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Ozet: Bu ~ah~ma, sosyal bilimler ve tarih alanlarmdaki disipliner yakla~lmlann, insan
eksenli ara~tlrma yakla~lmlan, yorumsama ve ya~am tarihi ~al!~malan alanlanyla
bulu~masmm onemini, imkanlanm tartl~mayl ve bu kapsamda, sozlii farih yakla~lmmm
getirebilecegi katkiian gtindeme getirmeyi ama~lamaktadlr. Bu kapsamda, toplumsahn
kar~lsma bireyi koyma ya da toplum ve bireyi bir antimoni i~inde ele almaktan ~ok, bireye
ve topluma, suretleri biri digerinde gortilebilecek entiteler olarak yakla~lIabilmenin
imkanlanm tartl~mak, bOylesi bakl~ deneyirnlerinin sosyal bilimler i~inde bugUn kendini
kurabilmesini onemini gUndeme getirmek ama~lanmaktadlr. Bu makale, sozlti tarihinarka
planmda duran temel gUdUyU, insan ya~ammm kendisi kadar degerli olan anlatlsml,
tamkhgml tartl~mayl, bu alamn ~ah~llmasmda temel almmasl gereken degerlere, etik
kaygdara l~lk tutmaYl ama~ladI.
Anahtar Kelimeler: Sozlti tarih,

Ya~am
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Abstract: This study discusses the importance and the promlsmg capacity of the
encounter of the disciplinary approaches in social sciences and in history with the human
centered research approaches, hermeneutics, life history studies and focuses on the
contributions offered by the oral history approach. In this manner, it is not aimed to place
the individual vis-a-vis society in an antimony, but rather to discuss the possibilities of
how to view them in reflexivity and the importance of such approaches to be developed in
the social sciences today. This article also tries to discuss te issues such as the basic
motive behind oral history, life narratives as precious as the human life itself, human
encounter and experience, and the basic values and ethical considerations in studying life
history.
Key Words: Oral History, Life History, Life Narratives
Bll yazl TUrk Sosyal Bilimler Dernegi'nce Ankara'da 2003 yJlmda dlizcnlenen 8. Uillsal Sosyal Bilimler
Kongresi'ne Sllnllian bildiri metnini esas almaktadlr. Bildiri Kongre yayml olarak Fllat Ercan ve YUksel
Akkaya tarafmdan dcrlenen KapitaliZI1l ve Tiirkiye (Dipnot Yaymlan, 2005, 2 Cilt) i~inde yer alml$tJr.
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Bu bildiri, sosyal bilimler ve tarih alanlanndaki disipliner yakla~lmlann, insan
eksenli ara~tlrma yakla~l1nlan, yorumsama ve ya~am tarihi <;alI~malan
alanlanyla bulu~masmm onemini, imkanlanm tartl~mayl ve bu kapsamda, sozlii
tarih yakla~lmmm getirebilecegi katkllan gUndeme getirmeyi ama<;lamaktadlr.
Gerek sosyal bilimler, tarih ve insan bilimleri alanlannda dUnyada son bir ka<;
on yllda etkin bir gUndem ve yoneli~ olarak 'interdisipliner' bilgi tiretimi
konusunun yogun bir bi<;imde tartl~Ilmasl, gerekse de postmodernite
tartl~masmm gUndemini i<;inden ge1i~en yakla~lmlarla birlikte gelen meta kurgu,
anlatt ve <;oztimleme bi<;imlerininin sorgulanmasl egilitnleri yaygm ve bilinen
bir sUre<;tir. Bu iki sUrecin arkaplanmda ise uzun bir doneme yaydan, etkin
pozitivizm ele~tirilerinin sorgulaYlcl birikimi de goz onUne almdlgmda, sosyal
<;ozUmlemenin alamm ve gUcUnti 'nesnellige yakla~abilme' Ol<;titleriyle
gtidtirnlUyen ve kendi olagan ol<;UtIerini tartl~manm odagma koymayan bir
sosyal bilimler anlaYl~mm gUntimUzdeki <;ozUlme ve kendini yeniden kurma
sUrecini tespit etmek de zor degildir. Ornegin sosyolojinin kendini bir disiplin
olarak kurmasmm kokeninde, insan ve insan gruplannm dogasmm ve eyleminin
bilgisini bilimselle~tirmede tekil bireyden olabildigince uzakla~llmasl temelinde
soyut kurgulann geli~tirilmesi yatar. Yirminci yUzYllm ortalanna gelindiginde
ise Batlda sosyoloji a<;lsmdan bu kez tersine bir refleksin bilimselle~tirmenin
temeli olmasl donemi izlenir. Aglrltkh olarak Amerikan sosyolojisine ozgU bu
egilimi, bir yanda sosyometri gibi aklrnlarca smlrlan zorlanan giri~irnlerde, ote
yanda davral1l~ bilimlerinin giderek ayn ve yeni bir alal1l olu~turmaslyla
yonelim bulan aktmlann geli~iminde gorebiliriz. Bu egilimleri 'insan ve insan
gruplanmn davram~lanmn ol<;tilebilir dogasl' anlaYl~ma yaslanan yeni bir ozne
tammmm kendini ortaya koyu~u olarak da degerlendirmek mtimkUndtir. Bugtin
ise postmodernite kapsammda yeniden ke~fine yonelinen birey ve etrafmdaki
sosyalle~me ortintUleri ise, nesnelle~tirme <;abalannm olabildigince uzagmda
konumlanan bir bakma, de~ifre ve <;ozme-aYlklama-yeniden kurmallln tUm
oznel imkanlannm varolabildigi bir refleksin alanmda ortaya <;lkmaktadlr.
