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I. Bölüm

S ö z l ü  Ta r i h  N e d i r ?

SÖZLÜ TAR‹H bir tür tarih araflt›rma metodu olup, temel olarak sözlü

kaynaklar› de¤erlendirerek tarih yazma veya sözlü kaynaklar› tarih yaz›-

m›nda kullanma u¤rafl›s›d›r. Klasik anlamda tarihçili¤in yaz›l› belgeler-

den (ya da di¤er somut sanatsal yap›lardan) hareketle geçmifli keflfetme

gayretine, sözlü tarihçilik flifahi kaynaklardan geçmifl hakk›nda bilgi

edinme yöntemini alternatif olarak sunmufltur. Sözlü kaynaklar ele al›-

nan hadiselerde ya da incelenen dönemlerde aktör ya da izleyici olarak

birinci derecede rol alm›fl genellikle ileri yafllara sahip insanlar›n kendi

dilleriyle ifade ettikleri anlat›lardan oluflur.

Buna göre araflt›rmac›lar, projelerinde yer vermek istedikleri kiflilerle

uzun süreli ve duruma göre birkaç seans sürebilecek olan, sesli veya gö-

rüntülü kay›tlar›n al›nd›¤› görüflmeler yaparlar. Bu görüflmelerde konu-

flan kifliler kendi hayatlar›n› anlat›rlar. Hatta kendi hayatlar›n›n da ötesin-

de, tan›k olduklar› tarihin belli bir kesimini kendi bak›flaç›lar› çerçevesin-

de de¤erlendirirler. Sözlü tarih araflt›rmac›lar› da görüflmeler esnas›nda

görüflmenin belli bir sistematik içerisinde olmas›n› sa¤layacak çeflitli so-

rular sorarlar. Ancak sözlü tarihin baflar›l› ve hedefine uygun bir flekilde

yap›lmas› için araflt›rmac›n›n, s›k soru sorarak veya yönlendirme yaparak

kendisiyle görüflülen kiflinin kendisini rahat ifade etmesini engellememe-

si esast›r. Görüflmelerden sonra sözlü tarihçili¤e somut olarak katk› sa¤-

layacak aflama ise ses ya da görüntü kay›tlar› üzerinden yap›lacak analiz

sürecidir.

Sözlü tarihçili¤in modern akademi dünyas›na giriflinin, di¤er tarih

araflt›rma yöntemlerine nispetle daha geç bir döneme rastlad›¤›n› söyle-

mek mümkündür. Göreceli olarak ba¤›ms›z bir çal›flma alan› olarak orta-
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ya ç›kt›¤› andan itibaren, tarih disiplini içerisinde pek çok tart›flmaya ka-

p› açm›fl olmas›na ra¤men henüz metodu ve temel prensipleri üzerinde

genel geçer bir uzlaflma sa¤lanamam›flt›r. Ancak daha önce ortaya ç›kan

tüm tarih çal›flma yöntemlerinde oldu¤u gibi, sözlü tarihçilik de çal›flma-

lar artt›kça kendi standartlar›n› daha iyi belirginlefltirmeye bafllam›flt›r.

Esasen sözlü kaynaklar› kullanmak, tarih yaz›c›l›¤›n›n geçmifline, sa-

n›lan›n aksine, yabanc› de¤ildir. Mesela, pek çok otorite taraf›ndan ‘ta-

rihin kurucusu’ olarak kabul edilen Heredotus, di¤er birçok Yunan tarih-

çi gibi, sözlü kaynaklar› güvenilir olarak kabul etmifl ve herhangi bir me-

selede olay› flahitlerinden dinlemeden kitab›na almam›flt›r. Yine ‹slam

medeniyetinin gelene¤inde flifahi bilgi aktar›m›na büyük önem verilmifl

ve özellikle Hadis ilmi nesilden nesile geçen nakli bilgileri de¤erlendirme

üzerine çok sistemli bir metodoloji gelifltirmifltir.

Ancak ‘bilimsel/modern’ tarihçili¤in ilk tohumlar›n›n at›ld›¤› 19. yüz-

y›ldan günümüze kadar geçen iki yüzy›l boyunca sözlü kaynaklar gereken

itibar› görememifltir. Bu durum hiç flüphesiz bu dönem tarihçilerinin geç-

mifle ve tarih yaz›c›l›¤›na biçtikleri anlam ve amaçlarla do¤rudan ilgilidir.

Sözlü tarihçilik daha çok sosyal ve kültürel çal›flmalar›n artt›¤› zamanlarda

tarihçilerin ilgisini çekmeyi baflarm›flt›r.

