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AFET İNAN

Türk öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörüdür. Cumhuriyetin ilk tarih
profesörlerinden olan Afet İnan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde ilk Türk Devrim Tarihi Kürsüsü’nü kurmuştur.

Afet İnan 29 Kasım 1908
yılında Yunanistan’ın Kesendire
kasabasında dünyaya gelmiştir.
Babası orman memurluğu ve
müfettişliği yaptığı için sık sık
şehir değiştirmektedirler. 7 yaşındayken
annesini veremden kaybeden Afet İnan
çocukluğunu, Balkan Harbi, Cihan Harbi ve
İstiklal Harbi gibi savaşların arasında
geçirmiştir. Afet İnan ve ailesi Balkan Harbi ile
Anadolu’ya gelirler ve Afet, işgal yıllarının
sıkıntılarına rağmen okulunu bitirir. Tarihe çok
meraklıdır ve Alanya’da yeterlilik sınavını
kazanır. 1 Eylül 1922’de 14 yaşında
öğretmen olarak ilk görevine Antalya
Elmalı’da başlar. O dönem yabancı kuvvetler
yenilmiş, savaş kazanılmıştır fakat her yer
yıkık döküktür ve her taraf koku içerisindedir.
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Bu durum Afet İnan’ı derinden etkilemiştir ve
hayatının bir dönemi her şeyi koklayarak yeme
takıntısı olmuştur. Babasının işi dolayısıyla bu
süreçte de birçok farklı şehre giden Afet İnan
Bursa’da öğrenimine Öğretmen Okulu’nda
deva eder ve okulunu bitirip Redd-I İlhak
Okulu’na öğretmen olarak atanır. Bu sırada
Mustafa Kemal Atatürk ile bir ziyaret sırasında
tanışma fırsatı bulur. Konuşmalar esnasında
İkinci Meşrutiyet’ten önce Atatürk’ün o
bölgelerden geçerken zor bir duruma düştüğü
ve Afet İnan’ın anneannesi tarafından yardım
gördüğü ortaya çıkar. Bunun üzerine Mustafa
Kemal, İnan’ın eğitim masraflarını üstlenmek
ister. Afet İnan’ı iyi bir tarihçi olabilmesi için
İsviçre’ye gönderir. Afet İnan orada eğitimini
tamamladıktan sonra Ankara’ya döner ve tarih
öğretmenliği yapmaya başlar. 1930 yılında Türk
Tarih Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşuna katkı
sağlar. Daha sonra yaptığı çalışmalar ile hem
yurt içinde hem de yurt dışında ünlü tarihçiler
tarafından çok beğenilir. Kadın hakları
konusunda da çalışmalar yapmaya başlayan
Afet İnan 42 yaşında profesör olur. Hayatı
boyunca çalışan Afet İnan’ın, birçok yazılı eseri
bulunmaktadır.
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MARIE CURIE

Polonya asıllı kimyager ve fizikçi olan Marie Curie radyoaktivite üzerine
yaptığı çalışmalarla iki farklı alanda Nobel Ödülü kazanmıştır. Bu sayede
Nobel Ödülü’nü kazanan ilk kadın ve iki Nobel Ödülü’nü kazanan ilk bilim
insanı olmuştur. Halen iki Nobel Ödülü’ne sahip tek kadındır.
Marie Curie, 7 Kasım
1867’de Polonya’nın
başkenti Varşova’da
d ü n y a y a g e l m i ş t i r.
Devlet okullarında
öğrenim görmeye
başlayan Marie
Curie aynı zamanda
babasından bilim
üzerine eğitimle alır.
Küçük yaşta annesini ve
ablasını hastalıktan
kaybeden Marie Curie,
ülkedeki yasa gereği
üniversiteye gitmek için
ülke dışına çıkmak zorundadır. Bu yüzden
genç yaşta çeşitli işlerde çalışmaya başlamış
ve biriktirdiği parayla Bronya Sobonne’da tıp
eğitimi almıştır. Mezun olduktan sonra asıl
isteği olan matematik ve fizik alanında eğitim
almak istemiştir. Bu yüzden tekrar Varşova’ya
döner ve Endüstri ve Tarım Müzesi altında
gizli eğitim veren bir okulda dersler almaya
başlar.

