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FEvzİ ÇAKMAK*

SÖZEL TARİHÇİLİKTE SAPTAMALAR VE SORUNLAR:
BURSA ÖRNEGİ

Sözlü tarih, belli bir döneme ait kişisel tamklık ya da yaşantıların belleğin
derinliklerinden çıkarılıp değerlendirilmesi yoluyla, toplumların tarihlerinin
inşasına katkıda bulunan bir araştırma yöntemi olarak, Türk tarihçiliği içersinde,
son dönemlerde gittikçe önem kazanan bir alan olarak dikkati çekmektedir.
çoğu zaman resmi belgelerde yer almayan özgün bilgileri içeren sözlü tarih,
yaşadığı dönemin olayları na tamklık etmiş kişilerle görüşmek suretiyle, o
dönemle ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasi alanda başka kaynaklarda
ulaşamayacağımız bilgilere doğrudan ulaşmanın aracı olarak kullanılan ve
genelde tarihçilerin dayandıkları belgeleri tamamlayıcı bir tarih yöntemidir.

Sözlü tarihle yapılan, geçmişi anlamlandırına sürecidir ve bu süreçte sözlü
tarih, geçmişte yaşanan olaylarda yer alan farklı ve sıradan insanı kendisine hedef
seçer ve insanı tarihle birleştirir. Böylece, tarih ile toplumun sıradan kesimi
arasında bir bağ yaratılır. Tarihe yeni bir şeyler katılan bu sürecin sonunda,
geçmişte benzeri görülmemiş değişim dönemleri, bu değişimleri yaşayan insanlar
aracılığıyla doğrudan anlatılır ve bunlar gelecekte kullanılmak üzere kayda geçer.
Tarih, yazılışında ve sunuluşunda her türlü insana merkezi yer vermekle büyük
kazanımlar elde eder+.

Günümüzde, sözlü tarihe olan ilgi giderek artmaktadır. Yazılı kaynaklara
öncelik tanıyan, kanıtlanabilirlik konusundaki anlayışın geleneksel tarih
anlayışındaki hakimiyeti, geçmişte yaşanan tarihsel olayların önemsenmeyen
toplumsal yanlarının karanlıkta kalmasına yol açarken, sözlü tarih bu karanlık
kalan noktalara ışık tutmakta önemli bir katkı sağlamaya çalışmaktadır. Siyasal ve
ekonomik gücü elinde bulunduran, eğitimli etkin güç sahibi kişiler ve bunların
oluşturduğu kurumsal yapılar, arkalarında birçok belgesel dokümanlar, amlar
bırakmışlardır. Tarih de bunları temel alarak şekillenmiştir. Fakat alt sınıflar,

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
fevzi.cakrnak@deu.edu.tr

ı Paul Thompson, Geçmişin Sesi, Tarih Vakfi Yurt Yayınlan, İstanbul, 1999, s. ıo.



546 FEVZİçAKMAK

eğitimli olmayanlar, kamusal alanın dışındakiler, kadınlar, azınlıklar, din ve
cinsiyet aynmına tutulanlar gibi toplumsal gruplar ise geçmişin fazlaca bilinmeyen
kısmını oluşturmuşlardır. Toplumsal yaşayışa ilişkin pek çok şeyin kayda geçmediği
düşünüldüğünde, bunlann bugüne yansıyan sınırlılığı akla getirilmelidir2.

Burada bir konunun altı çizilmeden geçilmemelidir ki, sözlü tarihçiler, sözlü
tanıklardan yararlanarak bir tarih oluştururken bu tanıkların verdiği bilgileri
tartma sorumluluğunu da üzerine almalıdır. Sözlü tarihi, yazılı tarihten ayıran en
önemli farkların arasında, sözlü tarihe konu olan tarihsel olaylardan belli bir
zaman geçmiş ve belleği referans yapmış olmasıdır''. Bazen bir olay insanların
kafasında öyle bir yer etmiştir ki yıllar sonra bile tüm detaylar doğru olur, ama
gerekli kontroller yapılıncaya kadar bunun tersinin geçerli olduğu varsayılmalıdır'.

Sözlü tarih çeşitli alanlarda, çok fazla uzmanlaşmaya gerek kalmadan
yürütülebildiği için, siyaset tarihi, işçi tarihi, yerel tarih gibi tarih içersinde alan
çalışması geleneğinin var olduğu ya da sosyoloji, antropoloji veya lehçe ve folklor
araştırmalan gibi farklı alan çalışması disiplinleriyle ilişki içersindedir. Aynca
sözlü tarih çalışmasının konu kapsamı çok geniştir ve pek çok yerel ve güncel
konu bulunabilir ve bu konularda geçmişe dönüş sağlanarak, tarih çalışmalannın
günümüz ortamına uygunluğu da gözler önüne getirilebilir-. Tarih alanında
sözlü kaynaklann kullanılması yazı öncesi toplumlara kadar gitmektedir. Yazının
keşfıyle birlikte, söz ile yazının ilişki içersinde olduğu Herodot ve Thukydides
tarihlerinin önemli bir kısmını sözlü tarih oluşturmaktadır. Bu gelişim ve geçiş
evresinde, rivayetçi tarih anlayışı içersinde, başlangıçta, tarihi olaylar dilden dile
dolaşıp efsaneleşmiş, zamanla da bunlara bazı gerçek dışı ilaveler yapılmıştır.
Daha sonra manzum hale getirilmiş ve destanlaşmıştır; Gılgamış, İliada, Odissea
ve Ergenekon Destanı gibi. Nazımdan düz yazıya geçince, esas tarih yazıcılığı
yani hikaye ci tarz başlamıştır. Bunun ilk örneği yukanda da belirttiğimiz gibi
Pers savaşlarını masallarla süsleyerek anlatan Herodotos olmuştur''.

