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Са же так
У свету постоји више библиотека посвећених стваралаштву жена. Међу њима су најпознатије Феминистичка библиотека 
(The Women`s Library) при Лондонској школи за економске и политичке науке (The London School of Economics and 
Political Science), основана 1926, Феминистичка библиотека у Глазгову (Glasgow Women`s Library), основана 1991, 
Феминистичка библиотека (Feminist Library) у Лондону, основана 1975. те Библиотека женског стваралаштва и 
информациони центар у Истанбулу (Kadınlar Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı), која постоји од 1990. године.

За разлику од побројаних библиотека у Великој Британији које претежно прикупљају писану грађу од значаја за 
историју борбе за друштвена и политичка права жена од краја 19. века, Библиотека женског стваралаштва у Истанбулу 
осмишљена је као институција окренута целокупном стваралаштву које потиче од жена, али и оном које је посвећено 
женама и бави се тзв. женским темама и питањима. Ова библиотека је у исти мах и информациони центар са низом 
посебних фондова, публикација и пројеката која привлачи пажњу активизмом и ентузијазмом те организацијом низа 
научних, стручних и других манифестација из области своје делатности. 
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Увод

Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва и ин фор ма ци о ни цен тар у Ис тан бу лу по сто ји од 8. мар-
та 1990. го ди не и ра ди као фон да ци ја (ва куф). То је је ди на уста но ва те вр сте у Тур ској. На ла зи 
се у ве о ма ле пом ста ром зда њу на Фа на ру, де лу Ис тан бу ла ко ји је по знат по се ди шту Ва се-
љен ске па три ја р ши је. Са му згра ду уре ди ла је и ре ста у ри ра ла Скуп шти на гра да Ис тан бу ла. 
Отва ра ње ове би бли о те ке за ко ри сни ке 14. апри ла 1990. го ди не мо же да се сма тра ва жним 
да ту мом у тур ском фе ми ни стич ком по кре ту ко ји се раз вио осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка и по чео да пре и спи ту је му шке и жен ске иден ти те те и уло ге, а „на ро чи то по сто је ће дру-
штве не род не обра сце“.1 Тзв. „жен ско пи та ње“ ак ту а ли зо ва но је из нај ма ње два раз ло га: пр ви 
је ве ћи ути цај тур ске ле ви це на кон вој ног уда ра 12. сеп тем бра 1980. го ди не, а дру ги ја ча ње 
ра ди кал них исла ми стич ких сна га ко је су до би ле кри ла под ути ца јем Ислам ске ре во лу ци је у 
Ира ну 1979. го ди не. Као про тив те жа де сни чар ским и исла ми стич ким иде о ло ги ја ма, у Тур ској 
се осам де се тих го ди на осна жу је де мо крат ски гра ђан ски по крет са „сли ком же не“ у за пад-
њач ко-ке ма ли стич ком, тј. ре пу бли кан ском ду ху. Ра ди кал ни фе ми ни зам ко ји се ше зде се тих 
го ди на по ја вио на За па ду ути цао је у ве ли кој ме ри на тур ске же не из сред њих и ви ших гра ђан-
ских сло је ва.2 Оту да се 1987. го ди не у Тур ској по кре ће Фе ми ни стич ки ча со пис, а 1988. ча со пис 

1  Fat magül Berk tay,  Türkiye‘de Kadın Ha re ke ti: Bir Tarihçe, pre u ze to 27. 4. 2020, http://www.ha zar der ne gi.or g/tur kiyede -ka din-ha re ke ti
-bi r-ta rih ce/.

2   H. Kaçmazoğlu, „Türkiye’de Kadın So ru nu Üze ri ne Sosyolo jik Bir Yaklaşım”. Atatürk Üni ver si te si Sosyal Bi li mler Der gi si 0 (2013): 
75–77.
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Со ци ја ли стич ки фе ми ни стич ки как тус.3 Осни ва ње Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва мо же мо 
схва ти ти као јед ну од ета па у ин сти ту ци о на ли за ци ји жен ског по кре та.

Кон ти ну и тет ин сти ту ци је ва ку фа

Ва ку фи или за ду жби не је су нај ви дљи ви ја обе леж ја тур ске кул ту ре, по зна та од нај ста ри јих, 
пре и слам ских вре ме на. По пут древ них Су ме ра ца, Ва ви ло на ца и Хе ти та, по сто је све до чан ства 
да су и Тур ци сред ње Ази је по ди за ли мно ге за ду жби не у сла ву Бу де. Упр кос оскуд но сти по да-
та ка, сма тра се да су за ду жби нар ске по ве ље Ту ра ка Уј гу ра у ис точ ном Тур ке ста ну на ста ле чак 
у 13. и 12. ве ку пре н.е.4

Ова тра ди ци ја на ста вље на је и раз ви ја на у пу ној све тло сти исто ри је, у вре ме Сел џу ка и 
Ту ра ка Осман ли ја ко ји су од по чет ка 10. ве ка сту пи ли у ислам ски ци ви ли за циј ски круг. Про-
це њу је се да ва куф ско на сле ђе из сел џуч ких и осман ских вре ме на на те ри то ри ји Тур ске да нас 
бро ји око 52.000 обје ка та о ко ји ма се ста ра Ге не рал на упра ва ва ку фа Ре пу бли ке Тур ске.5 Ва-
куф је тер мин ко ји под ра зу ме ва пре пу шта ње не ке имо ви не ко ја би за у век тре ба ло да слу жи 
јав ном ин те ре су под усло ви ма и по во љи ва ки фа, тј. осо бе ко ја том имо ви ном рас по ла же и 
ко ја је оста вља на до бро бит дру штва.6 Мо тив за за ве шта ње имо ви не био је чи ње ње до брог де-
ла за спас ду ше на оном све ту. Ва ку фи су би ле ин сти ту ци је од по себ ног зна ча ја, јер се нај ве ћи 
део со ци јал ног, еко ном ског, обра зов ног и кул тур ног жи во та од ви јао у окви ру њих. Услу ге пру-
жа ња со ци јал не по мо ћи, уна пре ђе ња жи во та, здрав ства, обра зо ва ња ко је су да нас у над ле-
жно сти мо дер не др жа ве, тра ди ци о нал но су би ле бри га ва ку фа ко ји су функ ци о ни са ли у го то-
во свим сфе ра ма жи во та – еко ном ском, про свет ном, ре ли ги о зном, здрав стве ном, спорт ском, 
ци вил ном и вој ном.7 Ва ку фе су оста вља ли сви ко ји су за то би ли у мо гућ но сти – од сул та на и 
сул та ни ја, др жав них и вер ских ве ли ко до стој ни ка до обич ног све та ко ји се ру ко во дио иде а ли-
ма до бро чин ства и слу же ња за јед ни ци. „Ни је, ме ђу тим, све би ло ли бе рал но као што из гле да“, 
пи ше Год фри Гу двин, на во де ћи ва куф сул та ни је Ху рем, во ље не же не сул та на Су леј ма на Ве-
ли чан стве ног. Она је, уз сул та но ву до зво лу, упо тре би ла др жав ни но вац за на род ну ку хи њу и 
џа ми ју у Је ру са ли му као лич ну за ду жби ну, „чи ме се на ко рум пи ран на чин ис ка зи ва ла лич на 
бла го на кло ност за до бро бит прин це зи не ду ше.“ Чак су 182 ста р ца би ла из др жа ва на у том ва-
ку фу, а ве ли ка ку хи ња два пу та днев но де ли ла је хлеб и чор бу си ро ма шни ма.8

Ур ба ни, али не са мо ур ба ни жи вот у Осман ској им пе ри ји ни је мо гу ће за ми сли ти без ин-
сти ту ци је ва ку фа као нај у бе дљи ви јег из ра за со ли дар но сти и ме ђу соб ног по ма га ња ста нов ни-
штва. Го то во све не про фит не уста но ве, јав на до бра и објек ти, по пут џа ми ја, ме дре са, би бли-
о те ка, бол ни ца, си ро ти шта, во до во да, ка ра ван са ра ја, на ста ли су као део ове тра ди ци је ко ја је 
очу ва на и у да на шњој Ре пу бли ци Тур ској у об ли ку раз ли чи тих фон да ци ја, ле га та, за ду жби на 
ус по ста вље них при ват ном ини ци ја ти вом и ула га њем при ват ног ка пи та ла, по пут Би бли о те ке 
жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу.

