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Öz
Halk kütüphanesinin önemi, gereklili¤i, amaçlar› ve iﬂlevleri
evrensel birer özellik olarak IFLA ve Unesco taraf›ndan bütün
dünyaya duyurulmuﬂtur. Bu duyuruyu sa¤layan “Bildirge”
içinde halk kütüphanesinin “kültürel miras›” ve “sözlü
gelene¤i” destekledi¤i de belirtilmiﬂtir. Halk kütüphanesi
yerelden evrensele her türden bilgiyi toplar ve çocuktan
yetiﬂkine her kesime sunar. Ancak bilgide yo¤unlaﬂ›p,
derinleﬂti¤i alan yerel bilgidir. Günümüz olanaklar› hem ses
hem de görüntüyü taﬂ›yacak özellikler bulundurmaktad›r.
Bu nedenle, halk kütüphanelerinin bulundu¤u yerel çevrede
yap›lacak sözlü tarih görüﬂmeleri; yerel bellek kurumu olma
özelli¤ini bilgi toplanan konu ya da olay yan›nda, bilgiyi
verenin sesi ve görüntüsü olarak da bir anlam taﬂ›maktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac› da halk kütüphanesi ve sözlü tarih
iliﬂkisini irdelemek olacakt›r. Tarihsel bir yöntem olarak
kullan›lan ve kullan›m› umulup, düﬂünülenin ötesinde
yayg›nl›¤a sahip olan “sözlü tarih”in halk kütüphanelerine
neler sa¤layabilece¤i tarihsel yan› ele al›n›p, uygulama
özellikleri belirtilerek tart›ﬂ›lacakt›r. Çal›ﬂma, ‘sözlü tarih
uygulamalar› halk kütüphanelerine toplumsal sayg›nl›k
kazand›r›r’ hipotezi üstüne kurulmuﬂ, betimleme yöntemi
ile geliﬂtirilmiﬂtir. Halk kütüphanelerinde sözlü tarih yap›lmas›
ya da kaynaklar›n›n yer almas›, halk kütüphanelerini
toplumsal anlamda destekleyecektir.
Anahtar kelimeler: Halk kütüphanesi, Sözlü Tarih,
Kütüphanelerde sözlü tarih.
Giriﬂ
Halk kütüphanesi di¤er kütüphane türlerinden ayr›lan yanlar›n›
çok aç›k ve anlaﬂ›l›r biçimde “ad›” içinde taﬂ›maktad›r. Halk,
“bir ülkedeki yurttaﬂlar›n tümü” (Türkçe, 1983) dür. Halk
kütüphanesi, kiﬂiler aras›nda ay›r›m gözetmeden yediden
yetmiﬂe, dil, din, soy, cins, yaﬂ, toplumsal konum, yoksul
zengin ay›r›m› yapmadan kap›s›n› herkese karﬂ›l›ks›z olarak
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açan; bulundu¤u yerin e¤itim, bilgi, kültür gereksinimlerine
karﬂ›l›k veren ve boﬂ zaman› olumlu yönde de¤erlendirme
ortam ve olana¤› sunan kurumlard›r (Unesco, 1992, s.74-75;
Halk kütüphanesi hizmeti, 2004, s.22). Di¤er kütüphane
türleri kap›lar›n› özel koﬂullardaki kullan›c›lara açarken halk
kütüphanesi böyle bir önkoﬂul taﬂ›maz. Halk kütüphanesi
çok amaçl› kurumlar›n tipik örneklerinden biridir. Bu tutumu,
herkese aç›k olmas› ve amaçlar›n›n geniﬂli¤i ve çoklu¤u halk
kütüphanesine bilgi ve bilgilendirmeye dayal› “toplumsal
merkez” olma özelli¤ini kazand›r›r. Bu özelli¤i de halk
kütüphanesini hem öncü hem güncel hem de güvenilir olmak
aç›s›ndan ay›r›ml› bir biçimde öne ç›kar›r.
Halk kütüphanesi amaç ve iﬂlevleri di¤er kütüphane türlerinin
amaç ve iﬂlevleriyle pek çok aç›dan örtüﬂür. Halk kütüphanesini
di¤er kütüphanelere oranla öne ç›karan bu yan›d›r (Tablo1).
Tablo 1. Kütüphane türlerinin karﬂ›laﬂt›rmal› özellikleri
Özellik

Ulusal
Kütüphane

‹ﬂlev

Ulusal
Bellek

Hizmet

Ulusal
Eﬂgüdüm

Okul
Arﬂiv
Üniversite Özel
Kütüpha- Kütüpha- Kütüphanesi
nesi
nesi
Kurum/
Kuruluﬂ
Belle¤i
‹ﬂbirli¤i