Ortaçağ boyunca da, sözlü kaynaklar tarihçinin ana kaynağı olmaya devam
etmiştir. Ortaçağ sonrası, Rönesans'la birlikte yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklann
yanı sıra kullanılmaya başlanmıştır. ı9. yüzyıl başında Almanya'da Leopold von
Ranke, akademik ve sistematik tarihsel metot eğitimiyle tarih alanına ağırlığını
koymuş ve modern akademik tarihin kurucusu olmuştur. Ranke ve takipçileri ile
gelişen, "Tarihçi belgelerleçalışır. Belgelerinyerini hiçbir şey tutmaz. Belge yoksa tarih

2 Aynur İlyasoğlu, "Yakın Dönemde Tarihe ilginin Farklılaşması Sürecinde Sözlü Tarih
Alanının Türkiye'deki Gelişimine Bir Bakış", Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklar, Türkiye'de Sözlü Tarih
ÇalışmalasıKonferansı 26-27 Eylül 2003, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, İstanbul, 2006, s. 16.

3 Leyla Neyzi, Ben Kimim" Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, 3. bs, İletişim Yayınlan,
İstanbul, 2009, s. 10.

4 Stephen Caunce, Sözlü Tarih ve YerelTarihçi;Tarih Vakfi Yurt Yayınlan, istanbul, 2001, s. 23-25.
5 Thompson, a.g.e, s. 59.
6 İbrahim San, "Akademik Tarih ve Tarih Öğretiminde Sözlü Tarihin Yeri ve Önemi",

TSA, Yıl: ıo, S 3 Aralık 2006, s. 113-114.
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yoktur" düşüncesi, tarih biliminde sözlü malzemenin kullanımı 19. yüzyılda
modern akademik tarihin ortaya çıkması ile ortadan kaldırmıştır/.

Bugünlerde sözlü tarihin, tarihsel belgelernede modern bir teknik olarak
ortaya çıkmasında, Amerikan Sözlü Tarih Kurumu'nun, İkinci Dünya Savaşı
sonrası, Amerikan yaşamında önemli bir yere sahip olan kişilerin anılan nı
kaydetmeye başlaması bir başlangıç noktasını oluşturur. İkinci bir yoğunlaşma
alanı da Batı Avrupa olmuştur. Gelişim sürecinde, dünyanın pek çok yerinde
sözlü tarihe yönelik bir ilgi artışı görülmektediril.

Sözel tarihçiliğin, tarih bilimine yönelik bu olumlu katkılannın yanında,
bazı yönlerden tartışmaya açık yönleri bulunmaktadır. Örneğin, sözel tarihçilik
yöntemiyle elde edilen bilginin doğruluğu tartışılan ve tarihçiler tarafından
eleştiriler alan bir konudur. Bu nedenle, Türkiye'deki geleneksel belgeci tarih
anlayışı, sözel tarihçiliğe uzun süre soğuk bakmış, bu alana yönelik çalışmalar
çok sınırlı kalmıştır.

Sözlü tarihe yönelik önemli karşı çıkış konulannın başında da insanlann
belleklerine yönelik kaygılar gelmektedir ve bellek sorunu sözlü tarihçiler için
temel sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle çok eski zamanlara ilişkin
yapılan görüşmelerde, zaman arası uzadıkça belleklerine olan güven azalacaktır.
Fakat burada önemli olan konu hatırlama isteğidir. Hayatın önemli anlarina
yönelik acı ve sevinç gibi duygular, yaşantılar hatırlanmak istedikten sonra,
rahatlıkla ortaya çıkarılabilmektedir. Geçmiş için kasıtlı yanlış bilgi verilme
olasılığı yanlış ya da eksik hatırlanma olasılığından daha düşüktür". Ayrıca
istatiksel bellek testlerinde, kelime çağnşımlan incelendiğinde, yansına yakınının
çocukluk ve gençlik dönemlerine ait olduğu, çok küçük kısmının yakın geçmişten
kaldığı görülmüştür.