Осни ва ње Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва 

Ову би бли о те ку су осно ва ле ис так ну те тур ске ин те лек ту ал ке Асли Да ваз (Aslı Da vaz), Фу-
сун Ака тли (Füsun Akatlı), Фу сун Ер туг Ја раш (Füsun Er tuğ Yaraş), Жа ле Бај сал (Ja le Baysal) 

3  Kaçmazoğlu, „Türkiye’de Kadın So ru nu Üze ri ne Sosyolo jik Bir Yaklaşım”: 77.

4   Meh met Bayar tan, “Osmanlı Şehir le rin de Vakıflar”, Osmanlı Bi li mi Araştırma ları X–1 (2008): 158.

5  T. C. Va ki flar Ge nel Müdürlüğü, “Ta rih te Vakıflar”, pre u ze to 26. 4. 2020, https://www.vgm.gov.tr/ku rum sal/ta rih ce/ta rih te-va ki flar.

6  Meh met Ze ki Pa kalın, Osmanlı Ta rih Deyimle ri ve Te ri mle ri Sözlüğ, 3 (İstan bul: Mil li Eği tim Basıme vi, 1983), 577–580. 

7   Bayar tan, “Osmanlı Şehir le rin de Vakıflar”: 171. 

8  God fri Gu dvin, Pri vat ni svet osman skih že na (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2015), 109.
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и Ши рин Те ке ли (Şirin Te ke li). Уви дом у њи хо ве бо га те би о гра фи је за кљу чу је се да је реч о 
из у зет ним ду хо ви ма и ак тив ним јав ним рад ни ца ма у Тур ској, ко је су се по ред сво јих ка ри је-
ра по све ти ле при ку пља њу и сре ђи ва њу књи шке и дру ге гра ђе од зна ча ја за исто ри ју жен ског 
по кре та и жен ског ства ра ња у це ли ни.

Асли Да ваз је до 2019. го ди не би ла чла ни ца или пред сед ни ца Управ ног од бо ра Би бли о те ке 
у ви ше ман да та. Шко ло ва на је у Фран цу ској, где је за вр ши ла фран цу ски је зик. Ду го го ди шњи 
је пре во ди лац са овог је зи ка. Јед но вре ме уса вр ша ва ла се у Ен гле ској, где је ис тра жи ва ла рад 
и ор га ни за ци ју ви ше јав них би бли о те ка. У ци љу отва ра ња би бли о те ке у Тур ској у чи јем фо ку-
су је же на, зна ња је сти ца ла у Па ри зу у Би бли о те ци Мар ге рит Ди ран (Bi bli othèque Mar gu e ri te 
Du rand) и би бли о те ка ма Фо сет (The Faw cett Li brary) и Фе ми ни стич кој би бли о те ци (Fe mi nist 
Li brary) у Лон до ну. Уче ство ва ла је на ви ше на уч них ску по ва и кон гре са из обла сти би бли о те ка-
р ства и ар хи ви сти ке. Ак тив но је до при но си ла по ве зи ва њу Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва 
у Ис тан бу лу са слич ним ин сти ту ци ја ма у све ту. Ини ци ра ла је фор ми ра ње ви ше зна чај них зби-
р ки Би бли о те ке о ко ји ма ће ни же би ти ре чи. Ва жи за екс пер та из обла сти фе ми но цен трич не 
ар хи ви сти ке.

Фу сун Ака тли је ди пло ми ра ла фи ло зо фи ју, а док то ри ра ла из обла сти књи жев не кри ти ке. 
Ра ди ла је као уни вер зи тет ски про фе сор, дра ма тург, књи жев ни кри ти чар, есе ји ста. По себ но је 
за слу жна за ор га ни за ци ју ди ску си ја и оку пља ње са вре ме них књи жев ни ца под сво до ви ма Би-
бли о те ке жен ског ства ра ла штва. На пи са ла је низ књи га, есе ја и књи жев них огле да.

Фу сун (Ја раш) Ер туг је по зна та као струч њак у обла сти ет но бо та ни ке и ет но ар хе о ло ги је. 
Док то ри ра ла је у Ва шинг то ну на Уни вер зи те ту Ст. Лу ис 1991. го ди не. По ред ак тив ног на уч но-
и стра жи вач ког ра да и уче шћа у ви ше про је ка та, Фу сун (Ја раш) Ер туг је по себ но ан га жо ва на 
у по сло ви ма обез бе ђи ва ња при ват них ар хи ва и сре ђи ва ња ви зу ел ног ма те ри ја ла Би бли о те ке.

Жа ле Бај сал (1926–2009) је би ла ис так ну то име у обла сти би бли о те кар ства у Тур ској. На-
пи са ла је на де се ти не сту ди ја и ви ше књи га, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти че Увод у исто ри ју 
књи ге и би бли о те ке (1991). Ба ви ла се и књи жев ним ра дом. Су пруг јој је био по зна ти тур ски 
пи сац Та рик Бу гра.

Ши рин Те ке ли (1944–2017) је од свих осни ва ча Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва у Ис-
тан бу лу би ла нај не по сред ни је укљу че на у фе ми ни стич ки по крет у Тур ској. На вест о ње ној 
смр ти, углед ни днев ник Ху ри јет на пи сао је да је Ши рин Те ке ли „јед но од пр вих име на на ко је 
се по ми сли ка да је реч о жен ском по кре ту и фе ми ни стич ким сту ди ја ма у Тур ској“.9 Обра зо-
ва ла се у Фран цу ској, где је за по че ла сту ди је пра ва, и Швај цар ској, где је за вр ши ла по ли тич-
ке на у ке. Док то ри ра ла је у Ис тан бу лу са те зом „Же не и дру штве но-по ли тич ки жи вот“. На кон 
вој ног уда ра 1980. го ди не и За ко на о ви со ком обра зо ва њу 1981, на пу сти ла је уни вер зи тет у 
знак про те ста. Узе ла је ак тив ног уче шћа у ни зу кам па ња, по пут Мар ша со ли дар но сти про тив 
на си ља (1987), ре фор ми Гра ђан ског за ко ни ка, зах те ва за при ме ну Спо ра зу ма о спре ча ва њу 
сва ке вр сте дис кри ми на ци је же на (1985). Ши рин Те ке ли је на по зив Удру же ња пи са ца (YAZ KO 
– Yaza r lar Ko o pe ra ti fi) по ста ла члан гру пе пре во ди ла ца ко ји ма је по ве ре но пре во ђе ње фе ми-
ни стич ке ли те ра ту ре на тур ски је зик. Пре ве ла је ви ше од два де сет књи га о фе ми ни зму и де мо-
кра ти ји, об ја ви ла  ви ше књи га, сту ди ја и чла на ка у ме ђу на род ним ака дем ским пу бли ка ци ја ма, 
а на ро чи то је за слу жна за уво ђе ње спе ци фич не со ци о ло шке и фе ми ни стич ке тер ми но ло ги је 
у тур ски је зик.10

Свр ха и циљ осни ва ња ове уста но ве је „бо ље по зна ва ње про шло сти же на, си сте ма тич но 
пру жа ње по да та ка ис тра жи ва чи ма и чу ва ње пи са не до ку мен та ци је ко ја на ста је у на ше до ба 

9  “Kadın ha re ke ti yasta... Şirin Te ke li hayatını kaybet ti”, Hürriyet, Ha ber Gi riş: 14. 6. 2017, pre u ze to 26. 4. 2020, https://www.hur-
riyet.com .tr/gun dem/ka din-ha re ke ti-yasta-si rin-te ke li-ha yati ni-kaybet ti-40489126.

10  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı: Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv,Ku ru cu lar Ku ru lu, pre u ze to 26. 4. 2020, 
http://ka di ne ser le ri.or g/va kif-or gan la ri/.
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за бу ду ће ге не ра ци је.“11 Збир ке ове би бли о те ке об у хва та ју ра зно вр сну гра ђу ко ју су ство ри ле 
же не, или ко ја се од но си на же не од вре ме на Осман ске им пе ри је до да на шњих да на.