‹ﬂbirli¤i

Araﬂt›rma- Ö¤retmen Kurum içi
c›ya
ö¤renciye hizmet
hizmet
Hizmet

Derme

Kurumun
amaçlar›
içinde

E¤itim
ö¤retim
s›n›rlar›
içinde

E¤itim
ö¤retim
s›n›rlar›
içinde

Yerel
Bellek
Yerel
eﬂgüdüm
ve
‹ﬂbirli¤i

Kullan›c› Araﬂt›rma- Araﬂt›rmac›ya
c›ya
hizmet
hizmet
Her
konuyu
içerir

Halk
Kütüphanesi

Herkese
Hizmet

Kendili¤in- Her
den oluﬂur konuyu
içerir.
Yerel
bilgide
derinlik

Bu amaç ve iﬂlevler evrenseldir. Bu amaçlar›n gerçekleﬂmesinde
önkoﬂul demokrasidir. Demokrat olmayan yönetimlerde
ad›na halk kütüphanesi de dense bunlar› halk kütüphanesi
saymak olanakl› de¤ildir. E¤er herkese aç›k ve her okur için
istedi¤i yönde kaynak/bilgi sunma amac› taﬂ›yorsa; yasalar›n
yasaklamad›¤› (yönetimlerin de¤il) türde her konuda yay›na
aç›k olma zorunlulu¤u vard›r. Her halk kütüphanesi yerel
koﬂullar›na ba¤l› olarak bu amaçlar›n›, amaçlar›na ba¤l›
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planlamas›n› kendi koﬂullar› do¤rultusunda belirleyip, düzenler,
politikas›n› geliﬂtirir.
Halk kütüphanesine toplumsal bilgi merkezi demek, onun
yaln›z “toplumsal bilgi”yi toplayaca¤› anlam›na gelmemelidir.
Çünkü bilgi tür olarak bilimsel bilgi, felsefi bilgi, dinsel bilgi,
toplumsal bilgi, sanatsal bilgi, gündelik bilgi, alg›sal bilgi
(Burke, 2001, s.14) gibi çok çeﬂitli ve de¤iﬂik baﬂl›klar alt›nda
toplanabilmekte; bilgi kaynaklar› olarak da kütüphane
dermelerinde yer alabilmektedir.
Halk kütüphanelerinin toplumsal bilgi merkezi iﬂlevini üstlenmesi, bu kurumun tan›m›ndan rahatl›kla ç›karabilece¤imiz
amaçlar›n›n çok ötesine geçen, san›lan ve düﬂünülenden çok
daha fazla sorumluluk yüklemektedir.
UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi’nde (1995, s.144), halk
kütüphanesinin e¤itim, kültür ve bilgi için yaﬂayan bir güç
oldu¤u belirtilir. Biz de bunu kal›p olarak al›p yineleriz.
Çünkü meslek birimlerimizden birisine güzel ve “ola¤and›ﬂ›”
bir anlam yüklenmektedir. Güzel nitelemelerin çekicili¤ine
kap›lmadan, gerçekçi bir aç›dan, öncelikle, “hangi e¤itim?”,
“hangi bilgi?” sorular›na karﬂ›l›k vermemiz gerekir.
Gerçekten halk kütüphanesi “e¤itim”de, “kültür”de ve de
“bilgi”de yaﬂayan bir güç müdür? E¤er bir güç ise bu gücün
dayanaklar› nedir? Yaﬂayan bir güç olmak ne anlama gelir?
Gücün etkisi kesin ve kaç›n›lmazd›r ve herkes gücü kendi
elinde tutmak ister. Geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde de
gücün de¤eri bilgidir. Bilgi bir güç ise halk kütüphanesini
güçlü k›lan ya da k›lacak olan hangi bilgidir?
E¤er dünyada en çok bilimsel yay›n› yap›yorsan›z, ayn›
zamanda yeni teknoloji üreten, en çok d›ﬂsat›m› da yapan
ülkesiniz demektir. Bunu Web of Science verileri ›ﬂ›¤›nda
görebiliriz. San›r›m böylesi bir güç hiçbir halk kütüphanesinden
