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„Без анализа на документите на Госпоѓа Латифе не е можно да 
се напише историјата на револуцијата, поточно историјата на Репу-

бликата”.
Проф. Решат Кајнар, 10 април 1979 
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По пет години...

Средбата на Латифе со читателите донесе бурни денови за мене. 
Имаше голем интерес. Читателите многу ја засакаа вистината за 
Госпоѓа Латифе. Со голема возбуда ги шетав книжарниците. Летав 
низ воздухот со ветрето кое ми го овозможуваше Госпоѓата Латифе. 
Едно утро, добив известување со кое се вратив во реалноста. Добив 
судска покана. Двајца кодоши покренале  обвинителен акт во две Об-
винителства. Случката Топал Осман за која се раскажува во книгата 
е претворена во скандал според обвинителите, кои како извор се по-
викуваат на кажувањата на сестрата на Госпоѓа Латифе, така почнаа 
нервозните денови.

Султанахмет, Обвинителот за медиуми Нуртен Алтинок ја враќа 
назад пријавата на обвинителот, додека Багџилар, Обвинителот за 
медиуми Али Чакир, прифати дека станува збор за омаловажување 
на Ататурк. Тоа беа денови кога се линчуваа со јајца по судските 
коридори писателите и луѓето кои ги искажуваа своите мисли. И јас 
од сето тоа не бев поштедена. Ќе ми се судеше со барање за затвор-
ска казна од 4,5 години со образложение дека „по пат на печатените 
медиуми сум го омаловажила споменот на Ататурк”. Од семејството 
на Госпоѓа Латифе беа подготвени да сведочат за мене, роднините 
Гулумсер Оке и Мехмет Садик Оке. Мехмет, кој случката многу пати 
ја слушал од баба му Веџихе Илмен, даде опширно објаснување во 
медиумите. Ова објаснување, објавено на 7 Септември 2006 година 
во списанието Темпо, подоцна го приложив во суд.1  Во првото 
рочиште се донесе ослободителна одлука, така што немаше потреба 
од сведочењето на семејството на Госпоѓата Латифе. 

Одлуката беше одлична: Во записите влезе дека напишав книга за 
феминистичката личност на Госпоѓата Латифе и дека немам намера за 
омаловажување. Сакам тука да ги спомнам имињата на Обвинителот 

1   Ова објаснување е опфатено во резимето на книгата кое е подготвено под името Госпоѓа 
Латифе, концепт книга. Со цел вистината за Госпоѓата Латифе да биде презентирана 
на што поголем број читатели, подготвена е и книга со ДВД со документарец за 
Госпоѓата Латифе, во траење од половина час, за што сум му особено благодарна на 
Јалчин Балџи.
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Мехмет Шахин, кој побара мое ослободување и судијата  Мухтерем 
Булут, кој пресуди ослободителна одлука за мене и моите бранители 
Гулчин Чајлигил и Фикрет  Илкиз. 

Во претходните изданија на мојата книга, му се заблагодарив 
единствено на Муаммер Ербој, внук на Госпоѓата Латифе. На внукот 
Мехмет Садик Оке, кој претпочиташе да остане анонимен, чекав пет 
години за да му се заблагодарам јавно. Бев свесна за постојаното 
залагање на Гулумсер Оке за да биографијата на Госпоѓа Латифе 
биде објавена со најточни податоци. 

Голема благодарност до сите кои вложија труд во создавањето на 
делото Госпоѓата Латифе во текот на 2006 година. 

Од објавувањето на биографското издание Госпоѓата Латифе 
поминаа точно пет години.  За новото издание, кое ќе се објави од 
страна на издавачката куќа Еверест, повторно ја прочитав книгата 
и ги додадов новите документи и сознанија кои во меѓувреме се 
обелоденија. Насловната фотографија ја добив од внукот на Госпоѓата 
Латифе, Мехмет Аксел. Уредник на новото издание е Емре Тајлан.

Му посакувам убави моменти на читателот со книгата...
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Предговор

Госпоѓата Латифе, уште од моето детство гледаше во мене од една 
фотографија на ѕидот. Оваа фотографија е снимена во 1923 година, 
кога Госпоѓата Латифе и Мустафа Ќемал Паша дојдоа во Ушак. Фо-
тографијата, на која е сликан мојот дедо, кој беше прв директор во 
Секторот за внатрешни работи Анкара Кел Осман (Еркеллер) заедно 
со Мустафа Ќемал Паша и Госпоѓата Латифе, беше како составен 
дел на нашата куќа. 