Осврт на исто ри ју жен ског пи та ња код Ту ра ка

Же на по ста је ви дљи ва у тур ском дру штву у епо хи Тан зи ма та (1839–1876) у ко јој др жав ни 
врх Осман ске им пе ри је за по чи ње низ по ли тич ких и ад ми ни стра тив них ре фор ми ко је за циљ 
има ју мо дер ни за ци ју и евро пе и за ци ју дру штва.Та да шњи на пред ни ин те лек ту ал ци – Ибра хим 
Ши на си (İbra him Şina si), На мик Ке мал (Namık Ke mal) и дру ги, у књи жев ним де ли ма и де ба та-
ма по кре ћу и тзв. „жен ско пи та ње“ као пи та ње ко је зор но по ка зу је сте пен еман ци па ци је це лог 
дру штва. У дра ми Пе сни ко во вен ча ње (1859) пи сац и но ви нар Ибра хим Ши на си об ра ђу је те му 
вен ча ња из ме ђу мла дих љу ди ко ји у брак ула зе, а да јед но дру го прет ход но ни су ни ви де ли 
ни упо зна ли. Слич ну те му раз ма тра На мик Ке мал у драм ском де лу Јад но де те. Ах мет Мид хат 
(Ah met Mid hat), је дан од нај плод ни јих тур ских књи жев ни ка 19. ве ка, сна жно се за ла же за 
еман ци па ци ју же на, јед нак при ступ обра зо ва њу и рав но прав ност са му шкар ци ма.12 За ни мљи-
во је да се по ло жа јем же не ба ве ре фор ма то ри му шкар ци, што Де низ Кан ди јо ти ту ма чи као 
„моћ но сред ство да из ра зе соп стве но не ми ре ње са дру штве ним кон вен ци ја ма ко је сма тра ју 
на ро чи то бу да ла стим и ар ха ич ним“.13

Го ди не 1842. по чи ње са ра дом Ме ди цин ска шко ла у ко јој су се, под над зо ром европ ских 
ин струк тор ки, шко ло ва ле ба би це. Жен ске сред ње шко ле (жен ске ру шти је) осно ва не су 1858, 
Жен ска за нат ска шко ла 1869, да би Учи тељ ска шко ла би ла отво ре на 1870. го ди не. До та да 
же не су обра зо ва ње сти ца ле при ват но у сво јим до мо ви ма, а и то је би ла при ви ле ги ја оних из 
ви шег дру штве ног ста ле жа.14

Сна жни ју по др шку обра зо ва њу и дру штве ном ан га жо ва њу же на до нео је мла до тур ски по-
крет (1908–1918), ко ји се опи су је као „ера па три от ског фе ми ни зма“.15 На зив мла до тур ске 
пар ти је био је Ко ми тет ује ди ње ња и про гре са. Њи хо ва иде о ло ги ја ба зи ра на је на пар ла мен та-
ри зму, тур ском (не осман ском16) па три о ти зму, ства ра њу сна жне тур ско-му сли ман ске сред ње 
кла се. Ус пе ли су да тзв. „мла до тур ском ре во лу ци јом“ 1908. по вра те на сна гу Устав из 1876, 
ко ји је су спен до вао сул тан Аб дул ха мид II, рас пу стив ши пар ла мент 1878. због ра та са Ру си-
јом (1877–1878). Мла до тур ски по ли ти ча ри су уви ђа ли да је за на пре дак дру штва од кључ ног 
зна ча ја еман ци па ци ја же не. Они су „у це ли ни, же ле ли да ви де осман ску же ну ка ко се раз ви ја 
по мо де лу за пад њач ке же не за хва љу ју ћи на прет ку и обра зо ва њу.“ У том ци љу, раз ви ла се жен-
ска ли те ра ту ра и по кре ну та гла си ла по себ но по све ће на же на ма у ко ји ма су се ја вља ле род но 
осве шће не тур ске ин те лек ту ал ке.17 Нај по зна ти ји и нај ду го веч ни ји жен ски ча со пис Hanımla ra 
Mah sus Ga ze te (Лист за да ме) имао је ја сно фор му ли са ну уре ђи вач ку по ли ти ку ко ја је тре ба-
ло да афир ми ше обра зо ва ну, че сти ту же ну, до бру мај ку, до бру су пру гу и до бру му сли ман ку.18 
Из ме ђу 1908. и 1916. го ди не осно ва но је „не ма ње од ту це та жен ских удру же ња, ко ја су се 

11  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı: Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv, pre u ze to 8. 4. 2020, http://ka di ne ser-
le ri.or g/hak ki mi zda/.

12  Mir ja na Ma rin ko vić, No va tur ska knji žev nost (Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 2017): 28–43.

13  De niz Kan diyoti ,  “End of Em pi re: Islam, Na ti o na listm and Wo men in Tur key”, u Wo men, Islam and the Sta te (Lon don: Mac mil lan, 
1991), 26.

14  Isto, 28; Исто је ва жи ло и за му шкар це. Из у зи ма ју ћи шко ло ва ње у вер ским шко ла ма, уо би ча је но је би ло да се струч но зна ње 
и ве шти не сти чу од ста ри јих кроз ви до ве не фор мал ног обра зо ва ња. На при мер, чи нов нич ки по сао се учио од ста ри јег ко ле ге 
и та ква прак са је би ла вр ло рас про стра ње на.

15   Kan diyoti , “End of Em pi re: Islam, Na ti o na listm and Wo men in Tur key”, 28.

16  Осма ни зам као иде ја ства ра ња над на ци је ко ја би оку пи ла под истим ки шо бра ном ра зно ли ке ет нич ке и ре ли гиј ске струк ту ре 
до жи вео је крах.

17  Исто ри ја Осман ског цар ства, прир. Ро бер Ман тран (Бе о град: Clio, 2002), 706–707.

18  Ze hra Öztürk, “Hanımla ra Mah sus Ga ze te. Osmanlı Döneminde En Uzun Ömürlü Kadın Der gi si”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam An si-
klo pe di si, pre u ze to 28. 4. 2020, https://isla man si klo pe di si.org.tr/ha ni mla ra-mah sus-ga ze te.
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кре та ла од при мар но фи лан троп ских ор га ни за ци ја до оних ко ја су се отво ре ни је ан га жо ва-
ла у бор би за жен ска пра ва“.19 Ме ђу њи ма је и Дру штво за уз ди за ње же на, ко је је осно ва ла 
књи жев ни ца Ха ли де Едип Ади вар (Ha li de Edip Adıvar, тур ска Вир џи ни ја Вулф) 1908. го ди не. 
Оно је би ло по ве за но са бри тан ским си фра жет ским по кре том и зах те ва ло од сво јих чла ни-
ца да по зна ју ен гле ски је зик.20 Иде о лог мла до тур ског по кре та, уте ме љи вач иде о ло ги је тур-
ског на ци о на ли зма, со ци о лог и књи жев ник Зи ја Го калп (Ziya Gökalp) за ла гао се за по вра так 
искон ским вред но сти ма тур ки зма, ис ти чу ћи „де мо кра тич ност и фе ми ни зам као два глав на 
прин ци па древ ног тур ског жи во та“. Сход но то ме, мла до тур ци су има ли иде ал мо но гам не „на-
ци о нал не по ро ди це“ као но вог по ро дич ног мо де ла на су прот ста рој па три јар хал ној осман ској 
по ро ди ци.21

Ипак, ни је све би ло та ко јед но став но. Сам мла до тур ски по крет ни је био идеј но је дин ствен 
и мо но ли тан. Чи та во дру штво тр пе ло је при ти ске и спо ља и из ну тра, а по дво је ност из ме ђу тра-
ди ци о нал ног и мо дер ног ни ка да ни је пре ста ја ла. Ако се све стра ни је ана ли зи ра јав ни дис курс 
и тур ска књи жев ност ства ра на у Осман ској им пе ри ји у 19 ве ку, али и у Ре пу бли ци Тур ској 
то ком нај ве ћег де ла 20. ве ка, сти че се ути сак стал ног ду а ли зма и пре и спи ти ва ња – За пад или 
Ис ток, но во или ста ро, европ ске или осман ске (тур ске) вред но сти. Ку ри о зи тет је да се мла до-
тур ски Ко ми тет ује ди ње ња и про гре са усред Пр вог свет ског ра та (1917) ба вио ду жи ном жен-
ске сук ње. Ен вер-па ша, је дан од ње го вих во ђа, укло нио је јед ног од сво јих ко ман да на та на 
Дар да не ли ма за то што су му се кће ри сун ча ле на Бос фо ру!22