beklenemez. Bu iﬂ araﬂt›rma kütüphanelerinin iﬂidir. Bir bor
madeni yak›n›nda kurulmuﬂ halk kütüphanesi bu konuda
pek çok anlam taﬂ›yan kayna¤› sa¤layabilir ve de süreli
yay›nlar›, veri tabanlar›n› izleyebilir. Ancak bir araﬂt›rma
kütüphanesi gibi belirli bir konuda derinleﬂmesine geliﬂmesi
ve onu sürekli k›lmas› çok da olanakl› de¤ildir. Halk
kütüphanesi gücünü ve bilgi de¤erini, yerel bilgiden al›r ve
yerel bilgi ile ortaya koyar. Çünkü her bilgi üretildi¤i yer,
koﬂul ve kullan›m›na ba¤l› olarak bir anlam ve de¤er kazan›r.
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Nalbant için nalda kullan›lan metal, kal›nl›¤›, çivi say›s› ve
çivinin e¤imi en de¤erli bilgi; bas›mevi çal›ﬂan› için ka¤›d›n
gramaj›, kalitesi gibi. Yerel bilgi de bulundu¤u çevrenin
bilgisi olarak geniﬂ bir kesime yönelik olmak aç›s›ndan öne
ç›k›p, anlam kazan›r. Yerel bilginin toplan›p, düzenlenip,
hizmete haz›r tutuldu¤u yerler halk kütüphaneleridir.
Türkiye’de yerel bilgi, e¤itim, kültür gereksinimlerini öne
ç›kar›p, karﬂ›l›k veren en tipik örnek 1932-1950 y›llar› aras›nda
Halkevleri1 etkinlikleri ve kütüphaneleri olmuﬂtur.
Türkiye’de Halk Kütüphanesi
Türkiye’de kütüphane a¤›rl›kl› olarak ders çal›ﬂ›lan, ödünç
kitap al›nan ve kitap okunan yer olarak alg›lanm›ﬂt›r. En
yayg›n türlerden birisi olarak halk kütüphanesi de hizmetleriyle
bu düﬂünceyi desteklemiﬂtir. Bir orman köylüsü, bir bal›kç›
kasabas›, sebze serac›l›¤› ya da hayvanc›l›¤›n geçim kayna¤›
oldu¤u yerlerde halk kütüphaneleri kitap, süreli yay›n ya da
kitapd›ﬂ› belgelerle yerel sorunlar› çözen bilgi kaynaklar›n›
sa¤lay›p, pazarlamas›n› genellikle yapmam›ﬂt›r. Kütüphaneler
kapat›ld›¤›nda üzülen, yaln›z ödevi olan ö¤renciler olmuﬂ;
kütüphane olmamas› ya da kapanmas› nedeniyle hiçbir
zaman ciddi tepkiler yaﬂanmam›ﬂt›r. Günümüz yetkililerinin
Kütüphane Haftas› konuﬂmalar› hâlâ kitap ile okuma kavramlar›
aras›nda dönüp durmaktad›r. Kütüphane ile ilgisi olmayan
insanlar için bir kahvehaneden bile daha de¤ersiz
düﬂünülebilmektedir.
Örnek olarak halk kütüphanesi Bursa’da ve Bursal›ya hizmet
sunuyorsa; amaçlar›ndan birisi de Bursa ile ilgili hemen her
konuda ayr›nt›l› bilgiyi toplay›p, düzenlemiﬂ olmas› ötesinde,
Bursa’n›n ‹Ö 4000’lerden günümüze tarihsel, kültürel, sosyal,
ekonomik vb. yerel geliﬂimine iliﬂkin bilimsel bilgiyi sa¤lad›¤›
kaynaklardan sunmas› beklenir. Gündelik bilgiler yerel
gazetelerin dizinlenmesine ba¤l› olarak biçim kazan›r.
Kütüphane çevresindeki e¤itim kurumlar›n› destekleyen
nitelikte kaynaklar›n bulunmas›; de¤iﬂik tarihlerde Bursa’da
e¤itim kurumlar›n›n say›s›, trafik kazalar›, düﬂman iﬂgalinden
kurtuluﬂ günü, Ramazan ay›, özel günlere iliﬂkin etkinlikler
ve içerikleri konusunda gerçekçi ve do¤ru bilgileri sa¤lamas›
beklenir.

