınlarda yayın kurulu üyesi, hakem, makale yazarı, 
projelerde araştırıcı, yarışmalarda jüri üyesi, sempozyumlarda düzenleyici 



1120

ve konuşmacı olarak görev aldı. Yazar ve editör olarak hazırladığı kitap-
lar arasında Kadın ve Müzik (2017); Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan ya-
yımlanan Bir Muhabbet Kuşu Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren 
(2017, Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu ile); Türk Müziği Bibliyografyası (2019, Dr. 
Nuri Özcan ile); müzikoloji araştırma yazılarıyla hacimli bir kaynak niteliği 
taşıyan Pan Yayınevi tarafından yayımlanan Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan 
(2019, ed. Prof. Dr. Namık Sinan Turan ile) adlı çalışmalar bulunmaktadır. 
Ayrıca, akademik kitaplarda bölüm yazarı ve ansiklopedi madde yazarı ola-
rak yer aldı. NTV Podcast, TRT Radyo 1 canlı yayın ve TRT 2 “Karalama 
Defteri” gibi çeşitli radyo ve televizyon programlarına konuk olan ve 2021 
yılında TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi bünyesinde yürütülen “TRT Mü-
zik” projesinde danışman olarak görev yapan Ersoy Çak, Müzik Terapi Ser-
tifikası sahibidir. Middle East Studies Association; The American Musical 
Instrument Society üyesi, Uygulamalı Müzik Terapi Derneği kurucu üyesi 
ve Etnomüzikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Üniversite komisyon 
ve jüri görevlerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerin müzik bölümlerinde li-
sansüstü dersler veren yazar, 2020 yılında doçent unvanını aldı. Halen İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Tijen Sabırlı   
Bağımsız Araştırmacı 
tijensabirli@gmail.com

26 Aralık 1976 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balı-
kesir’de tamamladıktan sonra 1994-1998 yılları arasında Marmara Üni-
versitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. 
Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İs-
lam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda “Vakfiyesi ve Muhasebe Kayıt-
ları Işığında Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı” adlı teziyle, doktorasını 
ise aynı enstitüde 2017 yılında “Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı’nın sos-
yal ve ekonomik açıdan incelenmesi: 1582-1824” adlı teziyle tamamladı. 
2018 yılında Libra Yayınları’ndan Afife Nurbanu Sultan Vakfı Vakfiyesi 
(990-1582), 2019 yılında yine aynı yayınevinden Dindarlık, Ekonomi ve 
Sosyal Hayat: Nurbanu Atik Valide Sultan Vakfı Üzerine Bir İnceleme adlı 
kitapları yayımlandı. Aynı zamanda Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür 
Yönetimi lisans derecesine sahip olan Sabırlı, evli ve üç kız çocuğu annesi-
dir. Çalışmalarına bağımsız araştırmacı olarak devam etmektedir.
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Tûba Karatepe   
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
tuba.cavdar@gmail.com

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü me-
zunu. Aynı üniversitede, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında yüksek 
lisans, Kütüphanecilik alanında doktora yaptı. İstanbul Üniversitesi Tür-
kiyat Enstitüsü’nde kütüphaneci olarak çalıştı. Akademik hayatına İstan-
bul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde başladı. 2005 yılından beri 
Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapıyor. 
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda çeşitli görevler üstlendi. İstanbul 2010 
Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Kadın-Kadın İs-
tanbul” projesinde yer aldı. Üniversitede çeşitli seviyelerde idari görevler 
üstlendi. Nadir eserler, kitap yayıncılığı, Osmanlı kütüphane tarihi ve özel 
arşivler konularında çalışıyor.

Tülay Uluser 
tulay@tulayuluser.com.tr

1965’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühen-
disliği Bölümü’nü 1985 yılında bitirdi. 2003’te Kadir Has Üniversitesi’n-
de İşletme MBA, 2007’de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı 
Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Finans sektöründe kariyer 
yaptı. İlk kadın roman yazarlarımızdan Zafer Hanım hakkında dört yıl 
çalışarak ortaya çıkardığı ilk romanı Babamın Masalı/ Bir Osmanlı Kadı-
nının İlk Yolculuğu, 2019’da yayımlandı. 

Zafer Füsun Ertuğ   
Dr., Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 
etnofertug@gmail.com

İstanbul’da doğdu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Prehistorya Bö-
lümü’nü bitirdi. Anadolu’daki arkeolojik kazılarda fotoğrafçılık ve halk 
bilim derlemeleri yaptı. 1977-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Film Merkezi’nde araştırmacı, kameraman ve belgesel yapımcısı olarak 
çalıştı. 1980’lerde kadın hareketine katıldı ve 1989’da Kadın Eserleri Kü-



1122

tüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucular ekibinde yer aldı. Etno-
arkeoloji alanında doktorasını, St. Louis Washington Üniversitesi Ant-
ropoloji Bölümü’nde tamamladı. Alan çalışmasında Kapadokya’nın bir 
köyünde geleneksel geçim ekonomisi, kadınların toplayıcılık geleneği ve 
biyokültürel mirasını araştırdı. Bodrum, Buldan ve Muğla’da etnobotanik 
ve biyolojik çeşitlilik konulu projeler gerçekleştirdi, uluslararası kongre-
lere katıldı ve bu alanda yayınlar yaptı (https://wustl.academia.edu/Füsu-
nERTUG/Papers).