Tarihsel ve gUncel anlamda bu egilimlerin hangisine daha yakm olarak bilgi
tiretme egilimimizden daha da aYlrdedici ve temelli olan ise, sosyal bilimler
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alamnm zaman i~indeki geli~iminin seyrine i~kin bu gelgitlerin ve reflekslerin
olagan ve kendini stirdtiren tabiatml izleyebilmek olsa gerek. ..
Ote yandan bir diger yakm disipliner bilgi liretme alam olan tarih
~ah~malannm Batrdaki geli~imi a~lSlndan, ya da daha da belirgin olarak sosyal
tarih ~ah~malanmn seyrinde one ~lkan egilimler i~inde tarihin toplumsal
ya~ama daha ~ok degen, daha yakm bir dtizlemde ele almmasl, 1950'lerdeki
a~lhm alanlannm lzmm slirlilmesiyle geli~en gtindelik ya~arrun tarih
~ah~malannda artan yeri ve onemi gorlilmekte. Benzer bir bi~imde mikrotarih~iligin geli~imi, bireylerin tarihe kattlklan anlam ve yorurnlann
okunmasma, insanlann ve insan topluluklannm tarihin ozneleri olarak ele
almmalanna yonelik yakla~lmlarm giderek aglrhk kazandlgma i~aret
etmektedir. I Ancak bu yazmm tartr~maya ~ah~tIgI alan a~lSlndan konu edinilen,
toplumsalm kar~lSlna bireyi koyma ya da toplum ve bireyi bir antimoni i~inde
ele alma gibi bir ontolojik degerlendirmeyle bag kurmaktan ~ok, bireyin ve
toplumun,
suretleri
biri
digerinde
gortilebilecek entiteler olarak
yakla~llabilmenin, bOylesi bakl~ deneyimlerinin sosyal bilimler i~inde kendini
kurabilmesinin bazl imkanlanm gtindeme getirmektir.
Sosyolojinin geli~imi i~inde yukanda sozti edilen gelgitlere, biri ve digerine
kendi tizerine dti~tinlimlii (reflexive anlammda) katktlann verim
gosterdigi bir sosyoloji pratigi, bir kavramsal donamm alam olarak Pierre
Bourdieu'ntin geli~tirdigi habitus kavramma burada deginilebilir. Bourdieu,
bireyselin ve toplumsalm kurulu~unun, her iki alanm kapsadlgl ve ~ogalttlgI
pratiklerin, birbirinin i~inden ge~erek nasll olu~tugunu, bu dolaYlrrun ve
eylemliliklerinin mantIgml ~oztirnlemenin insan gruplannm akI~kan dogasml ve
toplumsalm degi~im mecrasml anlayabilmeye bizi gotlirme imkanlanm sorun
etmesiyle katklsml ortaya koyar. Pozitivist materyalizmin ku~attIgl bilgi
alanmm dI~mda Bourdieu'nun izini stirdligti yakla~lmlar i~inde Leach2 ve
ili~kin

geli~me egilimin degerlendirmesi ic;:in Bkz., Georg G. Iggers, Bilimse/ Nesllellikten PosfmoderniZllle
Yirminci YiiZYlida TarihyaZlIIll, Tarih Vakfl Yurt Yaymlan, istanbul, 2000; ilhan Tekeli, "Tarih
Yailmmda Giindelik Ya~am Tarihc;:iliginin Kavramsal <;:erc;:evesi Nasll Geni~letilebilir?", Tarih
YazlIlllnda Yeni Yakla§lInlar KiireseUe§lIIe ve Yerellqme ic;:inde, Tarih Vakfl YaYllll, istanbul 2000.
SosyaZ Bilimleri Yeniden Dii.yiinl11ek Yeni Bir KavraYl§a Dogru, Sempozyum Bildirileri, Defter ve Toplum
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ve Bilim Ortak <;:ah~ma Grubu, Metis Yaymlan, istanbul, 1998
E. Leach, On certain unconsidered aspects of double descent systems, Man, 1962
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Gluckman'm3 araYI~lan da onemlidir. Leach'in "i~leyi~leri a~lsmdan ge~erli
tUm toplumsal sistemlerde bireylerin sistemi kendi ~lkarlanna dogru
yonlendirmekte ozgUr se~imler yapabildikleri bir alan bulundugu" onermesi gibi
bireylerin iradesini one ~lkaran onermesi kadar Gluckman'm 'durumsal analiz'
yontemi de Bourdieu i~in uyancI yakla~lmlar olmu~lardlf. Gluckman'm
durumsal analiz yontemi, "belirlenmi~ bir sosyal yapmm limitleri i~inde
bireylerin tercihlerini nasll hayata ge~irebildiklerini belirleyebilmek i~in farkh
toplumsal durumlar i~inde bireyleri gozlemeyi" kapsamaktadlr.
Buradaki tartl~manm sllllrlan ol~UsUnde toplumsalm ve bireyin tarihlerinin
habitus kavraml i~inde aylll dUzlemin birer par~asl olmalan baglammda
Bourdieu'nUn yakla~lml ~oyledir: "Habitus, tarihin bir tirUnU olarak, tarihin
kendisinin olu~turdugu ~emalara gore bireysel ve kollektif pratikler -daha ~ok
tarih- tiretir,,4 Bir kurgu olarak tarihselin ve sosyalligin mecrasmda kendini
olu~turan bir kurgu olarak habitus aylll zamanda, i~inde bireysel ya~anttlann
birikimini ve tarihini de bannd11'1r: "... habitus bireysel tarihin stireci i~inde
olu~ur ... mUlkiyetin mUlktinde oldugu bir mulk sahibi vardlr" ya da "tUm
yUktimltilUkleri ve ayncahklan ile birlikte kapitalistlerin ki~ilerinin kapitalizmin
ki~iler olarak Oltaya ~lkmas1...en btiyUk ogul, varis, takip~isi olan, bir
Hlristiyan, ya da bir erkek olmak (kadm olmaya kar~l olarak) ... ,,5 bu tarihin
onemli etkin ogeleridir Bourdieu'ye gore.