Yukarda belirtilen bir noktayı burada da belirtmekte yarar var. Sözlü tarih,
tarihi olaylarla ilgili birinci elden bilgiye sahip kişilerden elde edilen bilgiyi
kaydetmenin ve bu toplam bilgiye eklemenin bir yoludur!", Birçok durumda
sözlü ve yazılı kanıtlar birbirini tamamlar niteliktedir ve iki kaynak arasında bir
denetim mekanizması işletilebilir. Sözlü tarihle ulaşılan anılarda içsel bir
tutarlılık sağlanmalı, başka kaynaklardan kontrolleri yapılmalıdır. Sözlü kanıtlar,
belgelerdeki boşluklan doldurup zayıflıklan gidererek ve yeniden yorumlamayı
mümkün kılarak, tamamlayıcı destekleyici kanıtlar olarak iş görürler] ].

7 A.g.m, s. 117-118.
8 A.g.e., s. 52.
9 Sözlü Tarih Klaoueu, Tarih Vakfı yay.,Ocak 2007, s. 6.
ıo David E. Kyvig, Myron A. Marty, Yanıbaşımızdaki Tarih, Tarih Vakfi Yurt Yayınlan,

İstanbul, 2000, s. 70.
ıı Thompson, a.g.e, s.s. 103-118.



548 FEvzİ ÇAKMAK

Proje çalışınası

Tarih boyunca Anadolu coğrafyasında önemli merkezlerin başında gelen
Bursa, pek çok topluma ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'nun Türkler tarafından
yurt edinilmesi süreci sonucunda, büyük bir devlet haline gelecek olan Osmanlı
Devleti'nin temelleri Bursa'da atılmıştır ve bir süre başkentlik yaptığı devletin,
zamanla tüm siyasi, ekonomik ve toplumsal kimliğini içinde barındırmıştır. Bu
tarihsel geçmişi nedeniyle Türk Ulusal Kurtuluş savaşı sürecinde, Bursa önemli
bir simge haline gelmiş, Bursa'da yaşanan işgal süreci, ayrıntılarıyla incelenmesi
gereken bir tarihsel durum almıştır. Bunun yanında klasik bir Osmanlı kentinde,
Cumhuriyet devrimleriyle yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimin
izlerini takip etmek içinde Bursa araştırılması gereken bir şehirdir.

Bursa tarihinde önemli bir kesit olan işgal yılları ve devrim sürecini içine
alan ve Prof. Dr. Saime Yüceer'in projelendirdiği ve yürütücülüğünü üstlendiği
"Tanıkların Anlatılarıyla Bursa Tarihi (Sözlü Tarih Arşioi 1919-1938)" isimli proje,
Uludağ Üniversitesinin desteği ile 2002 yılı ile 2005 yılları arasında
gerçekleştirilmiştir. Proje, sonrasında Sayın Yüce er tarafından kitaba
dönüştürülerek, Uludağ Üniversitesi tarafından yayını gerçekleştirilmiştir.
Geçmişte yaşananlara belgelerin gözünden bakmanın yanında, yaşananların
arka planında kalan insani faktörün ortaya çıkmasına yardımcı olmak üzere
tasarlanan proje kapsamında hedeflenen, Bursa yerelinde, kurtuluş savaşında
yaşanan ve yazılı kaynaklardan okuduğumuz, yoksulluk, vahşet, savaş, açlık,
hastalıklar, göçler gibi toplumsalolayların, bu yaşananların öznesi konumundaki
insanın gözünden günümüze aktarılması olmuştur. Ayrıca, savaş sonrası
Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait yaşananları, o günleri yaşayan kişilerin
belleklerinden günümüze aktarmak ve böylece bu topraklarda yaşanmış olan
olağanüstü değişimi, uluslaşma ve modernleşme çabalarını, canlı tanıkların ses
ve görüntüleriyle, bilimsel çalışmaların hizmetine sunacak bir veri tabanı da
oluşturulmuştur. Bu hedefler etrafında cevabı aranan sorular içersinde,
Bursa'daki Yunan işgalinin gündelik yaşama etkileri, işgal sürecinde toplumlar
arası ilişkiler ve gayrimüslimlerin işgalle beraber ortaya koyduğu davranışlar,
işgalle beraber yaşanan göçler, savaş sonrası var olan durum ve Cumhuriyet
devrimlerinin gündelik hayata yansımaları bulunmaktadır.