1 Halkevi kütüphaneleri konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Hasan S. Kesero¤lu, Halk kütüphanesi politikas›
ve Türkiye Cumhuriyeti’nde durum. ‹stanbul: Türk Kütüphaneciler Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi.
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1990’l› y›llarda ‹¤neada Limanköy’e giden bir çift, çok
be¤endikleri yerde otel ya da pansiyon bulamay›nca; Köyün
y›k›lmaya yüz tutmuﬂ yap›s› yerine modern bir bina yapt›r›p
köye koﬂullu ba¤›ﬂlarlar. Yap›n›n üst kat› pansiyon alt kat›
da kütüphane olacakt›r. Pansiyon gelirleriyle kütüphane
yaﬂayacakt›r. Köyün çocuk ve gençleri Kütüphanede kitap
okur ya da ödünç kitap al›rlar. Yetiﬂkin köylü ilgisizdir2.
Limanköy’de yaﬂayanlar›n söylediklerine göre 1900’lü y›llar›n
baﬂ›nda Bulgaristan’dan göçmen olarak buraya gelmiﬂler,
orman ürünlerinden yararlanarak, avlanarak bir süre yaﬂam›ﬂlar.
Orman ve av ürünleri bitince de bal›kç›l›¤a baﬂlam›ﬂlar.
Köyün tarihine iliﬂkin birkaç paragraf d›ﬂ›nda bilgi olmad›¤›
gibi, yaﬂl› köylüler de “bizler Bulgar zulmünden kaçt›k” ya
da daha kibarca “Bulgar göçmenleriyiz. Biz Bulgaristan’dan
göçmen olarak gelip buray› biz kurduk” diyorlar.
Limanköy tarihi üstüne bilgi ve köylünün kütüphaneye
bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirecek bir tak›m yollar bulmak gerekiyordu.
Dört kilometre ötedeki ‹¤neada’da, ‹¤neada tarihini yazan
kiﬂinin de Limanköy üstüne fazla bilgisi yoktu. “Sözlü Tarih”
bu konuda bana, sorun ve sorular›ma, yerel tarih bilgisi ve
kütüphaneye karﬂ› en az›ndan sayg› duyulmas› yönünde
katk› sa¤layabilir miydi?
Sözlü Tarih
“Sözlü tarih” farkl› kiﬂiler taraf›ndan farkl› aç›lardan de¤erlendirilerek tan›mlanmaktad›r. Caunce’a (2001, s.11) göre, “sözlü
tarih daha çok malzeme toplama yöntemi, bugünü daha iyi
anlayabilmek ve gelece¤i yönlendirebilmek için, geçmiﬂi
anlamland›rma sürecine yap›lan bir katk›d›r”. Sommer (2009,
s.1) sözlü tarihi “bir görüﬂme, bir tan›k, bir kat›l›mc›yla bir
olay ve ona iliﬂkin bilgiyi baﬂkalar›ndan sa¤lay›p, baﬂkalar›na
aktarmak amac›yla yap›lan birincil kaynaklard›r. Birincil elden
belirli konular üstüne kiﬂilerle yap›lan görüﬂme” olarak görür,
“sözlü yap›lan görüﬂmede kiﬂi belirli bir yer, olay, durum
konusunda kendi tan›kl›¤›n› ortaya koyar. Sözlü tarihin
anahtar ögeleri sözlü tarih uygulay›c›lar›n›n k›lavuzlu¤undaki
2 Bir k›ﬂ akﬂam› t›kl›m t›kl›m ve kap› penceresinden so¤uk üfleyen kahvelerden birisine gittim. Amac›m
kütüphane için düﬂüncelerini anlamak, istedikleri yönde kütüphanede de¤iﬂik etkinlikler tasarlamakt›. Ama
neredeyse herkes ka¤›t ya da taﬂ oynuyorlard›. Tan›d›¤›m bir masaya izleyici olarak kat›ld›m. F›rsat bulunca
da kütüphane dememle, sözümü a¤z›ma t›kad›lar: “yahu Hoca o kütüphane diye yapt›¤›n›z yer ne güzel
bir kahvehane olurdu”, “Kütüphane ile bu kahvehaneyi de¤iﬂ tokuﬂ yapsak”, “bak bizim ö¤retmen bey bile
art›k kütüphaneye gitmeme karar› alm›ﬂ, çocuklar› götürmeyecekmiﬂ, Köy için gereksiz bir yer oldu oras›”
gibi beni gerçekten ﬂaﬂ›rtan düﬂünceler yüksek sesle dillendirilmeye baﬂlad›. ﬁaﬂk›n ve üzülerek ç›kt›m oradan.
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temel çerçevedir” biçiminde devam eder. Sözlü tarih
görüﬂmeleri iki ana baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r: Yaﬂam