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Kültür Envanteri Projesi kap-
samında etnobotanik projesi yürüttü ve kurslarla bu alandaki çalışmaların 
yaygınlaşmasını sağladı. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde 
Arkeolojiye Giriş ile Bitkiler ve Kültürler derslerini verdi. 2005’te Yedite-
pe’de IV. Uluslararası Etnobotanik Kongresi’ni (ICEB) düzenledi. Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Bilim Vakfı’nın EARTH (Early Archaeological Rem-
nants and Technical Heritage) Projesi’nde çalıştı. 2015 Şubat’ından itiba-
ren Şirin Tekeli’yle birlikte Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı Genel Kurulu’nda yeniden çalışmaya başladı. Halen Vakfın faali-
yetleri için fon bulma, özel arşivlerin ve görsel malzemenin temini ve ar-
şivlenmesi konularında çalışmayı sürdürüyor. Hasan Ali Yaraş’ın annesi, 
Melisa ve Can’ın babaannesidir. 

Zeynep Nur Şimşek 
Doktora Adayı, Bologna Üniversitesi Modern Languages, 
Literatures and Cultures 
zeynepnursimsek@gmail.com

Türk Edebiyatı ve Tarih lisans eğitimini 2018 yılında İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde, “Fesli Maymunlar: Son 
Dönem Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Evrim Edebiyatı ve Edebiyatın 
Evrimi (1894-1934)” başlıklı tezle tamamladı. 2018-2021 yılları arasında 
üniversitenin Türkçe biriminde ders verdi. 2021 yılından beri Bologna 
Üniversitesi Modern Languages, Literatures and Cultures Bölümü, Dün-
ya Edebiyatı alanında doktorasına devam etmektedir. Doktora programı 
kapsamında ERC destekli “NONWESTLIT- Modernizing Empires: Enli-
ghtenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Moderni-
ties” projesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma 
alanları arasında 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatı, eleştirel hayvan kuramı, 
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tarih-edebiyat ilişkisi bulunan Şimşek’in Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili 
ve Edebiyatı, kitap-lık gibi dergilerde yayımlanan yazıları ve çeşitli konfe-
ranslarda sunduğu bildirileri bulunmaktadır. 
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ANAHTAR KELİMELER

II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet dönemi, 12. Kongre, 17. yüzyıl, 19. yüzyıl, 
19. yy., açık erişim, aile arşivi, aktivizm, algı, alt kültür, antisemitizm, 
arkeoloji, arşiv kataloğu, arşiv malzemesi, arşiv standartları, arşiv, arşiv-
ci, arşivcilik, arşivler, arşivlerde iktidar ve hafıza yönetimi, Ayasofya, Ayşe 
Leman Karaosmanoğlu, azınlık çalışmaları, azınlık grupları, bağış, basın, 
başörtü, Bedia Muvahhit, belge aktivisti, belge dili, bellek çalışmaları, bellek 
kurumları, BIAA, biyografik roman, Bursa müzeleri, büyü, büyük veri, 
cadı, Ceza Kanunu, cinsellik, çalgı koleksiyonu, Çiçek Günü, çiviyazıları, 
demokratikleşme, derleme, dijital, dijital arşivleme, dijital arşivler ve kolek-
siyonlar, dijital arşivler, diplomasi, Dr. Fritz Rudolf Kraus, e-arşiv, e-belge, 
e-eksper, e-imar, e-plan, ebys, edebiyat, edebiyat tarihi, eğitim, eğitim fo-
toğrafları, eğitim-öğretim, eleştirel miras çalışmaları, Erken Cumhuriyet, 
Erken Cumhuriyet Dönemi, etnografi, Eveline Thomson Scott, , feminist 
eleştirel söylem analizi arşivi, feminist tarihyazımı, feminist-revizyonizm, 
feminizm, feminizm ve arşivcilik, feminizm(ler) tarihi, fotoğraf, fotoğraf 
koleksiyonları, Galata Osmanlı Arşivi, gazete arşivleri, Gecede, göç, Göktepe 
Piyano Salonu, görsel arşiv, görsel kaynaklar, görsel ürün, güfte mecmuası, 
gündelik hayat, günlük, Gürcü göçmenler, güven, Hanımlar İlim ve Kültür 
Derneği, Hatice Kızılyay, hikâye, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İkinci Dünya 
Savaşı, iktidar, İslamcı ideoloji, İskân Kanunu, İstanbul, işletme tarihi, 
kadın, kadın araştırmaları merkezleri, kadın arşivleri, kadın bestekârlar, 
kadın cinayetleri, kadın eğitimi, kadın fotoğrafçılar, kadın fotoğrafçılar-
dan bir kesit, kadın fotoğrafları, kadın gözüyle kadın fotoğraf yarışması, 
kadın hakları, kadın hareketi, kadın işçiler, kadın milletvekili, kadın özel 
arşivi, kadın özel arşivleri, kadın STK’ları, kadın tarihi, kadın yaşam 
öyküleri, kadına yönelik şiddet, kadının görünürlüğü, Kalan, Karanlığın 
Günü, karikatür, kavramsal analiz, kent belleği, kız çocuklar, kız mek-
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