Proje Kapsaını

Proje kapsamında 120 yaşayan tanığın anıları derlenmiştir. Anıları derlenen
kişilerin 89'u erkek, 31 'i kadındır. Doğum tarihleri olarak 1902 ile 1936 arası
zaman cetveli bulunmaktadır. Anıları derlenen 120 tanıktan 95'i bizzat işgali
yaşayan ve ayrıca devrimler sürecini yaşamış kişilerden oluşmaktadır. Bunların
dışında kalan 23 kişi, işgal dönemine ilişkin bilgileri büyüklerinden dinlemiş ve
devrimler dönemini yaşamıştır. 2 kaynak kişinin anıları da yakınları vasıtasıyla
derlenmiştir.
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Görüşlerine başvurulan kişilerin büyük bir bölümünün doğum yeri Bursa ve
ilçeleri oluştururken, bir kısmımn doğum yeri ülke clışında ve özellikle Yunanistan
ve Bulgaristan doğumlu kişiler bulunmaktadır i2. Bu kişiler belli zamanlarda
Bursa'ya göç eden ailelere mensupturlar ve bir kısmı kurtuluş savaşı öncesi göç
edenlerden oluşmaktaclır. Bu kişilerle yapılan görüşmelerde, göç öncesi ve sonrası
yaşaclıklan konusunda da tamklıklanna başvurulmuştur. Görüşme yapılan kişilerin
bir kısmını eğitimli ve çeşidi meslek dallanndaki kişiler oluştururken, çoğunluğunu
ilkokul mezunu ve geçimini çiftçilikle sağlayan kişiler oluşturmaktaclır.

Projede, görüşme yapılanlann çoğunluğunu erkekler oluşturmaktaclır. Bu
saptama projedeki toplumsal denge açısından olumsuz bir durum yaratırken, böyle
bir durumun ortaya çıkmasında çeşidi etkenler roloynamıştır. Bunlar içinde en
önemlilerden birini, toplumsal yapıdan kaynaklanan kaclınlann çekinden
davramşlan oluşturur. Ayrıca, kaclınlann toplumsal hayattaki konumlan gereği,
araştırılan dönemde pek çok şeyin clışında kalmalan ve anılanmn değerli olmaclığı
konusundaki düşünceleri bunda bir diğer önemli etken olmuştur. Tüm bu
nedenler sonucu, projedeki kaclın sayısı az olmuş, bir kaçı clışında, görüşlerine
başvurulan kaclınlann anlatılan çok geniş bir kapsam göstermemiştir.

Görüşlne Öncesi Çeşidi Saptaınalar ve Hazırlıklar

Proje kapsamında canlı tamklara alan çalışması sonucunda ulaşılmıştır. Bu
alan çalışmasında üniversite öğrencilerinden yararlamlmıştır. Alan çalışması
Bursa'mn ilçe ve köylerinde gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması sonrası belirlenen
ve özel olarak tavsiye edilen kişilerle, projede yer alan araştırmacılar görüşmelerde
bulunmuşlarclır. Gerçekleştirilecek olan görüşmelerin birçoğunda, araştırılan
döneme ilişkin sorular, görüşme yapılacak kişiye önceden verilerek, anılan zihinde
canlancıırma süresi tamnmıştır. Fakat projenin maddi kaynaklanmn sınırlılığı ve
araştırma yapılan fiziki alamn genişliği, kısa zamanda birçok kişiye ulaşma isteği
nedeniyle, görüşmelerde bulunulan kişilerle, birden fazla görüşme
gerçekleştirilememiş ve bir görüşmeyle yetinilmiştir. Bu durum sözlü tarih metodu
açısından bir olumsuzluk ve eksiklik olarak nitelendirilebilir. Fakat bugüne göre
uzak bir zamamn araştırılclığı ve canlı tamklann sayılanmn azlığı düşünüldüğünde,
proje kapsamında ulaşılan kişi ve araştınlan coğrafyaların fazlalığı, olumlu ve artı
bir sonuç olarak görülmektedir.

Anılanna başvurulacak olan kişilerin nitelikleri konusunda belli ilkeler
üzerinde önemle durulmuştur. Amlan karışmış veya zayıflamış olan ya da
arnı an m paylaşmak istemeyen kişilerle, yapılacak olan görüşmenin yararsız
olacağı düşünülerek, konuşmaktan sakımlmıştır. Bir diğer önemle üzerinde
durulan konu, toplumsal statü ve konumlan yüksek olan kişilerle yapılan
görüşmelerde, elde edilen verilere dikkat edilmiş olmasıdır. Bu tür kişiler,
yaşantılanmn içersine, kendi deneyim ve düşüncelerini yansıtmalanndan dolayı,

12 Görüşmelerde bulunulan kişilerin doğum yerleri içersinde, Langaza, Kavala, İskeçe,
Drama, Vardorova, Midilli, Selanik gibi şehirler bulunmaktadır.
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elde edilen bilginin iyi bir analize tabi tutulması gerekmektedir. Bunun dışında
toplumun sıradan insanlan, yaşantılannı daha iyi ve yalın bir şekilde, kendi
fikirlerini katmadan yansıtabilmektedirler. Gerçekleştirilen projede bu bizzat
yaşanmış ve toplumsalolarak her hangi bir statü sahibi olmayan kişilerin
anlattıklan, normalde bilinenleri destekleyen ama bunun yanında belgelerde yer
almayan pek çok şeyi de ortaya çıkarmıştır.