Tarihi 19. yüzy›l bafllar›nda bilimsel akademiyle tan›flt›ran Leopold

von Ranke, objektif kriterler arayan pozitif tarihçilere yaz›l› arfliv kaynak-

lar›n› adres göstermifltir. Ulus devletin kutsand›¤› bir dönemde ortaya ç›-

kan bu yaklafl›mda tarihin ana araflt›rma sahas› siyasi tarih olmufl ve bu ta-

rihin de araflt›r›lmas›nda en sistematik ve ‘gerçekçi’ usulün ancak devlet

arflivlerindeki kaynaklar›n okunmas› ve yorumlanmas› oldu¤u ileri sürül-

müfltür. Devlet merkezli tarih okumalar›na alternatif olarak 20. yüzy›l›n

ilk yar›s›nda  ortaya ç›kan Frans›z Annalles okulu yo¤un makro verilere

dayanan ve sonuçta çok genel sosyal ve ekonomik ç›kar›mlar ve sistemler

yaratmay› amaçlayan bir tarih yaklafl›m› benimsemifltir. Bu ekolün bir

uzant›s› olan sosyal tarihçilik de George Lefebvre’in ‘say›labilir olmal›’ slo-

gan›yla ifade edilen niceliksel verilerden beslenen tarih metodunu öncele-

yerek kat› standartlar ortaya koymufltur.1
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Sözlü tarihçili¤in ilk örneklerni 1950’lerde görmek mümkün olmas›-
na ra¤men sözlü tarihçili¤in tarih disiplini içerisinde gerçek anlamda yer
buldu¤u dönem 1980’lerdir. David Dunaway ve Willa K. Baum bu yeni ak›-
m›n geliflimini dönemsel olarak üçe ay›rmaktad›rlar: Buna göre; birinci
dönemde sözlü kaynaklar›, arflivlerde nostaljik bir malzeme olarak saklan-
mak üzere haz›rlanan biyografiler ve otobiyografiler oluflturmaktayd›.

‹kinci dönem sözlü tarihçileri, 1960’lar›n ortas›nda projeler artt›kça
daha tutarl› ve geliflmifl bir metodoloji uygulamaya bafllad›lar ve bu dö-
nemde sözlü kaynaklar kuru birer arfliv y›¤›n› olmaktan ç›k›p özellikle fe-
minizm, etnisite ve din çal›flmalar› ile yerel tarih çal›flmalar›nda kullan›l-
maya baflland›.

1980’li y›llardan günümüze kadar gelen dönemde (üçüncü dönem)
ise sözlü tarihçilik art›k ba¤›ms›z bir çal›flma alan›na sahip bir tarih di-
siplini olarak tan›mlanmaya bafllanmaflt›r. Sözlü tarih araflt›rmac›lar› bu
dönemde, üniversitelerde okutulan tarih yaz›c›l›¤› dersinden etkilenen,
1950’li y›llar›n tutuculu¤undan ve altm›fll› y›llar›n sosyal radikalli¤inden
s›yr›l›p tarihin unuttu¤u ‘birey’e yöneldiler.2 Hiç flüphesiz, sözlü tarih bu
dönemde tarih yaz›m›nda büyük oranda benimsenen ‘küçük’ insanlar›
bir birey olarak akademik tarihin u¤rafl› alan›na dahil eden yaklafl›mlar-
dan beslenmifltir. Tabii sözlü tarihin geliflmesinde ve benimsenmesinde,
sözlü kaynaklar›n daha iyi korunabilmesi ve saklanabilmesini mümkün
k›lan teknolojik geliflmelerin de önemli bir pay› oldu¤unu ifade etmek
gerekir.

Sözlü tarihçili¤in bir disiplin olarak ortaya ç›kmas›nda en büyük kat-
k› Paul Thompson ve Alessandro Porteli’ye aittir. Her iki yazar›n gerek
yay›mlad›klar› kitap ve makaleler gerekse sözlü tarih projelerinde oyna-
d›klar› rol, sözlü tarihçili¤in dünyada popüler çal›flma alanlar›ndan biri
olmas›na yard›mc› olmufltur. Bu süreçte Türkiye’de de sözlü tarihçilik an-
lam›nda bir tak›m giriflimlerde bulunulmufl, Bo¤aziçi, Sabanc› ve Bilgi
üniversitelerinde konu ile ilgili dersler okutulmufl ve bir tak›m projeler
yürütülmüfltür.
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Türkiye’de sözlü tarihçilik alan›nda yap›lm›fl ilk büyük giriflim, 6-7
Haziran 1993 tarihinde Tarih Vakf› taraf›ndan organize edilip, Paul
Thompson’›n da bizzat kat›l›m›yla gerçekleflen ve aralar›nda Ethem El-
dem, fievket Pamuk, Zafer Toprak ve Mete Tunçay gibi tarihçilerin yer al-
d›¤› Birinci Sözlü Tarih Proje Çal›flmas›’d›r. ‹kinci büyük giriflim ise 15-
19 haziran 2000 tarihinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yap›lan II. Uluslara-
ras› Sözlü Tarih Konferans›’d›r. Konferans ‹ngilizce, Türkçe ve ‹spanyolca
yap›lan sunumlarla gerçekleflmifltir.
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II. Bölüm

Y ö n t e m  Ta r t › fl m a l a r ›

YUKARIDA DA ifade etti¤imiz gibi sözlü tarihçilik ayr› bir çal›flma alan›
olarak ortaya ç›k›fl›ndan günümüze dek pek çok elefltiriye maruz kalm›fl-
t›r. Bu elefltirilerden hemen hemen tamam› sözlü kaynaklar›n güvenilirlik
meselesi üzerine odaklanmaktad›r. Mesela, yafll›l›k ça¤›na gelmifl insanla-
r›n haf›zalar›na nas›l güvenilebilece¤i veya güvenilse bile söyledikleri fley-
lerin do¤ru olup olmad›¤›n›n nas›l ölçülebilece¤ine yönelik flüpheler dile
getirilmektedir.