Fakat diploma alabilmesi için başka bir ülkeye
gitmesi gereken Marie Curie, Paris’e gider ve
küçük bir tavan arasında yaşayarak eğitimine
devam eder. Bir buçuk yılın sonunda sınıf
birincisi olarak fizik derecesini, 3 yıl sonunda
ise matematik alanında ikinci derecesini
almıştır. Diplomasını alıp ülkesine dönen Marie
Curie, uranyum tuzlarının yaydığı radyoaktivite
ışını üzerine detaylı çalışmalara başlar. Uzun
yıllar süren araştırmalar sonucu yeni bir
radyoaktif madde keşfederek ona uranyum
adını verir. Doktorası için Fransa’ya geri dönen
Marie Curie, Fransa’da doktor unvanını alan ilk
kadın olmuştur. Aynı zamanda kızlar okulunda
öğretmenlik yapmaya da başlamıştır.
Marie Curie, radyasyondan kaynaklı bazı
rahatsızlıklar geçirmiştir. Bu sırada tümü
erkeklerden oluşan Fransız Bilim Akademisi
tarafından reddedilmiştir. 1. Dünya Savaşı
sırasında taşınabilir röntgen cihazları yapmış ve
bu yüzden yüksek miktarda radyoaktif
ışınlarına maruz kalmaya devam etmiştir. Bu
sebepten kanser olduğu düşünülmektedir.
Kanserden hayatını kaybetmiş ve ona “bilim
için ölen kadın” denilmiştir.
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ÜMMİYE KOÇAK
Türk oyuncu, yazar, çiftçi ve yönetmen.

Daha sonra topluluktaki kadınların kendi
hikayelerinden derlenerek oluşan bir oyun olan
Kadının Feryadı adlı oyunu sahnelemişlerdir.
Ümmiye Koçak Hasret Çiçekleri adlı oyununu
yazmış ve böylece 2006 Sabancı Uluslararası
Adana Tiyatro Festivali’nde sahneleme fırsatını
yakalamıştır. Bu alanda çalışmalarına devam
etmiş ve kadının kadına olan şiddetini anlatan
uzun metraj bir filmi hem yazıp hem
yönetmiştir. Bu Yün Bebek isimli filmi için
tarlada çalışarak biriktirdiği tüm parasını
harcamıştır. 49. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nde galası yapılan filme Akdeniz
Belediyesi, Mersin Ticaret Borsası, Mersin
Valiliği, Toroslar Belediyesi ve Mersin Sinema
Derneği sponsor olmuştur. Ümmiye Koçak, Yün
Bebek filmi sayesinde New York’ta düzenlenen
Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi
Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazanmıştır.
Türkiye’deki kadınların yaşadıkları sorunlara
dikkat çekmeye çalışan Ümmiye Koçak, maddi
yetersizliklerden dolayı New York’a ödülünü
almaya gidememiştir. Son olarak, 58
62 yaşındaki
Ümmiye Koçak, 11 tiyatro oyunu yazmış 500’ü
aşkın kez sahneye çıkmış ve Sabancı Vakfı
tarafından “Afife Jale’nin Ruhunu Taşıyan
Kadın” unvanını almıştır.

1977 yılında Adana’nın Çelemli Köyü’nde
1957
dünyaya gelmiştir. Ailesinin 10 çocuğundan
biri olarak doğan Ümmiye Koçak, ilkokuldan
sonra okula gidememiştir. Kendisini kitap
okuyarak geliştirmeye karar verir. İlk
okuduğu kitap Maksim Gorki’nin Ana
kitabıdır. Bu sayede hikaye yazmaya başlayan
Ümmiye Koçak, ilk hikayesini 13 yaşında
yazmıştır. Evlendikten sonra Mersin’in
Arslanköy köyüne taşınmış ve hala çalışmakta
olduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro
To p l u l u ğ u ’ n u ku r m u ş t u r. A m a c ı , kö y
kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya
göstermektir. Bu topluluğun ilk kez sahneye
koyduğu oyun Taş Bademleri’dir.
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ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI
Türk bilim insanı, psikolog.