Секогаш кога ќе погледнев во Госпоѓата Латифе, секогаш раз-
мислував „што е оваа жена, каква е? Како се омажила за Мустафа 
Ќемал Паша”.

Во март 2004 година, во библиотеката на мојата пријателка видов 
една пожолтена книга која ме гледаше мене, така повторно се разбу-
ди интересот од моето детство.

Оваа книга, која раскажуваше за бракот на Госпоѓата Латифе и 
Мустафа Ќемал Паша, ја прочитав при враќање дома со градскиот 
автобус навечер. Оваа важна жена, која чекаше да биде откриена, ме 
собра во нејзината дланка. Со возбудата на новинар, со чуството кога 
треба да се стигне една вест, истата вечер дома почнав да ги вадам 
периодичните списанија и книги од полиците и да ги прелистувам и 
читам. 

Така почна мојата двегодишна дружба со госпоѓата Латифе.
Госпоѓата Латифе беше како гатанка. Веднаш сите негативно 

пристапуваа кон неа, за неа се зборуваше како несреќа која го снајде 
Мустафа Ќемал Паша. Според тоа што за нејзината омраза пишуваа 
историските книги кои воопшто не ги спомнуваа жените, беше пока-
зател дека тука има работи кои треба да се допрат.

Сфатив дека станува збор за независна жена, која има улога во по-
четните чекори во првите години од Републиката. Требаше да дојдам 
до податоци со кои тоа ќе се потврдеше. 

И успеав, дојдов до податоци. На неколку наврати ги прочитав 
мемоарите, биографијата на Ататурк и книгите на странските допис-
ници кои зборуваа за тоа време, ги прочитав деловите на книгите кои 
раскажуваа за неа. Госпоѓата Латифе, иако е оставена во сенка, како 
сопруга на Мустафа Ќемал, во секој пишан документ се спомнува и 
нејзиното име, иако во кратки црти се пишува за нејзината личност, 
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сепак тоа ми помогна и ми ја олесни работата околу пишувањето на 
книгата. 

Како основа ги земав оргиналните изданијата на книгите кои беа 
преведени на турски јазик. Особено се залагав да ги најдам првите 
изданија на мемоарите. Историските книги воопшто не пишуваа за 
Госпоѓата Латифе и останатите жени на револуцијата. Но сепак, спо-
редбеното читање, обелоденуваше многу податоци и информации. 
Спомените, објавените информации по весниците, усните историски 
студии во кои се соединуваа случувањата во тој период, постојано ја 
подигнуваа сенката од Госпоѓата Латифе. Тајната на работата е во 
тоа што се гледа со женско око.

Весниците, за разлика од мемоарите, могу по топло се прибли-
жуваа кон Госпоѓата Латифе. Особено светските медиуми опфаќаа 
многу информации на оваа тема. Кога почнав да ја прочешлувам ко-
лекцијата весници од 1920 година, Госпоѓата Латифе почна и мене да 
ме изненадува. Госпоѓата Латифе се доживуваше како предвесник на 
промените во Турција. По доживеаниот инфракт на Мустафа Ќемал, 
меѓу набројаните имиња кои можат да го заменат, прво се напиша 
името на Госпоѓата Латифе. Проценките за Турција и за Госпоѓата 
Латифе на светските медиуми воопшто не се објавија во Турција, 
така што вие за првпат овие тектови ќе ги прочитате тука. Овие тек-
стови јас ги преведов.

Госпоѓата Латифе, која во периодот од 1923-1925 година беше ан-
гажирана како висок државен функционер, стекна светска слава како 
сопруга на Мустафа Ќемал Паша, која не е забрадена и како борец 
за женските права. Портретот на Госпоѓата Латифе кој се појави, ис-
товремено ги истакнуваше и непознатите страни на Мустафа Ќемал 
Паша. Мустафа Ќемал Паша, не обрнувајќи внимание на зачудените 
погледи, чуствуваше среќа кога разменуваше мисли со својата со-
пруга, со задоволство ја истакнуваше својата жена во сите полиња и  
создаваше добар пример на сопруг. 