Sosyolojinin gUndemindeki bu onemli katktlarla birlikte ya~am tarihi alalllnm
kendini kurmaya yoneldigi kapsam daha ~ok gorUnUrlUk kazanmaktadlf. Y a~am
tarihinin bir ~ah~ma alalll haline gelmesi oncelikle bireylerin ve bireylerden
olu~an kollektivitelerin toplumsal olu~lann kaynagmda ve seyrindeki edimleri
tireten ve yonlendiren olmalan tespitinden yola ~lkaf. Toplum ya da
toplumsalm, bireylerin ya da bu bireylerin ilksel ya~am deneyimleriyle
ordUkleri toplumsalhklann dl~mda ve UstUnde kendilerini varetmelerinin
olanakslzhgl olanakslzhgl kadar, bireylerin ve i~inde ya~am pratiklerini
sUrdtirdUkleri, sosyalle~tikleri ortamlar i~indeki edimlerinin geni~ anlamda
toplumsalm aktIgl mecradan ayn bir varolu~u oldugundan da soz edemeyiz.
M. Gluckman, Ethnographic data in British Social Anthropology, Sociological Review, C. 9, 1961
P. Bourdieu, The Logic of Practice, s. 56- 58, Polity Press, 1990.
A. g. e.
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Gene de, ya~am tarihi <;ah~malanlll temellendirirken bireye/insana ili~kin
tammm yeniden kurulmasl geregi vardlr. Bireyin ve bireysel alandaki ya~am
deneyirnlerinin ara~tIrma ve bilgi Uretme a<;lsllldan merkeze ahnmasl ya~am
tarihi <;ah~malan i<;in oldugu gibi a<;lktIr ki sozlli tarih alam i<;in de onemlidir.
Oncelikle 'birey' sozcUgUndeki soyut, tUrde~ ve notr ozeIlikler kar~lSlnda
'insan' sozcUgUnUn kendi i<;inde ta~ldlgl adl konmaml~ bir beIirIenmi~Iigin
alalllna ge<;mekle kar~l kar~lya kahnz. Birey sozcUgUnden farkh oIarak insan
soz'CUgUnUn bize, belirIi bir ki~iye atIfta bulunulacagllla, bir yere bir zaman a
bazl ko~ullar altllldaki bir varolu~a, bir ya~antIya i~aret etme imkanlanna daha
<;ok sahip ohnasl, daha talllmh bir varhga i~aret etmesi olanagl vardlr. AYlll
~ekilde, ya~antllann zaman boyutu i<;inde ger<;ekle~tigi, bOylece 'ozne'
bireylerin ya~antI tarihlerinin tarihselligin alanlllda gorUlebilmesi imkam do gar.
Buna bagh olarak, toplumsal sUre<;lerie etkile~imin alanlllda eyleyenanlamlandlran tarihsel bir ozne olarak 'insan' da daha donammh bir kategori ve
kurgu alalll olarak <;ozUmlemenin ana ogelerinden biri haline gelir.
Sozlli tarihte anlatIlanna ba~vurulan ki~ileri 'kaynak ki~i'ler olarak talllmlamak,
bu ki~ilerin anlatIlannlll, deneyim aktanrnlannlll bizzat bilginin kaynagllla i<;kin
olarak gorUlmesi yakla~lmllla dayalllr.6 Bir ba~ka deyi~le, tarihsel ozneler olarak
ya~antI-ifade-anlatl-yorum
insanlann
kendilerinde
banndlrdlklan
imkanlannllllll diger <;ozUmleme mecralanna bulu~turulmaslyla geli~ebilecek
yeni ve farkh bilgi kUmelerinin onemi, sozlli tarih<;iligin ve ya~am tarihi
<;ah~malanllln TUrkiye'de de gUndeme gelmesindeki temeli olu~turmaktadlr.
TUrkiye'deki sozlli tarih <;ah~malannlll bugUnkU orneklerinden yola <;lkarak bu
yakla~lml, yaklll donemde cazip bir alan haline gelen, ki~i ya~amlannlll ana
materyalini olu~turdugu UrUnlerle birlikte, kar~lla~tIrmah olarak ele almak
mUmkUndUr. Boylece bu alalll cazip kIlan etmenlerle, sozlU tarih kapsammdaki
<;ah~malan gUdUleyen etmenlere, bunlann TUrkiye'de izledigi seyre -klSlnen
kendine ozgU- yollara, egilimlere, onceliklere ve sorunlara bakmakta yarar
vardlr. SozlU tarih kapsamllldaki <;ah~malann bizdeki orneklerine baktldlglllda
SCizIii tarih c;:ah~malan i~in bu anlam ylikli (a~lyan, kar~llaylcl terim, ilk kez 1994-1995 Yillannda Kadlll
Eserleri Klitliphanesi'nde KSSGM'nin destegiyle bir grup kadlll ara~tlrmaCI tarafllldan ger~ekle~tirilen
Tiirkiye'de Kadlll SCizlii Tarihi Pilot Projesi'nin hazlfhk taru~malannda sosyolog Ay~e Durakba~a
tarafllldan onerildi.
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kWlerden derlenen anlatl ve tamkhklann ne Wr kapsamltirtin Wrleri i<;inde ve
hangi ama<;larla kullamldlklan ve bu kullammm hangi ihtiya<;lan kar~Jladlgl ve
benzeri konular bir noktada bu iki alan arasmdaki aynm noktalanna da i~aret
eder. Burada "ya~am oyktileri ve anlatIlan derlemek" ve eldeki ara~ttrma
konulanna bu anlatllar araclhglyla "tamkhk temelinde malzeme saglamak" vb
gibi yakla~lmlann slmrlanna bakIlarak sozlU tarihin bunun otesinde
getirebilecegi a<;lhmlara i~aret edilmeye <;ah~llacak, aym zamanda da 'ya~am
anlattlannm' degerlendirmenin merkezine almmasmda kar~lla~llan baZl temel
sorunlara ve smlrhhklara da deginilecektir.