Aynı zamanda ABD’de Berkeley, Princeton,
Colombia ve Harvard üniversitelerinde dersler
vermeye ve araştırmalar yapmaya devam eder.
Araştırmalarında insan gelişimi ve aile
arasındaki etkileşimi kültürlerarası bir bakış
açısıyla inceleyerek psikoloji literatüründe
kendine yer edinen Çiğdem Kağıtçıbaşı, sosyal
psikolojinin öncülerinden biri olarak
bilinmektedir. Geliştirmiş olduğu “Kültürlerarası
Benlik ve Aile Modeli” ile psikolojide ABD
egemenliğine karşı çıkmış ve birçok ulusal ve
uluslararası bilim ödülünün sahibi olmuştur.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda geliştirmiş
olduğu anne-çocuk eğitimi ve erken destek
projesi 62 ilde uygulanmaya başlanmış ve
halen daha uygulanmaktadır. Aynı zamanda
Çiğdem Kağıtçıbaşı hem Dünya Psikoloji
Derneği’nin yardımcı başkanlığını, Anne Çocuk
Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulu başkan
yardımcılığını, ISSC (Kültürler-arası Psikoloji
Kuruluşu ve Uluslararası Psikolojik Bilimler
Birliği)’nde başkan yardımcılığı yapmış, hem de
uzun yıllar UNICEF’in danışmanlığını yapmayı
sürdürmüştür. Günümüzde 1.200 üzerinde atıf
ile kendisine en çok atıf yapılan psikologlardan
ve akademisyenlerden birisidir.

1940 yılında İstanbul’da dünyaya gelen
Çiğdem Kağıtçıbaşı eğitimini Robert
Koleji’nde tamamlar. Daha sonra eğitimine
devam etmek için ABD’ye gider. Orada
Massachusetts’te Wellesley Koleji’nde lisans
eğitimini psikoloji alanında bitirir. Daha sonra
yüksek lisans eğitimi Berkeley’deki California
Üniversitesi’ne başlar ve doktorasını verir.
Eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen
Çiğdem Kağıtçıbaşı, Türkiye Bilimler
Akademisi’nin kurucu üyelerinden biri olur.
O DT Ü, B o ğ a z i ç i Ü n i v e r s i t e s i v e Ko ç
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapar.
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TÜRKAN SAYLAN

Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve sosyal aktivist.
Derken, 1976 yılında Cüzamla Savaş Derneğini
kurmuş ve İstanbul Tıp Fakültesi Lepra (Cüzam)
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü
yürütmüştür.Prof. Dr. Saylan, 1990'da
oluşturulan "İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi"nin kuruluşunda görev
almış ve 1996'ya kadar Müdür Yardımcılığı ile
Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü
yapmıştır. Saylan, İstanbul Tabip Odası ve
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfının da
üyeliğini yapmıştır. 1986'da kendisine
Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü"
verilen Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık
Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını
da üstlenmiştir. Uluslararası Lepra Birliği'nin
(ILU) kurucu üye, ayrıca Avrupa Dermato
Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra
Derneği'nin de üyeliğini yapmıştır.
Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet
Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar
Polikliniklerinin kurulmasında yer almıştır.
1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü
olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra
Hastanesi Başhekimliği'ni yapmıştır. 1989
yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nin kurucularındandır ve uzun bir süre
Genel Başkanlığını yürütmüştür. Türkan Saylan;
dernek çalışmalarıyla yaşamı boyunca 29 bin
üniversite öğrencisine, 36 bin 600 kıza da
ilköğretim-lise bursu vermiştir.