Sözlü tarihçiler de kendi çal›flmalar›na yöneltilen bu tür elefltirilere
karfl› tarih yaz›m›nda güvenilirlik sorununun sadece sözlü kaynaklarda
de¤il yaz›l› kaynaklarda da karfl›m›za ç›kan bir mesele oldu¤unu ileri sür-
mektedirler. Hiç flüphesiz, yaz›l› kaynaklar da olaylar› kendilerini kaleme
alan kiflilerin ya da kurumlar›n bak›fl aç›lar›yla dillendiriyorlard›. Yaz›l›
kaynaklar da do¤al olarak dezenformasyonlar ya da manipülasyonlar içe-
rebilirdi. Yanl›fl ifadeler ya da sapt›r›lm›fl bilgiler -sözlü oldu¤u kadar- ya-
z›l› kaynaklarda da yer alabilmektedir.

Bu anlamda sözlü tarihçilik, kendi problemlerine ek olarak tarihçili¤in
genel problemlerini de içermektedir. Ancak bu problemlerin yan›nda, bu
yeni tarihsel metot tarih yaz›m›na bir k›s›m önemli aç›l›mlar da getiriyor-
du. Bunlar› befl maddede s›ralamak mümkündür.

‹lk olarak sözlü tarihçilik, görüflme yap›lan kiflilerin yanl›fl ya da yalan
beyanlar›na da de¤er vermekte ve kiflilerin zihninde yer etmifl yanl›fl ya da
çarp›t›lm›fl anlat›lardan, di¤er sosyal bilimlerin yard›m›yla (özellikle psi-
koloji) anlamlar ç›kartmak suretiyle toplumsal haf›za tart›flmalar›na
önemli katk›larda bulunmaktad›r.

‹kinci olarak sözlü tarihçilik bir akademik disiplin olarak tarihi herke-
sin anlayabilece¤i sözlü kaynaklar› kullanmak suretiyle tarihçilerin mut-

9

Sözlü Tarih Araflt›rmac›lar› ‹çin Pratik El K›lavuzu



lak otoritesinden kurtarmaktad›r. Art›k tarih, eski yaz› bilen veya arke-
olojik bulgular› anlamland›rabilen tarihçilerin tekelinden ç›k›p toplum
taban›na yay›lmaktad›r.

Sözlü tarihçili¤in üçüncü önemli katk›s›, geçmiflte hiçbir surette yaz›-
l› belgelerde yer bulamayan (ço¤u okuma yazma bile bilmeyen) ‘küçük’
insanlar›n bilgi ve bak›fl aç›lar›n›n sözlü tarih arac›l›¤›yla tarihsel çal›fl-
malarda kendilerine yer bulmaya bafllamas›yla oldu. Böylece olan biteni
de¤erlendirme ‘yetkisi’ tek bir zümrenin tekelinden ç›km›fl olmakta, ha-
diselere daha genifl bir aç›dan ve farkl› perspektiflerden bakma imkan›
sa¤lanmaktad›r. Bu da tarihçinin bak›fl aç›s›na büyük bir zenginlik kat-
maktad›r. Bununla ba¤lant›l› olarak, sözlü tarihçilik herhangi bir mese-
lede farkl› taraflara söz hakk› tan›mas›yla daha ‘demokratik’ bir tarih an-
lay›fl› sunmaktad›r.

Son olarak, sözlü kaynaklar genellikle kas›tl› olmayarak tarihçileri ilk
anda ak›llar›ndan geçiremeyecekleri birincil kaynaklara yönlendirebili-
yordu. Burada Jules Michelet’in, ‘Yaflayan dokümanlar aras›ndaki araflt›r-
malar›m bana istatistiklerde olmayan çok fley ö¤retti’ sözünü an›msamak
gerekir.
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III. Bölüm

Sözlü Tarihçilik Nas›l Yap›l›r?

BU BÖLÜMDE sözlü tarih araflt›rmac›lar›n›n görüflmeler yaparken dik-
kat etmeleri gereken temel prensiplere yer verilmektedir. Araflt›rmac›lar›n
ifllerini kolaylaflt›rmak için burada izlenmesi gereken yol üç alt bafll›k al-
t›nda ele al›nacakt›r.

GÖRÜfiME ÖNCES‹

Konu veya Kifli Tespiti

Bir sözlü tarih projesinde görüflme öncesi yap›lmas› gereken ilk fley,
projenin amac›n› ve kapsam›n› iyi tespit etmektir. Bu ba¤lamda yap›lacak
olan çal›flma ya kifli odakl› veya konu odakl› olmak durumundad›r. Kifli
odakl› sözlü tarih çal›flmas› bir kiflinin kendi hayat›n›, hayat›nda önemli
gördü¤ü olaylar›, tan›d›¤› kiflileri k›saca ‘tarihte’ tan›k oldu¤u bir zaman
kesitini kendi perspektifinden anlatmas›d›r. Mesela, Bilim ve Sanat Vakf›
taraf›ndan Prof. Sabahattin Zaim’le yap›lan ve kay›t alt›na al›nan bir dizi
görüflme kifli odakl› sözlü tarih çal›flmas›na örnek olarak verilebilir. Bura-
da Zaim, çocuklu¤undan itibaren gerek günlük yaflamda, gerekse de ifl
dünyas› ve üniversitede flahit oldu¤u olaylar› kronolojik bir düzen içeri-
sinde anlatm›flt›r. Konu odakl› sözlü tarih çal›flmas› ise geçmiflte ‘iz b›ra-
kan’ bir olay veya süreç hakk›nda, o olay› veya süreci yaflam›fl kiflilerle ya-
p›lacak görüflmelerden oluflmaktad›r. Mesela, 6-7 Eylül Olaylar›n› yafla-
m›fl kiflilerle görüflülerek, bu olaylar s›ras›nda atmosferin nas›l oldu¤u ve
bu olaylar›n toplumda nas›l alg›land›¤› üzerine yap›lacak bir çal›flma ko-
nu odakl› sözlü tarih çal›flmas›na örnek verilebilir. Bundan baflka, Türki-
ye flehirlerinde ‘gecekondulaflma’ süreci hakk›nda yap›lacak bir sözlü ta-
rih araflt›rmas› da konu odakl› bir sözlü tarih çal›flmas›d›r.