görüﬂmeleri ve proje görüﬂmeleri. Yaﬂam görüﬂmeleri kiﬂilerin
yaﬂamöyküsüne iliﬂkin, birden çok kez yap›lan görüﬂmeleri
içerir. Projeye ba¤l› görüﬂmeler ise tarihsel bir konu, olay ya
da bir yere iliﬂkindir bir seferlik olabildi¤i gibi y›llarca sürebilir
de (Sommer, 2009,s.2).
Thomson ve Perks (1993, s.3) ise “sözlü tarih çal›ﬂmalar›,
geçmiﬂi yaﬂayanlara do¤rudan ulaﬂman›n arac› olarak kullan›lan
bir tarih yöntemi” ve “geçmiﬂin yaﬂayan belle¤i” biçiminde
tan›mlarlar. Bu özel olma ve bellek olma özelli¤i “yaz›l›
kay›tlar›n pek de¤inmedi¤i, yaﬂam›n temel alanlar›n›”
(Thomson ve Perks, 1993, s.5) da içermesidir.
‘Sözlü tarihi’ daha genel niteleyen bir yaklaﬂ›m da ﬂu biçimdedir: “tarihi yaz›l› belgelere ek olarak yaﬂayan bireylerin
belle¤e dayal› anlat›lar› arac›l›¤›yla yazma ve s›radan insanlar›,
gündelik yaﬂam› ve öznelli¤i tarihin araﬂt›rma alan›na dahil
etme dürtüsüyle ﬂekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin
geliﬂmesiyle de desteklenen disiplinleraras› bir çal›ﬂma alan›
ve araﬂt›rma yöntemidir. Araﬂt›r›lmakta olan bir sosyal
gerçekli¤in oluﬂumunda yer alm›ﬂ insanlarla görüﬂmeye
dayan›r” (Sözlü tarih yöntemi, 2016).
Türkçe Bilim Terimleri Sözlü¤ü kapsam›ndaki Sosyal Bilimler
Sözlü¤ü’nde de (TÜBA, 2011) sözlü tarih “Geçmiﬂte yaﬂanan
olaylar›, yaﬂayanlarla yap›lan görüﬂmeler arac›l›¤›yla onlar›n
belle¤inden ve yaﬂamöyküleri çerçevesinde toplayarak
kaydetmeye dayal› tarih yaz›m› yaklaﬂ›m›” biçiminde belirtilmektedir.
Anlaﬂ›laca¤› gibi ‘sözlü tarih” bir bilgi, bilgi toplama tekni¤i,
bir tarih yaz›m yaklaﬂ›m›, disiplinleraras› bir çal›ﬂma alan›
olmak üzere çeﬂitli yönleriyle tan›mlanabilir.
Sözlü Tarih Çal›ﬂmalar›
‘Sözlü tarihin’ tarihi, baﬂlang›c› konusunda de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar
ç›kmaktad›r karﬂ›m›za. Thompson’un (1999, s.19) deyimiyle,
ses kay›t ayg›tlar› gibi yeni say›labilecek sözlü tarihin geçmiﬂi
olmad›¤› anlam›na gelmiyor. Yow (2005, s.2) Thukydides’in
Peloponnez Savaﬂ›n› de¤iﬂik kiﬂilerle görüﬂerek yazd›¤›n›;
Hoover (1978, s. 391) ise Thukydides yan›nda Herodotos’un
da sözlü tarih konusunda ilk örneklerden oldu¤unu belirtir.
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Sözlü tarih çal›ﬂmalar› 2. Dünya Savaﬂ› sonras› ses kay›t
cihazlar›n›n çeﬂitlenerek ço¤almas› sonras› (Thompson, 2006,
s.49; Yow, 2005, s.3) geliﬂir.
Pek çok farkl› alanlarda halkbilimciler, budunbilimciler,
sosyologlar ve psikologlar taraf›ndan nitel bir yöntem olarak
(Yow, 2005, s.3) kullan›lmaya baﬂlan›r. Thompson (1999,
ss.19-34), Frans›z Devrimi Tarihi kitab›n›n yazar› Jules
Michelet’nin belgeler yan›nda sözlü kaynaklardan
yararland›¤›n›; Marx’›n Kapital’inin bas›l› kaynaklar yan›nda
sözlü kaynaklardan da yararland›¤›n› belirtir. Ayr›ca günümüzde
teknolojik olanaklardan yararlanmada Skype’nin de (Taylor,
2012, s.39-41) uzaktan sözlü tarih yap›m›nda öne ç›kt›¤›n›
belirleyebiliriz.
Sözlü tarihin geliﬂimi dört devrimsel paradigma üstünde
de¤erlendirilir (Thompson, 2006, s.49-51).:
• Tarihsel araﬂt›rmalar›n bir kayna¤› olarak bellek
kullan›m›n›n 2. Dünya Savaﬂ›’nda yeniden do¤uﬂu;
• 1970 sonlar›nda olguculuk sonras› (postpositivism)
bellek/an› ve öznellik yaklaﬂ›m›;
• 1980 sonlar›nda bir görüﬂmeci ve çözümleyici