Ќе се запрашате, имаше ли љубов во овој брак...? Јас сите инди-
кации за љубовта ги собрав една по една и ги ставив во книгата. Не 
можев да се воздржам, а да не помислам дека овој брак, кој целосно 
не се реализираше, предизвика болка не само кај Госпоѓата Латифе 
туку и кај Мустафа Ќемал Паша. 

Но, во текот на годините по разводот, почитта кон Госпоѓата Ла-
тифе со големо мајсторство се уништуваше, со тоа се менуваше и 
обликот на нивната врска, сѐ што беше поврзано со нивната заемна 
љубов и помин, се оцрнуваше. 

Госпоѓата Латифе, по разводот со Мустафа Ќемал Паша живееше 
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половина век во таа темница. За да можев да пишувам за периодот 
за кој нема записи, се обидов да стапам во контакт со семејството 
на Госпоѓата Латифе. Еднаш се сретнав со многу чудна пречка. Гос-
поѓата Латифе имаше оставено тестамент да не зборуваат роднините 
од второ колено. Затоа тие претпочитаа да молчат. Единствено успе-
ав да обезбедам помош од нив за потврдување на точноста на обја-
вените податоци. Така, додека бев во ваква  безнадежна состојба, се 
запознав со внукот од трето колено Почесниот конзул на Австрија 
во Измир Муаммер Ербој. Ми помогна за да ги надополнам праз-
нините. Ме запозна со госпоѓата од крв и месо Латифе. Особено ми 
го раскажа животот на тетка си по разводот. Заборавените интервјуа 
во архивите на сестрата на Госпоѓата Латифе, Веџихе Илмен и рас-
кажувањата на семејниот круг, кога се споредија со останатите ин-
формации, многу темни старни се осветлија. 

Многу ми помогнаа и блиските роднини на лицата кои беа дел 
од кругот на Чанкаја во првите години од  Републиката. Куќата во 
Бујук Ада на Фетхи Окјар и Галибе Окјар, библиотеката на Госпоѓа-
та Галибе, која како во старите времиња стои на местото, ме однесоа 
во тоа време. Внукот Фетхи Окјар ги отвори писмата и весниците 
кои неговата баба Галибе ги чуваше врзани со сиџим. Документот на 
Сурејја Агаоглу од Женската Библиотека, ми помогна да ги разберам 
жените од пред осумдесет години. Некои извори, кои ми дадоа пода-
тоци останаа анонимни. Сакам да кажам дека сите информации кои 
се опфатени во делото се потврдени најмалку од два извора. Стекнав 
толку богат материјал, што и самата бев изненадена.

Госпоѓата Латифе, по разводот точно педесет години не прогово-
ри. Но, целта не ѝ беше да исчезне. Таа, бидејќи секогаш погрешно 
беше разбирана, избегнуваше да зборува. За еден ден да биде раз-
брана, таа си водеше дневник, спомените си ги запишуваше, сите 
документи кои за неа беа драгоцени ги чуваше во еден банкарски 
сеф, за да бидат отворени кога ќе дојде времето. Сама работеше како 
една историска установа. Листата со докуемнти во банкарскиот сеф 
ме насочи многу во моето истажување.

Госпоѓата Латифе во оваа книга, ќе нѐ изненади сите. Госпоѓата 
Латифе која ја познаваме и оваа Госпоѓа Латифе која се создаде по 
ова истражување се толку различни...

Ипек Чалишлар
Галата/Истанбул

Април 2006



Госпоѓата Латифе на коњот наречен Сајарја кој е испратен како
веридбен поклон од Мустафа Ќемал
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мене. Орал и Надире секој напишан дел, ден по ден го читаа, беа со 
мене цело време додека траеше оваа авантура. Ајгул, пристигна на 
помош кога се давев со преводите од англиски јазик од пред осум-
десетите години, ми го отвори патот од методски аспект. Книгата на 
Јапрак Зихниоглу која го обелоденува животот на Незихе Мухиддин 
која е една од жените на тоа време и телефонскиот број постојано ми 
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Од семејството Ушакизаде, Емине Ушаклигил ме запозна со 
внукот на Госпоѓата Латифе Муаммер Ербој, книгата ја прочита ре-
ченица по реченица.