Sözlü tarihçilikte genel kabul gören e¤ilim kifli odakl› çal›flmalar›n esas
oldu¤udur. Ancak pek çok belgesel ve televizyon programlar›nda s›kl›kla
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konu odakl› seçimler görülmektedir. Araflt›rmac›n›n bu noktadaki tercihi
biraz da yapaca¤› araflt›rman›n niteli¤iyle de do¤rudan ilgilidir.

Ön Araflt›rma

Görüflme yap›lacak olan kifli rastgele seçilmemeli, kifli tespitinde belli
bir amaç do¤rultusunda hareket edilmelidir. Baflar›l› bir sözlü tarih pro-
jesi, görüflme yap›lan insanlar›n say›s›yla de¤il yap›lan görüflmelerin nite-
li¤i ile ölçülür. Bu nedenle seçilen kifliye ulaflma sürecinde hat›r› geçen re-
feranslar bulmak oldukça önemlidir. Sözlü tarih araflt›rmalar›nda daha
önceleri toplumca ‘güngörmüfl’ olarak nitelendirilen ve 60 yafl›n›n üze-
rinde insanlar tercih edilirdi. Ancak son zamanlarda özellikle konu odak-
l› çal›flmalarda genç insanlar›n da hayat hikayelerine/flahitliklerine do¤ru-
dan baflvuruldu¤u s›kça görülmeye bafllanm›flt›r.

Görüflme yap›lacak kifliler hakk›nda ya da yaflad›klar› dönem ve flahit
olduklar› olaylar hakk›nda daha önceden bilgi sahibi olmak, araflt›rmac›-
n›n iflini kolaylaflt›racakt›r. Görüflülecek olan kifli toplumca tan›nm›fl bir
kifli ise o zaman bilgi edinme noktas›nda pek fazla s›k›nt› çekilmez. Pek
fazla meflhur olmayan kifliler hakk›nda bilgi edinmek için yak›nlar›yla gö-
rüflmek faydal› olacakt›r. Kifli hakk›nda daha önceden edinilecek bilgiler
görüflme esnas›nda hem önemli miktarda zaman kazand›r›r, hem de arafl-
t›rmac›n›n görüflme yap›lan kifli üzerinde iyi bir izlenim b›rakmas›n› sa¤-
lar. Kifliler hakk›ndaki bilgiyi bir ön görüflme yapmak suretiyle de edin-
mek mümkündür. Yap›lacak olan bu ön görüflmede bilgi almak amac›yla
çok say›da ve tek kelimelik cevaplar gerektiren sorular yöneltilebilir.

E¤er konu odakl› bir sözlü tarih çal›flmas› yap›lacaksa, seçilen konu
üzerine yay›mlanm›fl makale ve kitaplar okunmal›d›r. Konu hakk›nda en
az›ndan kabaca bilgi sahibi olmak görüflme s›ras›nda sorulabilecek soru-
lar›n haz›rlanmas›nda faydal› olacakt›r. Ayr›ca, ön araflt›rma sözlü tarih
görüflmesi s›ras›nda anlat›lan fleylerde, hemen göze çarpmayan baz›
önemli ayr›nt›lar›n yakalanmas›na yard›mc› olabilir.

‹letiflim

Ön araflt›rma yap›ld›ktan sonra, araflt›rmac›n›n görüflülecek kifli veya
kiflilerle do¤rudan iletiflim kurmas› ve bizzat kendisinin randevu talep et-
mesi ideal oland›r. Bu suretle görüflme yap›lacak olan kifliye do¤rudan gü-
ven hissi verilme f›rsat› sa¤lanm›fl olur. Randevu talebi esnas›nda kifliye,
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anlatacaklar›na de¤er verilece¤ini ve istedi¤i ölçüde gizlilik içerisinde tu-
tulaca¤›n› hissettirmek gerekir. Al›nacak olan randevunun yeri ve saati
kesinlikle görüflme yap›lacak olan kiflinin tercihlerine göre ayarlanmal›-
d›r. Yap›lacak olan görüflmede ses ya da görüntü kayd› al›naca¤› da ran-
devu isteme esnas›nda dillendirilmelidir. Görüflülecek olan kifli, bu tip bir
kayda izin vermezse dahi görüflme yap›lacak gün araflt›rmac›n›n flans›n›
tekrar denemesinde fayda vard›r.