Önceden yapılan plan çerçevesinde, görüşmelere iki kişilik gruplar halinde
gidilmiştir. Gruplar içersinde görev paylaşımı gerçekleştirilerek, bir kişi kayıt
malzemelerinde sorumlu olurken, diğer kişi görüşmeyi gerçekleştirmiştir.
Görüşmelerin çoğunda kamera kullanılarak, görüntülü kayıt gerçekleştirilmiştir.
Böylece, görüşme sırasında, "söz"ün yamnda "görsel" e de önem verilmiştir.
Görüşülerı kişinin, duruşu, yüz ifadeleri, bakışları, el kol hareketleri, konuşma
sırasındaki duraklamalan, duygulan gibi, sözlü ifadelerde yer almayan,
anlatılamayan süreçlerle bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır i3.. Bazı
görüşmelerde, görüşmecinin isteği üzerine sesli kayıtla yetinilmiştir.

Kayıt esnasında yaşanacak en ufak bir olumsuzluk, bütün görüşmeyi
etkileyerek, hedeflenen bilgilere ulaşılmamasırıı sağlayabilir. Bu nedenle,
görüşme öncesi kayıt malzemelerine özen gösterilmiş; kamera ya da ses kayıt
cihazlanmn pil ve kaset durumlan, kayıt esnasında yaşanacak olan
olumsuzlukların önüne geçmek adına itinayla kontrol edilmiştir.

Görüşıneler Sürecinde Yaşanan Deneyiınler

Görüşmenin rahat bir ortamda gerçekleşmesi, görüşülen kişinin kendini
rahat hissetmesi, yapılacak olan görüşmenin niteliğini arttıncı etki yapmaktadır.
Bu nedenle, görüşülecek kişinin istediği ve dış etkenlerin en az olduğu
mekanlarda görüşmeler yapılmıştır. Buna özel dikkat gösterilerek, pek çok
görüşme, görüşülen kişinin evinde gerçekleştirilmiştir.

Görüşme yapan kişinin dışında, yapılan görüşmeye dışandan çok fazla
müdahil olunmamasına özen gösterilmiştir. çoğu durumda yapılan
görüşmelerde, anılanna başvurulan kişinin kendisi ile görüşmeci ortamda yer
almış ve karşılıklı ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Başarılı bir sözlü tarih çalışmasında, karşıdaki insandan yazılı cevap
bekleniyorsa, sorulacak olan soruların sınırlan belirlenmeli, açık, anlaşılır ve
cevabı kolay verilecek soruların sorulmasına özen gôsterilmelidir!+, Görüşmede
amaç konuşmak değil, konuşturmaktır. Bu nedenle kısa, anlaşılır ve net sorular
sorulrnalı, çok uzun ve kanşık sorular kullamlmasından kaçınılmalıdır. Aynı
şekilde, cevapların yazılı olmayıp, karşılıklı görüşmelerin gerçekleştirileceği
durumlarda, önceden soruların hazırlanması ve genel bir çerçevenin çizilmesi

13 Berrin Balay, Ersan Ocak, "Kameranın Tanıklığı: Sözlü Tarih Çalışmalannda Video
Teknolojisinin Kullanılması", Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklar, Türkiye'de Sö;:,lüTarih Çahşmalan Konferansı
26-27 Eylül 2003, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2006, s. 267.

14 Kyvig, Marty, a.g.e., s. 69.
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önemlidir. Proje kapsamında, soruların zaman kapsamı ve ne tür sorulara cevap
arandığı önceden belirlenmiştir. Görüşmelere başlamadan önce, konu ve sorular
hakkında görüşülen kişiye kısa bilgilendirmede bulunulmuştur.

Görüşmeler sırasında, önceden belirlenmiş olan sorular ana çerçeveyi
çizerken, görüşmenin akışına göre ve görüşülen kişinin bilgi ve birikimine göre,
soruların kapsamı ve içeriklerinin değiştirilmesi, başarılı bir görüşme için
gereklidir. Deneyimler sonucunda görülmüştür ki, başarılı ve hedefıne varacak bir
görüşmede en iyi yol, araştırılan zaman ve konu kapsamının dışına çıkmadan,
yapılan görüşmeyi belli sorularla dar bir kapsamda tutmaktan ziyade, görüşlerine
başvurulan kişinin kendisini rahat bir şekilde ifade etmesine izin verilmesidir.
Görüşme devam ederken ortaya çıkacak olan yeni bilgiler etrafında, yeni sorularla
olaylar aydınlatılabilir, eldeki sorular çeşitlerıdirilebilir. Bu sayede pek çok değerli
bilgiye ulaşılabilir. Bunun aksine, esneklikten yoksun, sadece önceden hazırlanmış
olan sorular etrafında yapılacak olan görüşmelerde, beklenilenden daha az bilgiye
ulaşılabilir, Görüşme yapan kişinin, yapacağı çok sık müdahaleler, karşıdaki kişiyi
sınırlandırabilir. Aynca özellikle yaşlı kişilerle yapılan görüşmelerde bu tarz sık
müdahaleler hem unutkanlığa hem de çekingenliğe neden olabilmektedir.
Karşıdakinin sözünü kesmek yerine, kısa notlar alınarak, daha sonrasında bu
notlar etrafında tekrar yönlendirilmede bulunulabilir.