1990lann ilk yIllan itibariyle TUrkiye'de farkh deneyim ve entellektUel-politik
ilgi alanlanndan ki~ilerin sozlU tarihle a~inahklanmn geli~tigi gorUlUr. Bu ilgi
artt~l ve bu ilgiyi sUrdUrenlerce sozlU tarihin kendi <;ah~ma alanlanna neler
getirebilecegi merakmm sozlU tarih alanmm TUrkiye' deki ba~langl<; evresini
tammladlgl soylenebilir. Tarih Vakfmm 1993'de sozlU tarih alamnm yakm tarih
a<;lsmdan oncU bir ismi olan Paul Thompson'm kahhmlyla ger<;ekle~tirdigi
Birinci Sozlii Tarih AtOlyesi bu geli~en ilgi alanmm <;evresindeki ara~ttrmacl
kesimi bir araya getirme i~levini gormU~tUr.7 Bu atolye tartl~malanm bugUn
okudugumuzda TUrkiyeli katthmcIlann sozlU tarihi aglrhkh olarak siyasi tarih,
sol siyasi tarihinin ge<;mi~ donemleri ve onemli isimleri gibi konulan one
<;lkarmalanmn yanlSlra belgesel <;ah~malan yUrUtenlerin sozlU tarih alamm
yaptiklan <;ah~malara katkI saglayabilecek nitelikte katmaya yonelmeleri gibi
bir yamyla mesleki/i~e donUk ilgileri, vakIf yoneticilerinin de bu alam vakIf
i<;inde geli~tirmenin nasIl gUndeme gelebilecegini sorguladlklan bir <;er<;evede
geli~mi~ bir tartl~maya tamk oluruz. Konuk konu~macl Paul Thompson'm
anlatlsl ise, sorulan sorulann gerektirdigi yamtlan da kapsayarak, kendi i<;inde
geli~tirdigi bir izlegi tartl~ma boyunca sUrdUrdUgUnU gosterir. Bu anlatt, sozlU
tarihin gtindelik ya~am1l1 i<;inden, temel insan deneyimlerini kapsayan konulan
onemsemesi, gorU~me teknigi ve gorti~me sUrecine ili~kin hassas konular, sozlU
tarihin ozel ve maljinal ya~ant1 alanlanmn <;ah~llmas1l1a getirdigi aYlrdedici
gUcU, diger sosyal bi1im ve sosyal tarih ara~tl1malannda oldugu gibi sozlU tarih
ara~tlrmaclhg1l11l1 da gerektirdigi orneklem, temsiliyet gibi yontem ve teknik
Birillci Siizlii Tarih Atiilyesi Kayulart, 6- 7 Haziran 1993, Tarih Yakfl Yayml, istanbul, 1993; KII:jaklar,
Deneyimier, Talllklzklar, Tiirkiye'de Sozlli Tarih Konferansl, Tarih Yakfl YaYllllan, istanbul, 2007
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konulan kapsar. Bu atOlyenin katthmcIlanmn 0 donem ytirtitttikieri kimi
e;ah~malar ise kendi tercihleri ve usluplan ie;inde e;ogunlukla sol siyasetin
gee;mi~ donemlerindeki etkin ki~ilerin kalemlerinden bugtine aktanlml~
bulunmaktadu. Sozlii tarihin kapsamaya oncelik verdigi bastmlml~, gizli kalml~
seslerin kendini duyurma egilimi Tiirkiye'de solun gee;rni~ini bugtine
belleklerinde ta~lyan bu ki~iler ie;in de ya~am anlattlan alam bir bie;imde varhgl
gere;ekle~tirmenin anlarnlandlrmanm bir yolu olmu~tur. Bir diger ae;lklaYlcl
unsurun da, solun gee;mi~ donemleri ae;lSlndan daha da belirgin olan, insamn
iradi gtictine, insamn ta~ldlgl degerleri, idealleri ve gelecek tasanmlanm
ya~ama, topluma yansltabilecegine duyulan derin inane; oldugu da burada
belirtilebilir.
Tiirkiye ie;in bu egilimin e;ok da tesadtifi oimadlglllm bir diger gostergesi de
yakm tarihte ozellikle ya~am tarihi kapsamlllda tiriin vermeye ba~layan
Biyografya dergisidir. 8 Yeni yaYlll hayatma attlan ttim dergilerin ilk sayllan gibi
Biyografya'nm ilk saylSl da kendini ortaya e;lkaran dtirtiller ve kar~llamaya
yoneldigi ihtiyae;lar hakkmda fikir vermektedir. "1961-1971 Donemi"ni konu
edinen bu ilk saYlda ya~am tarihlerine ili~kin tamkllklann konusu olanlann
onernli bir klsmIlll gee;mi~ sol siyasetin onernli ki~ileri ya da onemsedigi ki~iler
olmasl, 1990lann ba~l ie;in soz ettigimiz egilimin varhgml stirdtirdiigii gosterir
bir yamyla. Ote yanda ise bu yaymm ya~am tarihi e;ah~malan alanmda bir
geli~me a~amasml simgelediginden sozedilebilir. ilk sayl itibariyle bu yaym
alamnm ya~am tarihi alamnda dogrudan tamkhklan, ortak ya~antI tarihlerini
esas alacak e;ah~malan derlemeye yonelmeyi amae;lamasl ve ya~am tarihi
alamm kurmacanm ozgiirce kendine hammadde edindigi ve iizerinden deger
yaratIlan konumuna (buna daha sonra deginilecektir) bir miidahaleyi kapsadlgl
tespiti yapllabilir .