GÖRÜfiME  SIRASI

Kay›t Cihazlar› 

Görüflme esnas›nda kullan›lacak olan kay›t cihazlar›n›n kalitesi, yap›-
lan görüflmelerin uzun süre saklanabilmesinde belirleyici bir etkiye sa-
hiptir. Görüflmeye gitmeden önce eldeki cihazlar mutlaka kontrol edil-
meli ve birkaç kez üzerinde denemeler yap›lmal›d›r. Mümkünse görüflme
gününde her ihtimale karfl› birden fazla kay›t cihaz› tafl›mak faydal› olur.

Güven     

‹yi bir sözlü tarih projesi haz›rlaman›n en temel gereklili¤i araflt›rma-
c›n›n görüflme yap›lan kifliye güven duygusu verebilmesidir. Araflt›rmac›
görüflme s›ras›nda mümkün oldu¤unca güler yüzlü olmal›d›r. Görüflme
esnas›nda yarat›lacak olan içten ve samimi bir hava görüflmeye verimlilik
katar. Görüflme yap›lacak olan yere bir hediyeyle gitmek suretiyle yap›la-
cak olan bir jest görüflülecek kifli üzerinde olumlu bir intiba b›rakabilir.

Tarih-Mekan-Kifli     

Görüflmeye geçilmeden evvel araflt›rmac›n›n mutlaka yapmas› gereken
fley ses ya da görüntü kay›t cihaz›na günün tarihini, saatini (tam olarak)
görüflme yap›lan mekan› ve görüflülecek kiflinin ismini, kimli¤ini ve gere-
kirse baflka bir k›s›m bilgileri kay›t etmesidir. Bu küçük bilgilere analiz
safhas›nda çok fazla ihtiyaç duyulaca¤› görülecektir.

Soru    

‹deal bir görüflmede dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da so-
rular meselesidir. Esasen kifli odakl› bir sözlü tarih çal›flmas›nda görüflme-
ler s›ras›nda araflt›rmac›n›n hiç soru sormamas› ya da çok az sormas› ide-
aldir. Buradaki esas kayg› kifliyi yönlendirmemektir. Ancak bunun müm-
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kün olmad›¤› durumlarda araflt›rmac›n›n kapal› uçlu (‘evet’ ya da ‘ha-
y›r’la cevaplanabilecek sorular) de¤il aç›k uçlu (daha genifl cevap gerekti-
ren)  sorular sormas›, böylelikle görüflülen kifliyi yönlendirmemesi bekle-
nir. Mesela herhangi bir mesele üzerine ‘Bu böyleydi de¤il mi? Siz de öy-
le düflündünüz zannederim’ gibi sorulardan ziyade ‘Olay sizce nas›l vuku
buldu? Siz ne düflündünüz?’ vb. sorular yöneltilmelidir. Görüflmeye bafl-
larken kiflinin kendi çocukluk y›llar›ndan itibaren anne babas›n› (müm-
künse dedelerini de) kapsayacak biçimde kendi hayat hikayesini anlatma-
s› beklenir.

Ancak, konu odakl› bir sözlü tarih görüflmesinde önceden sorular›n
haz›r olmas› gerekir. Bu tür bir çal›flmada görüflmenin amac›na uygun ol-
mas› için görüflülen kiflinin konunun d›fl›na ç›kmamas› daha verimli olur.
Böyle bir görüflmede araflt›rmac› sorular›n› yöneltmeli ve esasen bu soru-
lara cevap aramal›d›r. E¤er görüflülen kifli sorulan bir soruya cevap ver-
mek istemiyorsa fazla ›srar edilmemelidir. Fakat, görüflmeyi mutlak an-
lamda s›n›rlamamak ve görüflülen kiflinin araflt›rmac›n›n planlamad›¤›
konularda  da görüfl belirtmesine izin vermek araflt›rmay› zenginlefltire-
bilir.

Not Alma     

Görüflme esnas›nda araflt›rmac›n›n kay›t cihaz› d›fl›nda kendisinin de
özellikle flah›s, yer ve olaylara dair k›sa notlar almas› faydal›d›r. Görüflme
sonunda bu notlardan faydalanarak, konuflmac›dan baz› fleyleri detaylan-
d›rmas› yahut anlafl›lmayan bir meseleyi daha aç›k bir hale getirmesi iste-
nebilir.

Onay 

Görüflme esnas›nda, görüflme yap›lan kiflinin anlatt›klar›n› onaylamak
kifliye ayr› bir motivasyon sa¤lar. Onay ifllemi daha çok mimikler ve bafl›
sallamak suretiyle yap›lacak bir vücut hareketiyle gerçekleflir. Bunun d›-
fl›nda ‘Anl›yorum’, ‘Hakl›s›n›z, kesinlikle’, ‘Bizde de zaten böyle’ gibi ifade-
lerin kullan›lmas› faydal›d›r.

Üçüncü Kifli

Görüflme yap›lan kiflinin etraftan etkilenmemesi için teke tek görüflme
yapmak tavsiye edilir. Ancak, kifli e¤er çok yafll› ve haf›zas›ndaki problem-
ler dolay›s›yla baz› fleyleri kar›flt›r›yorsa ya da yöresel flivesi anlafl›lmaya
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çok müsait de¤ilse o zaman kendisine yard›mc› olmak üzere bir yak›n› ya
da akrabas›n›n bulunmas›nda fayda vard›r. Görüflülecek kifli yabanc› uy-
ruklu ise bir tercüman vas›tas›yla yard›m al›nabilir. Ancak bu noktada
dikkat edilmesi gereken husus, üçüncü kiflilerin görüflmeye dahil olmay›p
sadece arac› durumunda olmalar›n› sa¤lamakt›r. Araflt›rmac› görüflmenin
kontrolünü kendi elinden b›rakmamal›d›r.