Пр ви бал кан ски и Пр ви свет ски рат до при не ли су ве ћој дру штве ној ви дљи во сти и ан га-
жо ва но сти тур ских же на ко је су се ис ти ца ле као бол ни чар ке, рад ни це и по др шка рат ни ци ма 
на фрон ту. Нај ве ћи до при нос, ме ђу тим, тур ске же не су да ле то ком Ра та за не за ви сност, под 
руд ко вод ством Му ста фе Ке ма ла (Ата тур ка) 1919–1923. Уло га ана дол ских се љан ки гло ри фи-
ко ва на је као ни ка да до та да у умет но сти и јав ној ре чи. Не зи хе Му хи тин (Ne zi he Mu hit tin), 
пред сед ни ца та да шње ор га ни за ци је На ци о нал на стран ка же на, ис ти ца ла је пра ва ко је су же не 
из во је ва ле уче шћем у ра ту: „Тур ска же на би тре ба ло да де ли по нов но ро ђе ње сво је зе мље. Ми, 
тур ске же не, мо ра мо да у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту на ђе мо ме сто ко је за слу жу је мо; 
то пра во нам да ју наш са мо пре гор и слу жба у ра ту за осло бо ђе ње“.23

По др шка жен ској еман ци па ци ји, ме ђу тим, ни је до ла зи ла од ре ли ги о зних и кон зер ва тив них 
кру го ва ко је је Му ста фа Ке мал на сто јао да ује ди ни са бор ци ма за сло бо ду. У сва ком слу ча ју, 
не ма сум ње да је жен ско пи та ње, као и у епо хи Тан зи ма та, би ло до бра плат фор ма за ње го ву 
од луч ну бор бу за ли кви да ци ју те о крат ских ре ли ка та осман ског дру штва и кул ту ре, „бор бу у 
ко јој су му шки про та го ни сти ан га жо ва ли јед ни дру ге док су же неу це ли ни и на оп ште из не на-
ђе ње оста ле па сив ни по сма тра чи.“24

Ста ње се те шко и спо ро ме ња ло и у ре пу бли кан ској Тур ској, бу ду ћи да је па три јар хал ност, 
не ка да за сно ва на на ре ли ги ји, са да по чи ва ла на иде ји на ци је, а „но ва же на“ се сма тра ла нај-
бо љим сим бо лом по ве за но сти те на ци је, ка ко је об ја сни ла Фат ма гул Берк тај (Fat magül Berk-
tay). Тек су се по сле 1980. го ди не, за хва љу ју ћи жен ском ак ти ви зму и по тре би ускла ђи ва ња са 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, сте кли усло ви да се у Гра ђан ски за ко ник уне су из ме не у прав цу 
из јед на ча ва ња же не са му шкар цем и уки да ња дис кри ми на ци је у сва ком по гле ду. Тај про цес 
окон чан је тек кра јем 2001. го ди не.25

19  Kan diyoti , “End of Em pi re: Islam, Na ti o na listm and Wo men in Tur key”, 29.

20  Isto.

21  Kan diyoti , Nav. de lo, 35–36.

22  Kan diyoti , Nav. de lo, 31.

23   Fat magül Berk tay, “Türkiye’de Ka din Ha re ke ti: Bir Tarihçe“, Ha zar Eği tim Kültür ve Dayanişma Der ne ği, pre u ze to 27. 4. 2020, 
http://www.ha zar der ne gi.or g/tur kiyede -ka din-ha re ke ti-bi r-ta rih ce/.

24  Kan diyoti , Nav. de lo, 35.

25  Berk tay, “Türkiye’de Ka din Ha re ke ti: Bir Tarihçe“.



БИБЛИОТЕКА Читалиште 36 (мај 2020) 65
 
 Маринковић М. „Све док вре ме на: Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу”, 60–72 

Же на и књи га у тур ској тра ди ци ји

Же на и књи гау тур ској тра ди ци ји, мо жда зна чај но ви ше не го у дру гим, по ка за тељ су дру-
штве не еман ци па ци је. По ја ва учи те љи це ха ну ме у све тлу про е вроп ских мо дер ни за тор ских 
ини ци ја ти ва код Осман ли ја у 19. ве ку нај зна чај ни ји је тре ну так у ства ра њу но вог дру штве ног 
ми љеа. „По ве ћа ње бро ја жен ске де це и по ди за ње сте пе на обра зо ва ња до ни воа гим на зи је на 
кра ју XIX ве ка обез бе ди ли су по ја ву но ве про фе си о нал не гру пе. Учи те љи це ха ну ме... У исто-
ри ји Тур ске ула зак же не у жи вот сло бод ног ра да до го дио се на по љу обра зо ва ња пре не го у 
ин ду стри ји. То је је дан од раз ло га за сна жну по зи ци ју же не у би ро кра ти ји у да на шњој Тур-
ској“, пи ше Ил бер Ор тај ли (İlber Or taylı) и у на по ме ни при ме ћу је да су у по след њем раз до бљу 
Осман ске им пе ри је на ви со ким шко ла ма шко ло ва не сту дент ки ње, за раз ли ку од европ ских и 
се вер но а ме рич ких уни вер зи те та, ко ји ни су при ма ли сту дент ки ње, или им ни су до зво ља ва ли 
из ла зак на ди плом ске ис пи те.26

Мај ка сул та на Аб дул ме џи да (Abdülme cid) (1839–1861), Без и ми а лем (Bez mi a lem), по ре-
клом Гру зиј ка, оста ла је упам ће на не са мо по бли ста вој ин те ли ген ци ји и кул ту ри, ко је је пре-
не ла на си на, већ и као ве ли ка до бро твор ка ко ју је на род обо жа вао. Ве ру је се да је лич но 
опре ми ла би бли о те ку дво р ца Дол ма бах че ве ли ким бро јем де ла фран цу ске књи жев но сти на 
ко ји ма су оста ле са чу ва не бе ле шке ви ше ге не ра ци ја чи та ла ца. Та ко ђе, за слу жна је за отва ра-
ње шко ле за де вој чи це са „до бро опре мље ном би бли о те ком“.27

То не зна чи да се на уче не же не оба ве зно гле да ло бла го на кло но. Фра пан тан је по да так да 
је Фат ми Али је (Fat ma Aliye, 1862–1936), пр вој тур ској ро ман си јер ки и јед ној од нај у че ни јих 
тур ских же на у 19. ве ку, ко јој су књи ге и под у ча ва ње би ли је ди ни истин ски свет, су пруг у пр-
вим го ди на ма бра ка за бра њи вао да чи та, пи ше и го во ри фран цу ски је зик!28

По гре шно је ми шље ње о тур ским же на ма као па сив ним и скрај ну тим би ћи ма. То по себ но 
ва жи за мај ку као стуб по ро ди це. Не мач ки про те стант ски све ште ник Со ло мон Швај гер за па-
жао је, то ком пу то ва ња по Тур ској у 16. ве ку, да се „Тур ци ко ји ужа са ва ју це ли свет при бо ја ва ју 
сво јих же на“.29

Ау то ри тет же не и мај ке по свој при ли ци по ти че из дав них вре ме на и ни је се из гу био ни 
на кон при ма ња исла ма. Као што су мно ги оби ча ји, ве ро ва ња и си сте ми ми шље ња (ша ма ни-
стич ки кул то ви, на при мер, обо жа ва ње ду хов них во ђа ко ји су у ислам ској ери по при ми ли лик 
дер ви шких ста ре ши на и др.) оста ли ду бо ко уре за ни у свест и на кон пре ла ска на ислам, та ко 
је и моћ мај ке оста ла нео кр ње на. У не ким обла сти ма Тур ске, на при мер, мај ка ко ја би на свет 
до не ла му шко де те има ла би, што би по ста ја ла ста ри ја, све ве ћу моћ у по ро ди ци у од но су на 
му жа.30 Слав ни еп тур ског пле ме на Огу за Књи га Де де Кор ку та при ка зу је же не као рав но прав-
не по хра бро сти са му шкар ци ма. Мај ка ма се у истом епу ука зу је нај ве ће по што ва ње.31 То 
по твр ђу је и од нос сул та на пре ма сво јим мај ка ма – ва ли де сул та ни ја ма.32 Са чу ва ни су опи си 
рас ко шних про це си ја ка да би се у двор усе ља ва ла но ва ва ли де сул та ни ја на кон што би њен 
син сту пио на пре сто.33 Ни је не по знат че сто не га ти ван ути цај сул та ни ја мај ки и сул тан ских 
же на на по ли тич ки жи вот у им пе ри ји. У же љи да из бег не упли та ње сво је мај ке у до но ше ње 
по ли тич ких од лу ка, сул тан Аб дул ха мид II (1876–1909) јој је са оп штио: „Има ће те сва пра ва и 
овла шће ња ва ли де сул та ни је на дво ру. Али, на ро чи то вас мо лим да се стрикт но чу ва те да на 

26  Ил бер Ор тај ли, Нај ду жи век Им пе ри је (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 2004), 211.