bireysel ya~antIlara dontip bakma egilimini
e;izgisini yeniden ke~fetmesinin bir tilr kirnlik ve
varolma ihtiyacIlll gosteren bir yonelim olmasl, aslmda e;ok da tekil bir konum
degildir. Bu, 1980ler sonrasma ozgti ba~ka kesimlerin ve kirnlik alanlannm da
kendilerini yeniden farketme/tamrnlamalifade etme egilimlerini kapsayan bir
Solun

biigiinden

gee;mi~

kendini/gee;mi~ini/ya~am

Biyografya 1/ 1961-71 Donemi, yaym Yonetmeni Ay~eglil Yaraman, Baglam Yaymlan, istanbul 2001
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ayn~ma,

bOllinme ve farkh kesimlerin kendi kimligini lizerinden kurdugu
kendine ait bir tarihi ke~fetme donemine denk dli~er. insan ya~antllanna ve
ya~amsal gerc;eklere yakm bir konumda <;ah~maYI onemseyen sosyal
bilimlerdeki ve tarih alanmdaki ba~ka egilimler gibi sozlli tarih<;ilik i<;in de
toplum i<;in tek bir tarih fikrinin par<;alanmasl, <;ok merkezli bir hale gelmesi,
onemsiz olarak gorlilen ya~antl ve deneyim alanlannm onem kazanmasl,
sonu<;ta 'ya~ant1 tarihlerinin <;ogulla~masl' gibi bir amaca e~lik eden
egilimlerdir. Tlirkiye'deki son bir ka<; on ylla ozgli 'tarihin farkh oznelere gore
par<;alanmasl' stirecini ise tarihin farkh ozneler etrafmda <;ogulla~tmlmasmdan
ziyade '<;ok saYlda kimlik lizerinden <;ok saYlda tarih yazma' giri~imleri olarak
degerlendirebiliriz. Ozellikle etnik fark ve koken bazmda gorlilen bu ayn~malar
a<;lsmdan buglin i<;in kimligi varetmenin yolunun son ku~aklann1l1 ya~am
deneyimlerini ortaya <;lkarmamn onemi gorlillir.
Bu oznel slirecin arka planmda daha nesnel bir boyutun belirleyici onemi vardu.
1950'lerin kIrSal alanlardan kentlere go<; dalgalannm yarattlgl devasa anaforun
i<;inde, bu toplumun liyelerinin koken, ge<;rni~, aidiyet (cografya, kliltlirel
kimlik, etnik kimlik, ya~antl pratikleri, duygular ve degerler dlinyasl, ili~kiler
anlammda) dtinyalannm par<;alanmasl ve yabanclla~ma slirecinin ortaya
<;lkardlgl bir ihtiya<;lann onemini de bize gostermektedir. Bu farkhla~ml~ ve <;ok
saYlda koken, tarih pe~inde dli~me yollanm kapsayan stirecin bir kesime
yanslyan ornegine burada bakabiliriz. Tlirkiye'deki belirli bir okur kesiminin
ki~isel tarih ve aile tarihi, yakm donem sosyal ve cografi boyutu olan ya~antl
tarihleri tirtinlerine (go<;, mtibadele, go<; oncesi ya~amlan toplum ve aile
kokenleri, yakm donemin one <;lkan ~ahsiyetieri, ki~isel dramlann ya da ba~an
oyklilerinin kaleme ahnmasl, otobiyografik-biyografik <;ah~malar, yakm donem
glindelik ya~amIDl nostalji tadlyla yeniden sunan tlirden <;ah~malara) artan
ilgisini bu kapsamda gorebiliriz. Ba~ka bir deyi~le, bu yazm alam, bu okur
kesimi a<;lsmdan, ayn ve uzakta kaldlgl/blraktldlgl bir tarihsel ge<;rni~i
edinmenin, tarihselligi algllama ve duyumsamanm vasltalan olarak da i~lev
gostermektedir. Ama ~unu da sormakslzm ge<;mek mlimktin degil: Dil, ktiltlir
ve stireklilik anlammda arkamlzdaki Osmanh ge<;mi~ini bugtinlin bilincine
ta~lyabilmenin alam tliketiciden gordligli ragbetle birbiri ardma yaYlmlanan
egzotik 'Sultan' tarihsel romanIan ya da Osmanh'nm son doneminden
Cumhuriyet' e varhgml siirdliren istanbul' un tanmml~ ailelerinin ya~am
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deneyimlerini aristokratik ozelliklerine gonderme yaparak kaleme alan yeni
ku~aklannlll yazdlklarmdan ya da bu konulardan nemalanan yazarlann
kalemlerinden <;Ikan <;ok satarlann konu edindikleri dl~lllda yazdacak ba~ka bir
ge<;mi~ yok mudur? Ku~kusuz vardIr, ama yukanda i~aret edilen yazim alanllllll
ozellikle kentli, kentte kendini yerle~ik hisseden, egitimli, orta ve ilstil
simflardan bu okur-tilketici kesiminin, bir tilr kirnlik, killtilr ve tarih
biltilnltigilnli ve aidiyetini, koken ve kokllillik duygusunu kendi i<;in hissetmeye
ihtiya<; duymasl bu lirlinlerin istenirligini yaratmaktadir bir yandan. insanhk
durumunun SlllirSIZ kanatlannda u<;mak, ornegin A. H. Tanplllar'lll Huzur
romanmdaki bir Bogaz koyilnlin kIyllannda bir kadm ve bir erkegin ruhlannlll
tilm ezgilerini bir orkestra bestesi gibi yazmak ve bu eseri zamanSIZ ve tarihsiz
kIlabilmek, buglin okundugunda da insana benzersiz bir ba~ donmesi ve kendi
duygulanm defalarca yeniden tammaya yoneltme bir yliksek yaratlcIhk i~idir.