Sab›r ve Tahammül 

Özellikle yafll› kiflilere sab›r ve tahammül göstermek son derece önem-
lidir. Kimi zaman görüflme çok farkl› ve de son derece s›k›c› konularda ge-
çebilir veya bir mesele etraf›nda gereksiz yere dolan›labilir, tekrarlar yap›-
labilir. Burada araflt›rmac› güleryüzlü olmaya devam ederek -konuflmac›-
y› yönlendirmemek flart›yla- görüflmenin önünü açacak sorular sorabilir.
Görüflme esnas›nda kesinlikle konuflmac›ya muhalif olmamak ve kendi
fikrini kabul ettirmeye çal›flmamak gerekir.

Kay›t Cihazlar›      

Sözlü tarih görüflmelerinin vazgeçilmez unsuru olan kay›t cihazlar› gö-
rüflme yap›lan kiflinin dikkatini da¤›tmayacak bir yere konmal›d›r. Bu ne-
denle cihazlar ne kadar kaliteli ve boyut olarak ne kadar küçük olursa ko-
nuflmac›n›n dikkati daha az da¤›lm›fl olur. Son zamanlarda ç›kan ve h›zla
yayg›nlaflan dijital ses kay›t cihazlar›n› kullanmak tavsiye edilir. Ayr›ca gö-
rüflme esnas›nda araflt›rmac›n›n cihaza s›kl›kla bakmamas› önemlidir.

Son Olarak     

Kifli konuflmas›n› bitirdikten sonra araflt›rmac› son olarak kendi tutu-
¤u notlar› gözden geçirip anlafl›lmayan ya da daha çok bilgi gerektiren
meseleleri konuflmac›ya sorular yoluyla aktarmal›d›r. E¤er ikinci bir gö-
rüflmeye ihtiyaç duyuluyorsa, yap›lacak olan yeni görüflmenin yeri ve sa-
ati mümkünse hemen tespit edilmelidir. ‹kinci bir görüflme yapman›n
her zaman faydas› vard›r. Nitekim bu sayede konuflmac› o esnada akl›na
gelmeyen fleyleri hat›rlayabilir ve eklenmesi gereken fleyleri ikinci görüfl-
mede ekleyebilir. Araflt›rmac›n›n da birinci görüflmeyi dinledikten sonra
kafas›nda farkl› sorular belirebilir. Ancak yap›lacak olan projenin verimi-
nin düflmemesi için iki görüflme aras›nda fazla süre geçmemesi tavsiye
edilir (ideal aral›k bir, en fazla iki gündür).
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GÖRÜfiME  SONRASI: ANAL‹Z ÇALIfiMASI

Telif Hakk›   

Görüflme sonras›nda araflt›rmac›n›n yapmas› gereken ilk ifl, haz›rlad›-
¤› projeyi yasal olarak kullanabilmek için, konuflmac›y› yap›lan görüflme-
nin araflt›rmac› taraf›ndan kullan›labilmesini onaylamaya -bir izin belge-
si imzalamaya- ikna etmek olmal›d›r. Günümüzde tüm dünyada oldu¤u
gibi Türkiye’de de telif hakk› hukuki anlamda kiflileri oldukça ba¤lay›c›
bir niteli¤e sahiptir. Sözlü tarih araflt›rmalar›nda kiflilerin, oluflan malze-
menin hem saklanmas› hem de bunlar›n kullan›lmas› üzerinde haklar›
vard›r. Dolay›s›yla her iki hakk› araflt›rmac›ya devreden bir yaz›l› belge
mutlaka al›nmal›d›r. Daha önceleri flifahi izinler de kabul edilmekteydi
ancak bugün özellikle hayat›n› kaybetmifl kiflilerin ses kay›tlar›n› kullan-
mada flifahi izinler kimi zaman izin olarak kabul edilmeyebiliyor. (Nite-
kim görüflmenin telif hakk›, görüflülen kifli öldükten sonra mirasç›lar›na
geçmekte ve bu mirasç›lar›n herbirinin onay› gerekmektedir.) Telif hakk›,
araflt›rmas›nda ses kayd›n› kullanacak her bir araflt›rmac› için tek tek
al›nmal›d›r.

Etik   

Gerek görüflme s›ras›nda, gerekse görüflme sonras›nda görüflülen kifli-
nin tercihlerine sayg› gösterilmeli ve ç›kar›lmas› istenen yerler metinden
mutlaka  ç›kar›lmal›d›r.

S›n›flama/Düzenleme  

Kay›t için birden fazla cihaz kullan›lm›fl ya da hem sesli hem de görün-
tülü kay›t al›nm›flsa bunlar›n niteliklerine göre s›n›fland›r›lmas› gerekli-
dir. Ses kalitesi en iyi olan kayd›n saklanmas› esast›r. Ses bantlar›yla yap›-
lan çekimlerin mümkünse dijital ortama aktar›lmas› gerekir. Bunun için
kullan›m› son derece kolay ve az masrafl› ‘goldwave’ program› araflt›rma-
c›lara tavsiye edilir.