13 Aralık 1935
günü İstanbul'da
doğmuştur. Cumhuriyet
döneminin
ilk müteahhitlerinden Fasih
Galip Bey ile İsviçreli Lili
Mina Raiman çiftinin beş
çocuğunun en
büyüğüdür. 1963’te
İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesini bitirmiştir. 1968
yılında İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda
Başasistanlığa başlamıştır. 1971'de İngiliz
Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri
eğitim görmüş, Fransa'da ve İngiltere'de kısa
süreli çalışmalar yapmış, 1977'de profesör
olmuştur. Hamilelik döneminde Cüzamlılara
çok kötü davranıldığına tanık olmuş ve bu
duruma çok üzülmüştür. Bunun üstüne
Cüzamı araştırmaya başlamıştır. Cüzamın
anlatıldığı gibi bir şey olmadığını anlamış, bu
konuda kendini geliştirmeye başlamıştır.
Anadolu’da köy köy dolaşıp, ekipler kurmuş
ve neredeyse bütün cüzamlıların evine kadar
ulaşmıştır. Bu esnada kendi ifadesiyle
köylüyü, sefaleti ve insanı tanımıştır.
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AFİFE JALE

Afife Jale Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk Müslüman kadın oyuncudur.
Fakat sanatçının mutluluğu kısa sürmüştür ve
Şehir Tiyatrosu polis tarafından birkaç kez
baskına uğramıştır. Sanatçı polislerin elinden kıl
payı kurtulmuştur.
Bu olaylardan sonra Dahiliye Nezareti (İçişleri
Bakanlığı) devreye girer ve Müslüman Türk
kadının sahnede rol almasını yasaklar. Sanatçı
ilk baskınlardan kurtulsa da son baskında
yakalanarak polisler tarafından götürülür.
“Dinini milliyetini unutan sen misin?” diye
hırpalanır. Afife’nin, Darülbedayideki ücretli
görevine de son verilir. Bu arada babası da
sanatçıyı “kötü kadın” oldun diyerek evlatlıktan
reddeder. Bütün bunlar yaşanırken Afife bir
yandan da şiddetli baş ağrılarından
muzdariptir. Nihayet 1923 yılında Mustafa
Kemal Atatürk, Türk kadınının sahneye çıkma
yasağını ortadan kaldırır ve Afife Jale özgür bir
şekilde oyunculuğunu yapmaya başlar.
Turnelere çıkan sanatçı, birçok tiyatro
sahnesinde rol alır. Fakat sanatçı, yaşadığı
ağrılar ve sıkıntılı günler neticesinde doktor
tavsiyesiyle, ağrılarını durdurmak için kullandığı
morfine bağımlı hale gelir ve tiyatroyu
bırakmak zorunda kalır. Afife Jale, Türk Tiyatro
Tarihi’ne adını bir kadın olarak, çok genç yaşta
kazımış bir sanatçıdır. 1997’den beri adına
düzenlenen Afife Jale ödülleri her sene genç,
yaşlı, kadın, erkek oyuncular tarafından gururla
taşınmaktadır.

Afife Jale, 1902 yılında
orta halli bir ailenin kızı
olarak
İstanbul’un Kadıköy semtinde
dünyaya gelir.
Afife’nin çocukluk düşlerinde
hep tiyatro vardır. İstanbul Kız
Sanayi Mektebi’nde okurken de
aklı tiyatrodadır. Tiyatro
sevgisiyle 1918’de, Türk ve
Müslüman kadınlarının sahneye
çıkmasının yasak olduğu bir
dönemde Dârülbedâyi’de (Şehir Tiyatroları)
açılan sınava girer. Babası oyunculuğu hafiflik
olduğunu düşündüğü için bu işi yapmasına
karşıdır, fakat annesi Afife’ye hep destek
olmuştur.3 Nisan 1919 tarihinde, Hüseyin
Suat'ın Yamalar adlı oyununda, Emel rolü ile
ilk kez sahneye çıkar. Sanatçı bu rolü, Eliza
Binemeciyan adlı yabancı bir oyuncunun yurt
dışına kaçması ile elde etmiştir. Gösterdiği
üstün performans ile izleyenleri etkileyen
sanatçıya, büyük alkış ve çiçekler ile destek
verilmiştir. Asıl ismi Afife olan sanatçı, bu
oyunda “Jale” takma ismini kullanmış ve
daha sonraları Afife Jale adıyla anılmaya
başlanmıştır.
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ROSA PARKS