27  Gu dvin, Pri vat ni svet osman skih že na, 163.

28  Güven Ta ne ri Uluköse, Fat ma Aliye. Bir Biyogra fi  (İstan bul: Ci ni us Yayınları, 2013), 40.
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се бе пре у зи ма те упли та ње у др жав не по сло ве и узи ма те ово га или оно га у за шти ту и ука зу је те 
на оне жељ не чи но ва и на ме ште ња.“34

Фонд би бли о  те ке

Нај ста ри је пу бли ка ци је и гра ђа по хра ње на у Би бли о те ци жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу-
лу по ти че с кра ја 19. ве ка и са сто ји се од 48 при ват них ар хи ва, ви ше од 14.000 књи га, пре ко 
469 пе ри о дич них пу бли ка ци ја и ви ше од 8012 је ди ни ца на зва них Efe me ra. Сав ма те ри јал je 
ка та ло ги зо ван и раз вр стан у ви ше зби р ки ко је се не пре ста но до пу њу ју. Ка ко је ово ујед но и 
ам би ци о зно осми шљен до ку мен та ци о ни цен тар, у ње му се чу ва ју не са мо пи са ни из во ри, већ 
и бо гат ау дио и ви део-ма те ри јал, „тро ди мен зи о нал ни ма те ри јал“, ар хив ска гра ђа – жен ске 
но ви не и ча со пи си, при ват ни ар хи ви же на, по ро дич на до ку мен та ци ја, пи сма, днев ни ци, до ку-
мен та ци ја жен ских удру же ња и ор га ни за ци ја. У би бли о те ци се чу ва ју ау то би о гра фи је и би о-
гра фи је же на, фил мо ви, по сте ри, фо то гра фи је, умет нич ка де ла, за пи са ни на ра тив ни из во ри.

Зби р ке Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва су сле де ће:
1.   Збир ка при ват них ар хи ва у ко јој су ру ко пи сне бе ле шке, пи сма, до ку мен та, пре пи ска, фо-

то гра фи је, као и при ват ни пред ме ти зна ме ни тих и за слу жних же на по пут њи хо вих пи са ћих 
ма ши на, бро ше ва, пла ке та, оло ва ка и дру гог. Ме ђу њи ма су Су ре ја Ага о глу (Süreyya Ağa o-
ğlu, 1903–1989), пр ва же на адво кат у Тур ској,35 пе сни ки ња Ха ли де Ну срет Зор лу ту на (Ha li de 
Nu sret Zor lu tu na, 1901–1984), сце на ри сти ки ња и пре во ди лац Не џи ле Тев фик (Ne ci le Tev fik, 
1911–1964), ро ман си јер ке Бу кет Узу нер (Bu ket Uzu ner), Ин џи Арал (İnci Aral), Пи нар Кур 
(Pınar Kür), на уч ни ца и по ли тич ка ак ти вист ки ња Фат ма гул Берк тај (Fat magül Berk tay) и при-
ват не ар хи ве по је ди них осни ва чи ца Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва (Жа ле Бај сал, Фу сун 
Ер туг) и дру гих. По ред ових лич них ар хи ва, Би бли о те ка чу ва и ар хи ве по је ди них жен ских 
удру же ња као што су Фе де ра ци ја со роп ти ми стич ких клу бо ва Тур ске, Удру же ња уни вер зи-
тет ски обра зо ва них же на Тур ске, Удру же ња ме ди цин ских се ста ра Тур ске и дру гих.

2.   Зби р ка књи га ко ја об у хва та де ла књи жев ни ца, ис тра жи вач ке ра до ве о же ни у Тур ској, 
жен ским по кре ти ма у Тур ској и све ту. У мо мен ту осни ва ња, Би бли о те ка је рас по ла га ла 
са 100 књи га, да би тај број да нас пре ма шио 14.000 на сло ва. Овај фонд се са сто ји од 
књи жев них де ла тур ских књи жев ни ца из осман ске и ре пу бли кан ске ере (на осман ском и 
ла ти нич ном пи сму), као и на уч на де ла и сту ди је из обла сти жен ског пи та ња.

3.   Зби р ка пе ри о ди ке ко ја је по де ље на на два де ла; пр ви део об у хва та ли сто ве и ча со пи се 
пре 1928, ка да је у Тур ској уве де но ла ти нич но пи смо, и по сле 1928. го ди не. Пу бли-
ка ци је на ара би ци, ста ром пи сму, по себ но се об ра ђу ју и при ла го ђа ва ју са вре ме ном 
је зи ку за по тре бе ко ри сни ка ко ји не вла да ју ара би цом и осман ским тур ским је зи ком. 
Са чи ње не су и де та ља не би бли о гра фи је по је ди них пу бли ка ци ја о ко ји ма ће ни же би ти 
ре чи. Пре лаз на ла ти нич но пи смо 1928. го ди не, за јед но са по кре том је зич ког пу ри зма 
три де се тих го ди на, пред ста вља нај ве ћи до га ђај у кул ту ри Ту ра ка у 20. ве ку. За хва љу ју-
ћи Му ста фи Ке ма лу Ата тур ку оства рен је сан ре фор ма то ра 19. ве ка ко ји су уви ђа ли да 
ста ро арап ско пи смо не од го ва ра фо нет ском си сте му тур ског је зи ка и да је смет ња за 
опи сме ња ва ње и на пре дак на ци је. У екс пре сном ро ку из вр ше на је ре фор ма пи сма, док 

34  Süle yma n Ko ca baş, Sul tan II. Abdülha mid. Şah siyet i ve Po li ti kası (İstan bul: Va tan Yayınları, 1995), 149.

35  Оста ло је за бе ле же но да је  као при прав ни ца од ла зи ла на ру чак у је дан  ре сто ран у Ан ка ри у ко ме су по оби ча ју ру ча ва ли са мо 
му шкар ци. Ње но не за до вољ ство ти ме до шло је, пре ко оца Ах ме та Ага о глуа, ди рек то ра Упра ве за штам пу, до Ата тур ка, ко га је 
та ко не што ве о ма на љу ти ло те је по звао не ко ли ко на род них по сла ни ка и ре као им да су тра дан ру ча ју у том ре сто ра ну. Ово је при-
мер на чи на на ко ји су по не кад мо ра ле да бу ду укла ња не пре жи ве ле на ви ке и оби ча ји у ре пу бли кан ској Тур ској.–E r dem Yılmaz, 
“Türkiye’nin İlk KadınA vu katı Süreyya Ağa o ğlu’nun  Atatürk’le Anısı Kadın Ha kları Açısından Bir Ders Ni te li ğin de!“, One i do, pre u ze to 
27. 4. 2020,https://one dio.com /ha ber/tur kiye-nin-ilk-ka din-avu ka ti-su reyya-aga o glu-nun -ata turk-le-ka din-ha kla ri-aci sin dan-ders-
ni te li gin de ki-ani si-860662ö.
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се ре фор ма је зи ка од ви ја ла та ко што су из ба че не мно ге ре чи и кон струк ци је по зајм ље-
не из арап ског и пер сиј ског је зи ка ко је су на до ме ште не из вор ним тур ским ре чи ма или 
нео ло ги зми ма.36

4.   Збир ка жен ских ор га ни за ци ја чу ва до ку мен та ци ју и гра ђу о ви ше од 700 раз ли чи тих 
жен ских ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја. Нај ста ри ја је Ор га ни за ци ја ана дол ских се ста ра 
(Bacıyân-ı Rûm Teşkilâtı) ко ју је у 13. ве ку осно ва ла Фат ма Ба џи (Fat ma Bacı). Ту је по-
хра ње на и до ку мен та ци ја већ по ме ну тих удру же ња с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, Ини-
ци ја ти ве же на за мир, Цен тра за ис тра жи ва ње жен ских пи та ња Уни вер зи те та у Ис тан бу-
лу, Фон да ци је Жен ска со ли дар ност и дру гих.