olarak sözlü tarih yapan›n rolü/etkisi üstüne alg›daki
dönüﬂümü;
• 1990 sonlar› ve 2000’lerin baﬂ›nda say›sal devrim
(Thompson, 2006, s.49).
Belirtilen her bir dönemin kendi içinde sözlü tarihi biçimleyip
geliﬂtiren özellikleri bulunmaktad›r.
Türkiye’de Sözlü Tarih Çal›ﬂmalar›
Türkiye üniversitelerinde sözlü tarih konusunda 20 yükseklisans
ve 7 doktora çal›ﬂmas› olmak üzere 27 lisansüstü tez yap›lm›ﬂt›r
(Yüksekö¤retim, 2016). Tez yap›lan disiplin a¤›rl›kl› olarak
tarihtir. Ancak tarih yan›nda edebiyat, halkbilim, siyasal
bilimler, antropoloji gibi konularda yer almaktad›r. Hem
makale hem de kitap olarak; özellikle de Tarih Vakf›’n›n
sözlü tarih konusunda önemli çal›ﬂma ve çevirileri
bulunmaktad›r. “Türkiye’de üniversite içerisinde kapsaml›
bir sözlü tarih araﬂt›rmas› olarak Ankara Üniversitesi’nde,
1990’l› y›llar›n sonlar›nda, Özlem ﬁahin’in ‘1938 Dersim
Zorunlu ‹skan›nda Kad›n Dayan›ﬂmas›’ adl› yükseklisans
çal›ﬂmas› ilk çal›ﬂmalardan biri olarak görülebilir.
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Üniversitelerde tarih (savaﬂ, bar›ﬂ, tehcir vb.), iletiﬂim, iﬂçi
sendikalar›, kimlik, az›nl›k, siyaset, kad›n, kurumlar tarihi,
e¤itim vb. konularda lisansüstü araﬂt›rmalar da yap›lmaya
baﬂlam›ﬂt›r” (Uygun, 2011, s. 104).
Tarih Vakf› taraf›ndan 1993 y›l›nda baﬂlat›lan sözlü tarih
atölyesi çal›ﬂmalar› oldukça çok alanda sözlü tarih çal›ﬂmalar›n›
körüklemiﬂ; örne¤in ‹ﬂ Bankas› Yay›nlar› Nehir Söyleﬂi dizisi
oluﬂmuﬂ, bu dizi içinde sanatç›lar, bilim ve düﬂün insanlar›yla
sözlü görüﬂmeler kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Siyaset alan›ndan örnek
olarak Behice Boran ile söyleﬂi yapan U¤ur Mumcu “Bir
uzun yürüyüﬂ”; Cumhuriyet dönemi tan›¤› olarak Moris
Gabay’la söyleﬂi “Cumhuriyetle birlikte büyüdüm,” gibi pek
çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
Türk kütüphanecili¤inde de kütüphanecilerle sözlü görüﬂmeleri
içeren dergi yaz›lar› ve kitaplar3 yay›mlanm›ﬂt›r.
Kütüphanelerde Sözlü Tarih Çal›ﬂmalar›
Sözlü tarih çal›ﬂmalar› görüldü¤ü gibi çal›ﬂmalara baﬂlamadan
ciddi kararlar alma ve uygulamaya koyma koﬂullar›n›
içermektedir. Sözlü tarih uygulamalar› de¤iﬂik alanlarda
özellikle yaz›l› kay›tlar›n az oldu¤u yerlerde karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bu alanlardan birisi de kütüphane kurumudur.
Özellikle yabanc› kütüphane ve bilgibilim alan› yay›nlar›
içinde kütüphane konulu sözlü tarih çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤›n›
izleyebiliyoruz.
Bilgi taﬂ›yan her türden nesneyi dermesi içinde düzenleyen
kütüphane; sözlü tarih belgesi olarak yaz›l›, bas›l›, görsel ya
da iﬂitsel belgelere de bünyesinde yer vermektedir. Nitekim,
Unesco Halk Kütüphanesi Bildirgesi’nde (1995, s.145) “sözlü
gelene¤i destekleme” görevi verilmektedir. Kütüphanelerde
yap›lan sözlü tarih çal›ﬂmalar› yaln›z halk kütüphanelerinde
karﬂ›m›za ç›kmamaktad›r.
MLA (Medicine Library Association) kendi sözlü tarih
çal›ﬂmas›na 1990’lar›n ortalar›nda baﬂlar. Bu giriﬂim, Derne¤in
baﬂkanl›¤›n› yapan 1941- 1946 Mary Louise Marshall ile
baﬂlay›p, 1999-2000 aras› Baﬂkanl›k yapan Frieda O. Weise
ile biten dönemleri içermektedir (Epstein, 2016, s.4-5). Bir
3 Makale olarak Fahrettin Özdemirci..Osman Ersoy ile görüﬂme; Hasan S. Kesero¤lu, Bir Cumhuriyet kad›n›:
Jale Baysal. 2.bs. ‹stanbul: Mep, 2007. Ayr›ca, Bilgi evinin ç›nar›. Ankara: TKD Genel Merkezi, 2009.
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baﬂkas› ise 2007 yaz ay›nda NLM (National Library Medicine)
taraf›ndan; do¤al ve yapay felaketler durumunda kütüphanecilerin tepkileri ve yapt›klar› çal›ﬂmalar telefon, internet
ya da karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle kaydedilir. Bu görüﬂmelerde
sorulan sorular (Featherstone, Lyon ve Ruffin, 2007, s.345):
• Toplulu¤unuzda ne oldu? Yani, felaket/kriz ne idi?
• Kütüphanenin tepkisi nas›l oldu? Kütüphanecilerin
tepkisi nas›ld›?
• Orada kütüphaneciler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
geleneksel olmayan roller nelerdi?
• Size göre, “Kütüphanelerin felaket planlamas›,
sorumlulu¤u ve iyileﬂtirme çabalar›nda
kütüphanecilerin rolü nedir?” biçiminde
belirlenmiﬂtir.
Do¤rudan kütüphanedeki felaket durumunu, o duruma iliﬂkin
tepkileri ve kütüphanecilerin felaket durumuyla ba¤lant›l›
sorumluluklar›, bireysel bak›ﬂ› alt›nda toplanmaktad›r.
Dallas Public Library's Lakewood Community Library’de baﬂlat›lan yöre sakinleri konusunda gönüllü kiﬂilerce yap›lan
sözlü tarih çal›ﬂmalar› 1972’de baﬂlar (Saxon ve Moltzan,
1985).
Texas State University ve Texas Dallas Public Library’nin
Tarih ve Arﬂiv Birimi 20.yüzy›lda Texas’›n siyasal tarihi konusunda iﬂbirli¤i projesi yapar ve 2 sözlü tarihçi, 5 destek elemanla Temmuz 1980-A¤ustos 1981 aras›ndaki görüﬂmeler
sonucunda 120 saatlik görüﬂme ve yaklaﬂ›k 2 bin sayfal›k
metin elde edilir (Mason ve Saxon, 1982). ABD’de sözlü tarih
konusunda sorulan sorulara 11 eyaletteki 182 halk kütüphanesinden 105 kütüphane yan›t verilmiﬂtir (Palmer, 1983).
Alaska’daki Rasmuson Library’de çal›ﬂan Russell (2002, s.118)
insanlar›n yak›nlar›n›n seslerini kütüphanedeki kay›tlardan
dinlerken gözyaﬂlar›n› tutamad›klar›n› dile getirir.
Avustralya’dan bir baﬂka örnekte, Alice Springs Public Library,
yerel ABC Radio Alice Springs ile iﬂbirli¤i içinde sözlü tarih
kay›tlar› oluﬂturup hem web hem de kütüphane kanal›yla
ödünç verme yoluna gitmektedir (Blacburne, 2011, s.4).
Böylesi bir durumda da Limanköy’lü köylüler taraf›ndan
“Kütüphanenin kahvehaneye çevrilmesi istenebilir miydi?”
sorusunu sormadan geçmem olanakl› de¤il.
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Sözlü tarih yap›m›nda de¤iﬂik kaynaklarda izlenmesi gereken
yollar de¤iﬂik biçimlerde önerilmektedir. Bunlardan Thompson
ve Perks, (1993, s. 6-18) dört ana baﬂl›k alt›nda yap›lmas›
gerekenleri belirlemektedir:
• Çal›ﬂmam›za baﬂlarken
o Amaçlar›n›z neler?
o Bir konu seçme
o Arka plan bilgileri
o Haz›rl›k
o Belle¤in yap›s›
o Kimle görüﬂme yap›lmal›
o Görüﬂme yap›lacak kiﬂileri bulma
o Soru sorma
o Neleri kapsamal›?
o Aile ve yaﬂam›n ilk y›llar›
o ‹ﬂ hayat›
o Daha sonraki aile hayat› ve boﬂ zaman
• Donan›m
o Teypler
o Mikrofonlar
o Teyp
o Donan›m›n›z› tan›y›n
• Görüﬂme
o ‹lk yaklaﬂ›m
o Var›ﬂ
o Oda
o Donan›m›n›z›n haz›rlanmas›
o Konuﬂturma
o Görüﬂmeye son verme
• Görüﬂmeden sonra
o ‹ﬂaretleme ve dinleme
o Özetleme ve kopya alma
o Bant› saklama
o Bant çözümü
o ‹ndeks yapma
o Eriﬂim ve izin
Bir baﬂka sözlü tarih görüﬂmesi aﬂa¤›daki ana baﬂl›klar alt›nda
toplanmaktad›r (Sommer, 2009, s.8).
•
•
•
•