Rosa Louise Parks Amerikalı insan hakları savunucusudur.
Sonradan, ‘’Otobüslerdeki bu muameleye
direnişim 1 Aralık günü başlamadı.
Montgomery’de otobüse binmek yerine işe
yürüyerek gidip geldiğim çoktur’’ diye
anlatmıştır. Şehirdeki siyahlar tam 381 gün
boyunca otobüslere binmediler. İşlerine
okullarına yürüdüler. Siyahlar buldukları her
özel araçla, belediye otobüsü bilet fiyatına
yolcu taşımaya başladılar. Bazı beyaz ev
kadınları da arabalarıyla destek verdi. Belediye
otobüslerini işleten şirket büyük maddi zarar
yaşadı. Bazı otobüsleri adeta çürüdü.
Protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini
verdi. ABD Federal Mahkemesi, otobüslerdeki
bu uygulamayı yasakladı. Ama Rosa
Parks Alabama'da beyazlar tarafından taciz
edildiği için kuzeye taşınmak zorunda kaldı.
Aynı tarihlerde Alabama valisi,
siyahileri üniversitelere almama gayreti
içindeydi. Büyük olaylar patlak verdi. Martin
Luther King'in başını çektiği giderek büyüyen
hareket 1964'de çıkarılan yasa ile başarıya
ulaştı. Rosa Park bu direnişin sembolü haline
geldi.1999'da Time dergisince 20.
yüzyılın insan hakları savunucusu seçildi.
Parks 1996 yılında Başkanlık Hürriyet
madalyasına layık görüldü. 1999 yılının başında
da, Kongre'nin altın madalyasına hak kazandı
ve bu ödülü Bill Clinton'un elinden aldı.

Rosa Parks 1913’te
ABD'de Alabama
eyaletinde doğdu.
1943'te Amerikan Yurttaş
Hakları hareketine
katıldı. 1955'te Alabama eyaletinde,
siyahilere uygulanan ayrımcılığa karşı tavır
koyarak sonrasındaki hareketin başlangıcını
yapan kişi oldu.
O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin
güney eyaletlerinde siyahilerle
beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyor,
kendilerine ayrılmış ayrı yerlere oturuyorlardı.
Rosa Parks bir gün Montgomery'de otobüse
bindi. O otobüste bir beyaz, beyazlara ayrılan
yerde yer bulamayınca, siyahilere ait
bölümde oturmakta olan Rosa Parks'tan
koltuğundan kalkıp kendisine yer vermesini
istedi. Şoför de kalkması için uyardı ama
Parks yerinden kalkmadı. Tutuklandı ve hapse
girdi.
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HYPATIA

Hypatia Eski Mısırlı Yeni-Platoncu filozof, ilk önemli kadın matematikçi ve astronomdur.
İskenderiye Kütüphanesi'nde felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler vermiştir.
Hypatia doğayı; mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalışmıştır.
Hypatia’nın yaşadığı dönemde,
İskenderiye Roma’nın bir
eyaletidir. İskenderiye’nin en
önemli özelliği ünlü müzesi ve
kütüphanesinidir. Hatta
hepimizin çok yakından
tanıdığı matematikçi Öklid
bu merkezde yaşamıştır.
İskenderiye Kütüphanesi,
felsefe okulu, müzesi ve
bunlardan daha da önemlisi
“eklektik” olarak
adlandırdığımız geniş bir
bakış açısına sahip öğretisi ile
ünlüdür. Hypatia da Atina'da
eğitimini aldıktan sonra 400
yılına doğru İskenderiye'ye
döner ve İskenderiye
Kütüphanesi'ndeki Platon
Okulu'nda dersler vermeye başlamıştır.
Hypatia bu okulda,
içerisinde Hristiyanlık, Paganizm ve Musevilik
gibi birçok inanca sahip
öğrencisine Platon ve Aristo'nun öğretilerini
kazandırmıştır.