5.   Зби р ка Еfemera на ста ла је при ку пља њем гра ђе на ста ле у при год ним при ли ка ма или по-
себ ним по во ди ма, као што су во ди чи, упут ства, про гра ми ма ни фе ста ци ја, по ру ке. На 
веб-страници Би бли о те ке на ла зе се за ни мљи ве фо то гра фи је овог ма те ри ја ла, по пут „Во-
ди ча за ис хра ну у труд но ћи“, „16 по но сних мај ки се опи сме ни ло“, „Сим по зи јум о про-
бле ми ма и ре ше њи ма же на са хен ди ке пом“, „Же на – же ни, здра вље же не“ и дру ге. Овај 
ма те ри јал се при ба вља пра ће њем од го ва ра ју ћих до га ђа ја и от ку пом.

6.   Зби р ка на зва на „Же не пи сци“ са др жи 11.300 до ку ме на та ко ји су са став ни део би о граф-
ских до си јеа књи жев ни ца. У њој се мо гу на ћи при ват не фо то гра фи је, на цр ти, ру ко пи си 
де ла, бе ле шке и дру га до ку мен та ци ја ко је су оне по кло ни ле овој за ду жби ни. Вред на је 
до ку мен та ци ја за 22 књи жев ни це из пред ре пу бли кан ског (Фат ме Али је, Ни гјар, Не зи хе 
Му хи тин) и ре пу бли кан ског до ба (Ада лет Ага о глу, Ај ше Ку лин, Ин џи Арал).

7.   Збир ка „Же не умет ни це“ по хра њу је нај ра зно вр сни ја умет нич ка де ла чи ји су ства ра о ци 
же не – сли ке, гра фи ке, скулп ту ре, фо то гра фи је, ка ри ка ту ре, као и по дат ке о, у овом 
тре нут ку, 2078 умет ни ца, ме ђу ко ји ма су пор тре тист ки ња Ми хри Муш фик (Mi hri Müşfik, 
1886–1954), пр ва ап стракт на умет ни ца у Тур ској Фа хру ни са Зејд (Fa hrünni sa Zeyd, 
1901–1991), ке ра ми чар ка Фу ре ја Ко рал (Füreya Ko ral, 1910–1997), ва јар ка Зе рин Бо-
лук ба ши (Zer rin Bölükbaşı, 1919–2010).

8.   Зби р ку ви зу ел ног ма те ри ја ла чи не фо то гра фи је по зна тих же на – пр ве же не пи ло та у 
Тур ској Са би хе Гок чен (Sa bi ha Gökçen), де во ја ка уче сни ца за пр ви из бор за мис Тур ске, 
осни ва чи ца жен ских удру же ња у осман ско до ба, жен ских но шњи, по ро дич не и лич не 
фо то гра фи је, фо то гра фи је ра зних жен ских кам па ња, ми тин га и мар ше ва у ре пу бли кан-
ско до ба, раз глед ни це, слај до ви, ви део-за пи си, ал бу ми и слич но.

9.   Ау дио-зби р ка – у њој су са чу ва ни ау дио-за пи си пре да ва ња, ин тер вјуа, јав них чи та ња и 
дру гих ак тив но сти ко је је Би бли о те ка ор га ни зо ва ла. Са др жи 202 ка се те и 61 ком пакт-диск 
сни мље ног ма те ри ја ла. Ве ћи на ма те ри ја ла сни мље на је то ком де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка.

10.   Зби р ка по сте ра и пла ка та на ста лих ак тив но шћу ра зних жен ских удру же ња, по ли тич ких 
пар ти ја, ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва, као и по сте ра ко је је са ма Би бли о те ка из ра ди-
ла за сво јих три де сет го ди на по сто ја ња. У овој збир ци су пла ка ти хо лив ду ских фил мо-
ва 1950–1960. го ди не, пла ка ти са из ло жби же на умет ни ца, по ли тич ких ор га ни за ци ја и 
жен ских удру же ња, ра зних ма ни фе ста ци ја, сим по зи ју ма, се ми на ра, про сла ва. Укуп но се 
чу ва 596 по сте ра и пла ка та.

11.   Зби р ка умет нич ких де ла се са сто ји од 117 екс по на та – умет нич ких сли ка у раз ли чи-
тим тех ни ка ма, ка ри ка ту ра, скулп ту ра, ли то гра фи ја, се ри гра фи ја, гра ви ра. Ова зби р ка 
је на ста ла као ре зул тат из ло жби умет нич ких де ла ко је је Би бли о те ка ор га ни зо ва ла у пе-
ри о ду од 1990. до 1998. го ди не, а на кон ко јих су ау тор ке по је дан при ме рак по кла ња ле 
овој уста но ви. Због не до стат ка про сто ра, ова кве из ло жбе се ви ше не ор га ни зу ју од 1998. 
го ди не.

36  Ma rin ko vić, No va tur ska knji žev nost, 109–115.
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12.   Збир ка но вин ских исе ча ка. Об у хва та но вин ске на пи се од 1990. го ди не, тј. од осни ва ња 
Би бли о те ке. Са др жај је по де љен у 17 те ма – по ро ди ца, мај чин ство, за по сле не же не, др-
жа ва и по ли ти ка, ве ра и же на, обра зо ва ње, ет нич ке гру пе, ми гра ци је, ак тив но сти за жен-
ска пра ва, та буи о же на ма, фе ми ни зам, ху мор, же на у умет но сти, рад са дру штве ном 
свр хом, на си ље, ме ђу на род не уста но ве и де лат но сти. Збир ка је ко ри сна за ис тра жи ва че 
жен ске ствар но сти и пи та ња на днев ном ни воу, о че му нај бо ље све до чи штам па.

13.   Зби р ка под на зи вом На ра тив на исто ри ја на ста ла је по угле ду на ра ди о ни цу ко ју је Би-
бли о те ка жен ског ства ра ла штва ор га ни зо ва ла 1991. го ди не, уз уче шће Па три ше Ми лер 
Кинг из Би бли о те ке Шле зин џер из САД, на те му „Шта је на ра тив на исто ри ја“. На кон то га 
по кре ну те су се ри је раз го во ра са од ре ђе ним гру па ма же на – на при мер, са же на ма раз-
ли чи тих про фе си ја ро ђе ним пре про гла ше ња Ре пу бли ке Тур ске 1923, же на ма на род ним 
по сла ни ца ма и дру гим. Ау дио-за пи си тих раз го во ра су ди ги та ли зо ва ни. 

14.   Зби р ку рет ких де ла чи ни 313 књи га, би ло да су их на пи са ле же не или су на пи са не о же-
на ма, а до ко јих се до шло пре ко аук ци ја или про да ва ца ста рих књи га. Ис тра жи ва чи ма су 
на рас по ла га њу ста ра из да ња Ди ва на (зби р ке пе са ма) Леј ле Саз, ро ма на Хан дан и Се ви је 
Та лип Ха ли де Едип Ади вар, ро ма на Раз го во ри (Mu ha da rat) Фат ме Али је, де ла Му сли ман ка 
Му ха ме да Фе ри да Веџ ди ја, На ше пе сни ки ње Ах ме да Мух та ра и мно штво дру гих на сло ва. 
У овој зби р ци су и ди пло ме жен ских шко ла 19. ве ка.

15.   Зби р ка ма ги стар ских и док тор ских те за ко је за те му има ју не ко од пи та ња ве за них за 
раз ли чи те аспек те жи во та же на – дру штве не, обра зов не, ме ди цин ске, књи жев не, по ли-
тич ке и дру ге.