Bursa yerelinde uygulanan projenin zaman kapsamının uzak bir dönem
olması ve görüşme yapılanlarm yaşlannın yüksek olması nedeniyle, daha çok
belli sorular üzerinde, anlatanın belleği temel alınarak, görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde daha çok genel bir çerçeve çizilerek, karşı
tarafın görüşlerini özgürce ifade etmesine fırsat verilmiş, verilen ifadelere göre
görüşmenin akışı belirlenmiştir. Burada temel belirleyici unsur tanığın toplumsal
ve ekonomik durumu olmuştur. Bu nedenle, projenin başlangıcında belirlenen
sorular, her görüşülen kişiye aynen sunulmamış, her tamğın görüşme metninde
farklı sorular yer almıştır.

Görüşmeler esnasında, konu dışına çıkıldığı durumlarda, çok nadirde olsa
kayıt durdurulmuştur. Fakat her hangi bir bilgi kaybına neden olmamak adına,
kayıttan çıkma durumu çok sık uygulanan bir yöntem olmamış, devamlı surette
kayıt devam etmiştir. Konuşan kişinin konudan uzaklaştığı durumlarda, bazı
hatırlatıcı müdahalelerle, konuya dönmesi sağlanmıştır. Böyle bir durumda en
iyi yollardan biri, "Biraz önce bana şunu söylemiştiniz... " türü ifadelerle, tekrar
konuya dönülmesini sağlamak olacaktır. Daha sonraki süreçte, görüşmeler
metne dökülürken, konu dışı ifadeler ayıklanmıştır.

Görüşıne Sonrası Yapılanlar

Yapılan görüşmeler sonrası, metne dönüştürme işlemi eş güdümlü bir
şekilde yürütülmüştür. Bütün görüşme metin haline getirildikten sonra, metin
üzerinde çeşitli işlemlerde bulunulmuştur. Bu işlemlerin içersinde anlatılanların
bilimsel analizinin gerçekleştirilmesi gelmektedir. Metinlerde yer alan kitabi
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bilgilerin yanında, bilimsel değeri olmayan kısımlar ayıklanmış; bozuk ifadeler
düzeltilmiştir. Bu işlemler gerçekleştirilirken, metnin özünün korunmasına büyük
özen gösterilmiştir. Ayrıca tanıkların yerel şiveleri aynen korunmuştur. Bütün bu
işlemlerden sonra, kronolojik bir şekilde anlam bütünlüğü korunarak metin son
haline getirilmiştir.

Ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı malzemenin korunmasına özen
gösterilmiştir. Her yapılan görüşme sonrası, görüşülen kişinin kimlik bilgileri,
görüşme tarihi ve yeri, kayıt malzemesinin üzerine not edilmiştir.

Yerel Tarih çalışmalarında olmazsa olmaz unsurlardan birisi de görsel
malzemedir. Bu bağlamda çalışmamızda döneme ilişkin; işgal, kurtuluş ve
devrimler süreciyle ilgili yaşayan tarih kaynaklarının anılarını görselleştiren
fotoğraflardan oluşan bir bölüm de hazırlanmış ve hazırlanan kitabın sonunda
yer verilmiştir. Söz konusu bölümdeki fotoğraflar "Bursa Vilayetinde Yunan Fecayi"
adlı kitaptan ve yaşayan tarih kaynaklarından derlenmiştir.

Elde Edilen Verilere İlişkin Değerlendirıne
Proje kapsamında, işgale ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına yönelik olarak, canlı

tanıkların anılarından çok değişik veriler toplanmıştır. Her yapılan görüşme,
tanıklar tarafından cevaplandırılınış soru ve bu sorulara verilen yanıtlardan
oluşmaktadır. Yöneltilen soruların bazıları yaşayan tarih kaynaklarının o konuda
bilgi sahibi olmamaları nedeniyle yarııtlanmamıştır. Ama proje bütün olarak ele
alındığında döneme ilişkin bilgi toplamak mümkün olmuştur. Diğer taraftan her
tanığın görüşme metni farklı sorular içerebilmektedir. Cevabı aranan sorular
içersinde, işgal sürecinde yaşananlar, Müslümanlar ile gayrimüslimler arasındaki
ilişkiler, Ermeni ve Rumların bölgedeki faaliyetleri, işgalden kurtuluş sırasında
yaşananlar, mübadeleye tabi tutulanların yaşandıklan, Cumhuriyet'in ilanı ile
birlikte yaşanan değişimler, gerçekleştirilen devrimlerin toplumsal hayata
yansımaları, Atatürk'ün Bursa seyahatlerinde yaşananlar gibi çeşitli konu başlıkları
oluşturmaktaydı. Tanığın toplumsal ve ekonomik yaşamından kaynaklan farklı
konularda anılara da ulaşılmıştır. Örneğin ipek böcekçiliği ile uğraşan bir kişinin
anıları gibi. Tüm bu konu başlıklarına bir bütün olarak baktığımızda, dönem
içersinde yaşananların birbirleriyle paralellik gösterdiğini görmekteyiz.