Hypatia'nın devrin en güzel kadınlarından biri
olduğu ve Vali Orestes'in bizzat Hypatia'dan
ders aldığı sıralarda Hypatia'ya aşık olduğu
bilinmektedir. Vali Orestes, Piskopos Cyril'i
kışkırtarak, Hypatia'ya karşı hızla büyüyen
nefrete neden olmuştur. Piskopos Cyril,
Hypatia'yı hedef göstererek İncil'den yaptığı
alıntılar ile halkı kışkırtmış ve Hypatia, halk
tarafından "dinsiz" ve "şeytan" olarak
nitelendirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde
de Kıptî bir Hristiyan çetesi tarafından
taşlanarak öldürülmüştür. Bu olaydan hemen
sonra pek çok araştırmacının kentten ayrılması
üzerine İskenderiye ilkçağın büyük bilim
merkezlerinden biri olma özelliğini yitirmeye
başlamıştır. Eserlerinden günümüze ulaşabileni
yoktur; fakat Sinesius ile yazıştığı mektupların
bir bölümü mevcuttur. Aritmetik üzerine 13
ciltlik bir yorumu ve Astronominin Kanunları
adlı bir kitabı olduğu bilinmektedir. Hypatia'nın
bilime katkıları; gök cisimlerinin
sınıflandırılmasında, hidrometrenin
bulunmasında, sıvıların yoğunluk derecesinin
belirlenmesinde ve daha birçok konuda etkili
olmuştur.
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MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
Türk sümerolog, tarihçi, dilbilimci.

20 Haziran 1914’te Bursa’da
doğmuştur. İlkokulu,
Kurtuluş Savaşı’nda
İzmir’den göçmen
olarak gittikleri
Çorum’da okumaya
başlamıştır. İlkokul
beşinci sınıfta ise
ailesiyle birlikte Bursa'ya
gelmiştir. Babası tarafından
keman ve Fransızca dersleri
alması için özel bir okul olan
Bizim Mektep'e verilen
Muazzez, 1926 yılında
Bursa'da Kız Muallim
Mektebi’ne sınavla girip,
1931 yılında mezun olmuştur. Ardından
babasının da öğretmenlik yaptığı Eskişehir'e
tayin olmuş ve burada 4 buçuk yıl
öğretmenlik yapmıştır. 15 Şubat 1936
tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne
kaydolmuştur. Nazi Almanyası'ndan
Türkiye'ye iltica etmiş olan ve Ankara
Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. Hans
Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü
derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger'den
Sümer ve Akad Dilleri ve Mezopotamya
Kültürü derslerini almıştır.

Mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark
Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivi’ne
uzman olarak atanmıştır. Müzede çalıştığı
31 yıl boyunca meslektaşları ile birlikte
müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad
ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce
tableti temizleyip, sınıflandırıp
numaralandırmış, 74.000 tabletten oluşan
çivi yazılı belgeler arşivini oluşturmuş ve
3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog
halinde yayımlamıştır. 1960'da Heidelberg
Üniversitesi'nde 6 aylık bir çalışma yapmış,
Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu
şehirden alarak Londra'ya götürmüştür.
Emekliye ayrıldıktan sonra bir süre
yurtdışında yaşayan Çığ, Prof. Kramer'in
History Begins at Sumer kitabını “Tarih
Sümerle Başlar” adıyla çevirmiştir. Kitap,
Türk Tarih Kurumu tarafından
yayımlanmıştır. 2000 yılında İstanbul
Üniversitesi Muazzez İlmiye Çığ'a ‘Fahri
Doktor’ ünvanı vermiştir. Sümer ve Hitit
kültürlerini tanıtan 13 kitap ve birçok
bilimsel makale yazmış ve birçok ödül
almıştır. 105
103 yaşında olan Çığ, hala bilimsel
ve popüler makaleleri çeşitli dergi ve
yayınlarda yayınlanmakta ve bu alanda
çalışmalarına devam etmektedir.
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MARY WOLLSTONECRAFT
İngiliz yazar, filozof ve kadın hakları savunucusudur.
Mary Wollstonecraft
1759’da yedi çocuklu bir
ailenin ikinci çocuğu olarak
Londra'da doğmuştur.
İşlerinde başarılı olamayan
babası, ailesine şiddet
uygulamakta ve alkol
kullanmaktaydı. Kız
çocukları okula
gönderilmediği için okuma
yazmayı yaşlı bir kâhyadan
öğrenen Mary, o dönemde
kız çocuklarının geçimlerini
sağlamaları için tek geçerli
yol olan evlenmeye sıcak
bakmadığı için evden ayrılmıştır.
Mary, para kazanabilmek pek çok farklı işte
çalışmıştır. Kadınların fakirlik içinde ölmemek
adına eşlerinden ayrılamadığı bir dönemde,
kadınların eğitim görmesi ve meslek sahibi
olması gerektiğini düşünmektedir. Bu
düşüncelerini Kız çocuklarının Eğitimi
Hakkında Düşünceler adlı kitabında dile
getirmiştir. “Mary: A fiction” isimli ilk romanını
1786’da yazmıştır; evliliği ataerkil bir kurum
olarak niteleyerek eleştirmiş ve romanın
kahramanın sevgisiz bir evlilik içinde yaşamak
zorunda kaldığını, sevgi ve şefkat ihtiyacında
olduğunu anlatmıştır.