16.   Зби р ка чла на ка об у хва та 7220 ра до ва на тур ском и стра ним је зи ци ма. Ме ђу њи ма су тек-
сто ви у ака дем ским ча со пи си ма, из да њи ма жен ских ор га ни за ци ја, по гла вља у књи га ма. 
На сло ви ових ра до ва су из у зет но за ни мљи ви: „Ка ко су се пре 150 го ди на вен ча ва ли на 
ис тан бул ским свад ба ма“, „Арап ске же не пре и спи ту ју свој ста тус“, „Фран цу ска књи жев-
ни ца Жорж Санд“, „По ли га ми ја у Ис тан бу лу из ме ђу 1885. и 1926. го ди не“, „Фе ми ни зам у 
осман ској штам пи 1899. го ди не“, „Јер мен ка у осман ском дру штву 19. ве ка“.37

Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу има и раз ра ђе ну из да вач ку де лат ност. У 
пр вом пла ну је из ра да би бли о гра фи ја као по себ но зна чај них пу бли ка ци ја за на уч но и стра жи-
вач ки рад. До са да су ура ђе не сле де ће би бли о гра фи је:

•  İstan bul Kütüpha ne le rin de ki Eski Har fl i Türkçe Kadın Der gi le ri Bi bliyografyası (1869–1927) – 
Би бли о гра фи ја жен ских ча со пи са на тур ском је зи ку и на ста ром пи сму у ис тан бул ским 
би бли о те ка ма (1869–1927);

•  Hanımlar Âlemi’nden Ro zaya Kadın Sürel iYayınları Bi bliyografyası (1928–1996) – Би бли о гра-
фи ја жен ских пе ри о дич них пу бли ка ци ја од Све та да ма до Ро зе (1928–1996);38

•  Kadın Yazıları: Kadınların Ede biyat Ü rü nle ri, Kadınlar Ü ze ri ne Yazılan lar ve Te zler Bi bliyografyası 
(1955–1990) – Жен ско пи смо: би бли о гра фи ја књи же вих де ла же на, тек сто ва на пи са них 
о же на ма и те за (1955–1990);

•  Kadın Ko nu lu Ki ta plar Bi bliyografyası (1729–2002) – Би бли о гра фи ја књи га на пи са них на 
те му же не од уво ђе ња штам пе у Осман ском цар ству 1729. до 2002. го ди не. Ова би бли-
о гра фи ја је те мељ ни во дич за ис тра жи ва че, бу ду ћи да су из да ња си сте ма ти зо ва на у 
ви ше те мат ских це ли на – оп ште те ме, исто риј ски раз вој, пра во, ре ли ги ја, обра зо ва ње, 
здра вље и пси хо ло ги ја, сек су ал ност, брак  – брач ни од но си, фе ми ни зам, по јам на си ља и 
на си ље пре ма же ни и дру гим.

37  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı:Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv, Мakale Ko lek siyon u, pre u ze to 27.4.2020, 
http://ka di ne ser le ri.or g/ko lek siyon lar/ma ka le-ko lek siyon u/.

38  Ro za је пр ви курд ски фе ми ни стич ки ча со пис ко ји је по чео да из ла зи 8. мар та 1996. го ди не. За че ти ри го ди не, ко ли ко је из ла зио, 
об ја вље но је 17 бро је ва.
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На шу па жњу по себ но при вла чи еди ци ја под на зи вом Се ћа ње на же не (Kadınların Bel le ği Di zi si 
Yayınları). У ов ки ру тог ве о ма оп се жног и зах тев ног про јек та, ко ји је по др жа ла Ам ба са да Фин-
ске у Тур ској, об ја вље ни су, на ла ти нич ном пи сму, тур ски жен ски ча со пи си ко ји су из ла зи ли 
пре пре ла ска на ла ти ни цу. На тај на чин је ожи вље но се ћа ње на тур ске же не с кра ја 19. и по-
чет ка 20. ве ка, њи хо ву сва ко дне ви цу, пре о ку па ци је, укус, на ви ке, стан дард и це ло куп ну дру-
штве ну ат мос фе ру у ко јој су жи ве ле, а све са на ме ром да они ко ји не вла да ју осман ским тур-
ским је зи ком мо гу да се слу же том обим ном и за ни мљи вом гра ђом. Од по чет ка про јек та 2010. 
до да нас об ја вље не су две еди ци је под истим на зи вом. Пр ва об у хва та сле де ће по себ не књи ге:

1.  Kadın Yolu/Türk Kadın Yyolu (1925–1927) –Пут же не/Пу т тур ске же не (1925–1927);
2.  Hanımla ra Mah sus Ga ze te – Seçki (1895–1908) – Лист за да ме  – И збор (1895–1908);
3.  Kadınlar Dünyası 1.–50./51.–100 (1913–1921) – Свет же на 1–50/51–100 (1913–1921);
4.   Yeni Har fl er le Kadın: II. Meşru tiyet  Döneminde Bir Jön Türk Der gi si (1908–1909) – Же на на но-

вом пи сму: Мла до тур ски ча со пис у Дру гом устав ном пе ри о ду (1908–1909);
5.  Türk Kadını (1918–1919) – Тур ска же на (1918–1919);
6.  Genç Kadın (1919 Ocak –Mayıs) – Мла да же на (1919 ја ну ар –мај);
7.  Ai le (1880) ve Hanım (1921) – По ро ди ца (1880) и Го спо ђа (1921).39

Дру гу еди ци ју чи не два из да ња:
1.   Yeni Har fl er le Bil gi Yur duIşı ı (1917-1918) / Osmanlı ve Er ken Cum hu riyet Kadın Der gi le ri: Ta-

le pler, En gel ler, Müca de le – Cilt 1 –Све тлост до мо ви не зна ња (1917–1918) на но вом пи сму 
/Жен  ски ча со пи си осман ског и ра но ре пу бли кан ског до ба: зах те ви, пре пре ке, бор ба – том 1.

2.   Yeni Har fl er le İnsa niyet (1882–1883); Kadınlık Hayatı (1913); Er ke kler Dünyası (1914); Ev Ho-
cası (1923); Fi ru ze (1924) / Osmanlı ve Er ken Cum hu riyet Kadın Der gi le ri: Ta le pler, En gel ler, 
Müca de le – Cilt 2 – Чо веч ност (1882–1883); Жи вот же на (1913); Свет му шка ра ца (1914); 
До ма ћин (1923); Тир киз (1924) на но вом пи сму/ Жен ски ча со пи си осман ског и ра но ре пу бли-
кан ског до ба: зах те ви, пре пре ке, бор ба – том 2.40

Сва ка по себ на књи га са др жи обим не и те мељ но на пи са не пред го во ре ко ји су вр ло ва жни 
те о риј ски окви ри за са гле да ва ње не са мо уло ге кон крет ног ча со пи са у вре ме ну и дру штву, већ 
и укуп них при ли ка у ко ји ма су жи ве ле и ра ди ле тур ске же не. Они су још зна чај ни ји има ју ћи у 
ви ду да су род не сту ди је ре ла тив но но ве не са мо у Тур ској, већ и у чи та вом све ту.

По ред ових из да ња, Би бли о те ка је об ја ви ла три ка та ло га при ват них ар хи ва пр ве же не адво-
ка та у Тур ској Су ре је Ага о глу, ва јар ке Зе рин Бо лук ба ши и тур ске књи жев ни це, но ви нар ке и ак-
ти вист ки ње за жен ска пра ва Не џи ле Тев фик.41 Па жње је вре дан и по ду хват пре во ђе ња књи ге Eu-
ro pean Wo men`s The sa u rus на тур ски је зик под на сло вом Kadın Ko nu lu Ka vra mlar Di zi ni, ко ји са др жи 
стан дар ди зо ва не пој мо ве ко ји се ја вља ју у ли те ра ту ри по све ће ној фе ми ни стич ким те ма ма.

За три де сет го ди на по сто ја ња, Би бли о те ка је ор га ни зо ва ла ви ше сим по зи ју ма и об ја ви ла че-
ти ри збор ни ка ра до ва. Пр ви до но си ра до ве са ме ђу на род ног ску па фе ми ни стич ких би бли о те ка 
„Жен ска ме мо ри ја“ ко ји је одр жан 1991. Дру ги збо р ник Ин сти ту ци о на ли за ци ја жен ског по кре-
та – при ли ке и ри зи ци на стао је као плод исто и ме ног кон гре са одр жа ног 1991. го ди не у Бо ну, а 
ко ји је, тру дом по сле ни ка и при ја те ља Би бли о те ке жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу пре ве ден 
на тур ски је зик. Тре ћи, Про блем из во ра у на стан ку жен ске ме мо ри је об ја вљен је 2009. го ди не, 
ка да је и одр жан на уч ни скуп на исту те му. Че твр ти збо р ник до но си ра до ве са ме ђу на род-
ног на уч ног ску па ко ји је Би бли о те ка ор га ни зо ва ла 2014. го ди не у са рад њи са Уни вер зи те том 

39  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı: Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv, Kadınların Bel le ği Di zi si Yayınları, pre-
u ze to 8. 4. 2020, http://ka di ne ser le ri.or g/ka din la ri-bel le gi-di zi si/.