Yazanlll kendisinin de <;ok sularda Ylkanml~, <;ok yollarda dolanilll~ ve insan
yilzleri arasllldan <;ok kereler ge<;mi~ olmasl gerekir.
Oysa "hayatl roman" olanlann hayatJ ilzerinden kalem oynatmak, tliketicilokur
begenilerini, glinlin getirdiklerini ve ortalama begenilerini bilmekten ve bunlan
gozetmekten ge<;mektedir glinlimlizde ... Tilrkiye'de insan ya~amlanm kendisi
i<;in neredeyse sonsuz kulalllmi a<;Ik, sorgusuz sualsiz girilip <;Ikllabilen bir
malzeme alam olarak goren ve son derece gli<;lti bir konum sahip olan medya
egemenligine denk dli~mesi ba~ka alanlarda oldugu gibi hatta daha yogun bir
bi<;imde insan ya~amlanllln kaleme allllma bi<;irnlerini etkilemi~tir. Bilindigi
gibi, <;ogu medya holdinglerinin yaYlllevlerinin piyasaya sunduklan ilrlinler
olarak kitaplann olu~turdugu pazann kendi i<;in yarattlgl bir tilketici olu~tu ve
artlk kitapevlerinin birbirinden <;ok farkh begenilere hitap eden ilrlinlerin
sunuldugu raflannda gezinmeksizin marketlerin bir reyonu haline gelen
ko~elerinde, tilketicinin zevk ve begenisi dil~ilnlilerek olu~turulmu~ kitap
butikleri var. Ki~isel tarihler, aile tarihleri, tan man ki~ileri konu edinen
"romansl-biyografimsi" kitaplar bu alanlll oncelik verilen, gozde ilrlinleri son
yIllarda .. .insan ya~arnlannlll lime lime kullalllldlgi yazdI ve gorsel medya
tarafmdan ku~atIlml~ okur <;evreleriyle ara~tlrma ilrlinli olarak yazlldlklan
iddiasllll ta~lyan ki~isel tarih konulu kitaplarda insan ya~amlannlll malzeme
olarak kullanmasl birbirine <;ok da uzak dli~meyen alanlar buglin. Ay~e Kulin'in
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ger~ek insan ya~amlanm ana malzeme olarak kullandlgl kitaplanndan
Fiireyya'ya 9 doniip bir kez daha bakarak, bu "zengin insan ya~amlan"nm baZI
yazarlar i~in cazibesinin bir ornegini gormek miimkiin. Fiireyya ve benzeri
figiirlerin son donem Osmanh aristokrasisinden bir aileye mensubiyetleri,
kaleme alman ki~i ya~amml fon olarak kullamldlgl anlatlYI zengin ve renkli
kIlar; bu ki~i ve aile ~evresinde yer alan ba~ka "isim" olmu~ ki~iler de hem
hikayeyi bir kurgu bir anlatl i~ine yerle~tirir, hem de tarihsellik katar. .. tabii
aym ~ekilde ki~inin ve aile ~evresinin yakm donemin "bilinen olaylan ve
dtmeme~leriyle olan ilgileri" de kaleme alman metnin "tarihselligini" saglamada
i~lev goriir, temel olu~turur. Yakm donemde ya~aml~ ve inceleme konusu edilen
bu ki~i ya da ki~ilerin ya~ayan yakmlan vardlr ve bu ki~iler de yazar i~in onem.1i
kaynaklardlr. Hatta Fiireyya orneginde oldugu gibi kimi zaman bir akrabadrr
yazara ki~inin ya~amml yazmaYI oneren ... Bu yakmlar, bu ornekte de oldugu
gibi, kaleme alman bu ~ah~ma i~in ki~i ve ailesi hakkmda fotograf ve diger
belgeleri ve bazl ses kaYltlanm biyografi yazanna sunarlar. Yazann elinde
bOylece krolojisi ve ana evreleri bilinen bir ya~am tarihi, bir miktar
dokiimantasyon, ele alman ki~iyle ortak ya~am ge~mi~leri olan ya~ayan
tamklarm anlatIlanna istedigi O1~iide ba~vurma ve bunlardan yararlanma gibi
kaynaklar birikir. Diger yanda ise, ele alman ki~inin 0 giine degin ta~ldlgl bir
kamusal tamnma ve kimlik alam ve bu ki~i i~in olu~mu~ kamusal bir portre,
toplumsal imgelemin bir par~asl olarak halihazlrda mevcuttur ~ogu zaman ...