Орхан Памук кој ми ја донесе книгата од Нујорк која лудо сакав 
да ја имам и ми го смена погледот кон книгата кога ми рече „треба да 
ги сакаш  текстовите кои ги пишуваш„. 

Есмахан Ајкол и Џанан Парлар ми помогнаа во редакцијата, Ме-
рич Оваџик помогна да дојдам до надворешниот печат. Аднан Ишик, 
изврши транскрипција на текстовите со новото писмо објавени во 
весникот Џумхуријет за Госпоѓата Латифе објавени во периодот од 
1924-1925 година. Мустафа Мерсиноглу ги сподели со мене доку-
ментите за Госпоѓата Латифе од неговиот архив.

Подршката и помошта на Улку Гирај, Текташ Агаоглу, Ајше Џе-
бесој, Ајшегул Алтинај, Хусејин Гурер, Лејла Гуз, Ферхунде Озбај, 
Селчук Есенбал, Сирма Евџан, Семра Сомерсан, Асли Даваз Мар-
дин, Дефне Асал Ер, Дениз Ајтемур, Ангела Берзег, Осман Бахадир, 
Едибе Бугра, Серпил Туран Ондероглу, Чигдем и Тајфун Матер, Фа-
зилет Чалишлар, Решат Чалишлар многу ми ја олеснија работата. 
Таха Акјол кој ме убеди да ги објавам истражувањата во весникот 
Миллијет како еден циклус многу ми овозможи да стекнам нови из-
вори.
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За време на истражувањето користев литература и материјали од 
Центарот за Печат ататурк, Од Женските Дела, Францускиот Култу-
рен Центар, Сермет Чифтер и Библиотеката Истанбул. Kако основа 
за хронологијата на настаните, ми послужи Дневникот на Ататурк со 
Извори на Уткан Коџатурк.

Многу голема благодарност до издавачката куќа Доган, за залож-
бите на ангажираните лица околу подготовката на книгата. 

Пред сѐ благодарност до Ширин Текели, ангажираните околу 
женското движење и на сите жени кои разбудија чувство за ова пра-
шање кај мене, благодарност кон мајка ми Муалла и татко ми Му-
заффер Еркеллер...
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1

Запознавање 

Беше есен 1919 година. Во Измир, на 15 мај започна грчката окупа-
ција, Турците живееја многу тешки денови. Пред блокираниот Бел 
дворец застана затворен пајтон. Од него се симна елегантно облечен 
дипломат. На пајтонот имаше француско знаме.

Грчкиот војник кој ја чуваше куќата забрзано појде до вратата од 
градината на Белиот дворец. Со пушката на рамо како заканувачки 
да застана пред дипломатот. Конзулот му пререче на војникот:

„Јас сум францускиот конзул. Дојдов да играм бриџ со господи-
нот Муаммер”.

Чуварот не знаеше француски, дипломатот извади документ од 
својот џеб и го покажа.

Војникот се тргна настрана. Додека елегантно облечениот човек 
се симнуваше надолу, од градината со рози, тажно погледна кон Бе-
лиот дворец. Никако не можеше да го убеди господинот Муаммер 
да закачи француско знаме. Настојуваше, велејќи му: „Направи како 
што прават семејствата дојдени од Дамаск”. Тие што поставуваа 
француско знаме беа ослободени од нападите на Грците.

Вратата од Белиот дворец се отвори пред да заѕвони. Познатиот 
трговец од Измир, Ушакизаде Муаммер на врата го пречека својот 
пријател. Како и секогаш, носеше нежно бела блуза. Се прегрнаа. 
Конзулот во својот познат стил влезе во приемниот дел од куќата и 
ги виде куферите. Во себе си рече „се спремале”.

Господинот Ушакизаде Муаммер беше највлијателниот трговец 
во Измир. Окупаторските сили вршеа силен притисок врз влијател-
ните Турци да ги привлечат на своја страна. При последното виду-
вање призна: „Ме притискаат да бидам градоначалник; постојано 
добивам смртни закани„. Двајцата беа масони. Нивното пријател-
ство започна пред окупацијата, во клубот за бриџ. Конзулот во Бели-
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от дворец во Гозтепе слободно доаѓаше и заминуваше како во своја 
куќа. Се плашеше неговиот пријател Муаммер да не биде убиен од 
страна на грчките окупатори. Последниот пат кога се сретнаа отворе-
но кажа за ова негово стравување, многу пати го посоветува да биде 
многу внимателен. Порано на некои свои пријатели од Измир им по-
могна да избегаат. Ако сѐ биде во ред, таа ноќ господинот Муаммер 
заедно со неговото семејство ќе замине од Измир со бродот кој оди за 
Марсеј. Билетот и пасошите подготвени за бегството на семејството 
Ушакизаде беа сместени во скришното место на чантата.