40  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı: Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv, Kadınların Bel le ği Di zi si – 2 Yayınları, 
pre u ze to 8. 4. 2020, http://ka di ne ser le ri.or g/ka din la rin-bel le gi-di zi si-2-yayin la ri/.

41  Kadın Eser le ri Kütüpha ne si ve Bil gi Mer ke zi Vakfı: Kadın Mer ke zli Bir Kütüpha ne ve Arşiv,ÖzelArşivler Ka ta log Di zi siYayınları, pre-
u ze to 8. 4. 2020, http://ka di ne ser le ri.or g/ozel-ar si vler-ka ta log-di zi si/.
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Је ди те пе под на сло вом Пи са ње о жи во ту же на /ау то/би о гра фи је, ме мо а ри, ми то ви, исто ри о гра-
фи ја.42 Ујед но, то је и нај ве ћи на уч ни скуп ове би бли о те ке са пре ко 200 уче сни ка из це лог све та.

За кљу чак

Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу уи сти ну је „ра ди о ни ца“ и „ин спи ра ци ја“43 
ко ја ор га ни зу је низ за па же них ма ни фе ста ци ја – књи жев них ве че ри, ди ску си ја, пре да ва ња, 
про јек ци ја, из ло жби и слич них са др жа ја.44 Би бли о те ка има ве о ма до бро уре ђен веб-сајт и 
сво јим при су ством у јав но сти игра све ак тив ни ју уло гу у афир ма ци ји жен ског ства ра ла штва и 
чу ва њу од за бо ра ва ра зно вр сног ма те ри ја ла од зна ча ја за жи вот же не.

Ве ли ки је број про је ка та ко је је Би бли о те ка по кре ну ла и ре а ли зо ва ла уз по др шку ис так-
ну тих на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја и по је ди на ца, све са ци љем да се по тен ци јал ним ко-
ри сни ци ма учи ни до ступ ном бо га та књи жев на и ар хив ска гра ђа. Од по себ ног зна ча ја је ди-
ги та ли за ци ја при ку пље ног ма те ри ја ла ко ја ће у до глед но вре ме олак ша ти рад и, ве ру је мо, 
на дах ну ти мно ге ис тра жи ва че исто ри је тур ске же не, али и тур ског жен ског ства ра ла штва ко је 
је ве о ма за ни мљи во и вред но.

Ме ђу број ним лич но сти ма ко је су до на ци ја ма по др жа ле ову уста но ву у вре ме ње ног осни-
ва ња су и не ка зна ме ни та име на са вре ме не Тур ске, по пут чу ве не ле кар ке Тур кан Сај лан 
(Türkan Saylan), књи жев ни ца Леј ле Ер бил (Leyla Er bil), Пи нар Кур (Pınar Kür), Ерен диз Ата су 
(Eren diz Atasü) и мно гих дру гих. Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва у Ис тан бу лу сва ка ко сим-
бо ли зу је од нос „же не и књи ге, же не и пи са ња, же не и кор пу са зна ња и тра ди ци је“45 и то јој 
да је ис так ну то ме сто у са вре ме ној тур ској кул ту ри. Она ис цр та ва пор трет тур ске же не у вре-
ме ну и про сто ру.

Би бли о те ка жен ског ства ра ла штва је са сво јим све бо га ти јим фон дом сво је вр стан све док 
исто ри је и по ло жа ја тур ске же не, ње ног ства ра лач ког ду ха, пра ти лац ње них успо на и па до ва, 
бор бе и на да ња, про тив реч но сти у ко ји ма се и да нас на ла зи рас тр за на из ме ђу још увек ду бо ко 
уко ре ње не па три јар хал но сти и из во је ва не сло бо де. На осно ву ин фор ма тив ног веб-сај та Би-
бли о те ке очи то је да ова ин сти ту ци ја игра вр ло вид ну уло гу у кул тур ном и јав ном жи во ту Ис-
тан бу ла и Тур ске. По след ња за бе ле же на ак тив ност би ло је отва ра ње из ло жбе пла ка та (12–27. 
мар та) ко ји при ка зу ју по след њих че тр де сет го ди на бор бе тур ских же на про тив па три јар хал ног 
на сле ђа ко ја је при ре ђе на у Ре пу блич кој умет нич кој га ле ри ји на Так си му.46
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Wit ness of Ti me: Wo men`s Li brary in Is tan bul

Sum mary
The Women’s Library and Information Centre Foundation (WLICF) in Istanbul is a non-profit institution founded in 
1990. It is a library of women`s artistic and literary works, but it also keeps collections of periodicals, manuscripts, 
personal documents, audio and video material, rare works and other sources related to women`s life and reality 
from the Ottoman times until today. The library owns more than 14.000 books, 48 private archives, more than 469 
periodicals, a lot of artistic works, paintings, sculptures made by women etc. This institution organized several 
symposiums and workshops, a lot of public conferences and readings, and prepared dozens of round tables 
and exhibitions. Among these activities, the Library published several books and works on a variety of projects 
concerning digitalization of old periodicals and sources. 

This paper presents the library itself, but also gives an overview of two phenomena that allow an essential 
understanding of the specifics of its activities in modern Turkey. One is the institution of waqf, the most convincing 
expression of solidarity and the mutual assistance of the population without which it is impossible to imagine 
urban life in the Ottoman Empire. In that way – as a result of private initiative and investment of private capital, the 
Women’s Library in Istanbul was established. The second phenomenon covered is the phenomenon of women, their 
position and role in society and especially their attitude towards books. The Women’s Library, with its increasingly 
rich collection, is a kind of witness to the history and position of Turkish women and their creative spirit, a 
companion of their ups and downs, struggles and hopes, contradictions in which they are still torn between still 
deeply rooted traditional patriarchal values and the freedom they have won. 

Keywords: Women’s Library and Information Centre Foundation (WLICF), library, information center, women’s works, 
Istanbul, Turkey 

Zamanın Şahidi: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Özet
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 1990 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kadınların sanatsal ve edebi 
eserlerini saklayan bir kütüphane olup ancak aynı zamanda Osmanlı döneminden günümüze kadar kadının yaşamı 
ve gerçekliği ile ilgili süreli yayınlar, el yazmaları, kişisel belgeler, ses ve video materyalleri, nadir eserler ve diğer 
kaynakların koleksiyonlarını saklamaktadir. Kütüphanede 14.000’den fazla kitap, 48 özel arşiv, 469’dan fazla süreli 
yayın, bir çok sanatsal eser, tablo, kadın tarafından yapılmış heykeller vb. bulunmaktadır. Bu kurum kadın merkezli 
birkaç sempozyum ve atölye çalışması düzenledi, çok sayıda kamu konferansı ve kitap tanıtımı, yuvarlak masa ve 
sergiler hazırladı. Bu faaliyetler arasında Kütüphane, eski süreli yayınların ve kaynakların dijitalleştirilmesi ile ilgili 
çeşitli projeler üzerinde çeşitli kitaplar ve eserler yayınladı. Bu makalede kütüphanenin kendisi incelenmektedir, 
fakat aynı zamanda günümüz Türkiye’sinde faaliyetlerinin özellikleri hakkında temel bir kavrayışa yol açan iki olguya 
genel bir bakış verilmektedir. Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda kentsel yaşamı hayal etmeyi imkansız kılan ve 
nüfusun dayanışma ve yardımlaşmasının en ikna edici ifadesi olan vakıf kurumudur. Kadın Eserleri Kütüphanesi de özel 
girişim ve özel sermayenin yatırımı ile modern bir vakıf olarak kuruldu. Ele alınan ikinci olgu, kadın fenomeni, kadının 
toplumdaki konumu ve rolü ve özellikle kitapla olan ilişkisidir.

Kadın Eserleri Kütüphanesi, günden güne zenginleşen fonları ile, Türk kadının tarihine ve konumuna, yaratıcı ruhuna, 
onun iniş ve çıkışlarına, mücadeleler ve umutlarına, bugün hala köklü ataerkillik ve kazanılan özgürlük arasında çelişkili 
durumda bulunmasına özel bir şekilde tanıklık etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kütüphane, bilgi merkezi, kadın eserleri, 
İstanbul, Türkiye 
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