Nesnel ve oznel anlamda hatlan olu~mu~ bu eskizden bir resim olu~turmak artIk
yazara kalml~tIr Bilinen bir isrni, onun ya~amml okunmasl lezzet veren (bazl
giiniimiiz yaymcIlarmm tabiriyle) tarihsel bir ki~ilikle (personae) giydirmek
artlk yazann i~idir. Ki~inin ya~am tarihi, hem ger~ek hem kurmacanm bir
taslagldlr ~imdi. Bunlardan hangisinin dozu ne kadardu, bunu bilmek zordur,
ama: ger~ek bir ki~inin merkeze almdlgl bu iiriin inandl1'lClhgml ve ~ekiciligini
bu "ger~ek ya~anml~hga" atIftan alIr biiyiik ol~iide. Yazara soruldugunda,
maize me ettikleri ya~am deneyimlerinin bilinmeyen unsurlanm, donemlerini vb
imgelem giiciiyle yaratma ve yazma ozgiirliigii vardlr, yazardlr 0 ~iinkii. Aslmda
bu garip melez iiriin, ne biyografidir, ne romandlr; kurmacanm pay hakkI
yazanndlr denilse de artlk hayatta olmayan "kahramanm", ya~aml konu edinilen
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ki~inin, diger ya~arruna deginilen ki~ilerin hakkI nastl sorulaeaktlr? Bu bir
biyografi degil ki deyip ge<;me imkalll oldugu savunmasml elinin altmda hazlr
tutan yazar aslmda a<;lktlr ki, ya~anrru~ bir hayat tizerinde geni~ bir egemenlik
alallllll elinde tutmallln tiim imkanlarma sahiplik yapabilmektedir, getirilerini
toplayabilmektedir. Fiireyya ornegindeki gibi "flrtmah ya~amlar" iyi birer
menba olarak goriilmektedirler; bir ka<; evlilik, ini~ ve <;lkl~lar, dram ve
trajedinin unsurlan, bilinen fondaki diger ~ahsiyetlerin varhglyla ve <;ogu
ornekte goriildligti gibi, ekonomik imkanlann alalllnda olu~mu~ sosyal-elit
ya~arrun ta~ldlgl kozmopolit unsurlarla daha da bir zengin orlilebilen bu ya~am
gii<;lii bir malzemedir. Bu tip yaratl tiriinleri ve medyanm tiretim bi<;lminin
ortakla~tlklan ean altel menba da buradadlr: "gen;:ek ya~am" manzaralan ...
Gerek romanSl biyografilerde gerekse de kurgunun i~in i<;ine girdigi ki~i
ya~arnlanllln konu edinildigi diger <;ah~malarda kurgunun kendisi kurma
bi<;iminin alImhhgl konusunu da birlikte getirir genellikle ... Mtizik dtinyasmdan
ki~iler tizerine yaptlgl ya~am tarihi <;ah~malanndan tallldlglmlz, biyografik
<;ah~ma alanma emek vermi~ Evin tlyasoglu bu iki yonlti gerilim ve biyografi
yazannm ger<;ek ve kurmaeanm iki ueu arasmda gidip gelen eazibe sarkaeml
algtlaYl~llll ~oyle ifade eder: "Kurmaca lezzetler" anlatlrru siisleyen ba~hca
ogeler arasmdadlr. Belgesel bir <;ah~mada dogal ki "kurmaea", insafh olmak
zorundadrr. Ancak daha yumu~ak bir anlatlm, daha hlZh okunur bir tempo
saglamak i<;in kurmacaya ba~vurulabilir. Yazarm dti~ gticiinii a<;lp kahramallllll
somut diinyadan kurtarabilmesi bir beceridir. Kahramallln yazara ait, yeniden
yaratllml~ soyut bir varhk olarak algtlanmasl i~ini kolayla~tlraeaktlr. Ancak
ger<;ek belgeleri ve talllklan, oldugu gibi, saptlrmadan bu uzla~lm i<;inde
kullanabilmelidir. Eger kahraman, yazann kendi yarattlgl bir kimlik haline
donti~mezse, anlatlrrun soguk olmasl ka<;lllllmazdlr. Gte yanda kahramalllyia
c;:ok fazla ozde~le~en yazann onu ger<;ek kimliginden slYlracak denli kurmacaya
baFurma hakkl da yoktur. Kurmaca, imge giicilniin iyice kanatlalllp uc;:masldlr.
Smlrlanlll kararIa~t1rmak yine yazann elindedir. Ancak biyografik bir c;:ah~ma
ikinci ve ti<;tincti ki~ileri de bagladlgmdan yazann sorumluluk dozu da
artmaktadlr."IO Biyografi yazannm kendine bi<;tigi bu sorurnlulugun yanlSlra
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ya~ayan ki~ilerin ya~am tarihlerinin kaleme almmasmda yazar ve <;:ah~masmm
oznesinin metin iizerindeki egemenliklerini payla~tlklan bir iiretme bi<;:iminin
etik dlizlemi one <;:lkma ko~ullanna daha <;:ok sahiptir.

Sozlii tarih ve

ya~am

tarihi alanlan konu edindikleri insan

<;:e~itliligi

a<;:lsmdan

geni~ bir kapsama yayllmaYl ama<;:lar. insan ya~antIlannm anlattlar olarak kayda
ge<;:i~ine

yonelik giri~imleri, ya~amm ttim kiyrlarma uzanmak, buralarda
deneyim ve tamkllklar biriktirmek, yani bir tiir toplumsal haflzanm,
kaydetmeyenler, yazmayanlar ve gelecege blrakma imkam olmayanlar i<;:in ve
onlarla birlikte olu~turulmasma katkida bulunmak olarak da talllmiayabiliriz.