Planlama Süreci Ad›mlar›
Bütçe Ad›mlar›
Yasal ve Etik Ad›mlar
Donan›m Ad›mlar›
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• Görüﬂme Haz›rl›k Ad›mlar›
• Görüﬂme
• ‹ﬂleme Ad›mlar›.
Tart›ﬂma ve Sonuç
Halk kütüphanesi hemen bütün kütüphane türlerinin yerel
ba¤lamda iﬂlevlerine benzer özelliklerini taﬂ›rken, kap›lar›n›
da herkese karﬂ›l›ks›z ve koﬂulsuz açar. Yerelden evrensele
her türden bilgiyi toplar ve çocuktan yetiﬂkine her kesime
sunar. Ancak bilgide yo¤unlaﬂ›p, derinleﬂti¤i alan yerel
bilgidir. Yerel bilgide de her zaman araﬂt›rmalar, makale ve
kitaplar bulmak olanakl› de¤ildir. Yerel olay, haber, geliﬂmelere
iliﬂkin sözlü tarih yapmak o yöre için baﬂl› baﬂ›na bir anlam
taﬂ›r.
Günümüz olanaklar› hem ses hem de görüntüyü taﬂ›yacak
özellikler bulundurmaktad›r. Bu nedenle, halk kütüphanelerinin
bulundu¤u yerel çevrede yap›lacak sözlü tarih görüﬂmeleri;
yerel bellek kurumu olma özelli¤ini bilgi toplanan konu ya
da olay yan›nda, bilgiyi verenin sesi ve görüntüsü olarak da
bir anlam taﬂ›maktad›r. Hiç kimse böylesi bir durumda kütüphanelerin dönemi, devri geçti, cesareti de gösteremeyecektir,
kan›s›nday›m. Özellikle de bizim gibi ça¤›n› yaﬂay›p, özümseyerek geliﬂmeyen, geliﬂmiﬂ ülkelere yetiﬂmek (dahas› onlarla
ortak teknolojik ürünleri kullanmak) için s›çramak durumunda
olan ülkelerde sözlü tarih çal›ﬂmalar› kütüphaneler aç›s›ndan
ciddi bir anlam taﬂ›yabilir.
Öneriler
• Sözlü tarih yaparak halk kütüphanelerinin yerel
bellek gücünü geliﬂtirmek, toplumsal ilgi oluﬂumuna
katk› sa¤lamak için halk kütüphanelerinin ba¤l›
oldu¤u Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü
ve dolay›s›yla da Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm
halk kütüphanelerinde uygulanmak üzere “Türkiye
sözlü tarih projesi” sunulabilir.
• BBY ö¤retim programlar›nda sözlü tarih ve uygulama
yollar› konusunda seçmeli dersler aç›labilir.
• Araﬂt›rma yöntemleri derslerinde bu konunun
uygulamas› yayg›nlaﬂt›r›labilir.
• Bugüne kadar kütüphanelerde yap›lm›ﬂ sözlü tarih
çal›ﬂmalar›n›n toplu katalo¤u oluﬂturulabilir.
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• Çal›ﬂan kütüphaneciler için sözlü tarih konusunda
çeﬂitli seminerler düzenlenebilir.
• Halk kütüphanelerinde halkta da “sözlü tarih
fark›ndal›¤›” yaratmak için çeﬂitli e¤itimler
düzenlenebilir, kütüphane-halk iﬂbirli¤ini
güçlendirilebilir.
• “Sözlü tarih arﬂivi” oluﬂturulabilir.
• Sözlü tarih derme geliﬂtirme politikalar› ve etik
ilkeleri geliﬂtirilebilir.
• Sözlü tarih topluluklar› oluﬂturulabilir.
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