Deflifre 

Deflifre, sözlü tarih projelerinin olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri-
dir. Al›nan ses ya da görüntü kay›tlar› çok fazla vakit ve gayret harcanma-
s›na sebep olsa da bunlar›n mutlaka deflifre edilip transkripsiyonunun ya-
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p›lmas› flartt›r. Bu, analiz safhas›nda hem bizim hem de bundan sonraki
araflt›rmac›lar›n ifllerini kolaylaflt›r›r. Deflifre yap›lma esnas›nda kiflinin
yöresel flivesi ve kulland›¤› yabanc› kelimeler mümkün oldu¤unca de¤ifl-
tirilmeden yaz›lmal›d›r. Kiflinin jest ve mimikleri, mümkünse semboller-
le ya da parantez içinde ifade edilecek aç›klamalarla mutlaka belirtilmeli-
dir. Aksi takdirde, örne¤in flaka yahut alay mahiyetindeki ifadeler bundan
sonraki araflt›rmac›larca anlafl›lmayabilir ve onlar›n yanl›fl yorumlar ç›-
karmalar›na sebep olabilir.

Analiz

Analiz belki de çal›flman›n en mühim safhas›d›r. Bu noktada ifl bütü-
nüyle araflt›rmac›ya kalmaktad›r. Yap›lacak olan tarih çal›flmas›nda mal-
zemenin ne flekilde kullan›laca¤› daha çok araflt›rmac›n›n takdirine b›ra-
k›lm›flt›r. Ancak analiz esnas›nda yap›lmas› tavsiye edilen en önemli hu-
sus, görüflme yap›lan kiflinin ne ölçüde tutarl› oldu¤u ve ifade etti¤i fley-
lerin ne kadar güvenilebilir oldu¤udur. Kiflinin kendi içinde tutarl› olup
olmad›¤›n› anlayabilmek için kimi zaman görüflme kayd›n› defalarca din-
lememiz gerekebilir. Kiflinin do¤ru bilgi verip vermedi¤ini baflka kaynak-
larla karfl›laflt›rmak suretiyle anlayabilmemiz de mümkündür.

Sözlü Tarih Araflt›rma Grubu
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IV. Bölüm

Sözlü Tarih Proje Tasla¤›

‹Y‹ B‹R sözlü tarih projesi haz›rlayabilmek için, ses kay›tlar›ndan edinilen
bilgilerin sistemli bir biçimde toparlanarak düzgün bir dille anlat›lmas› son
derece önemlidir. Afla¤›daki taslak, planl› bir sözlü tarih çal›flmas›na dayal› bir
makale haz›rlamak isteyenlere yol göstermek amac›yla haz›rlanm›fl tavsiye ni-
telikli bir çal›flmad›r. Taslak genel olarak befl bölümden oluflmaktad›r.

1. BÖLÜM

Künye

Bu bölüm, görüflmenin kiminle, ne zaman, nerede, hangi dilde, ne kadar
süreyle ve kaç kere yap›ld›¤› gibi -görüflmenin künyesini oluflturan- bilgilerin
yer ald›¤› bölümdür. Ekte yer alan Sözlü Tarih Projesi De¤erlendirme Formu,
bu ifllevi yerine getirecek flekilde düzenlenmifltir.

2. BÖLÜM

Hayat Hikayesinin Özeti

Bu bölümde görüflme yap›lan kiflinin hayat hikâyesi özet bir flekilde anla-
t›l›r. Görüfltü¤ünüz kiflinin do¤um yeri, tarihi, mümkünse ailesinin nereden
geldi¤i, nerede yaflad›klar› ve hayatlar›n› nas›l kazand›klar› anlat›l›r. Bunlar›n
d›fl›nda görüflme yap›lan kiflinin hayat›n›n önemli kilometre tafllar›, s›kça
bahsetti¤i dönemler vurgulanarak aktar›l›r.

Not: Görüflme yap›lan kifliler belli bir yafl›n üzerinde olduklar› için genel-
de pek az bir k›sm› hayat hikayelerini kronolojik bir s›ra takip ederek verir.
Bu durumda yap›lan sözlü kay›tlar deflifre edildi¤i s›rada mutlaka kronolojik
bir s›ra gözetilerek bu bölüm kaleme al›nmal›d›r.
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3. BÖLÜM

Hayat Hikayesinin Analizi

Bu bölüm, yap›lan ve deflifre edilen ses kayd›n›n sözlü tarihin temel prob-
lemleri ve dikkat çeken noktalar›yla yeniden de¤erlendirildi¤i bölümdür. Bu
bölümde afla¤›daki sorular dikkate al›narak analizler yap›l›r:

ÜKifli hayat›n›n hangi dönemlerine vurgu yapm›fl ve hangi dönemlerine de-
¤inmeyi tercih etmemifltir? Hayat›n›n genel kapsam› de¤erlendirildi¤inde
bu tercihlerinin özel bir anlam› var m›d›r? Hat›rlad›klar› fleylerde bir seçi-
cilik gözleniyor mu? Bunun özel bir anlam› olabilir mi?

Ü Kiflinin yaflad›¤› dönemde meydana gelen toplumsal olaylara nas›l bir yak-
lafl›m› var? Hangi perspektiften de¤erlendiriyor ya da tamam›yla bu mese-
lelerin d›fl›nda m›?  

Ü Gelifltirdi¤i bu yaklafl›mla kendisinin sosyal, kültürel ve ekonomik pozis-
yonunun bir iliflkisi var m›?