Burada birkaç örnekle söylediklerimizi örneklendirebiliriz. Örneğin,
Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Çeltikçi köyünde yaşayan, Salih Kaya isimli canlı
tanık, işgal sürecinde, çocukken yaşadıklarını, çok net bir şekilde, anılarında
canlandırabilmektedir. Salih Kaya'nın işgale ilişkin anıları şöyledir;

Ermenilerden komşuluk yaptıklarımız vardı. Bizlerle ıyı
geçiniyorlardı ama Yunan gelince bunlar şımardılar. Biz burada
Yunanın değil yerli Ermenilerin tazyikinden kaçtık. Bu yakanlar
yıkanlar yerli Ermeniler. Milletin zeytinlerini, kaplarını burada
boşaltıp götürürlerdi. Bize her türlü işkenceyi yaptı Ermeniler ... Karşı
koyamadık bizde, yok bir şeyimiz, zaten köyün yetişkinleri asker.
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Gitmişler, seferberlikte bilmem nerelerde kalmışlar, köyün iş yapacak
adamları. Burada kalanlar ya en gençler ya da en yaşlılar. Yani
Ermeni'ye karşı koyacak bir şey yapamadık. Canımızı kurtarmak için
kaçmaktan başka çare bulamadık'>.

Bursa'nın bir başka ilçesi olan Karacabey' de yaşayan 1914 doğumlu Ali
Çivici'nin anılarında, Milli Mücadele döneminde yaşanan iç isyanların halka ve
gündelik yaşama yönelik etkilerini bize çok net bir şekilde göstermektedir. Ali
Çivici anılarında o döneme ilişkin şunları söyler;

Bizim köyden Anzavurcu da, Yunancı da vardı. Hatta
muhtarımız bile Anzavurcuydu, gavurcuydu. Kaçtı buradan.
Kemalpaşa yolunda yakalayıp, öldürdüler. Kuva-yi Milliyeciler
yakalattılar. Mehmet vardı, o da Anzavurcuydu, onu da yakaladılar.
Eşkıya idi. Tabi Kuva-yi Milliyeyi tutan daha fazla köyümüzde. Ara
sıra geliyorlardı, Anzavur geliyor. Burada zenginceleri gösteriyorlar.
Onları biraz sıkıştınyorlar, alıyorlar, çalıyorlar, çarpıyorlar, gidiyorlar.
Kuva-yi Milliyeci geliyor, yok bunlar size karşı durdular, size silah
attılar. Onları birbirine çatıştırdılar. Anzavur Ahmet Paşa derdiler,
Anzavurcu, Yunan tarafi!''.

İşgal döneminde, Bursa merkezde gündelik yaşama ilişkin olarak bir başka
anı, Bursa merkezi, 1908 doğumlu Ahmet Malcıoğlu tarafından şöyle anlatılır;

Yunanlılar hükümet konağını, valiliği işgal ettiler. İşgal
kumandanlığı oldu ... Bursaının idaresi ellerine geçmişti. Daha gelirken
kumandanlıklarını kurmuşlardı. Sokaklarda hep Yunan askerleri vardı.
Yasak var. Akşam ezanından sonra hiçbir Türk sokağa çıkamazdı ...
Yalnız Yunanlılar akşam oldu mu kaçta akşam oluyor? Saat 5'te bir
fener takacaksın evinin önüne, yakacaksın. Baktığın zaman her yerde
fener asılı göreceksin. Tesadüfen fenerin söndüyse cezalısınız. Onun
için herkes dört gözle fener sönmesin diye bakıyor, zaten elektrik
yok!".

Bu örnekler, işgal sürecinde yaşananlardan sadece bir kaçıdır ve işgal
gerçeğini çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Çok uzun bir zamarun geçmesine
karşın, bu yaşananlar hala belleklerde çok sıcak bir şekilde kendisini korumuştur.

Canlı tanıklarının anılarının bir bölümünü de Cumhuriyet'in ilk yılları
oluşturmaktadır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk dönemi olarak nitelendirilen
1923-1938 döneminde siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel devrimlerin
Bursa'ya yansımalarını, yaşayan tarihi kaynaklar boyutuyla görebilmemiz
sağlanmaktadır. Bursa'run Mudanya ilçesinde yaşayan 1917 doğumlu Kudret
Orpen'in, Millet mektepierine ilişkin anı sı çok ilginçtir. Millet mekteplerinde çok

15 Saime Yüceer, Tamklann Anlatılanyla Bursa Tarihi Sözlü Tarih Arşivi 1919-1938, Uludağ
Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmalan Merkezi, Bursa, 2005, s. 3 iO.