„Што одлучивте? Ќе оди ли госпоѓата Макбуле?”
Муаммер одговори: „Не”. Мајка ми вели: „Така ми налага живо-

тот. Јас тука останувам”. Патувањето за неа е поопасно од остану-
вањето во Гозтепе”.

„Пасошите се готови. Еве, Латифе, Адевије, Исмаил, Омер, 
Мунџи, Рукије, Веџихе и твојот... Го донесов пасошот и на старата 
госпоѓа. Можеби ќе се предомисли, што велиш?”

Во тој миг внатре влегоа Адевије и Латифе.
Латифе не беше расположена.
Конзулот: „Латифе, не обесхрабрувај се, овие Грци привремено 

се тука”. Нешто такво изусти.
„Баба ми”, рече Латифе, „не може да дојде со нас. Не е лесно да 

се остави тука„. 
Се обиде да ја смири Латифе со зборовите: „Ние сме тука близу 

неа. Ако нешто се случи, најмногу за три дена ќе сте тука. Оваа бло-
када нема да биде за навек, отпорот се шири... Сите многу му веру-
ваат на Ќемал Паша. И нашите се изненадени од него. Го нарекуваат 
воен генијалец”.

Масата за бриџ се постави во градината. Сѐ беше како и порано. 
За да се обезбеди четворка, на масата седнаа Исмаил и Латифе. Збо-
руваа со висок тон. Кецовите и поповите се паѓаа кај Латифе. Гос-
поѓата Адевије прибра уште неколку заборавени работи. Ги искон-
тролира лековите на Мунџи. Малиот син Мунџи страдаше од детска 
парализа. Сите беа загрижени како ќе го издржи овој пат. 

Партијата бриџ траеше до вечерта. Софрата пак се постави вели-
чествено. Слугите се растрчаа лево - десно. Домашниот ред течеше 
нормално, секојдневно. Кога убаво се стемни тие се качија на пајто-
нот, додека чуварите ги демнеа. Прва од дома излезе Латифе. По неа 
излегоа и останатите. Муаммер се збогуваше со својот француски 
пријател. Госпоѓата Макбуле излезе по нив со кристалниот бокал, 
тивко ја истури водата во коренот на старото цвеќе. Пајтонот беше 
тесен за семејството. Мунџи и Омер ги легнаа врз куферите. Де-
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војките се стиснаа една до друга. Кога пристигнаа на пристаништето 
наоколу беше тивко. Поминаа низ пасошката контрола и од палубата 
на бродот за последен пат погледнаа кон Измир. Францускиот конзул 
се задлабочи во книгата која случајно ја извлече од својата домашна 
библиотека откако ги испрати бегалците. Сите светла на дворецот 
беа запалени. Ноќта остана во домот на неговиот пријател Муаммер. 
Чуварите беа навикнати на партиите бриџ во Белиот дворец. Како и 
вообичаено, кога се разденуваше, помина малку напнато пред грчки-
те војници, кои во ништо не се посомневаа, свиркајќи си.

Го спаси својот драг пријател Муаммер и неговото семејство.

Враќање од Марсеј 

Латифе се занесе во темното синило на морето од палубата на бродот 
кој тргнуваше од Марсеј. Се враќаше во Измир по грчката окупација 
која траеше три години. Се случи тоа што ги загрижуваше, бабата 
Макбуле беше болна. Лошата вест веднаш пристигна во Франција. 
Кога господинот Муаммер почна со подготовките за враќање. Лати-
фе проговори.