Ü Kiflinin hayat hikayesinde de¤indi¤i mevzular genel tarih okumalar›na
hangi noktalarda katk› sa¤l›yor? Bizi, yaz›l› kaynaklarda olmayan ne gibi
verilere ulaflt›rabilir? 

4. BÖLÜM

Kayd›n Deflifresi

Bu bölümde, yap›lan görüflmenin ses kayd› deflifre edilir. Sarf edilen ifa-
delerin yaz›ya geçifl sürecinde anlam erozyonuna u¤ramamas› için yaz›l›
olarak ya da iflaret ve sembollerle kiflinin maksad› mutlaka ifade edilmelidir.
Afla¤›daki semboller bu amaç için son derece kullan›fll›d›r:

☺☺ LL KK

(Sembollere, word dosyas›nda ekle-simge-wingdings (insert-symbols-wing-
dings)’den ulafl›labilir.) 

5. BÖLÜM (OPS‹YONEL)

Ek Dökümanlar

Bu bölümde, görüflmeyi yapt›¤›m›z kifliye ait kendisinin izniyle edinece¤i-
miz foto¤raf, belge, mektup, günlük vesaire belgelerin fotokopileri yer al›r.
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EEKK: Sözlü Tarih Projesi De¤erlendirme Formu
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Görüflmeyi Yapan›n Ad›-Soyad›

Görüflülen Kiflinin Ad›- Soyad›

Yafl›

Cinsiyeti

Do¤um Yeri

Görüflmenin yap›ld›¤› tarih/saat/mekan

Yap›lan görüflme say›s›

Görüflme kayd›n›n niteli¤i 
(sesli, görüntülü)

Toplam kay›t süresi

Görüflülen kifli hakk›nda 
genel bilgiler (en çok 4 sat›r)

(Varsa) Görüflme s›ras›nda 
yer alan di¤er kifliler 

Anahtar kelimeler
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V. Bölüm

Bilim ve Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar›

Merkezi Sözlü Tarih Atölyesi

B‹L‹M ve SANAT Vakf›’n›n Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi bünyesinde çal›fl-
malar yapan Sözlü Tarih Atölyesi, 2007 y›l› Mart ay›nda bafllatt›¤› çal›flmala-
ra daha büyük bir ivmeyle devam etmektedir. Atölyedeki sözlü tarih çal›flma-
lar› iki alanda ilerlemektedir. Bir taraftan vak›f bünyesinde haftal›k periyotta
sözlü tarih çal›flmalar› bafll›¤› alt›nda toplant›lar yap›lmaktad›rlar. Bu toplan-
t›lara kat›lan atölye müdavimleri kendi seçtikleri ya da d›flar›dan teklif edilen
isimlerle görüflmeler yapmakta ve edindikleri ses kay›tlar›ndan haz›rlad›klar›
çal›flmalar› atölye toplant›lar›nda sunmaktad›rlar. Öte yandan atölye çal›flma-
lar›na do¤rudan kat›lma imkan› bulamayanlar atölye taraf›ndan haz›rlanan
öneri formunu doldurarak isim önermek suretiyle çal›flmalara katk›da bu-
lunmaktad›rlar. Bu kat›l›mc›lar önerdikleri isimlerle do¤rudan do¤ruya ken-
dileri görüflebilecekleri gibi çal›flmalara kat›lan bir di¤er atölye mensubunun
da görüflmesini tavsiye edebilirler.

2007 y›l›nda bafllayan çal›flmalar›n ilk döneminde, atölye kat›l›mc›lar› ile
sözlü tarih alan›nda kaleme al›nm›fl belli bafll› makaleler okunmufl, bu yeni
çal›flma alan›n›n teorisi, yöntemi ve historiyografideki konumu üzerinde tar-
t›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmalardaki esas maksat söz konusu yeni alan› tüm yönleri
ile tan›maya çal›flmakt›. ‹kinci dönem çal›flmalar› do¤rudan projelere yönelik
bir haz›rl›k aflamas›yd›. ‹kinci dönem toplant›lar›na sözlü tarihe konu olabi-
lecek konuklar ça¤r›lm›fl ve onlarla yap›lan mülakatlar bir sonraki sözlü tarih
toplant›s›n›n çal›flma konusunu oluflturmufltur. 2009 May›s ay›yla bafllayan
üçüncü dönem çal›flmalar› bütünüyle proje üretimine yo¤unlaflm›fl ve atölye
kat›l›mc›lar›n›n her birinden en az bir görüflme yapmas› istenmifltir. Çal›flma-
lar halihaz›rda devam etmektedir.
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Elde edilen sözlü tarih kay›tlar› arflivlenmekte ve tasnif edilmektedir. Yak›n
bir zamanda söz konusu malzemelerin -makale format›na getirilerek- yay›n-
lanmas› planlanmaktad›r. Üçüncü dönem atölye çal›flma grubu, yay›n konu-
sunda haz›rl›klar›na devam etmektedir.

Sözlü tarih çal›flmalar›na katk› sa¤lamak isteyenler afla¤›daki iletiflim ad-
reslerinden (tercihen e-mail üzerinden) bize ulaflabilirler.

Bilim ve Sanat Vakf›, Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi

Vefa Cad. No. 56 (34134) Vefa-‹stanbul

Telefon: 0212 528 22 22

Fax: 0212 513 32 20

Email: sozlutar@gmail.com, tam@bisav.org
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