1792’de Mary cinsiyetler arası eşitliği
savunduğu en ünlü eseri Kadın Haklarının
Gerekçelendirilmesi’ni (A Vindication of the
Rights of Women) yazmış ve Fransız
Devrimi’nin yalnızca erkeklere eşitlik ve
demokrasi getirdiğini savunmuştur.
Kadınların inanılmaz şekilde bastırılmalarını,
sadece görünüşlerine dikkat eden bireyler
olarak yetiştirilmelerini eleştirmiş ve
erkeklerin kadınları “sığ” ya da “aptal” gibi
nitelemelerinin asıl sebeplerinin erkeklerin
kendileri olduğunu söylemiştir. Hatta bu
eserinde, dönemin düşünürlerinden JeanJacque Roussoe’nun kadınların duygusal
olduğu ve bu yüzden eğitilemeyecekleri ile
ilgili görüşlerine karşı oldukça açık şekilde
eleştirel bir tavır takınmıştır. Daha önce de
böyle düşünen pek çok kadın olsa da bu ve
daha pek çok görüşü kadın haklarının
savunulmasında bu kadar açık ve dolaysız bir
şekilde ve daha da önemlisi yüksek sesle
söyleme cesaretini ilk defa Wollstonecraft
göstermiştir. 1795'te yayımcısı aracılığıyla
tanıştığı ve dönemin çok satan kitaplarından
olan "Siyasi Adalet"in yazarı William
Godwin'le evlenmiştir. Feminizmin annesi
olarak nitelendirilen Wollstonecraft,
düşünceleriyle insan haklarının gelişimine
büyük katkı sağlamıştır.
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SIMONE DE BEAUVOIR

Simone de Beauvoir Fransız yazar ve feminist filozoftur. Roman, felsefe politik ve
sosyal deneme, biyografi ve otobiyografi yazarı, gazetecidir.

Simone de
Beauvoir 9 Ocak
1908’de Paris’te
Georges Bertrand
ve Françoise
(Brasseur) de Beauvoir
çiftinin kızı olarak dünyaya
gelmiştir. Geleneksel bir
ailenin büyük kızıdır.
Otobiyografisinin ilk
bölümünde (Bir Genç Kızın
Anıları) dinine ve ülkesine
bağlı ataerkil bir ailenin
sorumluluklarla donatılmış
kızı olarak yaşadığı dönemden bahseder.
Kişiliğinin koyu katolik annesinin ve babasının
karşıtı olarak şekillendiği söylenebilir.
De Beauvoir, matematik ve felsefe eğitimi
almıştır. 1929’da Jean-Paul Sartre ile
tanışmıştır. Sartre ile birbirlerinin