„Тато, Вас ќе Ве убијат, Вие останете, Јас ќе се вратам во Измир”.
Сѐ што ќе наумеше реализираше. Немаше потребни документи за 

враќање. Веднаш стапија во контакт со француските надлежни орга-
ни. Личноста на господинот Муаммер сите врати ги отвораше. Под-
готвија француски пасош за Латифе. За да патува безбедно ѝ дадоа 
и белешка дека е со специјално обезбедување. Бродот патуваше за 
Истанбул. Латифе два дена требаше да остане во Истанбул, а потоа 
да замине за Измир. Латифе, која пред да замине во странство беше 
дел од тајните служби против Грците, овој пат требаше да земе некои 
документи од Истанбул и да ги предаде на отпорот во Измир.

Грците, беа поразувани пред Национално ослободителните сили. 
Латифе, која во Франција ги следеше вестите на отпорот, од еден 
весник ги беше исекла фотографиите од Мустафа Ќемал Паша, за да 
ѝ донесат среќа ги стави во медалјонот на нејзиниот врат. Веруваше 
со сето срце дека Мустафа Ќемал паша ќе го спаси Измир од окупа-
цијата. 

Кога Латифе тргна на пат за кај баба ѝ, госпоѓата Макбуле, и Мус-
тафа Паша се среќаваше со својата мајка, госпоѓата Зубејде. Мус-
тафа Паша сметаше дека ја запостави мајка си, трчајќи од фронт 
на фронт. Како причина за средбата со специјалниот претставник 
на француската влада, писателот Клод Фарер, ја повика мајка си во 
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Адапазар. Голема толпа луѓе со солзи во очите  ја следеше средбата 
во Адапазар, на 17 јуни, меѓу мајката и синот. Мустафа Ќемал Паша 
и госпоѓата Зубејда се среќаваа прв пат по три години. Мустафа Ќе-
мал Паша во Чанкаја се врати со мајка си. Случајностите овие чети-
ри луѓе по неколку месеци ќе ги доведеа на исто место. 

Латифе испланира сѐ, додека беше на бродот. Лесно ги зема до-
кументите од отпорниците на дадената адреса кога пристигна во Ис-
танбул и без да го отвори куферот се качи на бродот за Измир. Во 
Истанбул сѐ помина во најдобар ред. Овој пат, иако немаше таква 
навика, се покри со чаршаф, така презеде мерки да не биде преба-
рувана. Покрај тоа што пишуваше дека е француски државјанин, таа 
беше ќерка на едно семејство од Измир кое окупациските сили многу 
добро го познаваа. 

Дента кога пристигна во Измир беше 17 јуни 1922 година. Латифе 
тој ден имаше 23 години. Влезот во родниот град Измир не беше ле-
сен како во Истанбул. Грчките службеници се посомневаа оваа Тур-
чинка која доаѓа со француски пасош да не е шпион, па посакаа да ја 
проверат. Латифе се спротивстави. „Не можете да претресувате жена 
муслиманка”, рече. Оваа девојка со крената глава со нив зборуваше 
со убедлив глас и не дозволуваше да го допрат нејзиниот чаршаф. 
Документите кои ги носеше за отпорниците ги имаше сокриено во 
долната облека. Војниците на окупаторот не можеа да се справат со 
девојката која не дозволуваше да биде претресена. Ја затворија во 
една од ќелиите.

„Нема да ти се даде ни јадење ни пиење”, ѝ рекоа.
Веднаш се слушна веста дека пристигнала Латифе, ќерката на 

познатиот бизнисмен Ушакизаде Муаммер. Но, Латифе никако да 
пристигне дома. Французите кои ѝ обезбедија документи за влез, 
кога не успеаја по дипломатски пат да ја ослободат поради играта 
околу бегството на семејството, овој пат пуштија информација низ 
Измир. Така, жителите на Измир дознаа дека таа е затворена во ќе-
лија. Се прошири веста од уста на уста дека - Ушакизаде Латифе се 
вратила и таа е затворена во ќелија. Вујкото на Латифе, Рагип Паша 
пред да тргне на пат беше информиран за нејзиното доаѓање. Кога 
Латифе не пристигна дома во очекуваниот ден, Рагип Паша се обиде 
да најде начин да дојде до влијателните луѓе на силата на отпорот. 
Чувањето во затворска ќелија на една млада муслиманка создаде 
револт. Окупациските сили кои сакаа да избегнат да не се зголеми 
револтот, третиот ден мораа да ја ослободат Латифе од затворот; Ла-
тифе без да помине една недела беше покрај својата баба.

Но проблемите не престануваа. Латифе веднаш по окупацијата, 