16 A.g.e., s. 223.
17 A.g.e., s. 5.
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küçük yaşta, öğretmen yokluğundan dolayı hocalık yapan Kudret Hanım,
döneme ilişkin anılarında şu ifadelerde bulunur;

Ortaokulu Nişantaşı Kız Okulu'nda okudum. Derslerin hepsi
vardı. Lisan İngilizce idi.~ Fransızcası da vardı. İlkokulda
yeni harfleri öğrenmiştim. Ortaokul birinci sınıfta idim. Ortaokul
ikinci sınıfa geçtiğim yaz, yaz tatilinde buraya hoca verdiler.
Kaymakam muhtara bildiriyor, muhtarda beni kaymakama iletiyor.
Kaymakarnda ısrar ediyor. Benim hocalık yaptığım yer, Altıntaş
Köyü. Sabah gidiyordum, akşam geliyordum. Orası bir saatlik yol,
yürüyerek gidiyordum ve geliyordum. Yanımda da bir çocuk vardı,
'Palavra Hasan' derdik, onunla beraber. O'da l O yaşında falan. Her
gün ders veriyor, canım sıkılınca dönüyordum. Sabahleyin gidiyorduk,
ikindi vakti, akşama doğru dönüyorduk. Kahya çıkar, 'Muallim geldi
eğtire eğtire, bir ayağı sektire sektire' diyerek bağınr ve böyle
toplanırlardı. Herkes gelirdi, bütün köy kadınları. Hiç eksik yok, hepsi
katılırdı. Küçük kız çocukları olmazdı. Zaten orada okul yoktu. Okul
nerede, ne gezer. Cami içinde tahtaya yazıyorduk. Bir kutu
tebeşirimizle giderdik, tahtaya yazardık. Onlarda yazardı kendilerine
göre. Evvela tek harf, daha sonra onun yanına bir tane getirerek
öğretirdim. Bir harfi bir gün öğretiyordum, ertesi gün gittiğimde
yanına bir harf koyuyordum!".

Bu örneklerde de görüldüğü üzere, sözlü tarih geçmişte yaşananlan,
yaşayanların gözünden anlatan bir tarih yöntemidir. İnsanı, tarihin öznesi haline
getirerek, sadece belgelerde yer alan yaşanmışların, toplumsal hayattaki izlerini
sürer. Sonuçta tarihsel kaynaklarla, sözlü tarihin ortaya koyduğu verilerin
birleşimi sonucunda, tarihe eşsiz bir insani ve toplumsal çehre kazandırılır.

Sözlü Tarihçiliğe İlişkin Sorunlar ve Sonuç

Sözlü tarihçilikte en önemli sıkıntıların başında tarihçilik dünyasında sözlü
tarihe yönelik var olan soğuk bakış gelmektedir. Bunun da en önemli
nedenlerinin başında tarih biliminde yer alan nesnellik ölçütünün, sözlü tarihteki
yeridir. Tarihçiler, ortaya koydukları eserlerinin giriş kısımlarında sözlü kaynak
kullanmalarını meşrulaştıran bölümler kullanma ihtiyacı hissetmediklerinde,
sözlü tarihin geleceği güvence altına alınmış olacak ve tarih yazıldığı sürece
bunun bir bölümünü sözlü tarih oluşturacaktırl''.

Yukarıda da değinildiği üzere, sözlü tarih tek başına tarihsel bir kaynak
olarak kullanıldığında, nesnelliği sorgulanabilir. Fakat tarihsel belgelerle birlikte
kullanılacak olan sözlü veriler, yakın tarihe ilişkin pek çok yaşanmışın, daha net
bir şekilde ortaya konulmasına yardımcı olur. Elbette ki, tarihsel kapsam olarak
sözlü tarihin çok eski zamanlara yönelik olarak uygulanarnaması, bu yöntemin

18 A.g.e., s. 279.
19 Caunce, a.g.e., s. 223.
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zayıf tarafını oluşturmaktadır.

Sözlü tarihe ilişkin bir diğer önemli sıkıntıyı maddi imkansızlıklar
oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye'de 1980'ler sonrası gittikçe önem kazanan bu
alanda, bu alana yönelik yatırımların az olması sürecin gelişimindeki en önemli
etkendir. Sözlü tarihin Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da çok gelişmesinin en
önemli nedenlerinin başında, bu alana yönelik özel fonların varlığı gelmektedir.
Türkiye gibi ülkelerde ise, yerel üniversiteler, çeşitli kamu kuruluşları, bazı özel
kuruluşlar dışında bu alana yönelik yatırım çok fazla değildir. Maddi
imkansızlıklar. kişisel gayretleri ön plana çıkardığı içinde pek çok tarihçi bu alana
yönelmemekte, yönelememektedir.

Bir diğer önemli sorunda, bu alana yönelik eğitimin eksikliğidir. Sözlü
tarihçiliğin önemine ilişkin bilgi ve eğitim eksikliği, pek çok kişinin bu alana uzak
kalmasıyla sonuçlanıyor. Kişisel ilgiyle birlikte, bu işe başlayanlar, süreç içersinde
kendilerini eğiterek, deneyimler kazanarak, gelişme imkanı buluyorlar.
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