De Beauvoir bu gazetede kendini geliştirmiş
ve ölümüne kadar editör olarak çalışmaya
devam etmiştir.
Simone de Beauvoir önce “Kadın: Efsane ve
Gerçek” adlı denemesini yazmıştır. Bu
denemesinde erkeklerin kadınları, erkekleri
yanlış havalara, izlenimlere sokan gizemli
“diğer”ler olarak gördüğünü iddia
etmektedir. Ve erkeklerin, bu “diğer”olma
durumunu, kadınları ve onların problemlerini
anlamadıklarına, onlara yardım etmediklerine
hatta onlara uyguladıkları baskılara bir neden
olarak kullandıklarını söylemektedir.
En önemli eseri 1949’da yazdığı, kadınların
gördüğü baskıların bilimsel incelemesini
yaptığı ve modern feminizmin temellerini
kurduğu “İkinci Cins” (Le Deuxième Sexe)
sayılabilir. “Kadın doğulmaz kadın olunur.”
prensibiyle tanınmaktadır.
Hayatı boyunca yoğun, verimli bir çalışma
geçiren Beauvoir, 1983 yılında Avrupa
kültürüne katkı sağlayanlara verilen Sonning
Ödülünü almıştır. Kalemi ise son ana kadar
elinden düşürmemiştir. O nasıl kalemi elden
bırakmayıp sonuna kadar ürettiyse, bugüne
kadar etkisi de aynı yoğunlukta olmuştur.

düşüncelerini ve hayatlarını etkilemişlerdir. II.
Dünya Savaşı'ndan sonra De Beauvoir,
Sartre’ın arkadaşları ile kurduğu “Modern
Zamanlar” (Les Temps Modernes ) adlı politik
gazetede çalışmaya başlamıştır.
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FRIDA KAHLO

1925'te okuldan eve dönerken bindiği
otobüsün tramvayla çarpışması sonucu çok
kişinin öldüğü kazada, trenin demir
çubuklarından birisi Frida’nın sol kalçasından
girip leğen kemiğinden çıkmıştır. Kazadan
sonra tüm hayatı korseler, hastaneler ve
doktorlar arasında geçmiş; omurgası ve sağ
bacağında dinmeyen bir acıyla yaşamıştır.
Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkmış,
ailesinin teşviki ile sıkıntı ve acıdan kaçmak
için resim yapmaya başlamıştır. Yatağının
tavanındaki aynaya bakarak oto
portreler yapmıştır. İlk otoportresi, "Kadife
Elbiseli Otoportre”'dir. Sık sık sağlığı bozulan
Frida, dayanılmaz acılarla başa çıkmak için
bütün gücüyle resim yapmış; yalnız ülkesinde
değil, Amerika ve Fransa’da sergiler açmıştır.
1938’de New York’ta açtığı sergi ona büyük
ün getirmiş 1939’daki Paris sergisi ile övgüler
toplamıştır. 1943’te La Esmeralda adlı bir
sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan
Frida, sağlık durumu kötüleşmesine rağmen
ders vermeyi on yıl boyunca sürdürmüştür.
Sağlık koşulları nedeniyle derslerini evinde
vermiştir. Öğrencilerine "Los Fridos" (Frida
öğrencileri) denilmiştir. Sağlık sorunları
yaşamı boyunca devam etmiş, 1953 yılında
sağ bacağını kaybetmiştir. Kahlo, yirminci
yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelmiş,
resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı
ve politik görüşleri ile tanınmaktadır.

Meksikalı ressam.

6 Temmuz 1907 yılında
Mexico City’nin güneyindeki
Coyoacan’da, dört kız
çocuğu bulunan bir ailenin
üçüncü kız çocuğu olarak
dünyaya gelmiştir. Ama o,
doğum günü tarihini
Meksika Devrimi’nin
gerçekleştiği 7 Temmuz
1910 olarak kabul etmiştir.
Frida Kahlo’nun sağlık
sorunları daha çocukken
başlamıştır. Altı yaşındayken
babasıyla çıktığı bir gezinti
sırasında ayağı ağaç
köklerine takılmış ve yere
düşmüştür. Bu olay sonrası
çocuk felci geçirmiş ve bir
ayağı topal kalmıştır. Frida,
dönemin en iyi eğitim veren kurumlarından
Ulusal Hazırlık Okulu’na kaydolmuştur.
Okulun Frida’nın hayatında önemli bir etkisi
vardır. Okul onu, dönemin kültürel ve politik
hayatına yakınlaştırmakla kalmamış, sonraları
Meksika düşün hayatında etkin olacak
isimlerle dostluk kurmasını da sağlamıştır. Bu
yıllar, Frida’nın karakterinin oluşmasında
büyük rol oynamıştır.18 yaşında geçirdiği bir
trafik kazası bütün hayatını değiştirmiştir.
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