Sozlii tarih <;:ah~malannm, sivil tarih bilincini geli~tirme, tarihin kapsamml
geni~ insan kitlelerinin ya~am deneyimlerini ve tamkllklanm katarak geni~letme
gibi ama<;:lann yamslra, tarihleriyle, dilleriyle baglan bliyiik ol<;:lide zaYlflaml~
somiirgeciligin bir donem ya~andlgl ya da totaliter rejimlerin ya~andlg1
toplumlarda oldugu gibi tarih yazlmmm biiytik ol<;:tide resrnile~tigi ve monolitik
hale geldigi kimi durumlarda oldugu gibi toplum ve tarihi arasmdaki kopriileri
geli~tirme ve onarma gibi ama<;:lan yiiklenmesi soz konusudur. Batldaki
orneklerinde gorlildiigii haliyle, bu ama<;:lara yonelik <;:ah~malar oncelikle kamu
alanmm orgtitlenmelerinin (ulusal radyo ve televizyon kurulu~lan, mlizeler,
enstitUler, ulusal klitiiphaneler kapsarrundaki proje geli~tirme ve ar~iv kurma
gibi) bir par<;:asl olarak ba~lattlrru~ ve slirdlirlilmektedir. Aynca gene Battdaki
orneklere baktldlgmda yerel sivil giri~imlerin de sozlli tarih ve ya~am tarihi
alanlannda projeler stirdiirdligii, ancak bu <;:ah~malann iiriinlerinden ar~ivler
olu~turmaYl (ya kendi yerel orglitlerinin i<;:inde ar~ivler olu~turarak ya da ulusal
<;:apta veri derleyen kurumlarm ar~ivlerine kendi iiriinlerini katarak)
onemsedikleri goriiltir. Aynca, sozlii tarih ara~ttrmasml da kapsayan, radyo ya
da televizyon i<;:in hazlrlanan ekip <;:ah~malannm iiriinii olarak ortaya <;:lkan
onemli ve ses getirici projeler de iiretilmektedir. Ancak Ttirkiye'deki
orneklerinden farkh olarak bu projelerin kamuya sunulan iirtinlerinde, ara~tmlan
konulann derinine incelenmesi, konuyla ilgili yer ve kaynak ki~i anlattlan
derlenmesinde emek, zaman ve uzmanhk alanlannm katkllannm olabildigince
kullalllimasl, yeni ve yarattcl <;:ekim ve anlatt kaydetme olanaklannm
kullalllimasma <;:aba harcanmasl goriiltir. Klsacasl, bu orneklere bakildlgmda,
26- 27 Eylii12003,
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Tlirkiye'deki orneklerinden farkll olarak, ya~ll bir kaynak ki~inin koltugunda
otururarak konuyla ilgili olarak anlatlsmm istendigi konu~ma kesitlerinin bir
oda dolusu ekip ve kamera kar~Ismda kaydedilmesi tarzmdaki prototip bir
i~lemden ba~ka uygulamalann denendigi bir alandir bu. Gte yandan, ileti~im
kurumlannm telif, ki~ilerin kendi anlatIlanlll ve diger yaratIm lirlinlerini
lizerindeki hak ve yaptmmlan, bunlara temel olan etik kurallar ve sorumluluklar
a<;lSlndan goreli olarak daha smirh bir alanda i~ yaptIklan Bati toplumlan
kar~lSlnda bizdeki sorunlar alanmm derinligi ve geni~ligi daha da gorlinlir
olmaktadu'. Bunlarm da otesinde, bizde son yIllarda kaynak ki~i anlatIlanna ve
talllkhklanna kurgusu i<;inde onemli yer veren, genellikle siyasi tarihin donlim
noktalanlll konu edinen belgesellerin artan kalitelerine ragmen anlattlanna
baFUfulan ki~ilerin bu yaplmlar i<;inde, gene koltuklanndan konu~an "konu
mankenleri" gibi varllk gostermeleri a<;Ismdan fazla bir geli~me
gorlilmemektedir.
Toplum ve insan bilimlerin farkli alanlarmda, ozellikle 'bir ara~tIrma sorunsah'
lireterek yola <;Ikmallln topluma ve insanlara dair yeni bilgi alanlanlll
geli~tirmekte on em ta~ldlgi lisans-listli tez <;all~malan kapsammda, sozlli
tarih/ya~am tarihilbiyografik <;ah~ma alanlannm katkIlan Tlirkiye'de geli~me
siirecindedir. Bu kapsamda, belirli insan kiimelerinin, topluluklann ya~am
deneyimlerini tarihsel bir boyut <;er<;evesinde ele alan <;all~malardan one
<;lkanlara baktlgImIzda, ele alman konulara e~lik eden sozlli tarih
uygulamalanlll kapsayan bu <;all~malann daha <;ok son talllklarmm halen
ya~amakta oldugu rnilli mlicadele, mlibadele/go<; ve yer aldlklan kentlerde
ger<;ekle~tirildikleri goriillir. Destansl tarihlere konu olmu~ bu deneyirnlerin
talllklIklanna buglin ula~mada sozlli tarih onemli bir ara<; olmaktadir. Bugiin
i<;in ge<;mi~te kalmI~ ba~ka ya~am deneyimleri de sozlii tarih ara~tIrmacIlarmm
ilgi alanma girmektedir. Solun ge<;mi~ ku~aklannm talllkhklan, kadm
hareketinin onclillerinin tamklIklan ve deneyimleri bunlar arasmdadrr. Sozlli
tarihin kendi i<;indeki tartI~ma ve sorun alanlarma yonelik bakt~ a<;Ilannm
geli~tirildigi <;ah~malar da yapIlmaktadir. insan anlatIlanlll, insanlann ya~am
deneyimlerini anlamlandlrma alanlanlll-bi<;imierini ve ya~am tarihi
<;ah~malanlll sozli edilen bu 'arastlrma sorunsah araYlsma' katmanm
getirebilecegi imkanlara yakm donemde yapIlan lisans-listli <;ah~malarda yer
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verilmektedir. Sozlii tarih konusunda, bazl ornekler vermek gerekirse, Marmara
Universitesi, Bogazi<;i Universitesi, Sabanci Universitesi gibi egitim
kurumlannda dersler verilmektedir.
Bu makale, sozlii tarihin arka planmda duran temel giidtiyti, insan ya~ammm
kendisi kadar degerli olan anlatlsml, tamkhgml tartl~mayl, bu alanm
<;ah~Ilmasmda temel almmasl gereken degerlere, etik kaygllara l~lk tutmaYI
ama<;ladt. Sozlti tarih ve ya~am tarihi alanlannm Ttirkiye' deki geli~me siirecinin
<;oztimlenmesi denemesi halen stiren bir <;ah~manm konusu olacaktlr.

